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EximBank și-a stabilit ca principal obiectiv pentru anul 2013 creșterea organică, mizând pe o bună corelare 
a dinamizării activității cu o eficiență crescută în utilizarea resurselor. 

Pentru aceasta, banca a acționat în direcția reașezării pe principii de business moderne, aliniate cu practicile 
din sistemul bancar românesc, astfel încât să poată răspunde cerinţelor tot mai sofisticate ale comunității de 
afaceri și pentru a se ridica la standardele din ce în ce mai înalte impuse de segmentul corporate. 

Pe parcursul anului, au fost făcute schimbări la nivelul structurii comerciale și a fost implementat un concept 
organizațional bazat pe existența unor directori regionali ce coordonează vânzările la nivel național. Acest 
proces s-a derulat în paralel cu dezvoltarea rețelei de unități - fiind inaugurate patru unități teritoriale - și cu 
dezvoltarea portofoliului de produse.

La nivel de strategie de business, în 2013 focusul s-a mutat de pe achiziția de titluri de stat către finanțarea 
economiei, iar banca s-a concentrat pe accelerarea creditării. Am continuat, așadar, să fim o prezență activă 
pe segmentul finanțărilor corporate și astfel am reușit să ne extindem portofoliul de clienți încheind acorduri 
financiare cu unii dintre cei mai reprezentativi jucători din economie.

Modelul de business implementat – concentrat pe creșterea continuă a calității activității – și-a arătat eficiența 
și cred că este suficient să menționez doar faptul că, în 2013, EximBank și-a majorat expunerea totală cu 
30% față de anul anterior, până la circa cinci miliarde de lei, operând cu o rețea extinsă de unități, dar cu 
10% mai puțin personal. 

Credem că tendința ascendentă a indicatorilor de performanță ai EximBank demonstrează corectitudinea 
principiilor pe care le-am aplicat în gândirea noastră  strategică. 

În 2014, EximBank va continua să se concentreze pe oferirea de soluții financiare integrate pentru mediul de 
afaceri românesc, stabilindu-și ca prioritate strategică identificarea și susținerea unui număr cât mai mare 
de proiecte de business. EximBank are resurse care, exploatate adecvat, pot susține accesul companiilor 
românești la finanțarea bancară necesară desfășurării sau dezvoltării activității, cu efect multiplicator în eco-
nomie. De aceea, suntem optimiști în privința rezultatelor pe care le vom înregistra.

traian Halalai
Președinte EximBank
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I. pREZEntaRE GEnERalĂ a BĂnCII ȘI a GRupuluI I.2. Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România S.A.

Grupul Banca de Export-Import a României - Exim-
bank S.A. („Grupul”) cuprinde Banca de Export-Im-
port a României-EximBank SA („Banca” sau „Exim-
Bank”) și Compania de Asigurări - Reasigurări Exim 
România S.A. („C.A.R.E.”). 

Banca de Export-Import a României - EximBank 
S.A. („Banca”) , societatea mamă a Grupului, a 
fost înființată în anul 1992, fiind o instituție specia-

lizată prin care se derulează activități de susținere 
a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor 
internaționale prin instrumente financiar-bancare 
și de asigurări specifice. EximBank este persoana 
juridică de drept privat, societate comercială pe 
acțiuni în care Statul, prin Ministerul Finanțelor Pu-
blice, deține 95,374% din capitalul social.

I.1. Banca de Export-Import a României - EximBank S.A.

Banca EximBank se implică în susținerea economi-
ei prin două direcții:

 prin activitatea derulată în calitate de agent al Sta-
tului – prin intermediul EximBank sunt distribuite în 
economie fondurile alocate de la Bugetul de stat 
pentru sprijinirea mediului de afaceri românesc (ge-
neric această componentă este privită ca o activi-
tate în numele şi în contul Statului nCS);

 prin activitatea specifică unei bănci comerciale - 
EximBank are propria ofertă de produse şi servicii 
bancare, activând în condiții de concurenţă loială cu 
celelalte bănci din sistemul bancar (generic această 
componentă este privită ca o activitate în nume şi 
în cont propriu nCp).

În mod tradițional, misiunea EximBank a fost de 
susținere a exportatorilor. În timp, însă, segmen-
tarea pieței, experiența și expertiza dobândite, 
precum și identificarea nevoilor unor noi potențiali 
clienți au condus la revizuirea obiectului de activi-
tate al EximBank, demers prin care s-a extins con-
siderabil zona de adresabilitate a ofertei Băncii. În 
prezent, portofoliul de produse, axat pe trei mari 
direcții de acțiune – finanțare, garantare, asigurare 
– permite EximBank să susțină atât exporturile și 
tranzacțiile internaționale, cât și întreprinderile mici 
și mijlocii, companiile care derulează proiecte în 
domenii prioritare ale economiei sau companii care 
derulează proiecte cu fonduri europene.

Compania de Asigurări-Reasigurări Exim Româ-
nia S.A. (C.A.R.E.) s-a constituit în anul 2009 ca 
o entitate specializată în asigurarea riscurilor fi-
nanciare, atât pentru operațiunile de export cât și 
pentru operațiunile comerciale interne. Activitatea 
operativă a companiei a început în luna august 
a anului 2010, fiind autorizată pentru practicarea 
claselor de asigurări de credite și a asigurărilor de 
garanții. Produsele sale se adresează companii-

lor care desfășoară activități comerciale cu parte-
neri externi și interni în domenii precum: comerț, 
producție, transport, construcții, petrolier, IT, etc. 

C.A.R.E. este controlată de acționarul majoritar 
EximBank S.A. care deține 93,7792% din capitalul 
social vărsat de 44.109.990 RON, restul acționarilor 
minoritari fiind persoane fizice.

DIRECŢII SuSŢInutE DE CĂtRE EXIMBanK pRIn pRoDuSElE oFERItE
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II. ContEXtul EConoMIC ȘI FInanCIaR loCal În anul 2013

În 2013, România a continuat tendința de stabi-
lizare macroeconomică și financiară, și a înregis-
trat o creștere economică mult peste așteptările 
analiștilor financiari și ale organismelor financiare 
internaționale. 

Conform Institutului Naţional de Statistică, Produsul 
Intern Brut al României a crescut în termeni reali cu 
3,5% în 2013, comparativ cu 0,6% în 2012.

Cele mai importante contribuții la creșterea PIB în 
anul 2013, comparativ cu anul 2012, le-au avut in-
dustria (+2,3%), cu o pondere de 30% la formarea 
PIB și al cărei volum de activitate s-a majorat cu 
8,1%, respectiv agricultura, silvicultura și pescui-
tul (+1,1%), cu o pondere mai redusă la formarea 
PIB (5,6%) și al căror volum de activitate s-a majo-
rat cu 23,4%. Contribuții pozitive la creșterea PIB 
în 2013 au mai avut informațiile și comunicațiile 
(+0,1%), tranzacțiile imobiliare (+0,1%) și activitățile 
profesionale, științifice și tehnice, activitățile de 
servicii administrative, activitățile de servicii suport 
(+0,1%), în timp ce contribuții negative au înregis-
trat construcțiile (-0,1%), comerțul cu ridicata și cu 
amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicle-
telor, transport și depozitare, hoteluri și restauran-
te (-0,1%) și intermedierile financiare și asigurările 
(-0,1%).

Comparativ cu 2012, deficitul bugetar consolidat a 
crescut în 2013 cu 6,8%, până la un nivel de 15,8 
miliarde lei, în termeni nominali (aproximativ 2,5% 
din PIB), ușor sub nivelul stabilit cu Fondul Monetar 

Internațional și asumat în Legea Bugetului de Stat, 
așa cum a fost revizuită în octombrie 2013. Faţă de 
anul precedent, veniturile publice totale au crescut 
cu 3,6%, până la nivelul de 200 miliarde lei, iar chel-

tuielile publice totale au crescut cu 3,8%, atingând 
216 miliarde lei. Chiar dacă a fost atinsă ținta pentru 
deficitul bugetar în 2013, veniturile publice au conti-
nuat să performeze sub așteptări în ultimele luni ale 
anului. Eșecul de a atinge ținta aferentă veniturilor 
publice din fonduri europene a condus la o dinamică 
scăzută a veniturilor publice totale în 2013, faţă de 
nivelul asumat în a doua revizuire de buget (6,6%). 
Deși cheltuielile publice de bază (cheltuielile publice 
totale din care se exclud cheltuielile aferente imple-
mentării programelor europene și alte cheltuieli simi-
lare) au avansat cu 5,5%, s-a reușit menținerea unui 
control strict asupra cheltuielilor publice. 

Rata anuală a inflației, măsurată prin dinamica pre-
ţurilor de consum, s-a situat la nivelul de 1,55% la 
sfârșitul lui decembrie 2013, un nivel minim record, 
foarte aproape de limita inferioară a intervalului de 
variație de +/-1% în jurul țintei staționare de inflație 
a Băncii Naționale a României, de 2,5%. Procesul 
dezinflaționist rapid din 2013 (rata anuală a inflației 
a scăzut cu 3,4%, de la 4,95% la sfârșitul lui 2012) 
a fost determinat în principal de șocuri de ofertă cu 
efecte tranzitorii, aflate în afara sferei de influenţă a 
politicii monetare: reducerea cotei TVA pentru pâi-
ne și produse similare, precum și scăderea prețului 
pentru anumite produse alimentare ca urmare a unui 
an agricol foarte bun. Preţurile produselor alimentare 
de consum au scăzut în 2013 cu 1,8%, sub acțiunea 
acestor factori, în timp ce preţurile produselor non-
alimentare și ale serviciilor au crescut în medie cu 
mai mult de 3,5%. 

Evoluția descrescătoare a inflației pe parcursul anu-
lui 2013, precum și perspectivele favorabile asupra 
dinamicii viitoare a inflației, cu presiuni inflaționiste 
scăzute până în prima jumătate a anului 2014, au 
permis Băncii Naționale a României continuarea mă-
surilor de relaxare a politicii monetare. În consecință, 
începând cu 1 iulie și până la sfârșitul anului, Banca 
Națională a României a redus dobânda de politică 
monetară de la 5,25% la 4,00%. 

Deciziile de politică monetară au venit și în sprijinul 
trendului descrescător al ratelor la împrumuturile 
în lei pentru populație și companii, cu toate aces-
tea, atât creditarea, cât și consumul intern, au avut 
evoluții modeste în 2013. Scăderea în continuare a 
dobânzii de politică monetară la lei, coroborată cu 

relaxarea condițiilor de constituire a rezervelor mi-
nime obligatorii, vor crea premise favorabile relan-
sării creditării în moneda națională și asigurării unei 
creșteri economice sustenabile în viitor. 

În contextul unei politici monetare acomodative și a 
existenţei unui exces suplimentar de lichiditate pe 
bază structurală în sistemul bancar, ratele de do-
bândă pe piața monetară interbancară au înregis-
trat un puternic trend descendent pe tot parcursul 
anului 2013. Astfel, de la niveluri situate peste 6% la 
începutul anului, ratele de referință ROBOR au co-
borât până în jurul pragului de 3% la sfârșitul anului 
(1,88%, 2,44%, 2,99%, 3,10% și 3,15%, la 1 lună, 3 
luni, 6 luni, 9 luni și respectiv 12 luni).

În ciuda relaxării monetare a Băncii Naționale a 
României, cursul de schimb EUR/RON a rămas în 
2013 într-un interval îngust, între 4,3072 și 4,5535, 
în special datorită unui deficit de cont curent redus, 
a expansiunii economice și a intrărilor semnificati-
ve de valută pentru achiziționarea de titluri de stat 
românești.

Cererea pentru titluri de stat denominate în lei a 
crescut semnificativ după includerea acestor instru-

mente în indicii de obligațiuni ale ţărilor emergen-
te calculați și publicați de JP Morgan și Barclays. 
Pe fondul evoluțiilor macroeconomice pozitive și 
a stabilității financiare din România, cuplate cu un 
context internațional favorabil, randamentele titluri-
lor de stat românești în lei au scăzut considerabil. 
Astfel, dacă la începutul lui 2013, randamentele la 
cumpărarea de obligațiuni de stat pe 3 ani, 5 ani și 
10 ani se situau în jurul nivelului de 6,35%, 6,40% 
și, respectiv, 6,57%, la finalul anului acestea au co-
borât semnificativ, ajungând la 3,75%, 4,49% și, re-
spectiv, 5,12%.

Sectorul financiar din România nu a beneficiat în 
mod corespunzător de evoluțiile macroeconomice 
și financiare locale pozitive sau de lipsa unor ten-
siuni majore pe piețele financiare internaționale pe 
parcursul anului 2013. Astfel, activele totale în sis-
temul bancar românesc au scăzut ușor, creditarea 
a înregistrat un avans modest, iar rata creditelor ne-
performante a continuat să crească. Cu toate aces-
tea, comparativ cu anul precedent, sistemul bancar 
local a încheiat anul 2013 pe profit, iar solvabilitatea 
agregată la nivel de sistem a înregistrat o valoare 
confortabilă de aproximativ 15%. 

procentul de scădere a ratei anuale 
a inflației în anul 2013

3,4%

Conform Institutului naţional de Statistică, 
produsul Intern Brut al României a crescut în 
termeni reali cu 3,5% în 2013, comparativ cu 
0,6% în 2012.
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III. aCtIVItatEa În CuRSul anuluI 2013

III.1. EximBank

III.1.1. Activitate în Nume și Cont Propriu

În conformitate cu obiectivele sale strategice, 
prioritățile Băncii în anul 2013 au vizat sprijinirea și 
promovarea exporturilor românești, finanțarea și ga-
rantarea prin produse specifice a proiectelor din do-
meniile prioritare ale economiei naționale, creșterea 
absorbției fondurilor europene la nivelul proiectelor 
românești, încurajarea dezvoltării companiilor loca-
le și a creșterii competitivității IMM-urilor. În acest 
sens, începând din ianuarie 2013, accentul s-a mu-
tat de pe achiziția de titluri de stat către finanțarea 
economiei reale, iar Banca va continua să se con-
centreze și în viitor pe accelerarea creditării, obiecti-
vul principal fiind acela de identificare și susținere a 
cât mai multor proiecte ale firmelor românești.

În ceea ce privește prioritatea strategică principală, 
cea de susținere a exporturilor, aceasta s-a materi-
alizat în anul 2013 în acordarea de finanțări, garanții, 

compensații de dobândă, emiterea de acreditive și 
de polițe de asigurare ce au depășit suma de 1,1 mi-
liarde lei, susținând-se astfel proiecte de export de 
peste 800 milioane euro. Proiectele majore în care 
s-a implicat banca în 2013 vizează o gamă largă de 
produse și sectoare la export, printre care: indus-
trie metalurgică, material rulant, cabluri, inginerie 
tehnologică, medicamente etc. Structura detaliată 
pe activități economice a exporturilor în care Exim-
Bank s-a implicat se prezintă astfel:

O altă prioritate strategică importantă a Băncii, susținerea IMM-urilor, a avut un loc aparte în dezvoltarea 
activității EximBank în 2013. IMM-urile au beneficiat de produse în valoare totală de peste 830 milioane lei, ori-
entate în special către industria extractivă și a echipamentelor electrice. Dintre acestea, un segment privilegiat 
al proiectelor de investiții a fost cel al instalațiilor de foraj cu picioare telescopice, către care s-au îndreptat fon-
duri de 104 milioane lei. Sectoarele economice care au beneficiat cel mai mult de produse acordate de Bancă 
IMM-urilor sunt prezentate în graficul următor:

Exporturi susținute 
pe activități economice

Activități sprijinite de Eximbank 
prin realizarea de proiecte din fonduri europene

Activități economice 
susținute prin credite NCP

Activități susținute prin 
produse acordate de Eximbank IMM-urilor
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5% 
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4% 
cauciuc și 
materiale 
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Prin activitățile de creditare și garantare, EximBank a contribuit în anul 2013 la absorbția de fonduri europene 
destinate României. Astfel, fonduri totale în sumă de peste 190 milioane lei au susținut proiectele unei largi 
game de beneficiari: întreprinderile mici și mijlocii (52%), organizații non-profit din domeniul cercetării - dez-
voltării (29%), companii mari din agricultură – dezvoltare regională (11%) și administrații publice locale (8%). 
Proiectele susținute de Bancă au provenit din următoarele sectoare de activitate:

În 2013, un alt obiectiv strategic important al Băncii l-a constituit creșterea numărului de clienți. Pe parcursul 
anului, Banca și-a extins portofoliul de clienți încheind acorduri financiare atât cu unii dintre cei mai repre-
zentativi jucători din economie, cât și cu o serie de IMM-uri. Astfel, în cursul anului 2013, Banca a desfășurat 
relații contractuale noi cu un număr de 663 de clienți.

Pentru facilitarea accesului companiilor la produsele pe care le oferă, cât și pentru susținerea dezvoltării 
organice a Băncii, pe parcursul anului 2013, EximBank a deschis patru noi unități teritoriale la Galați, Pitești, 
Ploiești și Târgu Mureș, ajungând astfel la un număr total de 16 unități teritoriale.

  FInanțĂRI

În anul 2013, Banca a acordat operatorilor econo-
mici credite în valoare de 943 milioane lei, consti-
tuite din finanțări pe termen scurt pentru asigurarea 
capitalului de lucru și finanțări pe termen mediu și 
lung a proiectelor cu susținere din fonduri struc-
turale. Aprobările de finanțări din 2013 au depășit 
dublul țintei din planul de vânzări.

Ponderea cea mai însemnată o dețin creditele 
acordate companiilor mari (48%), urmate de cre-
ditele acordate IMM-urilor (39%). Structura pe 

sectoare de activitate a creditelor acordate în anul 
2013 evidențiază priorități în industria metalurgică 
și alimentară.
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La finele anului, expunerea totală din activitatea de finanțare totaliza 1,681 milioane lei, faţă de 1,111 milioa-
ne lei în 2012 (creștere de 51%).

Suplimentar, trebuie amintit că în cursul anului 2013, EximBank a aderat la Factors Chain International, 
asociație internațională de factoring care reunește peste 273 de factori din 76 de ţări. EximBank, în calitate 
de membru al FCI pentru facilitarea operațiunilor de factoring de export, a încheiat în 2013 un număr de 34 
de acorduri (Interfactor Agreement) cu Factori de import din 16 ţări. Acordurile reprezintă o condiție esențială 
pentru intrarea în relație de cooperare cu factorii de import din ţările în care își desfășoară activitatea parte-
nerii de afaceri ai exportatorilor români. 

  GaRanțII

În anul 2013, au fost emise către clientela non-bancară scrisori de garanție bancară sau acorduri de garanție 
în valoare totală de 294 milioane lei. Ponderea cea mai însemnată o dețin garanțiile de restituire avans (70% 
din volumul garanțiilor), în măsură mai mică fiind angajate garanții de bună execuție, de licitație și de plată. 
Comparativ cu planul de vânzări al anului 2013, garanțiile aprobate au depășit de patru ori ținta stabilită.

Prin garanțiile bancare emise au fost susținute următoarele activități economice:

Activități economice 
susținute prin garanții NCP
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La data de 31.12.2013 erau în derulare scrisori de garanție bancară emise de Bancă în nume și în cont pro-
priu, în valoare de 263 milioane lei, faţă de 221 milioane lei în 2012, la care se adaugă plafoane aprobate și 
neutilizate în valoare de 63 milioane lei în 2013, faţă de 22 milioane în 2012. 

Banca a emis în anul 2013 scrisori de garanție bancară de bună execuție, de plată și de participare la licitație 
și la solicitarea unor bănci din România. Angajamentele de garantare în sold la finele anului erau de 17 mili-
oane lei, faţă de 15 milioane lei la finele anului 2012.

  tREZoRERIE ȘI pIEțE
 DE CapItal

Natura și dimensiunile operațiunilor de trezorerie 
derulate de EximBank în anul 2013 au fost strâns 
legate de evoluțiile principalilor indicatori ai piețelor 
monetare și valutare, precum și de deciziile și in-
strumentele de politică monetară utilizate de Ban-
ca Națională a României.

În acest context, principalele direcții spre care s-au 
îndreptat operațiunile de trezorerie efectuate de 
EximBank în cursul anului 2013 au fost, după cum 
urmează: 

  achiziționare de titluri de stat în valoare de 1,9 
miliarde lei;

  atrageri şi plasamente de depozite interbancare în 
valoare de aproximativ 160,2 miliarde lei;

  operațiuni de tip REVERSE REpo cu băncile în 
valoare de aproximativ 2,9 miliarde lei

  operațiuni de tip REpo şi REpo Intraday cu BnR 
în valoare de aproximativ 10,6 miliarde lei

  operațiuni pe piața valutară interbancară în valoa-
re de aproximativ 11,7 miliarde lei;

  operațiuni de schimb valutar derulate cu clienți 
nebancari, în valoare de aproximativ 650 milioane lei�

Demn de menționat este faptul că în procesul de 
dezvoltare și implementare pentru produse de cash 
management, respectiv de dezvoltare de servicii 
de Bancă la distanţă, EximBank a încheiat în 2013 
cu Ministerul Finanțelor Publice/ ANAF un Protocol 
care să permită băncii să acorde clienților facilitați 

de tip trezolink, un produs nou lansat în cursul anu-
lui. Acesta este menit să contribuie la un manage-
ment eficient al timpului de către clienții EximBank 
privind accesarea sumelor disponibile în conturile 
acestora deschise la trezorerie.

  InFoRMațII CoMERCIalE 

Activitatea de informații comerciale s-a desfășurat 
în continuare pe cele 2 coordonate principale, ela-
borarea și furnizarea de rapoarte de informații co-
merciale, atât în scopul susținerii mediului de afa-
ceri românesc cât și în scopul susținerii activității 
celorlalte structuri ale băncii.

În vederea îndeplinirii obiectivului strategic de 
susținere a economiei României, banca acționează 
în calitate de agent al statului, în numele și în con-
tul acestuia, oferind agenților economici produse și 
servicii de garantare, finanțare și asigurare.

În scopul asigurării resurselor financiare necesa-
re desfășurării operațiunilor în numele și în con-
tul statului, Banca beneficiază de constituirea la 
dispoziția sa a următoarelor fonduri:

  fondul pentru garanții de export, pentru garan-
tarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate 
exportului, a creditelor cumpărător şi a investițiilor 
româneşti în străinătate, precum şi a activităților de 
dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes 
public, dezvoltare regională, susținere a activității 
de cercetare-dezvoltare, protecția mediului încon-
jurător, ocupare şi formare a personalului, susținere 
şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a 
tranzacțiilor internaționale;

 fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor 
de export, a garanțiilor de export, a operațiunilor de 
export în leasing şi a investițiilor româneşti în străi-
nătate, precum şi a activităților de dezvoltare a in-
frastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare 
regională, susținere a activității de cercetare-dezvol-
tare, protecția mediului înconjurător, ocupare şi for-
mare a personalului, susținere şi dezvoltare a IMM-

urilor şi a tranzacțiilor internaționale;

 fondul destinat stimulării operațiunilor de comerț 
exterior, precum şi pentru finanțarea, cofinanțarea şi 
refinanțarea activităților de dezvoltare a infrastruc-
turii, a utilităților de interes public, dezvoltare regio-
nală, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, 
protecția mediului înconjurător, ocupare şi formare a 
personalului, susținere şi dezvoltare a IMM-urilor şi a 
tranzacțiilor internaționale�

Sursele de constituire a fondurilor sunt sumele alo-
cate prin Legea Bugetului de stat și sumele nete 
care provin din primele de asigurare, sumele recu-
perate din asigurarea creditelor, sumele recuperate 
de la persoana juridică garantată și dobânda înca-
sată din fructificarea sumelor disponibile ale fondu-
rilor. Operațiunile de finanțare, garantare și asigu-
rare sunt aprobate de Comitetul Interministerial de 
Finanțări, Garanții și Asigurări.

III.1.2. Activitatea în Numele și în Contul Statului
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  GaRanțII

În anul 2013, garanțiile acordate au însumat peste 540 milioane lei, orientate în principal în industria meta-
lurgică, agricultură și echipamente electrice. Ponderea cea mai mare a beneficiarilor acestor produse a fost 
reprezentată de companii mari (54%) - 294 milioane lei și IMM (40%) - 216 milioane lei.

Structura activităților economice susținute prin activitatea de garantare în numele și în contul statului pe 
ramuri, se prezintă astfel:

Activități economice 
susținute prin garanții NCS
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susținute prin credite NCS
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Comparativ cu planul de vânzări aprobat pentru anului 2013, țintele propuse au fost depășite cu 50%. La 
data de 31.12.2013 se aflau în derulare garanții emise de Bancă în numele și în contul statului în valoare de 
2,292 milioane lei, cu 2% mai mult decât în anul precedent.

  FInanțĂRI

În anul 2013, au fost acordate finanțări pentru dez-
voltarea IMM-urilor în valoare totală de 128 milioa-
ne lei, din care 22 milioane lei credite cu dobândă 
subvenționată și 106 milioane lei credite pentru 
proiecte prioritare. Structura pe segmente de acti-
vitate o redă graficul următor:

În anul 2013 s-au plătit compensații de dobândă în 
sumă de 17,3 milioane lei, pentru credite derulate de 
operatorii economici prin băncile comerciale, faţă de 
10,8 milioane în anul 2012. Repartiția pe ramuri de 
activitate a compensațiilor de dobândă acordate este 
prezentată în graficul de mai jos:

Faţă de planul de vânzări pentru anul 2013, aprobările 
de finanțări noi au depășit planul cu 124 milioane lei.

Comparativ cu planul de vânzări, Banca a aprobat în 2013 compensații de dobândă cu 47% mai mult decât 
planificase.

La 31.12.2013, expunerea totală din activitatea de finanțare în numele și în contul statului era în sumă de 147 
milioane lei, în creștere cu 360% faţă de anul anterior (32 milioane lei în 2012).

  aSIGuRĂRI

Activitatea de asigurare desfășurată de EximBank 
în anul 2013 a constat în operațiuni de asigurare a 
riscurilor non-piață și temporar non-piață pe ter-
men scurt a exporturilor efectuate de operatorii 
economici din România către debitori ţări emer-
gente, sau aflate în afara Uniunii Europene, cum ar 
fi din Rusia, Grecia, Moldova, Brazilia, Uzbekistan, 
Liban și Hong Kong. 

Prin polițele de asigurare noi emise în anul 2013 au 
fost susținute exporturi în valoare de 12 milioane 
EUR și 5 milioane USD. 

Din punctul de vedere al expunerilor pe domenii de 
activitate a exporturilor, ponderea acestora pentru 
anul 2013 arată astfel:

La sfârșitul anului 2013 se înregistrau expuneri aferente activității de asigurare în suma de 27 milioane lei, de 
7 ori mai mult decât în 2012 (4 milioane lei).
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III.1.3. Execuția bugetului

Analiza bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii, realizat la 31.12.2013, comparativ cu cel planificat pentru 
anul 2013, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 1/04.02.2013, se prezintă astfel:

Descriere - mii lei
2013

Realizat Buget ±Δ ±Δ%

Venituri din dobânzi, net 111�160 110�299 +861 +1%

Venituri din comisioane, net 45�926 46�958 -1�032 -2%

pierderi din deprecieri şi provizionare -21�776 -22�040 +264 -1%

alte venituri operaționale 13�532 2�761 +10�771 +390%

Venituri operaționale 148.842 137.977 +10.865 +8%

Cheltuieli operaționale -89�916 -107�335 +17�419 -16%

Rezultat brut 58.926 30.642 +28.284 +92%

Impozit -9�344 0 -9�344

REZultat nEt 49.582 30.642 +18.940 +62%

Rezultatul brut realizat, în sumă de 58.926 mii lei, a fost mai mare decât cel planificat cu 92%, respectiv cu 
28.284 mii lei, provenind din venituri operaționale mai mari cu 10.865 mii lei și economii de costuri de 17.419 mii 
lei, efect combinat al creșterii dimensiunii activității și al proceselor intensive de eficientizare a costurilor.
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Potrivit rezultatelor, C.A.R.E. România a încheiat 
anul 2013 cu un volum al primelor brute subscrise 
de 32 milioane RON, în creștere cu 45% faţă de 22 
milioane RON, cât a înregistrat la 31.12.2012. 

Asigurările de garanții au continuat trendul ascen-
dent având în vedere notorietatea de care se bucu-
ră produsele oferite de societatea noastră precum 
și specializarea echipei de subscriere.

Astfel C.A.R.E. România ocupa unul dintre primele 
patru locuri pe segmentul asigurărilor de garanții.

O linie directoare a strategiei de subscriere a repre-
zentat-o creșterea ponderii asigurărilor de clădiri și 
bunuri, acestea având o creștere de 81%, ca linie 
cu daunalitate scăzută și costuri reduse de admi-
nistrare. 

Portofoliul companiei cuprindea la 31.12.2013 ur-
mătoarele clase de asigurări: asigurări de credi-
te, asigurări de garanții, asigurări de accidente și 
boală, asigurări de bunuri, asigurări de daune la 
proprietăți, asigurări de răspunderi civile, asigurări 
ale bunurilor în tranzit (cargo), asigurări împotri-
va pierderilor financiare, asigurări de mijloace de 

transport aerian și asigurări de răspundere civilă 
pentru mijloace de transport aerian.

Principalele direcții ale activității C.A.R.E. România 
în anul 2013 au fost:

 consolidarea poziției obținute pe segmentul asigu-
rărilor de garanții; 

 dezvoltarea activității companiei desfăşurate în 
alte State Membre, prin paşaportul european; 

 întărirea colaborării cu brokerii de asigurare, care 
să fructifice într-o cât mai mare măsură potențialul 
existent, să dezvolte şi să diversifice portofoliul exis-
tent şi viitor; 

 continuarea dezvoltării activității şi a structurării 
funcțiunilor de vânzare, servicii clienți şi administrare 
a afacerilor;

  menținerea actualilor clienți din cadrul compa-
niei şi dezvoltarea portofoliului de asigurări pentru 
aceştia;

  sporirea preocupărilor pentru atragerea de clienți 
persoane juridice�

III.2. Activitatea C.A.R.E.

Eforturile pentru promovarea produselor și bran-
dului EximBank s-au concretizat în câștigarea unui 
prețios capital de încredere din partea instituțiilor 
financiare care percep EximBank drept un partener 
activ în susținerea mediului de afaceri românesc 
și a tranzacțiilor internaționale. Pentru atingerea 
acestui obiectiv au fost organizate întâlniri de lucru 
cu reprezentanții comunităţilor bancare locale pen-
tru identificarea celor mai eficiente metode de co-
laborare. În cadrul întâlnirilor a fost punctat faptul 
că EximBank și-a stabilit ca obiectiv major elibera-
rea cât mai multor fonduri de stat către economie, 
în parteneriat cu celelalte bănci comerciale.

Totodată, EximBank și-a consolidat relațiile exter-

ne stabilite prin acorduri de colaborare cu instituții 
din străinătate și cu organizații ce activează în do-
meniul său specific de activitate. EximBank cola-
borează cu bănci corespondente, agenții de asi-
gurare a creditelor și alte instituții din întreaga lume 
implicate în activități similare celor desfășurate de 
EximBank.

În ceea ce privește promovarea imaginii Băncii, 
principalul obiectiv urmărit a fost consolidarea 
capitalului de imagine pozitiv al EximBank prin in-
termediul mass-media care, alături de politica de 
marketing și cea a relațiilor cu clienții, să conducă 
la atragerea de noi clienți, pe de o parte, dar și la 
promovarea produselor și serviciilor oferite. Mesa-

jele EximBank au fost transmise pe parcursul între-
gului an prin intermediul presei scrise și a mediului 
on-line. 

În paralel a fost demarat și derulat un proiect 
de marketing prin sport menit să contribuie la 
creșterea notorietăţii brandului EximBank. Parte-
neriatul încheiat cu Steaua Baschet a reprezentat 
un canal alternativ pentru transmiterea mesajului 
de schimbare de strategie și abordare a pieței, de 
reașezare a băncii pe principii de business moder-
ne, aliniate cu practicile din sistem, aducând im-
portante beneficii de imagine pentru EximBank.

Acțiunile de promovare a ofertei băncii și a brand-
ului EximBank au avut ca scop principal informarea 
publicului țintă privind avantajele oferite de pro-
dusele și serviciile EximBank. Pe parcursul anului 

2013 strategia de promovare s-a axat pe organiza-
rea de întâlniri directe cu reprezentanții comunită-
ţilor locale de afaceri din Ploiești, Constanţa, Cluj, 
Galați, Oradea, Târgu Mureș și Sibiu, care au reunit 
aproape 300 de oameni de afaceri și oficiali locali.

În ceea ce privește produsele și serviciile băncii, 
accentul a fost pus pe promovarea aplicației on-
line Credit Scor implementate pe site-ul propriu, 
aplicație care permite utilizatorilor site-ului Exim-
Bank să afle într-un timp extrem de redus dacă se 
pre-califică pentru acordarea unui credit, precum și 
suma pe care o pot accesa. 

Promovarea brandului și a produselor EximBank a 
fost realizată și prin prezentarea acestora la diver-
se evenimente corporate desfășurate în mai multe 
localităţi din ţară și în București.

III.3. Politica de promovare
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IV. SItuațIa FInanCIaRĂ ConSolIDatĂ ȘI InDIVIDualĂ

IV.1. Cadrul legal

Situațiile financiare individuale și consolidate ale 
EximBank S.A. pentru anul 2013 sunt întocmite în 
conformitate cu Standardele Internaționale de Ra-
portare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Euro-
peană la 31.12.2012, având la bază evidenţele con-
tabile ale Băncii și ale subsidiarei C.A.R.E. România. 

Evidenţele contabile ale Băncii sunt menținute în 
lei, în conformitate cu legea contabilităţii din Româ-
nia și cu reglementările bancare emise de BNR și 
au la bază Standardele Internaționale de Raportare 
Financiară, implementate ca bază a contabilităţii 
în baza Ordinului Băncii Naționale a României nr. 

27/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Evidenţele contabile ale subsidiarei C.A.R.E. Ro-
mânia sunt în conformitate cu legea contabilităţii 
din România și cu reglementările bancare emise 
de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fiind 
retratate și ajustate în mod corespunzător, în toa-
te aspectele semnificative, în scopul consolidării în 
situațiile financiare ale Grupului EximBank S.A.

Situațiile financiare oferă o imagine fidelă și corectă a 
poziției financiare, performanţei financiare și a celor-
lalte informații referitoare la activitatea desfășurată de 
Bancă și Grupul EximBank pe parcursul anului 2013. 

Activele bilanțiere consolidate, la valoare netă, la data de 31.12.2013, însumează 4.011 milioane lei, în creștere 
cu 2% faţă de 3.942 milioane lei la data de 31.12.2012. Activele bilanțiere individuale, la valoare netă, la data de 
31.12.2013, însumează 3.984 milioane lei, în creștere cu 1% faţă de 3.931 milioane lei la data de 31.12.2012.

Evoluția principalelor elemente de activ se prezintă astfel:

IV.2. Situația Bilanțieră

Se remarcă reorientarea plasamentelor Băncii din plasamente în titluri în plasamente în creditare.

Descriere - milioane lei
BaNCă gRuP

2013 2012 ±Δ ±Δ% 2013 2012 ±Δ ±Δ%
numerar 1 2 -1 -43% 1 2 -1 -41%

Conturi la BnR 176 323 -148 -46% 176 323 -148 -46%

plasamente interbancare 273 202 +71 +35% 301 213 +88 +41%

Credite, net 1�178 862 +317% +37% 1�178 862 +317 +37%

titluri 2�213 2�392 -179 -7% 2�219 2�396 -177 -7%

Investiții în subsidiare 41 30 +11 +37%

Imobilizări, investiții imobiliare 63 59 +4 +7% 66 63 +2 +4%

alte active 38 62 -24 -38% 70 81 -11 -14%

total aCtIV 3.984 3.931 +52 +1% 4.011 3.942 70 +2%

numerar, conturi la Banca națională  a  României

Disponibilităţile la Banca Națională a României sunt 
reprezentate de conturile curente ale Băncii, în sumă 
de 175.591 mii lei la data de 31.12.2013, din care 

disponibilităţi în lei în sumă de 160.283 mii lei, dispo-
nibilităţi în euro în sumă de 4.319 mii echivalent lei și 
disponibilităţi în USD în sumă de 10.989 mii echiva-
lent lei, media din perioada de aplicare încadrându-

se în plafonul rezervei minime obligatorii impus de 
normele Băncii Naționale a României.

Creanțe asupra instituțiilor de credit

Creanțele asupra instituțiilor de credit sunt com-
puse din plasamente C.A.R.E. România în sumă 
de 34.039 mii lei, în creștere cu 156% faţă de în-
ceputul anului și plasamentele Băncii în sumă de 
272.863 mii lei, sumă ajustată cu depozitele subsi-
diarei de 5.905 mii lei.

Creanțele Băncii au înregistrat o creștere de 35% 
ca urmare a unei structuri diferite a plasamente-
lor Băncii, ajungând la un sold de 272.863 mii lei 
(2012: 201.691 mii lei) și se compun din depozite 
la vedere și conturi curente în valoare de 83.700 
mii lei, depozite la termen – 80.732 mii lei și reverse 
repo - 108.431 mii lei. 

Creanțe asupra clientelei 

Valoarea netă a portofoliului de credite al Băncii, 
acordate clientelei nebancare, a crescut cu 37%, 
atingând suma de 1.178.448 mii echivalent lei, în 
sold la sfârșitul anului 2013, înregistrând o creștere 
în valoare absolută cu suma de 316.550 mii lei. 

Din portofoliul brut al creditelor acordate cliente-
lei nebancare, existent la 31.12.2013, creanțele 
depreciate au o pondere de 13% faţă de 20% la 
începutul anului. 

Ajustările pentru deprecierea creanțelor, constitu-
ite de Bancă la data de 31.12.2013, sunt în sumă 
de 161.140 mii lei și se compun din 143.048 mii 
lei ajustări specifice pentru deprecieri identificate 
la nivel individual pentru deprecierea creditelor și 
18.092 mii lei ajustări colective pentru pierderi ge-
nerate dar neidentificate.

obligațiuni şi alte titluri cu venit fix 

Cuprind titluri C.A.R.E. România și creanțe atașate 
în sumă de 5.828 mii lei și titluri ale Băncii și creanțe 
atașate în sumă de 2.212.855 mii lei, în sold la 
sfârșitul anului 2013. Titlurile C.A.R.E. România 
sunt emise de Ministerul Finanțelor Publice și sunt 
în creștere ușoară faţă de începutul anului. 

Titlurile Băncii au înregistrat un trend descendent, re-
spectiv o scădere cu 7% faţă de începutul anului. În 
cadrul acestei grupe, ponderea cea mai mare o dețin 
titlurile achiziționate cu intenția de a fi deținute până 
la scadenţă, respectiv: certificate de trezorerie și obli-
gațiuni cu dobândă fixă emise de Ministerul Finanțelor 
Publice în sumă de 1.261.990 mii lei și obligațiuni 

cu dobândă fixă emise de Banque Europeene 
d’Investissement, în valoare totală de 5.000 mii lei.

Imobilizări corporale şi necorporale, investiții 
imobiliare

Însumează la 31.12.2013 imobilizări corporale și 
necorporale C.A.R.E. România în valoare netă de 
2.694 mii lei și imobilizări corporale și necorporale 
ale Băncii în valoare netă de 62.975 mii lei.

Mijloacele fixe la valoare netă ale subsidiarei 
C.A.R.E. România au scăzut cu 1.835 mii lei faţă de 
începutul anului, iar cele ale Băncii sunt în creștere 
cu 7% faţă de sfârșitul anului precedent cu suma 
de 4,265 mii lei.

Investițiile imobiliare în valoare de 32.351 mii lei re-
prezintă valoarea clădirilor în proprietatea Băncii, 
închiriate terților.

alte active

Sunt constituite din active diverse CARE România, 
în sold la 31.12.2013, de 32.118 mii lei și active di-
verse ale Băncii în suma de 38.183 mii lei. Faţă de 
începutul anului, activele diverse ale subsidiarei au 
crescut cu 12.430 mii lei, provenind în special din:

 creşterea cu 5�316 mii lei a rezervei de daune afe-
rente asigurărilor generale - partea cedată reasigu-
rătorului;

 creşterea cu 2�740 mii lei a decontărilor privind 
primele de asigurare; 

 creşterea cu 6�943 mii lei a debitorilor diverşi; 

 scăderea cu 1�919 mii lei a rezervei de prime - par-
tea cedată reasigurătorului; 

 scăderea cu 557 mii lei a cheltuielilor de achiziție 
reportate privind asigurările generale;

Activele diverse ale Băncii în sumă de 38.193 mii 
lei (în scădere cu 23.544 mii lei faţă de 2012) se 
compun din: 

 debitori diverşi, în sumă netă de 1�579 mii lei, brut 
30�871 mii lei, reprezentând:

- creanțe curente din debitori diverşi în sumă de 
1�428 mii lei;

- creanțe restante nedepreciate din debitori 
diverşi în sumă de 191 mii lei;

- creanțe depreciate din debitori diverşi în sumă 
de 29�252 mii lei, depreciate 100%�

 alte active, respectiv cheltuieli în avans în sumă de 
23�366 mii lei şi comisioane de primit din administra-
rea fondurilor statului în sumă de 13�248 mii lei�
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La finalul anului 2013, pasivul bilanțier consolidat și cel individual EximBank, se prezintă astfel, în comparație 
cu finalul anului anterior:

Se remarcă schimbarea structurii de finanțare de la Fondurile statului către piața interbancară.

Descriere - milioane lei
BaNCă gRuP

2013 2012 ±Δ ±Δ% 2013 2012 ±Δ ±Δ%

Datorii privind băncile 1�204 859 +345 +40% 1�204 859 +345 +40%

Fonduri de stat 1�596 1�829 -232 -13% 1�596 1�829 -232 -13%

Datorii privind clientela 109 111 -2 -2% 103 109 -6 -6%

alte pasive 54 36 +18 +49% 107 60 +47 +79%

total datorii 2.963 2.834 +129 +5% 3.010 2.856 +154 +5%

total capitaluri proprii 1.020 1.097 -77 -7% 1.001 1.085 -84 -8%

total DatoRII ȘI CapItaluRI 3.984 3.931 +52 +1% 4.011 3.942 +70 +2%

Datorii privind instituțiile de credit 

Includ datoriile Băncii care dețin o pondere în tota-
lul pasivului bilanțier de 30%, fiind constituite din 
depozite atrase în valoare de 1.203.654 mii lei.

Datorii privind clientela

Reprezintă resurse atrase de la clienți nebancari 
ai Băncii, în sumă de 109.005 mii lei, ajustate cu 
depozitul subsidiarei, în suma de 5.905 mii lei. La 
nivelul Grupului, aceste datorii dețin o pondere de 
2,6% din totalul pasivului bilanțier, în scădere cu 
0,2% faţă de începutul anului.

Fondurile statului

Însumează 1.596.458 mii lei fonduri stat în admi-
nistrarea Băncii, în scădere cu 13% faţă de începu-
tul anului, respectiv cu 232.100 mii lei.

alte pasive

Cumulează la 31.12.2013 datorii diverse ale 
C.A.R.E. România, în sumă de 53,117 mii lei și da-
torii diverse ale Băncii, în valoare de 54.066 mii lei. 

Alte pasive în evidenţa subsidiarei, mai mari cu 
29.476 mii lei faţă de începutul anului, se referă în 
principal la rezerva de prime constituită în valoare 
de 27.516 mii lei, în creștere cu 10.880 mii lei și 
soldul decontărilor privind operațiunile de reasigu-
rări în sumă de 7.026 mii lei, mai mare cu 1.671 
mii lei.

În cadrul pasivelor diverse ale Băncii, mai mari faţă 
de începutul anului cu 17.884 mii lei, ponderea cea 
mai mare o dețin provizioanele pentru obligațiile vi-
itoare ale Băncii în sumă de 22.971 mii lei, mai mari 
cu 10.381 mii lei.

Capitaluri proprii 

Capitalurile proprii ale Grupului însumează 
1.000.774 mii lei, din care:

 capitalurile proprii individuale ale EximBank, în va-
loare de 1�020�495 mii lei,

 capitalurile proprii ale C�a�R�E�, în valoare de 
21�645 mii lei,

 ajustarea participației Băncii în capitalul C�a�R�E�, 
în valoare de 42�712 mii lei�

Dintre acestea, partea atribuibilă acționarilor com-
paniei-mamă are o valoare de 999.428 mii lei, iar 
partea corespunzătoare intereselor care nu contro-
lează este de 1.346 mii lei.

Capitalurile proprii ale Băncii au înregistrat o scă-
dere de 7% faţă de începutul anului, respectiv cu 
suma de 76.731 mii lei, ca efect cumulat al urmă-
toarelor influenţe: 

 scăderea rezervelor din reevaluare de imobilizări, 
nete de impozite amânate, cu suma de 2�502 mii lei, 
urmare a reevaluării clădirilor şi terenurilor;

 creşterea rezervelor aferente investițiilor financiare 
disponibile pentru vânzare, nete de impozite amâna-
te, cu 12�011 mii lei, reprezentând modificări în valoa-
rea justă recunoscute direct în capitalurile proprii;

 creşterea de capitaluri proprii din profitul net al 
anului 2013, în suma de 49�582 mii lei;

 diminuarea prin plata de dividende în sumă de 
135�821 mii lei� 

Capitalurile proprii C.A.R.E. România au avut o 
creștere cu 3.419 mii lei faţă de începutul anului, 
provenind în principal din majorarea capitalului so-
cial, în valoare de 11.200 mii lei, precum și din pier-
derea curentă în suma de 7.857 mii lei.

angajamente şi datorii contingente

Evidențiate în situația extrabilanțieră a Băncii, valoarea angajamentelor și datoriilor contingente crește în 
cursul anului 2013 cu 371.186 mii lei (102%), în special ca urmare a creșterii angajamentelor de creditare cu 
suma de 276.281 mii lei, respectiv cu 268%:

Descriere - milioane lei
BaNCa / gRuP

2013 2012 ±Δ ±Δ%

Scrisori de garanție clientelă 325 245 +80 +33%

acreditive 13 0 +13

angajamente de creditare 379 103 +276 +268%

altele (garanții date instituțiilor de credit) 17 15 +1 +8%

anGaJaMEntE ȘI DatoRII ContInGEntE 735 364 +371 +102%

operațiuni în numele şi în contul statului

În evidenţa extrabilanțieră a Băncii sunt înregistrate angajamentele asumate în numele și în contul statului în 
sumă de 2.511.984 mii lei, pentru produse de garantare, finanțare și asigurare. 

Rezultatul net agregat al exercițiului financiar 2013 este de 41.725 mii lei, cuprinzând profitul marcat de Bancă 
în sumă de 49.582 mii lei și pierderea curentă de 7.857 mii lei a subsidiarei C.A.R.E. România. Situația rezulta-
telor financiare consolidate la 31.12.2013, comparativ cu cele realizate la 31.12.2012, se prezintă astfel:

IV.3. Rezultatul Financiar Consolidat și Individual

Descriere - mii lei
BaNCă gRuP

2013 2012 ±Δ ±Δ% 2013 2012 ±Δ ±Δ%

Venituri din dobânzi, net 111�160 109�620 +1�540 +1% 112�072 110�788 +1�284 +1%

Venituri din comisioane, net 45�926 48�686 -2�760 -6% 45�882 48�646 -2�764 -6%

Venituri asigurate, net 0 0 +0 4�451 5�456 -1�005 -18%

pierderi din deprecieri şi provizioane -21�776 -61�396 +39�620 -65% -22�242 -61�448 +39�206 -64%

alte venituri operaționale 13�532 10�195 +3�337 +33% 13�535 10�109 +3�426 +34%

Venituri operaționale 148�842 107�105 +41�737 +39% 153�698 113�551 +40�147 +35%

Cheltuieli operaționale -89�916 -92�239 +2�323 -3% -102�629 -105�430 +2�801 -3%

Rezultat brut 58�926 14�866 +44�060 +296% 51�069 8�121 +42�948 +529%

Impozit -9�344 -1�800 -7�544 +419% -9�344 -1�800 -7�544 +419%

REZultat nEt 49.582 13.066 +36.516 +279% 41.725 6.321 +35.404 +560%

Creșterea venitului operațional al Grupului cu 35%, 
respectiv cu suma de 40.147 mii, lei faţă de 2012, 
se datorează în principal:

  diminuării pierderilor din depreciere şi provizioane 
cu 39�206 mii lei;

  creşterii altor venituri operaționale cu suma de 
3�426 mii lei�

C.A.R.E. România a înregistrat în anul 2013, o pier-
dere în sumă de 7.857 mii lei, cu 1.111 mii lei mai 
mare decât în anul 2012. Pierderea este influențată 
în principal de rezultatul din activitatea de bază de 
asigurări și reasigurări, unde variația cheltuielilor de 
achiziție reportate a fost mai mare cu 3.316 mii lei 
decât anul precedent, neputând fi compensată de 
creșterea veniturilor din comisioane de reasigurare 
cu 2.567 mii lei. 
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Indicatorul adecvare a capitalului la data de 
31.12.2013, calculat în conformitate cu prevederile 
statutare în vigoare la data bilanțului, denotă o rată 
solidă de solvabilitate de 73%. O dată cu aplicarea 
prevederilor Regulamentului BNR nr.5 – 2013 pen-
tru transpunerea Regulamentului UE nr. 575-2013, 
modalitatea de determinare a acestui indicator se 
modifică în sensul alinierii metodologiei la nivelul 

UE și adoptării prevederilor directivei CRD IV. Va-
loarea acestui indicator nu va fi afectată în mod 
semnificativ de modificările legislative.

Evoluția principalilor indicatori de performanţă ai 
Băncii în cursul anului 2013 a înregistrat un com-
portament pozitiv comparativ cu anul precedent, 
remarcându-se îmbunătățiri semnificative.

V. aDECVaREa CapItaluluI ȘI DInaMICa pRInCIpalIloR
    InDICatoRI FInanCIaRI

2013 2012

Venituri operaționale 148,842 107,105

Marja netă 2�9% 2�8%

Costuri operaționale / Venituri operaționale 53% 55%

Rezultat net 49,582 13,066

Rata rentabilităţii financiare (RoE) 4�9% 1�19%

Rata rentabilităţii economice (Roa) 1�3% 0�5%

Rata creditelor neperformante (net) 2�4% 11�0%

Rata riscului de credit 1 17�5% 34�3%

Indicatorul de lichiditate 1�20 1�25

lichiditatea imediată 82�4% 84�1%

Indicatorul de solvabilitate 73�7% 80�6%

Important de menționat este faptul că în ceea ce privește ROE, media pe sistem bancar pentru anul 2013 s-a 
situat la 1,28 iar media pentru ROA la nivelul 0,14. 

În ceea ce privește evoluția indicatorului de lichiditate și solvabilitate, ușoara descreștere se datorează creșterii 
portofoliului de credite și în special a expunerilor mari. Creșterea valorii expunerilor totale și a gradului mediu 
de concentrare pe client au determinat atât un necesar de surse atrase mai mare, cât și o cerință de capital mai 
mare, prin riscul asociat, fapt evidențiat și de creșterea provizioanelor IFRS. 
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Consiliul de administrație (Ca) este organul de 
conducere colectivă a EximBank S.A., care exerci-
tă conducerea generală a activităţii băncii. Ca este 
format din 7 membri, persoane fizice (din care 3 
administratori executivi și 4 administratori neexe-
cutivi), numiți de către A.G.A. pentru un mandat de 
4 ani, care poate fi reînnoit.

Componenţa Consiliului de Administrație în anul 
2013, a fost următoarea:

  traian Sorin Halalai - preşedinte

  paul Ichim - Vicepreşedinte

  Vasile Secăreş - Membru

  Georgel Călin - Membru

  Emilian Bădică – Membru

Comitetul de Direcție (CD) asigură conducerea 
operativă a EximBank S.A. pe baza delegării din 
partea Consiliului de Administrație și sub supra-
vegherea acestuia, cu excepția atribuțiilor date 
în competenţa expresă a Adunării Generale a 
Acționarilor și a Consiliului de Administrație. CD 
este compus din 3 membri, președintele executiv 
al Băncii și cei doi vicepreședinți executivi.

Componenţa Comitetului de Direcție în anul 2013, 
se prezintă astfel:

  traian Sorin Halalai - preşedinte

  paul Ichim - Vicepreşedinte

VI. GuVERnanŢa CoRpoRatIVĂ
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EximBank își desfășoară activitatea prin cen-
trală și prin rețeaua teritorială formată la data de 
31.12.2013 din 16 unităţi teritoriale, acționând per-
manent pentru asigurarea necesarului de resurse 
umane, cantitativ și calitativ, prin recrutarea, selec-
tarea și dezvoltarea profesională a resursei exis-
tente, în scopul atingerii obiectivelor strategice ale 
băncii. 

Numărul total al posturilor aprobate la data de 
31.12.2013, a fost de 346, din care 285 în centra-
lă și 61 în unităţile teritoriale, inclusiv conducerea 
executivă a băncii. La sfârșitul anului, din totalul de 

309 posturi ocupate, 186 erau deținute de femei 
(60,00%), din care 147 în cadrul centralei (79,03%) 
și 39 în unităţile teritoriale (20,97%).

Din punct de vedere al studiilor, din numărul total 
de 309 posturi ocupate (inclusiv conducerea exe-
cutivă a băncii), 286 au studii superioare, 20 au 
studii medii, iar 3 au studii generale și/sau școală 
profesională.

VII. RESuRSE uManE

Structura pe categorii de studii 
a angajaților EximBank

Structura pe grupe de vârstă 
a angajaților EximBank

6,2% 
studii generale

83,3% 
studii 
superioare

10,5% 
studii medii

12,02% 
46-50 ani

31,09% 
31-40 ani

7,92% 
20-30 ani

22,87% 
41-45 ani

13,78% 
51-55 ani

9,68% 
56-60 ani

2,64% 
peste 60 ani
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VIII. ManaGEMEntul RISCuluI

 CaDRul GEnERal

Managementul riscurilor este parte integrantă a 
tuturor proceselor decizionale și de afaceri în ca-
drul EximBank. Conducerea și structurile Băncii 
evaluează în mod continuu riscurile la care este 
sau poate fi expusă activitatea acesteia, care pot 
afecta atingerea obiectivelor și iau măsuri cu privi-
re la orice modificare a condițiilor în care banca își 
desfășoară activitatea.

 oRGanIZaRE 

Consiliul de Administrație (CA) are responsabi-
litatea de a aproba și de a revizui periodic profi-
lul și apetitul la risc al Băncii în vederea asigurării 
funcționării sănătoase și atingerii obiectivelor stra-
tegice ale EximBank.

Comitetul de Direcție (CD) are responsabilitatea 
de a asigura implementarea strategiei, respectiv a 
politicilor de administrare a riscurilor semnificative 
aprobate de CA și de a dezvolta procedurile și me-
todologiile pentru identificarea, măsurarea, moni-
torizarea și controlul riscurilor, în concordanţă cu 
natura și complexitatea activităţilor relevante.

Comitetul de Administrare a Riscurilor (CAR) este 
un organ consultativ cu obiectivul stabilit de asista-
re a Consiliului de Administrație în ceea ce privește 
realizarea responsabilităţilor legate de administra-
rea riscurilor în activitatea băncii. 

Celelalte comitete ce funcționează la nivelul băncii 
(Comitetul de Audit, Comitetul de Credite, Comi-
tetul de Administrare a Activelor și Pasivelor) îm-
preună cu CAR, formează cadrul necesar pentru 
funcționarea și supervizarea activităţilor băncii. 

 FunCțIa IntERnĂ DE
         aDMInIStRaRE a RISCuRIloR

Modelul de administrare a riscurilor la nivel 
operațional în cadrul băncii include trei linii de apă-
rare formate din: 

 unităţile de afaceri (linii de activitate) la primul nivel, 
responsabile pentru evaluarea şi minimizarea riscuri-

lor pentru un nivel de profit dat; 

 Funcția de administrare a riscurilor băncii, la al 
doilea nivel, monitorizează, controlează, cuantifică 
riscul; raportează nivelurile înregistrate şi propune 
măsuri de diminuare� 

 Departamentul audit Intern – oferă funcția inde-
pendentă de revizuire� 

Funcțiile de monitorizare și control al riscurilor 
Băncii au definite responsabilităţi clare care sunt 
independente faţă de funcțiile de asumare de ex-
puneri la risc. 

 ManaGEMEntul aCtIVEloR
        ȘI paSIVEloR

Comitetul de Administrare a Activelor și Pasivelor 
urmărește implementarea politicii băncii privind:

 evoluția, structura şi calitatea activelor şi pasivelor 
băncii;

 atragerea resurselor şi efectuarea plasamentelor 
şi nivelul dobânzilor active şi pasive practicate de 
bancă;

 gestionarea expunerii băncii la riscul valutar, riscul 
de rată a dobânzii, riscul de lichiditate etc�

Strategia privind administrarea riscurilor semnifica-
tive elaborată de bancă și revizuită anual de către 
CA are în vedere procesul de analiză și determi-
nare a profilului de risc pe care EximBank îl con-
sideră acceptabil, în vederea optimizării raportului 
dintre risc și profit și a corelării cerinței de capital 
a EximBank, în condițiile desfășurării unei activităţi 
bancare sănătoase și prudente. Principalele cate-
gorii de riscuri definite în cadrul Strategiei sunt cele 
evidențiate în cadrul reglementarilor BNR.

 RISCul DE CREDIt

În vederea păstrării sub control a riscului de credit, 
EximBank dispune de:

 un sistem de limite de concentrare expuneri (pe 
contrapartide, expuneri mari, relații speciale, calita-

tea activelor, pe industrii, pe produse, pe monede, 
pe ţări, pe furnizori de garanții etc�);

 un sistem de competenţe de aprobare a fiecărei 
expuneri/tranzacții;

 reglementări privind analiza solicitărilor individuale 
de credit (analiza aspectelor financiare şi nonfinanci-
are, încadrarea clientului în clase de performanţă/ ra-
ting, încadrarea în limitele de expunere stabilite prin 
reglementările în vigoare, analiza riscurilor asociate 
expunerii etc�);

 reglementări privind garanțiile colaterale acceptate 
de către bancă; 

 reglementări privind implementarea aprobărilor, ad-
ministrarea şi monitorizarea continuă a expunerilor;

 reglementări privind gestionarea creditelor neper-
formante şi recuperarea lor etc�

Datorită profilului său, portofoliul Băncii este for-
mat exclusiv din expuneri pe persoane juridice.

 RISCul RatEI DoBÂnZII

Administrarea riscului ratei dobânzii în EximBank 
urmărește ca variațiile ratelor de dobândă, prin ne-
corelarea activelor cu pasivele purtătoare de do-
bândă, să conducă la un efect cât mai redus de 
diminuare a rezultatelor financiare ale băncii. Exim-
Bank: 

 calculează modificarea potențială a valorii econo-
mice a băncii;

 realizează analiza Gap, evaluând impactul neco-
relării dobânzilor asupra venitului net anualizat din 
dobânzi respectiv marjei nete de dobândă�

 RISC ValutaR

Pe parcursul activităţii operaționale, banca 
urmărește în timp real operațiunile de schimb valu-
tar și pozițiile valutare generate pentru încadrarea 
în limitele de risc asumate.

 RISC DE lICHIDItatE

Administrarea riscului de lichiditate are ca obiectiv 
menținerea unui raport optim între lichiditatea efec-
tivă și obiectivele de profitabilitate, cu respectarea 
cerințelor de prudenţialitate referitoare la rezer-

vele minime obligatorii și indicatorii de lichiditate 
reglementați. 

Pentru a limita riscul de lichiditate, Banca utilizea-
ză:

 un sistem de limite ale pozițiilor de lichiditate, zilni-
ce şi pe un orizont de timp prestabilit;

 un stoc de active de calitate, lichide, negrevate 
de obligații, compus din titluri de stat, în scopul de 
a acționa ca rezerve de lichiditate, pentru obținerea 
de finanțare garantată de tipul: intraday, overnight, 
credite colateralizate, repo�

 RISC opERațIonal 

Banca:

 utilizează un sistem de indicatori cheie de risc 
operațional pentru care sunt stabilite limite de înca-
drare;

 gestionează o bază de date de evenimente de risc 
operațional;�

 realizează periodic un proces de autoevaluare a 
riscurilor şi controalelor;

 stabileşte şi implementează planuri de acțiune 
pentru prevenirea/remedierea riscurilor operaționale�

În cadrul riscului operațional se includ și riscul juri-
dic (legal), riscul aferent tehnologiei informației (IT) 
și riscurile necontrolabile.

 RISCul REputaŢIonal

La analiza riscului reputaţional se iau în considera-
re implicațiile/efectele generate de celelalte riscuri 
asupra imaginii băncii.

Banca utilizează un sistem de indicatori cheie de 
risc reputaţional pentru care sunt stabilite limite de 
încadrare.

 RISC aSoCIat aCtIVItĂŢIloR
        EXtERnalIZatE 

Administrarea riscurilor asociate activităţilor exter-
nalizate are la bază următoarele:

 analizarea oportunităţilor şi modalităţilor în care 
unele activităţi pot fi externalizate;

 selectarea într-o manieră optimă a prestatorilor de 
servicii cărora li se externalizează o activitate;
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 gestionarea corespunzătoare a riscurilor aferente 
activităţilor externalizate, inclusiv asigurarea continu-
ităţii activităţii�

 RISCul StRatEGIC

Obiectivele urmărite în procesul de administrare 
a riscului strategic sunt legate de menținerea unui 
echilibru permanent în gestionarea activelor Băncii 
pe baze sănătoase, astfel încât activitatea de an-
samblu să se încadreze în profilul de risc asumat 
de Bancă. 

Atribuțiile și competenţele pe linia reducerii impac-
tului acestui risc sunt alocate structurilor din Bancă 
ce activează atât pe linia planificării/bugetării, cât și 
pe cea a realizării/execuției bugetare precum și de 
administrare a riscurilor semnificative.
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IX. SIStEMul DE ContRol IntERn

Organizarea sistemului de control intern în Exim-
Bank a avut în vedere respectarea independenţei 
celor trei funcții: funcția de administrare a riscurilor, 
funcția de conformitate și funcția de audit intern.

 aDMInIStRaREa RISCuRIloR 

Administrarea riscurilor se bazează pe o multitu-
dine de funcții operaționale și de control, definite 
în acord cu prevederile Regulamentului de Orga-
nizare și Funcționare al EximBank. Principalele 
responsabilităţi ale structurilor cu rol în activitatea 
de administrare a riscurilor sunt redate în cele ce 
urmează: 

 Consiliul de administrație - este responsabil pen-
tru stabilirea strategiei şi politicilor aplicabile Băncii şi 
pentru asigurarea unui cadru de administrare a ac-
tivităţii riguros conceput; urmăreşte implementarea 
de către Comitetul de Direcție al EximBank a unui 
sistem de control intern adecvat şi eficient; 

 Comitetul de Direcție - este responsabil pentru im-
plementarea strategiei şi politicilor aplicabile, inclusiv 
a strategiei şi politicilor privind administrarea riscuri-
lor, şi pentru organizarea unui cadru de administrare 
a activităţii riguros conceput�

Comitete specializate cu responsabilităţi pe li-
nia administrării riscurilor: 

 Comitetul de audit are responsabilităţi cu privire 
la controlul intern şi administrarea riscurilor semni-
ficative� Comitetul de audit evaluează eficacitatea 
procesului de administrare a riscurilor, ca parte a 
sistemului de control intern şi analizează informațiile 
periodice cu privire la acesta� 

 Comitetul de administrare a Riscurilor îşi 
desfăşoară activitatea de identificare, monitoriza-
re, evaluare şi administrare a riscurilor semnificative 
pentru menținerea eficienţei sistemului de control in-
tern al Băncii� 

 Comitetul de administrare a activelor şi pasivelor 
are responsabilităţi în ceea ce priveşte administrarea 
balanței de active şi pasive în concordanţă cu stra-
tegiile Băncii�

 Comitetul de Credite are responsabilităţi de aviza-
re a facilităţilor de credit, contribuind la diminuarea 

şi limitarea riscului de credit potrivit politicii de cre-
ditare� 

Direcția de Administrare a Riscurilor are atribuții 
și responsabilităţi de gestionare a cadrului gene-
ral de administrare a riscurilor. Această direcție 
susține Comitetul de Administrare a Riscurilor, dar 
și conducerea EximBank, realizând monitorizarea 
riscurilor semnificative în activitatea Băncii, pentru 
menținerea eficienţei sistemului de control intern.

activitatea de management a riscurilor s-a con-
cretizat în: 

 analize pentru stabilirea/actualizarea limitelor de 
expunere aferente instituțiilor financiare, bancare şi 
nebancare, şi societăţilor de asigurare; 

 analize pentru stabilirea sau actualizarea limitelor 
de expunere atât pentru clientela nefinanciară cât şi 
pentru sectoare economice şi ţări;

 analize privind riscul ratei de dobândă şi impactul 
cursului de schimb, bazate pe monitorizarea zilnică 
a evoluției parametrilor relevanți;

 evaluare a riscului de credit asociat portofoliului de 
credite al Băncii;

 evaluare a riscului operațional, reputațional, rezi-
dual, strategic, etc�;

 evaluare a procesului de adecvare a capitalului in-
tern la riscuri;

 evaluare a încadrării în nivelurile de toleranţă pen-
tru categoriile de riscuri semnificative asumate;

 elaborare de scenarii de criză macroeconomică 
cu impactări diferențiate pe segmentul bancabilită-
ţii/ a evoluției mediului economic-sectorial/ a riscului 
rezidual;

 simulări pe rata dobânzii, pe cursul de schimb şi 
pe lichiditate pentru evaluarea impactului global asu-
pra activităţii Băncii�

Responsabilitatea administrării riscurilor revine tu-
turor structurilor EximBank direct implicate în acti-
vitatea de plasare și atragere de fonduri. 

Considerând că gestiunea modernă și eficientă 
a riscurilor bancare presupune atât identificarea 
acestora, respectiv a pozițiilor riscante care pot 

afecta rezultatele, cuantificarea producerii posi-
bilelor efecte negative, evaluarea performanţelor 
obținute în urma acoperirii la expunerile la risc, 
elaborarea unei politici adecvate de gestionare a 
riscurilor, cât și controlul riscurilor, necesar pen-
tru a verifica dacă reglementările sunt respectate 
și instrumentele de gestiune sunt corect aplicate, 
sistemul de control intern creat în cadrul EximBank 
are menirea de a asigura administrarea fondurilor 
în mod profitabil, fiind parte integrantă a procesului 
managerial. 

 FunCțIa DE ConFoRMItatE

Activitatea de conformitate are rolul de a asista 
managementul în identificarea, evaluarea, acor-
darea de consultanţă, monitorizarea și raportarea 
aspectelor legate de riscul de conformitate, pre-
cum și verificarea conformării activităţilor băncii cu 
politicile și procedurile interne, cu legile, regulile și 
standardele aplicabile. 

În anul 2013, activitatea de conformitate a avut în 
vedere următoarele coordonate:

 urmărirea permanentă a apariției/actualizării de 
acte normative cu impact asupra activităţii băncii, 
avându-se în vedere identificarea legilor şi reglemen-
tărilor aplicabile în bancă, pe baza urmăririi modifică-
rilor legislative publicate în Monitorul oficial şi infor-
marea structurilor interne;

 avizarea pentru conformitate a documentelor nor-
mative şi procedurilor de lucru elaborate/modificate 
la nivelul băncii, în vederea identificării şi diminuării 
riscurilor de conformitate asociate acestora;

 testarea şi informarea personalului Băncii asupra 
aspectelor de conformitate (legislație, reglementări 
ale Băncii naționale a României, acte normative in-
terne) prin organizarea de sesiuni de pregătire pentru 
angajați, susținerea de prezentări pentru lămurirea 
aspectelor cu care se confruntă personalul;

 evaluarea riscurilor ce decurg din soluționarea 
reclamațiilor clienților Băncii, prin verificarea mo-
dului de organizare şi desfăşurare a activităţii de 
soluționare a reclamațiilor, controlul conformităţii 
soluționării acestora;

 activităţi de conformitate şi verificarea conformităţii 
activităţii pe linia respectării legislației şi reglementari-
lor interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării 
banilor, finanțării terorismului şi aplicării sancțiunilor 
internaționale, prin urmărirea actelor publicate care 
instituie sancțiuni internaționale, verificarea şi acor-

darea avizului asupra documentației prezentate de 
unităţile teritoriale privind identificarea beneficiarului 
real, verificarea modului în care s-a efectuat pregăti-
rea personalului în acest domeniu;

 transmiterea informațiilor solicitate de autorităţile 
Statului;

 evaluarea riscului de conformitate în cadrul Exim-
Bank în concordanţă cu reglementările interne apro-
bate�

Pentru toate misiunile de control de conformitate 
realizate, au fost întocmite Rapoarte de control și 
Planuri de măsuri pentru remedierea neconformi-
tăţilor constatate, care au fost prezentate pentru 
informare și aprobare Comitetului de Audit, Comi-
tetului de Direcție și Consiliului de Administrație.

activitatea de control intern în cadrul Băncii se 
desfăşoară pe două niveluri, astfel:

 nivelul I - exercitarea controlului intern la nivelul 
structurilor interne, cu un caracter preventiv şi co-
rector, rolul său fiind acela de a crea cadrul cores-
punzător prevenirii greşelilor/erorilor, întârzierilor şi 
prevenirii fraudelor, precum şi remedierii deficiențelor 
constatate ca urmare a desfăşurării activităţii de 
control intern;

 nivelul II - exercitarea controlului ulterior de că-
tre personalul din cadrul Direcției Conformitate, prin 
controale de conformitate efectuate potrivit obiec-
tivelor stabilite prin planul de control, anexă la pro-
gramul de conformitate aprobat, sau la solicitarea 
conducerii Băncii� 

 Misiunile de control de conformitate au ca obiective:

- verificarea respectării documentelor normative 
interne şi a legislației în vigoare privind activitatea 
desfăşurată de către structurile verificate;

- verificarea respectării dispozițiilor legale şi a re-
glementarilor interne referitoare la cunoaşterea 
clientelei;

- conformitatea activităţii pe linia respectării 
legislației şi reglementarilor interne în domeniul 
prevenirii şi combaterii spălării banilor, finanțării 
terorismului şi aplicării sancțiunilor internaționale�

- informarea şi testarea personalului Băncii asu-
pra aspectelor de conformitate (legislație, regle-
mentări ale Băncii naționale a României, acte 
normative interne)� 

În contextul implementării unor reglementări 
internaționale FATCA (Foreign Account Tax Com-
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pliant Act), de către băncile la care sunt deschi-
se Nostro pe USD, EximBank a asigurat un dialog 
permanent cu acestea pentru continuarea colabo-
rării și a depus eforturi pentru identifica-rea altor 
bănci care pot presta aceleași servicii, în scopul 
diversificării furnizorilor de astfel de servicii. Ban-
ca va deveni raportor de date în conformitate cu 
cerințele protocoalelor FATCA ce se așteaptă a fi 
implementate și formalizate în anul 2014 de către 
Statul Român și Guvernul SUA.

 FunCŢIa DE auDIt IntERn

Auditul intern, ca funcție de control, evaluează 
dacă nivelul de calitate al cadrului aferent con-
tro-lului intern este atât eficace cât și eficient, 
precum și conformarea tuturor activităţilor și uni-
tăţilor operaționale ale băncii (inclusiv funcția de 
administrare a riscurilor și funcția de conformitate) 
cu politicile și procedurile băncii. Funcția de audit 
intern evaluează, de asemenea, dacă politicile și 
procedurile existente rămân corespunzătoare și 
sunt conforme cu cerințele cadrului legal și de re-
glementare. 
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X. StRatEGIE ȘI pRIoRItĂŢI

EximBank a acționat în mod constant pentru con-
solidarea prezenţei pe piața furnizorilor de soluții 
financiare destinate segmentului corporate, iar pri-
orităţile sale strategice s-au coagulat în jurul ca-
drului strategic stabilit de Guvern, care fixează co-
ordonatele și obiectivele macroeconomice și care 
oferă posibilitatea tuturor instituțiilor implicate să 
participe la efortul de stimulare a creșterii econo-
miei naționale.

În contextul în care sistemul bancar românesc tra-
versează o perioadă de consolidare, de restruc-
turare a operațiunilor ca urmare a scăderii liniilor 
de finanțare din străinătate, politica comercială a 
EximBank s-a concentrat pe dinamizarea activităţii 
comerciale prin valorificarea accelerată a specifi-
cului activităţii sale și a resurselor disponibile. 

Tendința ascendentă a indicatorilor de performanţă 
ai EximBank demonstrează corectitudinea principi-
ilor aplicate în strategia generală a băncii, bazată 
pe un model de business concentrat pe creșterea 
continuă a calităţii activităţii.

În 2014, EximBank va continua să se concentre-
ze pe oferirea de soluții financiare integrate pen-
tru mediul de afaceri românesc, stabilindu-și ca 
prioritate strategică identificarea și susținerea unui 
număr cât mai mare de proiecte de business de 
impact pentru comunitatea locală și pentru econo-
mie în general. 

Ca linii principale de business, banca îşi propu-
ne a se concentra pe următoarele:

  susținerea procesului investițional al companiilor cu 
produse de finanțare care să răspundă necesităţilor 
de dezvoltare şi extindere a acestora pe termen scurt� 
acest lucru va permite direcționarea fondurilor dispo-
nibile către sectoarele şi sub-sectoarele economice 
care au performat bine în condiții de criză şi/sau au 
premisele pentru a evolua favorabil în acest an� astfel, 
efortul comercial al băncii se va îndrepta cu precădere 
(dar fără a exclude restul domeniilor) către companii 
din domeniul industriei de maşini şi echipamente, a 
prelucrării lemnului şi mobilei, industriei chimice, ali-
mentare, farmaceutice, dar şi către agenți economici 
care activează în agricultura sau It&C�

  creşterea implicării în procesul de sprijinire a 
absorbției fondurilor europene, atât prin asigurarea 

componentelor de pre şi co-finanțare, cât şi prin 
valorificarea parteneriatelor pe care EximBank le-a 
încheiat cu băncile comerciale�

  accelerarea activităţii pe segmentul acordării de 
garanții în numele şi contul statului, direcție ce va 
avea ca impact atât facilitarea accesului la finanțare 
a companiilor, cât şi reducerea riscurilor asociate ac-
tivităţii de creditare� 

  susținerea activităţii de producție şi investiții a ex-
portatorilor, în scopul realizării exportului în condiții 
de eficienţă şi competitivitate necesare pătrunde-
rii pe noi piețe internaționale� accentul se va pune 
şi pe creşterea confortului în derularea tranzacțiilor 
internaționale prin oferirea unei protecții financiare 
suplimentare generate de produsele de asigurări�

pentru atingerea țintelor stabilite EximBank îşi 
propune:

  Creşterea gradului de reprezentare teritorială prin 
extinderea rețelei băncii pentru facilitarea accesului 
agenților economici la produsele şi serviciile băncii;

  diversificarea şi flexibilizarea portofoliului de pro-
duse pentru susținerea realizării obiectivelor cuprin-
se în programe şi proiecte naționale, regionale şi 
sectoriale;

  menținerea unor costuri competitive pentru pro-
dusele şi serviciile oferite�

Bugetul Băncii pentru anul 2014 prevedere volu-
me de vânzări ambițioase, cu 73% mai mari decât 
țintele stabilite pentru anului 2013.

În ceea ce privește rezultatele, venitul operațional 
consolidat crește cu 5%. Efectul scăderii randa-
mentului resurselor (urmare a unei rate estimate 
de referință în diminuare cu 1%) a fost contracarat 
atât de creșterea planului de vânzări cu 73%, cât și 
de o reorientare în structura activului către plasa-
mente mai fructuoase.

Strategia generală a Băncii pentru anul în curs pre-
vede nu numai creșterea portofoliului produselor, 
ci și extinderea teritorială și dezvoltarea infrastruc-
turii informatice. Ca un efect combinat al dezvoltă-
rii activităţii comerciale, al deschiderii a 4 noi uni-
tăţi teritoriale și relocării altor agenții existente, al 
creșterii cheltuielilor pentru asigurarea vizibilităţii 
în mediul interbancar, al adaptării infrastructurii și 
aplicațiilor informatice, cheltuielile de suport nece-
sare sunt estimate în creștere. 

În afara produselor special dezvoltate pentru 
susținerea companiilor țintă ale Băncii, EximBank 
își va continua și în 2014 rolul activ în îmbunătățirea 
cadrului dezvoltării acestora. 

În scopul promovării companiilor românești ce 
derulează tranzacții comerciale internaționale și 
la consolidarea prezenţei românești pe piețele ex-

terne, EximBank a demarat procesul de înființare 
a Asociației Române a Exportatorilor (AREX). 
Asociația va oferi companiilor membre acces la 
informații cu privire la oportunităţile de afaceri din 
afara României, facilitarea participării la evenimen-
te de business internaționale și/sau misiuni eco-
nomice oficiale, acces la materiale de informare 
și analiză/studii de piață, precum și crearea unui 
cadru pentru dezvoltarea de rețele de afaceri (ne-
tworking) și de comunicare.

În contextul în care Guvernul a anunțat intenția de 
a continua să dezvolte relații economice și cu alte 
state decât cele europene, precum cele asiatice, 
economii care se dezvoltă rapid și care pot re-
prezenta pentru România piețe de desfacere ex-
trem de importante, EximBank va acționa pentru 
a încuraja reprezentanții mediului de afaceri să 
abordeze și piețele non europene, China fiind un 
exemplu relevant în acest sens. Pentru a facilita 
accesul pe aceste piețe, banca va dezvolta parte-
neriatele pe care le-a încheiat cu instituții financi-
ar-bancare din China.

NCP NCS
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420 365
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+73%
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BanCa DE EXpoRt IMpoRt a RoMÂnIEI – EXIMBanK S.a.
SItuațII FInanCIaRE ConSolIDatE ȘI SEpaRatE
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ORDINUL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI NR. 27/2010 cu modificările ulterioare, 
potrivit căruia aceste situații financiare trebuie să fie în conformitate cu Standardele 
Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană (IFRS)
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

În conformitate cu articolul 10, aliniatul 1 din Legea Contabilității nr.82/1991, răspunderea pentru organi-
zarea și conducerea contabilității revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care 
are obligația gestionării unităţii respective.

În calitate de președinte al Băncii de Export – Import a României – EximBank S.A. – societate mamă, 
conform articolelor 30 și 31 din Legea Contabilității nr.82/1991, îmi asum răspunderea pentru întocmirea 
situațiilor financiare consolidate și separate la data de 31 decembrie 2013 și confirm că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare consolidate și separate la data de 31 
decembrie 2013 sunt în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adopta-
te de Uniunea Europeană la data de 31.12.2013 și implementate în baza Ordinului Băncii Naționale a 
României Nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare; 
 
B) Situațiile financiare consolidate și separate la data de 31 decembrie 2013 oferă o imagine fi-
delă a poziției financiare, performanţei financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea 
desfășurată; 

C) Grupul Banca de Export – Import a României – EximBank S.A., respectiv Banca de Export – Im-
port a României – EximBank S.A. își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

preşedinte,
traian Sorin Halalai

Declarație privind responsabilitatea 
pentru întocmirea situațiilor financiare
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

I.  Contul DE pRoFIt Sau pIERDERE 
ConSolIDat ȘI SEpaRat

II.  SItuațIa ConSolIDatĂ ȘI SEpaRatĂ 
a REZultatuluI GloBal 

Nota  31 deC 13 31 deC 12
Restatat

31 deC 11
Restatat

GRup BanCĂ GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Venituri din dobânzi 4 213�259 212�439 247�460 246�304 226�253 224�662

Cheltuieli cu dobânzile 5 (101�187) (101�279) (136�672) (136�684) (127�824) (127�808)

Venituri din dobânzi, net 112.072 111.160 110.788 109.620 98.429 96.854

Venituri din comisioane 46�305 46�316 49�034 49�041 50�171 50�171

Cheltuieli cu comisioanele (423) (390) (388) (355) (936) (936)

Venituri din comisioane, net 8 45.882 45.926 48.646 48.686 49.235 49.235

Venituri din prime brute subscrise, nete de 
reasigurare 13�372 - 9�824 - 5�137 -

Cheltuieli cu variația rezervelor tehnice, net 
de reasigurare (7�483) - (3�756) - (3�172) -

Cheltuieli de achiziție şi alte cheltuieli de 
subscriere (1�405) - (456) - (3�104) -

alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare (33) - (156) - (15) -

Rezultat net activităţi asigurare 9 4.451 - 5.456 - (1.154) -

Câştig / (pierdere) din deprecieri şi provi-zi-
oane 6 (22�242) (21�776) (61�448) (61�396) (25�131) (25�131)

Câştig / (pierdere) din diferența de curs 
valutar 7 4�909 4�955 2�423 2�534 3�704 3�767

Rezultat net aferent investițiilor în instrumente 
financiare 4�943 4�943 1�828 1�828 - -

alte venituri 10 3�683 3�634 5�858 5�833 2�540 2�507

profit operațional 153.698 148.842 113.551 107.105 127.623 127.232

Salarii şi alte cheltuieli asimilate 11 (68�933) (62�646) (68�949) (62�505) (68�582) (62�458)

Cheltuieli cu amortizarea 20 (8�894) (6�991) (8�131) (6�764) (5�673) (4�659)

alte cheltuieli de exploatare 12 (24�802) (20�279) (28�350) (22�970) (24�135) (22�717)

Cheltuieli operaționale (102.629) (89.916) (105.430) (92.239) (98.390) (89.834)

profit net din exploatare 
înainte de impozitare 51.069 58.926 8.121 14.866 29.233 37.398

Cheltuiala cu impozitul pe profit 13 (9�344) (9�344) (1�800) (1�800) (5�562) (5�562)

profit net 41.725 49.582 6.321 13.066 23.671 31.836

31 deC 13 31 deC 12 
Restatat

31 deC 11 
Restatat

Grup BanCĂ Grup BanCĂ Grup BanCĂ

profitul perioadei 41.725 49.582 6.321 13.066 23.671 31.836

Câştiguri/(pierderi) nete din reevaluarea investițiilor 
financiare disponibile pentru vânzare 14�299 14�299 459 459 3�569 3�569

Impozit amânat aferent activelor financiare disponibile 
pentru vânzare (2�288) (2�288) (73) (73) (571) (571)

Impozit amânat surplus reevaluare 477 477 (1�128) (1�128) - -

alte elemente ale rezultatului global reclasifica-
bile în contul de profit şi pierdere în perioadele 
viitoare

12.488 12.488 (742) (742) - -

alte elemente ale rezultatului global nereclasifi-
cabile în contul de profit şi pierdere în perioadele 
viitoare

(2.979) (2.979) 7.050 7.050 - -

Surplus din reevaluare (2�979) (2�979) 7�050 7�050 - -

total rezultat global pentru perioada 51.234 59.091 12.629 19.374 26.669 34.834

profit net / (pierdere) atribuibil (ă) 41.725 - 6.321 - 23.671 -

 acționarilor companiei mamă 42�214 - 6�880 - 24�419 -

 Intereselor care nu controlează (489) - (559) - (748) -

Rezultat global atribuibil 51.234 - 12.629 - 26.669 -

 acționarilor companiei mamă 51�723 - 13�188 - 27�417 -

 Intereselor care nu controlează (489) - (559) - (748) -

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație în data de 31.03.2014

traian Sorin Halalai,
Președinte

lidia Stan,
Director Financiar

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație în data de 31.03.2014

traian Sorin Halalai,
Președinte

lidia Stan,
Director Financiar
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

III.  SItuațIa ConSolIDatĂ ȘI SEpaRatĂ 
a poZIțIEI FInanCIaRE

aCtiVe Nota 31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12
GRup BanCĂ GRup BanCĂ

numerar 1�470 1�387 2�474 2�433

Conturi la Banca națională a României 14 175�591 175�591 323�186 323�186

Creanțe asupra instituțiilor de credit 15 300�997 272�863 213�463 201�691

Credite, net 17 1�178�448 1�178�448 861�898 861�898

Investiții în subsidiare 18 - 41�366 - 30�184

titluri disponibile pentru vânzare 18 946�207 946�207 451�431 451�431

titluri deținute până la scadenţă 18 1�272�476 1�266�648 1�944�424 1�940�119

Imobilizări corporale, net 19 22�478 21�432 54�164 52�407

Imobilizări necorporale, net 19 10�840 9�192 9�075 6�303

Investiții imobiliare, net 20 32�351 32�351 - -

Comisioane de primit de la Stat 23 13�248 13�248 15�069 15�069

alte active 21 57�063 24�945 66�356 46�668

total active 4.011.169 3.983.678 3.941.540 3.931.389

datoRii Şi CaPitaluRi PRoPRii
Datorii privind băncile 22 1�203�654 1�203�654 858�700 858�700

Fonduri de Stat 23 1�596�458 1�596�458 1�828�558 1�828�558

Instrumente financiare derivate 16 64 64 - -

Datorii privind clientela 25 103�100 109�005 109�191 110�723

Venituri amânate 29 16�355 10�862 12�529 12�492

provizioane 26 23�489 22�971 12�642 12�590

alte datorii 27 62�652 15�546 30�277 6�725

Impozit amânat, pasiv 13    4�623 4�623 4�375 4�375

total datorii 3.010.395 2.963.183 2.856.272 2.834.163

Capital social 30 1�701�474 1�701�474 1�701�474 1�701�474

Rezultat reportat, nerepartizat 32 25�511 46�703 108�946 122�534

Rezultat reportat, aplicare IaS 29 32 (900�714) (900�714) (900�714) (900�714)

Rezerve 33 133�314 133�189 143�718 143�597

Rezerva din reevaluare 25�318 25�318 27�821 27�821

Rezerva aferentă investițiilor financiare disponibile pentru vânzare 33 14�525 14�525 2�514 2�514

total capitaluri proprii atribuibile acționarilor companiei mamă 999.428 - 1.083.759 -

Interese care nu controlează 1.346 - 1.509 -

total capitaluri proprii 1.000.774 1.020.495 1.085.268 1.097.226

total datorii şi capitaluri proprii 4.011.169 3.983.678 3.941.540 3.931.389

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație în data de 31.03.2014

traian Sorin Halalai,
Președinte

lidia Stan,
Director Financiar
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gRuP CaPital 
soCial

RezeRVa diN Ree-
ValuaRe

RezeRVa afeReNtă 
iNVestițiiloR fiNaNCiaRe 

disPoNiBile PeNtRu VâNzaRe

alte 
RezeRVe

Rezultat RePoRtat, 
iNflataRe CaPital soCial 

ias 29

Rezultat 
RePoRtat

total atRiBuiBil 
dețiNătoRiloR de aCțiuNi 

îN ComPaNia mamă

iNteRese CaRe Nu 
CoNtRolează

total 
CaPital

Sold la 1 ianuarie 2012 1.701.474 21.899 2.128 115.029 (900.714) 161.060 1.100.876 1.948 1.102.824

Reevaluare aFS - - 386 - - - 386 - 386

Reevaluare clădiri/terenuri - 5�922 - - - - 5�922 - 5�922

alte elemente ale rezultatului reportat - - - 27�886 - (30�237) (2�351) - (2�351)

profitul exercițiului financiar - - - 803 - 6�009 6�812 (491) 6�321

Rezultat global 1.701.474 27.821 2.514 143.718 (900.714) 136.832 1.111.645 1.457 1.113.102

Dividende acordate acționarilor - - - - - (27�886) (27�886) - (27�886)

Majorare capital social - - - - - - - 52 52

Sold la 31 decembrie 2012 1.701.474 27.821 2.514 143.718 (900.714) 108.946 1.083.759 1.509 1.085.268

Sold la 1 ianuarie 2013 1.701.474 27.821 2.514 143.718 (900.714) 108.946 1.083.759 1.509 1.085.268

Reevaluare aFS - - 12�011 - - - 12�011 - 12�011

Reevaluare clădiri/terenuri - (2�503) - - - - (2�503) - (2�503)

alte elemente ale rezultatului reportat - - - (13�483) 13�558 75 - 75

profitul exercițiului financiar - - - 3�079 39�135 42�214 (489) 41�725

Rezultat global 1.701.474 25.318 14.525 133.314 (900.714) 161.639 1.135.556 1.020 1.136.576

Dividende acordate acționarilor - - - - (135�821) (135�821) - (135�821)

Majorare capital social - - - - (307) (307) 326 19

Sold la 31 decembrie 2013 1.701.474 25.318 14.525 133.314 (900.714) 25.511 999.428 1.346 1.000.774

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

IV.  SItuațIa ConSolIDatĂ ȘI SEpaRatĂ a 
MoDIFICĂRIloR CapItaluRIloR pRopRII
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

BaNCă CaPital 
soCial RezeRVa diN ReeValuaRe RezeRVa afeReNtă iNVestițiiloR 

fiNaNCiaRe disPoNiBile PeNtRu VâNzaRe RezeRVe Rezultat RePoRtat, iNflataRe 
CaPital soCial ias 29 Rezultat RePoRtat total CaPital

Sold la 1 ianuarie 2012 1.701.474 21.899 2.128 114.908 (900.714) 168.394 1.108.089

Reevaluare aFS - - 386 - - - 386

Reevaluare clădiri/terenuri - 5�922 - - - - 5.922

alte elemente ale rezultatului reportat - - - 27�886 - (30�237) (2.351)

profitul exercițiului financiar - - - 803 - 12�263 13.066

Rezultat global 1.701.474 27.821 2.514 143.597 (900.714) 150.420 1.125.112

Dividende acordate acționarilor - - - - - (27�886) (27.886)

Sold la 31 decembrie 2012 1.701.474 27.821 2.514 143.597 (900.714) 122.534 1.097.226

Sold la 1 ianuarie 2013 1.701.474 27.821 2.514 143.597 (900.714) 122.534 1.097.226

Reevaluare aFS - - 12�011 - - - 12.011

Reevaluare clădiri/terenuri - (2�503) - - - - (2.503)

alte elemente ale rezultatului reportat - - - (13�487) - 13�487 -

profitul exercițiului financiar - - - 3�079 - 46�503 49.582

Rezultat global 1.701.474 25.318 14.525 133.189 (900.714) 182.524 1.156.316

Dividende acordate acționarilor - - - - - (135�821) (135.821)

Sold la 31 decembrie 2013 1.701.474 25.318 14.525 133.189 (900.714) 46.703 1.020.495

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație în data de 31.03.2014

traian Sorin Halalai,
Președinte

lidia Stan,
Director Financiar
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifica altfel)

V.  SItuațIa ConSolIDatĂ ȘI SEpaRatĂ 
a FluXuRIloR DE tREZoRERIE

VI.  notE la SItuațIIlE FInanCIaRE 
ConSolIDatE ȘI SEpaRatE

1. Informații generale

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație în data de 31.03.2014

traian Sorin Halalai,
Președinte

lidia Stan,
Director Financiar

Nota 31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCa GRup BanCa

FluXuRIlE DE tREZoRERIE DIn aCtIVItĂțIlE DE EXploataRE

profit înainte de impozitare 51�069 58�926 8�121 14�866

ajustări:     (108.270)     (99.288)     (138.547)     (140.842)

Deprecierea mijloacelor fixe 9�412 6�991 8�131 6�764

provizioane 30�968 30�502 (789) (841)

Investiții financiare (137�045) (137�045) (147�779) (147�779)

alte ajustări aferente elementelor nemonetare (11�605) 264 1�890 1�014

Modificări ale activelor de exploatare (327.376) (314.946) (114.529) (100.255)

Reducerea / (creşterea) credite clientelă (336�671) (336�671) (82�511) (82�511)

Reducerea / (creşterea) altor active 9�295 21�725 (32�018) (17�744)

Modificări ale datoriilor de exploatare 147.501 112.213 (186.846) (201.333)

(Reducerea) /creşterea sumelor datorate băncilor 344�954 344�954 26�287 26�287

(Reducerea) /creşterea sumelor datorate clientelei (6�091) (1�718) (143�182) (142�325)

(Reducerea) /creşterea altor datorii (191�362) (231�023) (69�951) (85�295)

Impozit pe profit plătit (8.053) (8.053) (11.505) (11.505)

numerar net din activitatea de exploatare (245.129) (251.148) (443.306) (439.069)

FluXuRIlE DE tREZoRERIE DIn aCtIVItĂŢIlE DE InVEStIțII

achiziții de investiții financiare (1�949�950) (1�948�500) (2�505�967) (2�501�285)

Răscumpărări / vânzări de investiții financiare 2�264�240 2�264�240 2�066�886 2�062�440

Investiții în filiale – majorare capital social - (11�015) - (3�649)

achiziții de active corporale şi necorporale (14�002) (14�002) (14�366) (11�544)

Vânzări de active corporale şi necorporale 5 5 - -

Venituri din dividende 278 278 157 157

trezorerie netă folosită în activităţile de investiții 300.571 291.006 (453.290) (453.881)

FluXuRI DE tREZoRERIE DIn aCtIVItatEa FInanCIaRĂ

Dividende plătite (115�687) (115�687) (27�886) (27�886)

trezorerie netă - activitatea financiară (115.687) (115.687) (27.886) (27.886)

Variație numerar şi echivalente de numerar (60.245) (75.829) (924.482) (920.836)

Sold la începutul perioadei 538�303 525�670 1�462�785 1�446�506

Sold la sfârşitul perioadei 478.058 449.841 538.303 525.670

numerar şi echivalente de numerar 478.058 449.841 538.303 525.670

numerar 1�470 1�387 2�474 2�433

Conturi la Banca naţională a României 175�591 175�591 322�366 321�546

Creanțe asupra instituțiilor de credit - sub 3 luni 300�997 272�863 213�463 201�691

InFoRMațII SuplIMEntaRE pEntRu SItuațIa FluXuRIloR DE tREZoRERIE

Dobânzi primite 151�188 150�274 186�788 186�777

Dobânzi plătite 26�219 26�211 30�411 30�401

Banca de Export-Import a României - EximBank 
S.A. a fost înfiinţată în anul 1992 ca societate co-
mercială pe acțiuni, având ca acționar majoritar 
statul român, acesta deținând în prezent prin Mi-
nisterul Finanțelor Publice, un procent de 95,374% 
din capitalul social.

Conform Legii 96/2000 și modificărilor ulterioa-
re, Banca operează atât în numele Statului, cât 
și în nume propriu oferind servicii de finanțare și 
refinanțare, emițând garanții de export precum și 
alte instrumente financiare. 

Sediul principal al băncii este în strada Barbu De-
lavrancea nr. 6A, sector 1, București, România și 
este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul 
J40/8799/1992. Banca are o sucursală în București 
și agenții în: Bacău, Brașov, Buzău, Cluj, Constan-
ţa, Craiova, Oradea, Timișoara, Deva, Iași, Sibiu, 
Pitești, Târgu Mureș, Ploiești și Galați.

Grupul Banca de Export-Import a României - Exim-
Bank S.A. („Grupul”) cuprinde Banca de Export-
Import a României - EximBank S.A. („Banca”) și 
Compania de Asigurări - Reasigurări Exim Româ-
nia S.A. (EximAsig). 

Banca de Export-Import a României - EximBank 
S.A. este societatea mamă a Grupului, nefăcând 
obiect al consolidării în calitate de filială a unui alt 
Grup.

Compania de Asigurări - Reasigurări Exim România 
S.A. a fost înfiinţată în 2009 ca entitate specializată 
în furnizarea de asigurări pentru riscuri financiare, 
atât pentru operațiunile de afaceri interne cât și ex-
terne. Filiala a devenit operațională în luna august 

a anului 2010, fiind autorizată pentru activitatea de 
asigurare credite și garanții. Produsele sale sunt 
concepute pentru companiile care fac afaceri cu 
parteneri interni și externi în domeniul comerțului, 
producției, transportului, construcțiilor, factoring, 
industriei petroliere și serviciilor informatice. Sediul 
filialei este în București, sector 1, str. Grigore Ale-
xandrescu, nr.89-97, etaj 6, Metropolis Center.

Banca controlează activitatea desfășurată de sub-
sidiara sa EximAsig, deținând 93,78% din capitalul 
social.

Situațiile financiare separate și consolidate ale 
Băncii de Export-Import a României - EximBank 
S.A. („Grupul”) pentru anul încheiat la 31 decembrie 
2013 au fost avizate de Consiliul de Administrație 
în data de 31.03.2014.

Numărul de salariați ai Grupului la 31 decembrie 
2013 este 333 (din care 309 salariați Banca și 24 
salariați EximAsig), iar la 31 decembrie 2012: 373 
(din care 341 salariați Banca și 32 salariați Exi-
mAsig).
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

  a) Bazele întocmirii

Situațiile financiare separate și consolidate (denu-
mite în continuare „situații financiare”) sunt întoc-
mite și prezentate în lei, moneda funcțională și de 
prezentare a Băncii și a Grupului, rotunjite la o mie 
unităţi („RON’000”). 

Situațiile financiare au fost întocmite în conformita-
te cu Standardele Internaţionale de Raportare Fi-
nanciară adoptate de Uniunea Europeană la data 
de 31.12.2013 pe baza principiului costului istoric, 
modificat conform IAS 29, cu excepția imobiliză-
rilor corporale reprezentând clădiri sau investiții 
imobiliare precum și a instrumentelor financiare 
derivate și a activelor financiare disponibile pentru 
vânzare (AFS), care sunt evaluate la valoarea justă. 

Evidenţele contabile ale Băncii sunt menținute în 
lei, în conformitate cu legea contabilităţii din Ro-
mânia și cu reglementările bancare emise de BNR, 
având la bază Standardele Internaţionale de Ra-
portare Financiară (denumite în continuare „IFRS”), 
implementate ca bază a contabilităţii conform Or-
dinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu 
modificările și completările ulterioare.

Evidenţele contabile ale subsidiarei EximAsig sunt 
în conformitate cu legea contabilităţii din România 
și cu reglementările bancare emise de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, fiind retratate și ajus-
tate în mod corespunzător, în toate aspectele sem-
nificative, în scopul consolidării în situațiile financi-
are ale Grupului EximBank S.A.

  B) Bazele consolidării

Situațiile financiare consolidate ale Grupului cu-
prind situațiile financiare ale EximBank S.A. și ale 
filialelor sale la 31.12.2013. 

O filială este o entitate, inclusiv o entitate fără per-
sonalitate juridică, cum ar fi un parteneriat, care se 
află sub controlul unei alte entităţi mamă. Situațiile 
financiare ale filialelor sunt întocmite pentru 

aceeași perioadă de raportare ca a Băncii, folosin-
du-se politici contabile consecvente, iar soldurile, 
tranzacțiile, veniturile și cheltuielile în interiorul gru-
pului se compensează la întreaga valoare. 

Interesele minoritare sunt descrise în bilanțul con-
solidat la capital propriu, separat de capitalul pro-
priu al băncii mamă. Interesele minoritare sunt 
descrise separat în contul de profit și pierdere al 
grupului. 

În cazul în care pierderile aplicabile intereselor 
minoritare depășesc interesele minoritare în ca-
pitalul propriu al filialei relevante, excedentul sau 
orice pierderi ulterioare imputabile intereselor mi-
noritare sunt trecute în contul grupului, cu excepția 
situației în care există o obligație producătoare de 
efecte juridice sau capacitatea de a acoperi aceste 
pierderi. În cazul în care pierderile în exces au fost 
acoperite de grup, dacă filiala în cauză raportează 
ulterior profituri, toate aceste profituri sunt atribuite 
grupului până ce partea de pierderi aferentă inte-
reselor minoritare acoperită anterior de grup a fost 
recuperată. 

În situațiile financiare separate Banca prezin-
tă participațiile în filiale ca investiții în subsidiare, 
efectuând anual teste de depreciere pentru a eva-
lua dacă există dovezi obiective ale deprecierii.

Cu privire la metoda de consolidare aplicabilă pen-
tru investițiile în filiale, Banca aplică „consolidarea 
globală - metoda de cumpărare” așa cum este 
aceasta descrisă de Standardul Internaţional de 
Raportare Financiară 3 - Combinări de Întreprinderi. 
Procesul de consolidare implică retratarea conturi-
lor și situațiilor financiare statutare ale filialelor, ori 
de câte ori reglementările contabile naționale diferă 
material faţă de Standardele Internaționale de Ra-
portare Financiară, emise de către IASB și adoptate 
de Uniunea Europeană. La data de 31.12.2013 nu 
au fost necesare retratări sau ajustări ale situațiilor 
financiare statutare ale filialei consolidate, cu 
excepția eliminării tranzacțiilor intra-grup.

2. Principii, politici și metode contabile Filiala EximBank la data de 31.12.2013 este Com-
pania de Asigurări - Reasigurări Exim România S.A. 
(EximAsig, deținere 93,78% la sfârșitul anului 2013, 
2012: 91,72%).

  C) Comparative

Aceste situaţii financiare separate și consolidate 
includ comparative acolo unde este cazul și unde 
informațiile sunt disponibile.

Datorită faptului că, începând cu anul 2012, legislația 
locală a preluat Standardele Internaționale de Ra-
portare Financiară ca bază a contabilităţii aplicabile 
instituțiilor de credit, Banca a procedat la rafinarea 
modului de aplicare a IFRS, în sensul recunoașterii 
veniturilor din dobânzi aferente creditelor depreci-
ate prin aplicarea ratei dobânzii efective la valoarea  
netă contabilă a creditului respectiv. 

Aceasta schimbare de politică contabilă a deter-
minat retratarea comparativelor la anul 2012 prin 
diminuarea concomitentă a creanțelor deprecia-
te brute și a provizioanelor aferente acestora cu 
4.912.364 lei, efectul net în poziția „Creanțe asupra 
clientelei” fiind nul. 

  D) Compensarea

Activele și datoriile financiare sunt compensate și 
prezentate net unele faţă de altele în bilanțul conta-
bil doar atunci când există un drept legal de com-
pensare și dacă există intenția decontării lor pe o 
bază netă sau dacă se intenționează realizarea ac-
tivului și stingerea datoriei în mod simultan. Venitu-
rile și cheltuielile nu sunt compensate în contul de 
profit și pierdere decât dacă este cerut sau permis 
de IFRS sau interpretările aferente, caz în care se 
specifică în politicile contabile.

  E) Contabilitatea hiperinflației

IFRS prevede ca situațiile financiare pregătite pe 
baza costului istoric să fie ajustate luând în consi-
derare efectul inflației, dacă a fost semnificativ. IAS 
29 „Raportarea financiară în economiile hiperinfla-
ţioniste” oferă îndrumare asupra modului de pregă-
tire a situațiilor financiare în aceste circumstanțe. 
Pe scurt, el cere ca situațiile financiare să fie reeva-
luate în temeiul unităţii curente de măsură la data 

bilanțului, și orice profit sau pierdere din poziția 
monetară să fie inclusă în contul de profit sau pier-
dere și prezentată separat. Reevaluarea situațiilor 
financiare în conformitate cu IAS 29 prevede folo-
sirea unui indice general al preţurilor care reflectă 
schimbările în puterea de cumpărare pe ansamblu.

Banca a încetat să aplice contabilitatea în mediul 
hiperinflaţionist începând cu 1 iulie 2004. Din 1 iulie 
2004, economia românească a fost declarată ofici-
al ca încetând să fie hiperinflaţionistă.

  F) Raționament şi estimări 
contabile 

În aplicarea politicilor contabile ale Băncii și Grupu-
lui, conducerea emite un raționament profesional 
și estimări care ar putea să afecteze semnificativ 
sumele recunoscute în situațiile financiare. Acest 
raționament profesional și estimările sunt revizuite 
periodic, iar modificările estimărilor sunt recunos-
cute în perioada în care apar. Raționamentul pro-
fesional și estimările sunt folosite în special pentru: 

PIERDERI DIN DEPRECIERI ALE CREDITELOR 
ŞI AVANSURILOR ACORDATE CLIENȚILOR

Banca revizuiește periodic portofoliul de credite 
pentru a identifica orice dovezi obiective că nu se 
vor putea colecta creanțele aferente unui credit indi-
vidual sau portofoliului de credite omogene. Pentru 
a identifica aceste semne Banca revizuiește istoricul 
de plată al clientului, poziția financiară de ansamblu 
și valoarea realizabilă a garanțiilor. Dacă se identi-
fică dovezi obiective de depreciere a creditelor se 
estimează suma recuperabilă, se creează provizion 
pentru depreciere, care se înregistrează ca o cheltu-
ială în contul de profit și pierdere. Procesul de revi-
zuire a riscului de credit este continuu. Metodologia 
și ipotezele folosite pentru estimarea provizionului 
sunt revizuite în mod regulat, pentru a reduce orice 
diferență între pierderile estimate și cele realizate.

DEPRECIEREA INVESTIȚIILOR FINANCIARE 
DISPONIBILE PENTRU VÂNzARE

Banca și Grupul evaluează la fiecare dată de ra-
portare dacă există dovezi obiective că investițiile 
clasificate ca fiind disponibile pentru vânzare sunt 
depreciate. 
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Banca și Grupul înregistrează de asemenea sumele 
privind deprecierea investițiilor financiare clasificate 
ca și disponibile pentru vânzare atunci când a existat 
o scădere semnificativă sau prelungită a valorii jus-
te sub costul lor. Stabilirea a ce este „semnificativ” 
sau „prelungit” presupune folosirea raționamentului 
profesional. Pentru a emite acest raționament profe-
sional, Banca evaluează, printre alți factori, mișcările 
prețului istoric pe acțiune și măsura în care valoarea 
justă a unei investiții este mai mică decât costul său. 

IMPOzITAREA

Valoarea impozitelor datorate sau de recuperat se 
bazează pe ipoteze cu privire la recuperabilitatea 
creditelor, precum și existenţa unui profit impozabil 
suficient. Sunt necesare estimări pentru determi-
narea impozitului datorat la data bilanțului, și prin 
urmare, valoarea impozitului este incertă. Atunci 
când impozitul final este diferit de cel înregistrat 
inițial, aceste diferențe vor afecta cheltuiala cu im-
pozitul, datoria cu impozitul curent și amânat pen-
tru perioada în care impozitul final este stabilit.

PROVIzIOANE PENTRU BENEFICII ACORDATE 
LA PENSIONARE

Banca determină provizionul pentru beneficii acor-
date la pensionare în conformitate cu IAS 19, „Be-
neficii ale Angajaților”, folosind tehnici actuariale 
bazate pe ipoteze legate de ratele de actualizare, 
ratele de inflație și creșteri viitoare ale salariului. 

  G) Modificări în politicile 
contabile

(i) Datorită faptului că, începând cu anul 2012, 
legislația locală a preluat Standardele Internaționale 
de Raportare Financiară ca bază a contabilităţii 
aplicabilă instituțiilor de credit, Banca a procedat 
la rafinarea modului de aplicare a IFRS, în sensul 
recunoașterii veniturilor din dobânzi aferente credi-
telor depreciate prin aplicarea ratei dobânzii efecti-
ve la valoarea netă contabilă a creditului respectiv. 

Această schimbare de politică contabilă a determi-
nat retratarea comparativelor la anul 2012.

(ii) Politicile contabile adoptate sunt consecvente 
cu cele din exercițiul financiar anterior, cu excepția 

următoarelor standarde IFRS modificate, care au 
fost adoptate de Bancă începând cu data de 1 ia-
nuarie 2013: 

 IaS 1 prezentarea situațiilor financiare (modificat) - 
prezentarea altor elemente ale rezultatului global

 IaS 19 Beneficiile angajaților (revizuit)

 IFRS 7 Instrumente financiare: informații de furni-
zat (modificat) – compensarea imobilizărilor financia-
re şi a datoriilor financiare

 IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă 

  Îmbunătățirile anuale ale IFRS - Ciclul 2009 -2011

Atunci când se consideră că adoptarea standar-
dului sau interpretării va avea un impact asupra 
situațiilor financiare sau a performanţei Băncii / 
Grupului, impactul său este descris mai jos:

IaS 1 prezentarea situațiilor financiare (modifi-
cat) - prezentarea altor elemente ale rezultatu-
lui global

Modificările aduse IAS 1 schimbă gruparea ele-
mentelor prezentate în alte elemente ale rezultatu-
lui global. Elementele care ar putea fi reclasificate 
(sau „reciclate”) prin contul de profit sau pierdere 
într-un moment viitor (de exemplu, câștigul net din 
acoperirea împotriva riscurilor a unei investiții nete, 
diferențe de curs valutar la conversia operațiunilor 
din străinătate, mișcări nete în operațiunile de aco-
perire împotriva riscurilor fluxurilor de trezorerie 
sau pierdere sau câștig net privind imobilizările fi-
nanciare disponibile în vederea vânzării) vor fi pre-
zentate separat de elementele care nu vor fi recla-
sificate niciodată (de exemplu, câștiguri și pierderi 
actuariale privind planurile de beneficii determinate 
și reevaluarea terenurilor și clădirilor). Modificarea 
afectează doar prezentarea și nu are un impact 
asupra poziției financiare sau a performanţei Gru-
pului. Conducerea a estimat că acest amendament 
nu are un impact semnificativ asupra situațiilor fi-
nanciare ale Grupului și Băncii. 

IaS 19 Beneficiile angajaților (revizuit) IaS 19 
inițiază mai multe modificări privind contabilizarea 
planurilor de pensii cu beneficii determinate, in-
clusiv câștigurile și pierderile actuariale, care sunt 
acum recunoscute în cadrul altor elemente ale 

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

rezultatului global și sunt excluse permanent din 
contul de profit și pierdere; randamentul preconizat 
al activelor planului care nu mai este recunoscut 
în contul de profit și pierdere ci, în schimb, există 
cerința de a recunoaște dobânzile aferente datori-
ilor (creanțelor) din beneficiile determinate nete în 
contul de profit și pierdere, calculată folosind rata 
de actualizare utilizată pentru a evalua obligația 
privind beneficiile determinate. Beneficiile perioa-
delor corespunzătoare de serviciu, care nu sunt 
irevocabile, sunt acum recunoscute în contul de 
profit și pierdere la cel mai devreme: dintre data la 
care apare modificarea, sau data la care sunt recu-
noscute costurile de restructurare sau cele de rezi-
liere aferente. Alte modificări includ noile informații 
descriptive, precum analiza de senzitivitate (can-
titativă). În cazul Grupului/Băncii, efectul acestei 
modificări nu are un impact semnificativ.

IFRS 7 Instrumente financiare: informații de fur-
nizat (modificat) – compensarea activelor finan-
ciare şi a datoriilor financiare

Aceste modificări prevăd ca o entitate să prezinte 
informații despre drepturile de compensare și an-
gajamentele aferente acestora (de ex.: contracte de 
garanție). Acestea vor furniza utilizatorilor informații 
care sunt utile pentru evaluarea efectului acorduri-
lor de compensare asupra poziției financiare a unei 
entităţi. Noile informații de prezentat sunt prevăzute 
pentru toate instrumentele financiare recunoscute 
și care sunt compensate, conform cerințelor „IAS 
32 Instrumente financiare: prezentare”. Informațiile 
prezentate se aplică și pentru instrumentele finan-
ciare recunoscute care sunt compensate în baza 
unui acord-cadru de compensare aflat în vigoare 
sau a unui contract similar, indiferent dacă sunt sau 
nu compensate conform cerințelor IAS 32. Condu-
cerea a estimat că acest amendament nu are un 
impact semnificativ asupra situațiilor financiare ale 
Grupului și Băncii.

IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă 

IFRS 13 stabilește o singură sursă de îndrumare con-
form standardelor IFRS pentru toate evaluările efec-
tuate la valoarea justă. IFRS 13 nu modifică situațiile 
în care o entitate trebuie să utilizeze valoarea jus-
tă, ci oferă îndrumări asupra modului în care trebu-
ie evaluată valoarea justă în conformitate cu IFRS, 

atunci când aceasta (valoarea justă) este cerută sau 
este permisă. Aplicarea IFRS 13 nu a afectat semni-
ficativ evaluările la valoarea justă efectuate de Grup/
Bancă în perioadele anterioare. IFRS 13 prevede, 
de asemenea, furnizarea unor informații specifice cu 
privire la valoarea justă, dintre care unele înlocuiesc 
cerințele de descriere a informațiilor existente în alte 
standarde, inclusiv în IFRS 7 Instrumente financia-
re: informații de furnizat. Efectul acestui standard nu 
are un impact semnificativ asupra situațiilor financi-
are ale Grupului și Băncii.

IaSB a emis Îmbunătățirile anuale ale IFRS - Ci-
clul 2009 - 2011, care conține modificări ale stan-
dardelor sale și Baza pentru concluzii aferentă. 
Proiectul privind îmbunătățirile anuale furnizează 
un mecanism pentru modificarea necesară, dar 
nu urgentă, a IFRS. Efectul acestor îmbunătățiri nu 
este semnificativ asupra situațiilor financiare ale 
Grupului și Băncii. 

IaS 1 prezentarea situațiilor financiare: Această 
îmbunătățire clarifică diferența dintre informațiile 
comparative suplimentare voluntare și informațiile 
comparative minime solicitate. În general, perioada 
comparativă minimă solicitată este perioada ante-
rioară.

IaS 16 Imobilizări corporale: Această îmbunătățire 
clarifică faptul că piesele de schimb semnificative 
și echipamentele de întreținere care îndeplinesc 
definiția imobilizărilor corporale nu reprezintă sto-
curi.

IaS 32 Instrumente financiare, prezentare: 
Această îmbunătățire clarifică faptul că impozi-
tul pe profit care rezultă din sumele distribuite 
acționarilor este introdus în contabilitate conform 
IAS 12 Impozitul pe profit.

IaS 34 Raportarea financiară interimară: Modi-
ficarea aliniază cerințele cu privire la prezentarea 
informațiilor despre totalul activelor segmentelor 
cu totalul datoriilor segmentelor în cadrul situațiilor 
financiare interimare. Această clarificare asigură și 
faptul că informațiile interimare prezentate sunt ali-
niate informațiilor anuale prezentate.

(iii) Standarde emise, dar care nu sunt încă în vi-
goare și nu au fost adoptate de timpuriu 
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IaS 28 Investiții în entităţile asociate şi în asoci-
erile în participație (revizuit) 

Standardul intră în vigoare pentru perioade anu-
ale începând la sau după 1 ianuarie 2014. Drept 
consecință a noilor standarde IFRS 11 - Asocieri în 
participație și IFRS 12 - Prezentarea de informații 
privind interesele în alte entităţi, IAS 28 - Investiții în 
entităţile asociate a fost redenumit IAS 28 - Investiții 
în entităţile asociate și în asocierile în participație 
și descrie aplicarea metodei punerii în echivalenţă 
pentru investițiile în asocierile în participație, su-
plimentar faţă de investițiile în entităţile asociate. 
Conducerea a estimat că acest amendament nu 
are un impact semnificativ asupra situațiilor finan-
ciare ale Grupului și Băncii.

IaS 32 Instrumente financiare: prezentare (mo-
dificat) – compensarea activelor financiare şi a 
datoriilor financiare

Modificarea intră în vigoare pentru perioade anu-
ale începând la sau după 1 ianuarie 2014. Aceste 
modificări clarifică înțelesul sintagmei „are în pre-
zent un drept de compensare executoriu din punct 
de vedere legal”. Modificările clarifică, de aseme-
nea, aplicarea criteriilor de compensare din IAS 32 
asupra sistemelor de decontare (precum sistemele 
casei centrale de compensație) care aplică meca-
nisme de decontare brută care nu sunt simultane. 
Conducerea a estimat că acest amendament nu 
are un impact semnificativ asupra situațiilor finan-
ciare ale Grupului și Băncii.

IFRS 9 Instrumente financiare: clasificare şi eva-
luare şi modificările ulterioare efectuate asupra 
IFRS 9 şi IFRS 7 – Data obligatorie a intrării în 
vigoare şi prezentarea informațiilor privind 
tranziția; Contabilitatea de acoperire împotriva 
riscurilor şi modificările IFRS 9, IFRS 7 şi IaS 39

IFRS 9, așa cum a fost emis, reflectă prima etapă 
a activităţii IASB de înlocuire a IAS 39 și se aplică 
clasificării și evaluării activelor financiare și a dato-
riilor financiare după cum sunt definite de IAS 39. 
Adoptarea primei etape a IFRS 9 va avea un efect 
asupra clasificării și evaluării activelor financiare, 
dar nu va avea efect asupra clasificării și evaluării 
datoriilor financiare. În etapele ulterioare, IASB va 
aborda contabilitatea de acoperire împotriva riscu-

rilor și deprecierea activelor financiare. Pachetul ul-
terior de modificări emis în noiembrie 2013 inițiază 
cerințe contabile suplimentare pentru instrumen-
tele financiare. Aceste modificări a) introduc o re-
vizuire semnificativă a contabilităţii de acoperire 
împotriva riscurilor, care le va permite entităţilor 
să își prezinte mai bine în situațiile financiare ac-
tivităţile de managementul riscurilor; b) permit ca 
modificările pentru abordarea aspectului denumit 
„credit propriu” care erau deja incluse în IFRS 9 
Instrumente financiare să fie aplicate izolat, fără a 
fi necesară modificarea altor modalităţi de contabi-
lizare a instrumentelor financiare; și c) elimină data 
de 1 ianuarie 2015 ca dată obligatorie de intrare în 
vigoare a IFRS 9, pentru a furniza suficient timp ce-
lor care întocmesc situațiile financiare să efectueze 
tranziția la noile cerințe. Acest standard și modi-
ficările ulterioare nu au fost încă adoptate de UE. 
Grupul va cuantifica efectul în corelație cu celelalte 
etape, când va fi emis standardul final, incluzând 
toate etapele. 

IFRS 10 Situațiile financiare consolidate, IaS 27 
Situații financiare separate

Noul standard intră în vigoare pentru perioade anu-
ale începând la sau după 1 ianuarie 2014. IFRS 10 
înlocuiește porțiunea din IAS 27 Situațiile financiare 
consolidate și separate care abordează contabili-
tatea pentru situațiile financiare consolidate. Aces-
ta abordează, de asemenea, aspectele incluse în 
SIC-12 Consolidare – Entităţi cu scop special. 

IFRS 10 stabilește un singur model de control care 
se aplică tuturor entităţilor, inclusiv entităţilor cu 
scop special. Modificările introduse de IFRS 10 vor 
cere conducerii să exercite raționamente semnifi-
cative pentru a determina care entităţi sunt con-
trolate și trebuie, așadar, consolidate de către o 
entitate-mamă, în comparație cu cerințele IAS 27. 
Conducerea a estimat că acest amendament nu 
are un impact semnificativ asupra situațiilor finan-
ciare ale Grupului și Băncii.

IFRS 11 asocieri în participație 

Noul standard intră în vigoare pentru perioa-
de anuale începând la sau după 1 ianuarie 2014. 
IFRS 11 înlocuiește IAS 31 Interese în asocierile în 
participație și SIC-13 Entităţi controlate în comun - 

Contribuții nemonetare ale asociaților. IFRS 11 eli-
mină opțiunea contabilizării entităţilor controlate în 
comun (ECC), aplicând consolidarea proporțională. 
În schimb, ECC care îndeplinesc definiția unei aso-
cieri în participație trebuie contabilizate prin meto-
da punerii în echivalenţă. Conducerea a estimat că 
acest amendament nu are un impact semnificativ 
asupra situațiilor financiare ale Grupului și Băncii.

IFRS 12 prezentarea de informații privind inte-
resele în alte entităţi 

Noul standard intră în vigoare pentru perioade a-
nuale începând la sau după 1 ianuarie 2014. IFRS 
12 include toate informațiile de furnizat prevăzute 
anterior în IAS 27 cu privire la situațiile financiare 
consolidate, precum și toate celelalte informații 
de furnizat prevăzute anterior în IAS 31 și IAS 28. 
Informațiile se referă la investițiile unei entităţi în fili-
ale, asocieri în participație, asociați și entităţi struc-
turate. De asemenea, sunt prevăzute noi informații 
de furnizat. Conducerea a estimat că acest amen-
dament nu are un impact semnificativ asupra 
situațiilor financiare ale Grupului și Băncii.

Îndrumare privind trecerea la IFRS (modificări 
ale IFRS 10, IFRS 11 şi IFRS 12)

Îndrumarea intră în vigoare pentru perioade anuale 
începând la sau după 1 ianuarie 2014. IASB a emis 
modificări ale IFRS 10 Situațiile financiare conso-
lidate, IFRS 11 Asocieri în participație și IFRS 12 
Prezentarea relațiilor cu alte entităţi. Modificările 
schimba îndrumările privind trecerea la IFRS pen-
tru a furniza scutiri suplimentare de la aplicarea 
retroactivă completă. Data aplicării inițiale este de-
finita în IFRS 10 drept „începutul perioadei anuale 
de raportare în care IFRS 10 este aplicat pentru pri-
ma dată”. Evaluarea existenței controlului se efec-
tuează la „data aplicării inițiale” și nu la începutul 
perioadei comparative. În cazul în care evaluarea 
controlului are rezultate diferite conform IFRS 10 
și IAS 27/SIC-12, trebuie determinate ajustări re-
troactive. Totuși, dacă evaluarea controlului are 
aceleași rezultate, nu este necesară aplicarea re-
troactivă. Dacă se prezintă mai mult de o peri-oa-
dă comparativă, se acordă scutiri suplimentare, 
prevăzând retratarea unei singure perioade. Din 
aceleași motive, IASB a modificat, de asemenea, 

IFRS 11 Asocieri în participație și IFRS 12 Prezen-
tarea relațiilor cu alte entităţi, pentru a include pre-
vederi privind scutiri la trecerea la aplicarea IFRS. 
Conducerea a estimat că acest amendament nu 
are un impact semnificativ asupra situațiilor finan-
ciare ale Grupului și Băncii.

Entităţi de investiții (modificări la IFRS 10, IFRS 
12 şi IaS 27)

Interpretarea intră în vigoare pentru perioade anu-
ale începând la sau după 1 ianuarie 2014. Modi-
ficarea se aplică pentru un anumit tip de activita-
te care se califică drept entităţi de investiții. IASB 
utilizează termenul „entitate de investiții” pentru a 
se referi la o entitate al cărei obiect de activitate 
este de a efectua investiții cu scopul exclusiv de a 
obține randament din aprecierea capitalului, veni-
turi din investiţii sau ambele situații. De asemenea, 
o entitate de investiții trebuie să evalueze perfor-
manţa investițiilor sale pe baza valorii juste. Astfel 
de entităţi ar putea să includă organizații cu capi-
tal privat, organizații cu capital de risc, fonduri de 
pensii, fonduri suverane de investiții și alte fonduri 
de investiții. Conform cerințelor IFRS 10 Situațiile 
financiare consolidate, entităţile raportoare tre-
buiau să-și consolideze toate entităţile în care au 
investit și pe care le controlează (respectiv, toa-
te filialele). Modificarea referitoare la entităţile de 
investiții prevede o excepție de la cerințele de con-
solidare prevăzute în IFRS 10 și solicită entităţilor 
de investiții să evalueze anumite filiale la valoarea 
justă prin profit sau pierdere în loc să le consolide-
ze. Modificarea prevede și cerințele de prezentare 
a informațiilor privind entităţile de investiții. Condu-
cerea a estimat că acest amendament nu are un 
impact semnificativ asupra situațiilor financiare ale 
Grupului și Băncii.

IFRS 14 Conturi de amânare reglementate 

Standardul intră în vigoare pentru perioade anu-
ale începând la sau după 1 ianuarie 2016. IASB 
intenționează să analizeze problema largă a re-
glementării tarifelor și să publice un document de 
dezbatere a acestui subiect în 2014. În așteptarea 
rezultatelor acestui proiect extins cu privire la Ac-
tivităţile cu Tarife Reglementate, IASB a decis să 
elaboreze IFRS 14 ca măsură provizorie. IFRS 14 

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)
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permite entităţilor care adoptă pentru prima dată 
IFRS ca, la data adoptării standardelor, să continue 
să recunoască sumele aferente tarifelor reglemen-
tate în conformitate cu cerințele practicilor contabi-
le general acceptate aplicate anterior. Totuși, pen-
tru îmbunătățirea comparabilităţii în cazul entităţilor 
care aplică deja IFRS și care nu recunosc aceste 
sume, standardul prevede ca efectul reglementarii 
tarifelor să fie prezentat separat de alte elemente. 
O entitate care întocmește deja situații financiare în 
conformitate cu IFRS nu este eligibilă pentru apli-
carea standardului. Acest standard nu a fost încă 
adoptat de UE. Conducerea a estimat că acest 
amendament nu are un impact semnificativ asupra 
situațiilor financiare ale Grupului și Băncii.

IaS 36 Deprecierea activelor (modificat) – 
informații de furnizat privind valoarea recupe-
rabilă a activelor de altă natură decât cele fi-
nanciare

Această modificare intră în vigoare pentru peri-oa-
de anuale începând la sau după 1 ianuarie 2014. 
Aceste modificări îndepărtează consecințele ne-
dorite ale IFRS 13 asupra informațiilor de furnizat 
menționate în IAS 36. De asemenea, aceste modi-
ficări prevăd prezentarea valorilor recuperabile ale 
activelor sau ale unităţilor generatoare de numerar 
pentru care s-au recunoscut ori s-au revărsat pier-
deri din depreciere în cursul perioadei. Conducerea 
a estimat că acest amendament nu are un impact 
semnificativ asupra situațiilor financiare ale Grupu-
lui și Băncii.

IaS 39 Instrumente financiare (modificat): 
recunoaştere şi evaluare – novarea instrumen-
telor financiare derivate şi continuarea utilizării 
contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor 

Această modificare intră în vigoare pentru perioade 
anuale începând la sau după 1 ianuarie 2014. Con-
form modificării, nu ar fi necesar să se renunțe la 
utilizarea contabilităţii de acoperire împotriva riscu-
rilor dacă s-a novat un instrument financiar derivat 
acoperit împotriva riscurilor, dacă se îndeplinesc 
anumite criterii. IASB a efectuat o modificare a IAS 
39 cu domeniu de aplicare redus pentru a permite 
continuarea utilizării contabilităţii de acoperire îm-
potriva riscurilor în anumite împrejurări în care con-
trapartida la un instrument de acoperire se modifi-

ca pentru a obține compensarea acelui instrument. 
Conducerea a estimat că acest amendament nu 
are un impact semnificativ asupra situațiilor finan-
ciare ale Grupului și Băncii.

IaS 19 planurile de beneficii determinate (modi-
ficat): contribuțiile angajaților 

Modificarea intră în vigoare începând de la 1 iulie 
2014. Modificarea se aplică contribuțiilor din par-
tea angajaților sau terților în cadrul planurilor de 
beneficii determinate. Obiectivul modificării este 
acela de a simplifica operațiunile contabile privind 
contribuțiile care sunt independente de vechimea 
în muncă a angajaților, de exemplu, contribuțiile 
angajaților care sunt calculate conform unui pro-
cent fix din salariu. Această modificare nu a fost 
încă adoptată de UE. Conducerea a estimat că 
acest amendament nu are un impact semnificativ 
asupra situațiilor financiare ale Grupului și Băncii.

Interpretarea IFRIC 21: Impozitare

Interpretarea intră în vigoare pentru perioade anu-
ale începând la sau după 1 ianuarie 2014. Comite-
tul de interpretare a standardelor a fost solicitat să 
analizeze modul în care o entitate ar trebui să con-
tabilizeze datoriile astfel încât să plătească impozi-
tele impuse de autorităţi, altele decât impozitul pe 
profit, în cadrul situațiilor sale financiare. Această 
interpretare reprezintă o interpretare a IAS 37 Pro-
vizioane, datorii contingente și active contingente. 
IAS 37 stabilește criteriile pentru recunoașterea 
unei datorii, unul dintre acestea impunând ca o 
entitate să aibă o obligație actuală rezultată dintr-
un eveniment trecut (cunoscut ca eveniment care 
obligă). Interpretarea clarifică faptul că un eve-
niment care obligă și care dă naștere unei datorii 
privind plata unui impozit, este acea activitate pre-
văzută în legislația relevantă, care determină plata 
unui impozit. Această interpretare nu a fost încă 
adoptată de UE. Conducerea a estimat că acest 
amendament nu are un impact semnificativ asupra 
situațiilor financiare ale Grupului și Băncii.

IaSB a emis Îmbunătățirile anuale ale IFRS – Ci-
clul 2010 – 2012, care reprezintă o colecție de mo-
dificări ale IFRS. Modificările intră în vigoare pen-
tru perioade anuale începând la sau după 1 iulie 
2014. Aceste îmbunătățiri anuale nu au fost încă 

adoptate de UE. Conducerea a estimat că acest 
amendament nu are un impact semnificativ asupra 
situațiilor financiare ale Grupului și Băncii.

IFRS 2 plata pe bază de acțiuni: Această 
îmbunătățire modifică definiția „condiției de in-
trare în drepturi” și a „condiției de piață” și adau-
gă definiții pentru „condiția de performanţă” și 
„condiția de servicii” (care, anterior, erau incluse în 
definiția „condițiilor de intrare în drepturi”). 

IFRS 3 Combinări de întreprinderi: Această 
îmbunătățire clarifică faptul că o contraprestație 
contingentă într-o achiziție de întreprinderi care nu 
este clasificată drept capitaluri proprii, este evalu-
ată ulterior la valoarea justă prin profit sau pierdere 
indiferent dacă intră sau nu în domeniul de aplicare 
al IFRS 9 Instrumente financiare. 

IFRS 8 Segmente de activitate: Această 
îmbunătățire prevede ca o entitate să prezinte 
raționamentele emise de membrii cadrelor de con-
ducere atunci când aceștia pun în aplicare criteri-
ile de agregare pentru segmentele de activitate și 
clarifică faptul că o entitate trebuie să prezinte nu-
mai reconcilieri ale totalului activelor segmentelor 
raportabile cu activele entităţii dacă activele seg-
mentelor sunt raportate cu regularitate. 

IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă: Această 
îmbunătățire din cadrul Bazei pentru concluzii din 
IFRS 13 clarifică faptul că, prin emiterea IFRS 13 
și modificarea IFRS 9 și IAS 39, nu a fost eliminată 
posibilitatea evaluării creanțelor și datoriilor pe ter-
men scurt care nu au o rată declarată a dobânzii 
la valoarea lor de facturare, fără actualizare, dacă 
efectul neactualizării nu este semnificativ. 

IaS 16 Imobilizări corporale: Îmbunătățirea clari-
fică faptul că, la momentul reevaluării unui element 
de imobilizări corporale, valoarea contabilă brută 
este ajustată astfel încât să corespundă valorii de 
reevaluare a valorii juste. 

IaS 24 prezentarea informațiilor privind părțile 
afiliate: Îmbunătățirea clarifică faptul că o entitate 
care furnizează servicii de personal-cheie de con-
ducere pentru entitatea care raportează sau pentru 
societatea-mamă a entităţii care raportează este o 
parte afiliată a entităţii care raportează. 

IaS 38 Imobilizări necorporale: Îmbunătățirea 
clarifică faptul că, la momentul reevaluării unei imo-
bilizări necorporale, valoarea contabilă brută este 
ajustată astfel încât să corespundă valorii de ree-
valuare a valorii juste. 

IaSB a emis Îmbunătățirile anuale ale IFRS – Ci-
clul 2011 – 2013, care reprezintă o colecție de mo-
dificări ale IFRS. Modificările intră în vigoare pen-
tru perioade anuale începând la sau după 1 iulie 
2014. Aceste îmbunătățiri anuale nu au fost încă 
adoptate de UE. Conducerea a estimat că acest 
amendament nu are un impact semnificativ asupra 
situațiilor financiare ale Grupului și Băncii.

IFRS 3 Combinări de întreprinderi: Această 
îmbunătățire clarifică faptul că IFRS 3 exclude 
din sfera sa de aplicare formarea unei asocieri în 
participație în cadrul situațiilor financiare ale asoci-
erii în participație în sine. 

IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă: Această 
îmbunătățire clarifică faptul că aria excepției privind 
portofoliul, astfel cum este definită la punctul 52 
al IFRS 13, include toate contractele contabilizate 
conform ariei de aplicabilitate a IAS 39 Instrumen-
te financiare: recunoaștere și evaluare sau IFRS 9 
Instrumente financiare, indiferent dacă îndeplinesc 
sau nu definiția activelor financiare și a datoriilor 
financiare conform definiției din IAS 32 Instrumente 
financiare: prezentare. 

IaS 40 Investiții imobiliare: Această îmbunătățire 
clarifică faptul că, pentru a determina dacă o anu-
mită tranzacție îndeplinește atât definiția unei com-
binări de întreprinderi conform definiției din IFRS 
3 Combinări de întreprinderi, cât și a unei investiții 
imobiliare conform definiției din IAS 40 Investiții 
imobiliare, trebuie ca aplicarea celor două standar-
de să se realizeze independent unul de celalalt. 

  H) Conversii valutare

Tranzacțiile denominate în valută sunt înregistrate la 
cursul de schimb de la data tranzacției. Diferențele 
din cursul de schimb sunt incluse în contul de profit 
sau pierdere la momentul decontării folosind cursul 
de schimb de la data respectivă.

Activele și pasivele monetare denominate în valută 

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)
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sunt exprimate în RON la data bilanțului. Activele 
și pasivele nemonetare sunt evaluate în funcție de 
costul istoric în valută, iar conversia este efectuată 
folosind cursurile valutare de la datele tranzacției 
inițiale.

La 31 decembrie 2013 cursul de schimb pentru 
conversia soldurilor în valută a fost:

1 uSD = 3,2551 Ron 
(31 decembrie 2012: 1 USD = 3,3575 RON). 

1 EuR = 4,4847 Ron 
(31 decembrie 2012: 1 EUR = 4,4287 RON).

Profitul sau pierderea din schimb valutar pentru 
conversia activelor și pasivelor monetare sunt re-
flectate în contul de profit sau pierdere al perioadei. 

  I) Venituri şi cheltuieli cu 
dobânzile

Veniturile și cheltuielile cu dobânzile sunt recunos-
cute în contul de profit sau pierdere, pentru toate 
instrumentele măsurate la cost amortizat și instru-
mentele financiare purtătoare de dobândă și cla-
sificate ca disponibile la vânzare, folosind metoda 
ratei dobânzii efective. Rata dobânzii efective este 
rata care actualizează plățile sau încasările estima-
te în numerar, pe durata de viață a instrumentului 
financiar sau pe o durată mai scurtă, dacă este ca-
zul, la valoarea netă a activului financiar sau datori-
ei financiare. Calculul ia în considerare toți termenii 
contractuali ai instrumentului financiar și include 
orice comision sau cost care sunt direct atribuibi-
le instrumentului și fac parte integrantă din rata de 
dobândă efectivă, dar nu și pierderile viitoare din 
credite. Valoarea contabilă a activului sau datori-
ei financiare este ajustată dacă Banca revizuiește 
estimările cu privire la plăţi și încasări. Valoarea 
contabilă ajustată este calculată pe baza ratei de 
dobândă efectivă originală și modificarea în valoa-
rea contabilă este înregistrată ca venit sau cheltu-
ială cu dobândă. O dată ce valoarea înregistrată a 
unui activ financiar sau grup de active financiare se 
reduce datorită unei pierderi din depreciere, venitul 
din dobândă continuă să fie recunoscut folosind 
rata de dobândă efectivă originală aplicată la va-
loarea brută contabilă. 

  J) Venituri din comisioane şi 
speze

Veniturile din comisioane și speze cuprind în princi-
pal comisioane privind operațiunile de cont curent, 
transferuri de fonduri, garanții oferite și acreditive 
deschise. Veniturile din comisioane și speze sunt 
recunoscute pe baza contabilităţii de angajamente 
atunci când serviciul a fost prestat. Comisioanele 
ce sunt parte integrantă a dobânzii efective sunt 
amânate pe durata creditului, fiind recunoscute 
drept venituri din dobânzi.

  K) Venituri din dividende

Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci 
când se stabilește dreptul Băncii / Grupului de a 
primi plata.

  l) Venituri şi pierderi din 
diferențe de curs valutar

Veniturile din diferențele de curs valutar includ pro-
fitul din operațiuni de tranzacționare și diferențe de 
curs de schimb din reevaluarea poziției valutare.

  M) Instrumente financiare – 
recunoaştere inițială, clasificarea şi 
măsurarea ulterioară

(i)  Data recunoaşterii

Achiziția sau vânzarea activelor financiare care so-
licită livrarea activelor într-o perioadă de timp sta-
bilită în general de regulamentul și convențiile de 
piață sunt recunoscute la data decontării. Derivati-
vele sunt recunoscute la data tranzacției. 

(ii) Recunoaşterea inițială a instrumentelor fi-
nanciare

Clasificarea instrumentelor financiare la 
recunoașterea inițială depinde de scopul pentru 
care au fost achiziționate instrumentele financiare 
și caracteristicile acestora. Toate instrumentele fi-
nanciare sunt inițial măsurate la valoarea lor justă 
plus, în cazul activelor și pasivelor financiare neex-
primate la valoarea justă prin profit și pierdere, ori-
ce costuri marginale de achiziție sau emitere direct 
atribuibile. 

(iii) Clasificarea şi măsurarea activelor financiare

Banca clasifică activele financiare în următoarele 
categorii:

a) Credite şi creanțe

b) titluri ținute până la scadenţă

c) active financiare la valoarea justă prin contul de 
profit sau pierdere

d) active financiare disponibile pentru vânzare

Creditele şi creanțele reprezintă credite și avan-
suri ale Băncii / Grupului care furnizează fonduri de-
bitorului, altele decât cele create cu intenția de pro-
fit pe termen scurt precum și creditele achiziționate 
care nu sunt cotate pe o piață activă.

Creditele și avansurile acordate clienților prin pune-
rea la dispoziție a banilor direct către împrumută-
tor sunt măsurate inițial la valoarea justă incluzând 
costurile de acordare. Creditele și avansurile sunt 
măsurate ulterior la cost amortizat folosind meto-
da dobânzii efective, mai puțin provizionul pentru 
depreciere. 

Creditele neperformante sunt monitorizate în mod 
continuu și sunt revizuite în fiecare lună pentru sta-
bilirea provizionului. Orice schimbare ulterioară a 
sumei estimate a fi recuperate și perioada fluxurilor 
de numerar estimate sunt comparate cu estimările 
anterioare și orice diferență apărută rezultă într-o 
modificare corespunzătoare în contul de profit sau 
pierdere. Un provizion pentru credite depreciate 
este revărsat doar atunci când calitatea clientului s-a 
îmbunătățit într-o manieră în care se poate presupu-
ne că atât principalul cât și dobânda calculată afe-
rentă contractului de credit vor fi colectate la timp.

Instrumentele deținute până la scadenţă sunt ac-
tive financiare pe care Banca / Grupul intenționează 
să le ţină până la scadenţă. Aceasta categorie este 
înregistrată la cost amortizat. Instrumentele Băncii 
/ Grupului deținute până la scadenţă cuprind bilete 
de trezorerie emise de Ministerul Finanțelor Publice 
și Banca Naţională a României. 

Banca / Grupul evaluează individual dacă există 
dovezi obiective de depreciere. Dacă există dovezi 
obiective că a avut loc o pierdere din depreciere, 

valoarea pierderii este măsurată ca diferența dintre 
valoarea contabilă a activelor și valoarea prezentă 
a viitoarelor fluxuri de trezorerie. Valoarea contabilă 
a activului este redusă și valoarea pierderii este re-
cunoscută în contul de profit sau pierdere. 

Instrumente financiare la valoarea justă prin 
contul de profit şi pierdere

Această categorie cuprinde două subcategorii: ac-
tive financiare sau pasive financiare deținute pentru 
tranzacționare și cele desemnate la valoarea justă 
prin contul de profit sau pierdere la data inițială. Un 
activ sau pasiv financiar este clasificat ca deținut 
pentru tranzacționare dacă este achiziționat sau 
înregistrat în principal cu scopul de a-l vinde în 
viitorul apropriat. Derivativele sunt de asemenea 
categorizate ca deținute pentru tranzacționare cu 
excepția cazului în care derivativul este un instru-
ment de acoperire desemnat și eficient. 

Pentru instrumentele financiare desemnate la va-
loarea justă prin contul de profit sau pierdere la 
recunoaștere inițială, trebuie îndeplinite următoa-
rele criterii:

 această abordare elimină sau reduce semnifica-
tiv tratamentul necorespunzător care ar rezulta din 
măsurarea activelor şi pasivelor sau recunoaşterea 
câştigurilor sau pierderilor pe baze diferite sau 

 activele şi pasivele fac parte dintr-un grup de acti-
ve financiare, respectiv pasive financiare sau amân-
două, care sunt administrate şi evaluate la valoarea 
lor justă, în conformitate cu un document de admi-
nistrare a riscului sau o strategie de investiții� 

 Instrumentul financiar conține un derivativ încor-
porat, dacă derivativul nu modifică în mod semnifi-
cativ fluxurile de numerar şi este evident ca nu va fi 
înregistrat în mod distinct�

Instrumentele financiare derivate sunt recunoscute 
inițial la valoarea justă, la data la care se încheie un 
contract pentru un instrument derivat, și sunt ree-
valuate ulterior la valoarea justă, modificările fiind 
reflectate în contul de profit sau pierdere. Valorile 
juste sunt obținute din preţurile cotate pe piețele 
active, incluzând tranzacțiile recente de pe piață și 
tehnicile de evaluare, incluzând modelele actuali-
zate ale fluxurilor de trezorerie. Toate instrumentele 
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derivate sunt înregistrate drept active când valoa-
rea justă este pozitivă, și drept datorii când valoa-
rea justă este negativă.

Cea mai bună dovadă a valorii juste a unui instru-
ment derivat la recunoașterea inițială este prețul 
tranzacției (adică valoarea justă a sumei date sau 
primite) în afara cazului în care valoarea justă a 
acelui instrument este evidențiată prin comparație 
cu alte tranzacții de pe piața curentă, cu același 
instrument (adică fără modificare sau reambalare), 
sau bazat pe tehnici de evaluare ale căror variabile 
includ numai date din piețe evidente. Când există 
asemenea dovezi, Banca / Grupul recunoaște pro-
fiturile din prima zi.

Anumite instrumente derivate incorporate în alte in-
strumente financiare, cum ar fi opțiunea de conver-
sie într-o obligațiune convertibilă, sunt tratate drept 
instrumente derivate distincte atunci când carac-
teristicile și riscurile lor economice nu sunt strâns 
legate de acelea ale contractului gazdă, și contrac-
tul gazdă nu este înregistrat la valoarea justă prin 
contul de profit sau pierdere. Aceste instrumente 
derivate incorporate sunt evaluate la valoarea jus-
tă, modificările acesteia fiind recunoscute în contul 
de profit sau pierdere. Nu există instrumente deri-
vate încorporate la data raportării.

activele financiare disponibile pentru vânzare 
sunt active financiare care nu sunt clasificate în nici 
una dintre categoriile anterioare. Activele financia-
re disponibile pentru vânzare sunt acele investiții 
desemnate ca fiind disponibile pentru vânzare sau 
care nu sunt clasificate în nici una dintre celelalte 
trei categorii. După recunoașterea inițială, aceste 
titluri sunt înregistrate la valoarea justă, câștigurile 
și pierderile fiind recunoscute ca o componentă se-
parată a capitalului până când investiția este dere-
cunoscută sau până se decide să fie provizionată, 
moment în care câștigul sau pierderea cumulată 
recunoscută în capital sunt incluse în contul de 
profit sau pierdere.

Investițiile disponibile pentru vânzare sunt măsu-
rate la valoarea justă, bazată pe preţurile de piață 
ale titlurilor listate. Valoarea justă a titlurilor nelista-
te este estimată folosind modele corespunzătoare 
sau metode de evaluare adoptate la specificul re-

zultatului financiar al investitorului, condiții și vederi 
comparate cu cele ale companiilor similare pentru 
care sunt disponibile preţuri de piață.

Pentru determinarea valorii juste a titlurilor dispo-
nibile pentru vânzare deținute, pentru care nu sunt 
disponibile preţuri în piață sau s-a constatat că nu 
sunt îndeplinite condițiile pentru a considera piața 
respectivelor titluri ca fiind lichidă, banca utilizează 
metode de evaluare bazate pe intrări de date obser-
vate indirect, respectiv stabilește preţurile indirect 
pe baza datelor observabile (rate dobânzi, cotații 
swap, cotații CDS), aplicabile pe piețele specifice 
valutelor în care sunt denominate titlurile deținute.

Investițiile disponibile pentru vânzare în acțiuni sunt 
depreciate dacă scăderea valorii juste este semni-
ficativă și prelungită. Suma pierderii din depreci-
ere pentru certificatele de trezorerie și titluri este 
diferența dintre cost/valoare depreciată și valoarea 
justă. Dacă un activ disponibil pentru vânzare este 
depreciat, diferența dintre cost (scăzând orice pla-
tă a principalului și amortizarea) și valoarea justă, 
fără pierderea din deprecierea recunoscută anteri-
or în contul de profit sau pierdere este transferată 
din capitaluri către contul de profit sau pierdere.

Pierderile din deprecierea instrumentelor de capital 
clasificate ca disponibile pentru vânzare, recunos-
cute în contul de profit sau pierdere, nu sunt relua-
te prin venituri.

active financiare sub contracte REpo

Titlurile vândute cu încheierea simultană a unui 
acord de răscumpere la o dată viitoare specifica-
tă (contracte repo) continuă să fie recunoscute în 
bilanț ca titluri și sunt evaluate în conformitate cu 
politicile contabile aplicabile categoriei respective 
de instrumente financiare. Obligația de rambursa-
re a numerarului primit este recunoscută în pasivul 
bilanțului ca operațiuni repo reflectând substanța 
economică a unui credit primit de Bancă / Grup.

Titlurile achiziționate printr-un angajament similar 
de a le revinde la o dată specificată (reverse repo) 
nu sunt recunoscute în bilanț, creanța corespun-
zătoare numerarului avansat fiind recunoscută în 
activul bilanțului ca o operațiune reverse repo. 

(iv) Reclasificarea activelor financiare

Banca / Grupul poate să reclasifice, în anumite 
circumstanțe, activele financiare nederivate din ca-
tegoria „deținute pentru tranzacționare” în categoria 
„disponibile pentru vânzare”, „credite și creanțe”, sau 
„păstrate până la scadenţă”. De la această dată poa-
te reclasifica, de asemenea, în anumite circumstanțe, 
instrumentele financiare din categoria „disponibile 
pentru vânzare” în categoria „credite și creanțe”. Re-
clasificările sunt înregistrate la valoarea justă la data 
reclasificării, care devine noul cost amortizat. 

Banca poate reclasifica un activ tranzacționabil ne-
derivat din categoria „deținut pentru tranzacționare” 
în categoria „credite și creanțe” în cazul în care 
îndeplinește condițiile definițiilor date „creditelor 
și creanțelor” și Grupul are intenția și capacitatea 
de a păstra activul financiar în viitorul apropiat sau 
până la scadenţă. Dacă un activ financiar este re-
clasificat, și dacă Banca / Grupul mărește ulterior 
estimările încasărilor viitoare în numerar, ca urmare 
a creșterii încasărilor în numerar, efectul respecti-
vei măriri este recunoscut ca o ajustare a ratei do-
bânzii efective de la data modificării estimării. 

Pentru un activ financiar reclasificat din categoria 
„disponibile pentru vânzare”, orice câștig sau pier-
dere deja recunoscute în capitalurile proprii este 
amortizat în profit sau pierdere pe durata rămasă 
a investiției utilizând rata efectivă a dobânzii. Orice 
diferență între noul cost amortizat și fluxul de nume-
rar așteptat este de asemenea amortizată pe perioa-
da de viață rămasă a activului utilizând rata efectivă 
a dobânzii. Dacă se consideră ulterior că valoarea 
activului este depreciată, suma înregistrată în capi-
taluri este reluată în contul de profit sau pierdere.

Reclasificarea rămâne la latitudinea conducerii și 
este determinată în funcție de instrumentul recla-
sificat. 

În cursul anului 2013 și 2012 Banca / Grupul nu a 
reclasificat active financiare.

(v) Derecunoaşterea activelor şi datoriilor finan-
ciare

Un activ financiar (sau, acolo unde este cazul, o 
parte din activul financiar sau o parte dintr-un grup 

de active financiare similare) este derecunoscut 
atunci când: drepturile de a încasa fluxuri de trezo-
rerie din activ a expirat; sau Banca și-a transferat 
drepturile de a încasa fluxuri de trezorerie din ac-
tiv sau și-a asumat o obligație de a plăti unei terțe 
părți în totalitate fluxurile de trezorerie de încasat, 
fără întârzieri semnificative, prin acord pass-throu-
gh; și fie 

(a) Banca / Grupul a transferat în mod substanțial 
toate riscurile şi beneficiile activului, sau 

(b) Banca / Grupul nici nu a transferat, nici nu a 
reținut în mod substanțial toate riscurile şi beneficiile 
activului, dar a transferat controlul asupra activului� 

Atunci când Banca / Grupul și-a transferat drep-
turile de a primi fluxuri de trezorerie de la un activ 
sau a intrat într-un acord pass-through și nici nu 
a transferat sau reținut toate riscurile și beneficiile 
activului, dar nici nu a transferat controlul asupra 
activului, activul este recunoscut în măsura impli-
cării continue a Băncii / Grupului în activ. 

În acel caz, Banca / Grupul recunoaște de aseme-
nea o datorie asociată. Activul transferat și dato-
ria asociată sunt evaluate pe o bază care reflec-
tă drepturile și obligațiile pe care Banca / Grupul 
și le-a păstrat. Implicarea continuă sub forma 
garanției pentru activul transferat este evaluată la 
cea mai mică dintre valorile contabile ale activului 
și valoarea maximă a sumei pe care Banca / Grupul 
ar putea fi nevoită să o plătească. 

O datorie financiară este derecunoscută când nu 
mai există obligația legată de acea datorie, când 
datoria financiară existentă este înlocuită de o alta, 
de la același finanțator în condiții substanțial diferi-
te, sau condițiile datoriei existente sunt substanțial 
modificate. O astfel de schimbare sau modificare 
este tratată ca o derecunoaștere a datoriei inițiale 
și o recunoaștere a noii datorii, iar diferențele în va-
lorile contabile respective sunt recunoscute în con-
tul de profit sau pierdere.

  n) Garanții financiare

În cursul desfășurării normale a activităţii, Banca / 
Grupul oferă garanții financiare sub forma acrediti-
velor, garanțiilor și confirmărilor. 
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Garanțiile financiare sunt recunoscute inițial în 
situațiile financiare la valoarea justă, pasivele re-
prezentând primele încasate. Ulterior recunoașterii 
inițiale, pentru fiecare garanție, datoria Băncii / 
Grupului este evaluată la valoarea cea mai mare 
dintre prima amortizată și cea mai bună estima-
re privind cheltuiala necesară decontării oricărei 
obligații financiare, rezultate din garanție. Prima 
încasată este recunoscută în contul de profit sau 
pierdere „Venituri din garanții financiare”, potrivit 
metodei liniare, pe durata de viață a garanției. 

  o) Stabilirea valorii juste

Valoarea justă a instrumentelor financiare tranzac-
ționate pe piețele active la data de raportare este 
bazată pe valoarea de piață sau pe prețul pe care 
îl stabilește dealer-ul (pentru termen lung prețul se 
licitează, iar pe termen scurt se dă prețul cerut), fără 
nici o deducere pentru costuri aferente tranzacției.

Pentru toate celelalte instrumente financiare nelis-
tate pe o piață activă, valoarea justă se determină 
prin folosirea unei tehnici de evaluare adecvate. 
Tehnica de evaluare include modele de preț sau 
metoda actualizării fluxului de numerar. Unde sunt 
folosite metodele de actualizare a fluxului de nu-
merar, estimările fluxurilor viitoare de numerar sunt 
determinate pe baza celor mai bune estimări ale 
managementului, iar rata de actualizare este cea 
de pe piață la data de raportare pentru un instru-
ment cu termeni și condiții similare. Atunci când 
sunt folosite modele de stabilire a preţurilor, datele 
pentru model se bazează pe valorile afe-rente din 
piață la data de raportare.

  p) Deprecierea activelor 
financiare

Banca / Grupul evaluează la fiecare dată de rapor-
tare dacă sunt cauze obiective ca un activ financiar 
sau un grup de active financiare să fie depreciate. 
Un activ financiar sau un grup de active financiare 
sunt considerate depreciate, dacă și numai dacă, 
există o evidenţă clară de depreciere ca rezultat a 
unuia sau mai multor evenimente care au intervenit 
după recunoașterea inițială a activului („un eveni-
ment de pierdere”) și acest(e) eveniment(e) are(au) 
un impact asupra estimărilor viitoare asupra fluxuri-

lor de trezorerie ale activului financiar sau a grupu-
rilor de active financiare care pot fi corect estimate.

Dovezi ale existenţei deprecierii pot include indicații 
că debitorul sau un grup de debitori are probleme 
financiare, neplata ratei dobânzii sau a ratelor cre-
ditului, există probabilitatea să dea faliment sau 
să intre în reorganizare financiară și se observă o 
descreștere a fluxului de numerar previzionat, cum 
ar fi întârzieri la plată sau variații ale condițiilor eco-
nomice corelate cu neplata.

(i) pierderi din deprecierea creditelor şi a avan-
surilor

Un provizion pentru deprecierea creditelor este 
calculat dacă există semne clare că Banca / Grupul 
nu va putea colecta toată suma datorată.

Suma provizionului este diferența dintre valoarea 
contabilă și suma recuperabilă, și se bazează pe 
evaluarea conducerii asupra calităţii și a perfor-
manţei financiare a debitorului, istoricul serviciului 
datoriei, valoarea prezentă a fluxurilor de numerar 
viitoare, incluzând sume recuperabile din garanții 
și colaterale, tiparul istoric al pierderilor din credit, 
ratingurile alocate debitorilor, climatul economic 
curent în care operează debitorul.

Banca / Grupul a atribuit valori garanțiilor pe care 
conducerea le consideră la valorile juste aproxi-
mative. Cu toate acestea, piața din România este 
în primele etape de dezvoltare pentru multe dintre 
tipurile de garanții acceptate de Bancă. Drept re-
zultat, valoarea justă a garanțiilor poate fi diferită 
de valoarea atribuită în estimarea provizionului. 
Când este posibil, provizioanele iau în considera-
re și condițiile economice curente. Modificări ale 
acestor condiții pot afecta estimările.

În mod specific, pașii urmați în determinarea provi-
zionului pentru deprecierea creditelor sunt următorii:

Stabilirea evenimentelor care oferă informații 
obiective despre deprecierea unui credit (eve-
nimente inițiatoare)

Creditele și avansurile cu restanţe ale principalului 
și ale dobânzii mai mari de 90 de zile reprezintă 
majoritatea creditelor considerate a avea indicatori 
de depreciere.

În plus, declanșarea deprecierii poate fi identificată 
pentru creditele și avansurile cu restanţe ale princi-
palului și dobânzii cu întârziere mai mică de 90 de 
zile, sau fără întârziere, atunci când au fost inițiate 
proceduri de executare silită sau Banca / Grupul are 
informații care indică faptul că poziția financiară a 
împrumutatului se deteriorează (reduceri ale vânză-
rilor, ale marjei brute a profitului) sau alte evenimente 
(inițierea falimentului, sau alte evenimente cum ar fi 
inundații, incendii în sediile debitorului), care au avut 
loc după data recunoașterii inițiale și care pot afecta 
posibilitatea debitorului de a respecta scadențarul. 
În final, are loc un test de depreciere pentru credi-
te acordate sectoarelor din economie sau regiunilor 
geografice cu probleme care au apărut după data 
recunoașterii inițiale a creditului. 

Criteriul pentru evaluare la nivel individual sau 
colectiv

Soldul restant este principalul factor în decizia de a 
evalua la nivel individual sau colectiv. În determina-
rea sumei pentru fiecare entitate a Băncii / Grupului 
au fost luați în considerare numeroși factori, cum ar 
fi structura portofoliului de credite, circumstanțele 
specifice ale pieței și experiența obținută în mana-
gementul portofoliului. Evaluarea colectivă include, 
de asemenea, credite pentru care, deși sunt sem-
nificative și au fost evaluate pentru depreciere în 
mod individual, nu au fost identificate indicii de de-
preciere la nivel individual. 

Stabilirea grupelor de active cu caracteristici de 
risc similare

În cazurile în care necesarul provizionului a fost 
calculat pe baza sumei restante și la nivel colec-
tiv al activelor cu caracteristici de risc similare, în 
legătură cu riscul de credit, grupele colective au 
fost determinate pe baza industriei debitorului 
(construcții, turism, etc.). Pe baza informațiilor in-
terne detaliate, grupurile de mai sus sunt extinse 
sau comprimate pentru cazul în care este justificat 
de informații istorice.

Metodologia pentru calculul deprecierilor co-
lective

Dacă nu există nicio dovadă obiectivă de depre-
ciere pentru un credit evaluat individual (indiferent 

dacă este semnificativ sau nu) acesta va fi inclus 
într-un grup/portofoliu de credite care au carac-
teristici similare din punct de vedere al riscului de 
credit (debitori având un comportament de plată 
asemănător) și va fi evaluat pentru depreciere co-
lectivă. Abordarea colectivă se bazează pe evalua-
rea deprecierii pe parcursul derulării creditului atât 
în starea normală de derulare, cât și în cadrul stării 
de nerambursare și intervalului de recuperare; de 
regulă, după epuizarea intervalului de recuperare, 
nu mai apare niciun flux de trezorerie viitor. Deter-
minarea deprecierii creditelor la nivel colectiv este 
condiționată de existenţa unor dovezi obiective pri-
vind deprecierea, care influențează probabilitatea 
de nerambursare (PD) și coeficientul de pierdere 
datorată nerambursării (LGD) aplicabile. 

Metodologia de stabilire a fluxurilor de numerar 
viitoare provenind din credite depreciate

În timpul cursului normal al activităţii Banca / Gru-
pul inițiază angajamente și garanții care dau naștere 
la riscuri de credit în afara bilanțului. Un provizi-
on este stabilit pe baza estimării managementului 
asupra riscului inerent de credit și a riscului de cre-
dit extra bilanțier folosind aceeași metodologie ca 
și cea pentru credite. Atunci când un credit este 
nerecuperabil, este scos din evidenţa contabilă pe 
seama provizionului pentru depreciere; recuperări-
le ulterioare sunt recunoscute în contul de „Venituri 
din recuperări de creanțe”.

(ii) Investițiile financiare disponibile pentru vân-
zare

Pentru investițiile financiare disponibile pentru vân-
zare, Banca / Grupul evaluează la data de rapor-
tare dacă sunt dovezi reale că o investiție sau un 
grup de investiții se depreciază.

În cazul investițiilor de capital clasificate ca „dis-
ponibile pentru vânzare”, evidenţele obiective vor 
include un declin semnificativ sau prelungit în va-
loarea justă a investiției mai jos de costul acesteia. 
Unde sunt dovezi de depreciere, pierderea cumula-
tă – măsurată ca diferența dintre costul de achiziție 
și valoarea justă curentă, mai puțin pierderea din 
depreciere recunoscută anterior în contul de profit 
sau pierdere, este reversată din „alte venituri globa-
le” și recunoscută în contul de profit sau pierdere. 
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Pierderile din depreciere aferente investițiilor de ca-
pital nu sunt reversate ulterior prin contul de profit 
sau pierdere; creșterea valorii lor juste după depreci-
ere este recunoscută direct în „alte venituri globale”.

În cazul titlurilor de valoare clasificate ca „disponi-
bile pentru vânzare”, deprecierea este evaluată pe 
același criteriu ca și la activele financiare evaluate 
la costul amortizat. Dobânda continuă să fie cal-
culată la nivelul inițial al dobânzii efective luând în 
calcul valoarea contabilă redusă a activului și este 
înregistrată la „Venituri din dobânzi și venituri asi-
milate”. Dacă, în anul următor, valoarea justă a unui 
instrument de împrumut crește, și creșterea poate fi 
obiectiv relaționată cu un eveniment care a avut loc 
după recunoașterea în contul de profit sau pierdere 
a pierderii din depreciere, pierderea din depreciere 
este reversată tot prin contul de profit sau pierdere.

  Q) provizioane 

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Ban-
ca / Grupul are o obligație curentă (legală sau 
subînțeleasă) ca rezultat al unor acțiuni anterioare, 
este probabil ca o ieșire de resurse reprezentând 
beneficii economice să fie necesară pentru a regla 
datoria și poate fi făcută o estimare reală asupra 
sumei obligației. Atunci când Banca / Grupul se 
așteaptă ca o parte din sau tot provizionul să fie 
rambursat, de exemplu prin derularea unui con-
tract de asigurare, rambursarea este recunoscută 
ca un activ separat, dar doar atunci când aceasta 
este sigură. Cheltuielile referitoare la orice provi-
zion sunt prezentate în contul de profit și pierderi, 
net de suma rambursărilor aferente. 

  R) numerar şi echivalente 
de numerar

Pentru situația fluxurilor de trezorerie, numerarul și 
echivalentele de numerar cuprind casieria, conturi 
curente și plasamente pe termen scurt la alte bănci 
și la Banca Naţională a României cu o scadenţă 
inițială mai mică de 90 zile.

  S) Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt înregistrate inițial la cos-
tul de achiziție. După recunoașterea inițială, Banca / 
Grupul folosește opțiuni de evaluare alternativă, clă-

dirile, terenurile și investițiile imobiliare fiind evalua-
te periodic de experți la valoarea lor de piață, iar pe 
perioada când nu folosește evaluatori externi agreați, 
Banca / Grupul face analize și estimări din care reiese 
valoarea justă și o încorporează în situațiile financiare. 

Celelalte categorii de imobilizări corporale sunt 
înregistrate în situațiile financiare la costul lor de 
achiziție reevaluat minus deprecierea cumulată și/
sau orice depreciere permanentă cumulată.

Până la 30 iunie 2004, costul a fost obținut prin re-
statarea costului istoric în RON cu indicele general 
al prețului între luna achiziției și sfârșitul anului.

Dacă un activ este reevaluat, toate activele din acel 
grup sunt reevaluate, în afara cazurilor excepționale 
când nu există o piață activă pentru respectivul ac-
tiv. Creșterile de valoare sunt recunoscute în rezer-
va de reevaluare, o componentă a capitalurilor pro-
prii. Reducerile de valoare sunt acoperite cu orice 
rezervă de reevaluare existentă pentru respectivul 
activ. Dacă nu există un asemenea surplus sau nu 
este suficient pentru reducere, suma corespunză-
toare este recunoscută în contul de profit sau pier-
dere. Rezerva de reevaluare se transferă în rezulta-
tul reportat când este realizată.

Amortizarea clădirilor este calculată folosind meto-
da lineară cu rate calculate pentru a aduce costul 
fiecărui activ la valoarea reziduală după terminarea 
duratei de viață estimate. Amortizarea legată de 
alte categorii de imobilizări corporale este calcula-
tă folosind metoda degresivă. Îmbunătățirile aduse 
clădirilor închiriate se amortizează liniar pe peri-oa-
da de închiriere a clădirii respective.

Ratele de amortizare și duratele de viață utilă sunt 
următoarele:

CategoRie duRata de Viață utilă 
(aNi)

Clădiri 50

Echipamente birou 3-6

Mobilier 5 – 24

autovehicule 5

Cheltuielile pentru reparații și întreținere sunt in-
cluse în cheltuielile de exploatare pe măsură ce au 
loc. Cheltuielile ulterioare cu imobilizările corporale 
sunt recunoscute drept active atunci când cheltu-
iala îmbunătăţește condiția activului peste starea 
inițială de performanţă.

Atunci când valoarea contabilă a unei imobilizări 
corporale este mai mare decât valoarea estimată a 
fi recuperată, atunci valoarea bilanțieră este redusă 
la valoarea recuperabilă. Câștigurile sau pierderile 
din ieșiri de active corporale sunt determinate prin 
indicarea valorii contabile și sunt incluse în contul 
de profit sau pierdere.

  t) Deprecierea imobilizărilor 
ne-financiare 

Imobilizările corporale și necorporale sunt revizuite 
pentru depreciere ori de câte ori evenimente sau 
modificări ale circumstanțelor indică faptul că va-
loarea contabilă ar putea să nu fie recuperată. Ori-
când valoarea contabilă a unui activ depășește va-
loarea recuperabilă, se recunoaște o pierdere din 
depreciere în contul de profit sau pierdere pentru 
elementele înregistrate la cost și considerat ca o 
scădere a activelor înregistrate la suma reevalua-
tă cu condiția ca pierderea din depreciere să nu 
depășească suma ținută în surplusul din reevaluare 
pentru același activ. 

Suma recuperabilă este maximum dintre prețul net 
de vânzare al unui activ, și valoarea în folosință. 
Prețul net de vânzare este suma ce poate fi obținută 
din vânzarea unui activ la prețul pieței în timp ce 
valoarea în folosință este valoarea prezentă a flu-
xurilor de numerar viitoare estimate a apărea prin 
folosirea activului și cedarea lui la sfârșitul duratei 
de viață. Sumele recuperabile sunt estimate pentru 
active individuale, sau, dacă acest lucru nu este cu 
putință, pentru unităţi generatoare de venituri.

Reversarea unei pierderi din depreciere recunos-
cută în anii anteriori este înregistrată atunci când 
există un indiciu că pierderea din depreciere recu-
noscută anterior nu mai există sau a scăzut. Re-
versarea este înregistrată în contul de profit sau 
pierdere, excepție făcând situația în care activul 
este înregistrat la suma reevaluată, caz în care re-
versarea este tratată drept o creștere a reevaluării. 

  t) Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale reprezintă costuri care 
au loc pentru achiziționarea de software. Activele 
necorporale sunt înregistrate la cost minus amorti-
zarea cumulată și pierderea din depreciere cumu-
lată. Activele necorporale sunt amortizate pe baza 
metodei liniare pe perioada lor de viață estimată de 
3-5 ani. 

  u) Investiții imobiliare

Investiţiile imobiliare sunt proprietăţi deţinute fie 
pentru a fi închiriate, fie pentru creșterea valorii ca-
pitalului sau pentru ambele, dar nu pentru vânzarea 
în cursul activităţii obișnuite, utilizarea în activitatea 
bancară sau alte scopuri administrative. 

Investiţiile imobiliare sunt recunoscute iniţial la 
cost, incluzând preţul de achiziţie și orice alte chel-
tuieli directe atribuibile, și evaluate după recunoaș-
terea iniţială la valoarea justă. 

Pentru transferul unei investiții imobiliare contabi-
lizate la valoarea justă în categoria proprietăților 
imobiliare utilizate de bancă sau a stocurilor, costul 
presupus al proprietății în scopul contabilizării ei ul-
terioare în conformitate cu IAS 16 sau cu IAS 2 este 
valoarea sa justă de la data modificării utilizării.

Dacă o proprietate imobiliară utilizată de bancă de-
vine o investiție imobiliară contabilizată la valoarea 
justă, banca aplică IAS 16 până la data modifică-
rii utilizării, tratând orice diferență de la acea dată 
între valoarea contabilă a proprietății imobiliare și 
valoarea sa justă la fel ca pe o reevaluare efectuată 
în conformitate cu IAS 16.

Câștigurile sau pierderile din modificarea valorii 
juste a investițiilor imobiliare sunt recunoscute în 
contul de profit și pierdere al exercițiului financiar în 
care se produc, fără determinarea și contabilizarea 
amortizării acestora.

O investiție imobiliară este derecunoscută în mo-
mentul cedării sau atunci când investiția imobiliară 
este definitiv retrasă din folosință și nu se mai pre-
conizează apariția de beneficii economice viitoare 
din cedarea ei.
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  V) Beneficiile angajaților

Beneficii pe termen scurt acordate angajaților

Beneficiile pe termen scurt acordate angajaților in-
clud salarii, contribuții la asigurările sociale, con-
cediul anual plătit, concediul medical plătit și o 
contribuție distinctă de plan de pensii pentru anumiți 
angajați cheie din conducere. Beneficiile pe termen 
scurt acordate angajaților sunt recunoscute drept 
cheltuieli pe măsură ce serviciile sunt prestate.

Contribuții sociale

Banca / Grupul precum și angajații săi sunt obligați 
prin lege să participe cu contribuții descrise în 
situațiile financiare drept contribuții la Fondul Na-
ţional de Pensii, administrat de Casa de Asigurări 
Sociale (un plan de contribuții finanțat pe bază 
de plăţi eșalonate). Banca / Grupul nu are nici o 
obligație legală sau subînțeleasă să plătească be-
neficii viitoare. Singura obligație este să plăteas-
că obligații în momentul în care devin scadente. 
Dacă membrii Casei de Asigurări încetează a mai fi 
angajați ai Băncii / Grupului, nu va mai exista nici o 
obligație din partea Băncii / Grupului să plătească 
beneficii câștigate de acești angajați în anii ante-
riori. Contribuțiile Băncii / Grupului sunt incluse în 
cheltuieli cu salariile și cheltuieli asimilate. 

Beneficii acordate la disponibilizare 

Așa cum este definit de Contractul Colectiv de Mun-
că, Banca / Grupul plătește indemnizații în cazul în 
care angajatul este disponibilizat, în cadrul reducerii 
forței de muncă, în legătură sau nu cu restructura-
rea. Cheltuielile legate de aceste indemnizații sunt 
calculate în momentul când conducerea decide 
să adopte un plan care rezultă în plăţi viitoare ale 
beneficiilor pentru disponibilizare și până la data 
bilanțului se începe implementarea planului de re-
structurare sau se comunică planul de restructurare 
celor afectați de el într-un mod care să conducă la 
concluzia că Banca / Grupul sau sucursalele sale va 
duce la îndeplinire restructurarea. 

participarea angajaților la profit

Participarea angajaților la profit este recunoscută 
drept suma neactualizată a beneficiilor pe termen 
scurt ce se așteaptă a fi plătite.

Beneficii acordate la pensionare

Pe baza contractului colectiv de muncă, Banca are 
obligația legală să plătească angajaților la pensio-
nare beneficii egale cu două salarii lunare. Banca 
folosește tehnici actuariale pentru a estima în mod 
corect suma beneficiilor pe care angajații le-au 
câștigat în schimbul serviciilor din perioada curen-
tă și precedentă.

Valoarea actualizată a obligațiilor privind beneficiile 
determinate ale Băncii și a costului serviciilor cu-
rente aferente au fost determinate folosind Metoda 
Factorului de Credit Proiectat, ajustat în funcție de 
câștigurile și pierderile actuariale nerecunoscute. 
Până în prezent Banca a recunoscut integral câști-
gurile și pierderile actuariale, în contul de profit sau 
pierdere.

  W) Fonduri de stat

Fondurile de stat cuprind fondurile primite de Ban-
că în legătură cu operațiunile pentru care aceasta 
acționează în numele Statului. Acestea sunt clasi-
ficate ca fiind datorii financiare. Fondurile de stat 
sunt recunoscute inițial la valoarea justă a sumelor 
primite mai puțin costurile tranzacției. Dobânzile 
datorate pentru utilizarea fondurilor statului repre-
zintă dobânzile câștigate de Banca din plasarea 
fondurilor de stat pe piața monetară, în certificate 
de trezorerie sau în credite către clientelă. Pentru 
administrarea fondurilor statului Banca încasează 
comisioane de administrare.

  X) Impozitul pe profit

Datoria curentă cu impozitul pe profit, conform 
legislației fiscale românești, se recunoaște ca și 
cheltuiala în anul în care se înregistrează profit.

Impozitul pe profit amânat este calculat, utilizân-
du-se metoda reportului variabil pe baza de bilanț, 
pentru toate diferențele temporare între baza de 
impozitare a activelor și datoriilor și valoarea  netă 
în scopul raportării financiare. Impozitul pe profit 
amânat se calculează folosind rata de impozitare 
ce se estimează că va fi în vigoare la data în care 
activul va fi realizat sau datoria plătită, bazându-se 
pe ratele de impozitare care erau în vigoare la data 
încheierii bilanțului. 

Datoria cu impozitul pe profit amânat este recu-
noscută pentru toate diferențele temporare dintre 
baza de calcul a datoriilor și activelor și valoarea 
netă la data bilanțului, în scopul raportării financia-
re, care se vor concretiza în sume taxabile în peri-
oadele următoare.

Creanțele cu impozitul pe profit amânat sunt re-
cunoscute pentru toate diferențele temporare, 
deductibile, și reportate în perioada următoare a 
pierderilor din impozitare neutilizate, în măsura în 
care este posibil ca un profit impozabil să fie dis-
ponibil astfel încât să poată fi utilizate diferențele 
temporare, deductibile reportate ale pierderilor din 
impozitare neutilizate. Valoarea contabilă a active-
lor din impozitul amânat este revizuită la sfârșitul 
fiecărui exercițiu financiar până în măsura în care 
nu mai este probabil că va rămâne suficient profit 
brut pentru a utiliza diferențele temporare deduc-
tibile sau pierderile fiscale în întregime sau parțial.

Creanțele și datoriile din impozitul curent și amâ-
nat sunt compensate când țin de aceeași entitate 
fiscală, sunt legate de aceeași autoritate fiscală și 
când există dreptul legal de compensare.

  Y) Datorii şi active contingente

O datorie contingentă este:

 o obligație potențială care apare ca urmare a unor 
evenimente anterioare şi a cărei existenţă va fi con-
firmată numai de apariția sau ne-apariția unuia sau 
mai multor evenimente viitoare incerte, care nu sunt 
controlate în totalitate de Bancă; sau 

 o obligație curentă care apare ca urmare a unor 
evenimente anterioare, dar nu este recunoscută de-
oarece:

 este improbabil ca pentru stingerea acelei obligații 
să fie necesară o ieşire de resurse care încorporează 
beneficii economice; sau

 valoarea obligației nu poate fi măsurată cu sufici-
entă credibilitate� 

Datoriile contingente nu sunt recunoscute în 
situațiile financiare, dar sunt prezentate, excepție 
făcând cazul când nu se estimează ieșiri de resurse 
ce incorporează beneficii economice. 

Un activ contingent este un activ potențial care 
apare ca urmare a unor evenimente anterioare și 
a cărui existenţă va fi confirmată numai de apariția 
sau ne-apariția unuia sau mai multor evenimente 
viitoare incerte, care nu sunt controlate în totalitate 
de Bancă. Un activ contingent nu este recunoscut 
în situațiile financiare, dar este prezentat în notele 
explicative atunci când este probabilă o intrare de 
beneficii economice.

Un provizion este o datorie incertă din punctul de 
vedere al perioadei de exigibilitate sau al valorii. 
Provizioanele sunt datorii curente și este probabil 
ca o ieșire de resurse care incorporează bene-
ficii economice să fie necesară pentru onorarea 
obligațiilor (presupunând ca se poate realiza o es-
timare plauzibilă).

Un provizion poate fi recunoscut când:

 Banca are o obligație curentă (legală sau implicită) 
ca urmare a unui eveniment anterior;

 este posibil ca o ieşire de resurse care încorpo-
rează beneficii economice să fie necesară pentru a 
onora obligația; şi

 se poate realiza o estimare relevantă cu privire la 
valoarea obligației�

  Z) părți legate 

Părțile sunt considerate a fi legate dacă una dintre 
părți are capacitatea de a controla cealaltă parte, 
sau de a o influenţa semnificativ în luarea deciziilor 
financiare și operaționale. Ministerul Finanțelor Pu-
blice este parte legată, la fel ca entităţile în care Mi-
nisterul Finanțelor Publice este acționar majoritar. 

Tranzacțiile aferente părților legate reprezintă un 
transfer de resurse sau obligații între părțile legate, 
indiferent dacă un preț este plătit sau nu.

  aa) Rezerve de capital

Rezervele înregistrate în capitaluri în situația poziției 
financiare a Băncii Grupului includ:

 rezerva aferentă activelor financiare disponibile 
pentru vânzare care cuprinde modificările în valoarea 
justă a investițiilor disponibile pentru vânzare;
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 rezerva aferentă imobilizărilor corporale care cu-
prinde modificările în valoarea justă a mijloacelor fixe;

 rezerva din retratarea capitalului social include 
diferența din ajustarea capitalului social la inflație;

 rezerva legală - se constituite în limita a 5% din 
profitul determinat înainte de deducerea impozitului 
pe profit�

 rezerva generală pentru riscuri bancare cuprinde 
rezervele constituite până la sfârşitul anului 2006, în 
cotele şi limitele prevăzute de lege�

 alte rezerve reprezintă surse proprii de finanțare 
provenite din active şi facilităţi fiscale, potrivit preve-
derilor legale sau constituite din profitul net, conform 
hotărârii adunării generale a acționarilor�

  BB) Informație pe segmente 

Un segment este o componentă distinctă a Grupu-
lui, implicat în furnizarea de produse sau servicii, 
supuse unor riscuri, care sunt diferite de cele ale 
altor segmente. 

  CC) Contracte de leasing

Un contract de leasing este clasificat drept un lea-
sing financiar dacă el transfera în mod semnificativ 
toate riscurile și recompensele aferente dreptului 
de proprietate. Un contract de leasing este clasi-
ficat drept leasing operațional dacă nu transfera în 
mod semnificativ toate riscurile și recompensele 
aferente dreptului de proprietate.

Contractele de leasing încheiate de Banca / Grup 
sunt leasinguri operaționale. Plățile totale făcute în 
cadrul leasingului operațional sunt înregistrate în alte 
cheltuieli de exploatare în contul de profit sau pier-
dere, pe baza metodei liniare pe durata leasingului.

Când un leasing operațional este reziliat înainte 
de expirarea perioadei de leasing, orice plată de 
efectuat către locator drept penalizare este recu-
noscuta drept cheltuială în perioada în care are loc 
rezilierea.

  DD) Împrumuturi

Împrumuturile sunt recunoscute inițial la valoarea 
justă, reprezentând încasările lor emise minus cos-

turile tranzacției suportate. Împrumuturile sunt ulte-
rior înregistrate la costul amortizat; orice diferențe 
dintre încasări minus costurile tranzacției și valoa-
rea de răscumpărare sunt recunoscute în contul 
de profit sau pierdere pe perioada împrumuturilor, 
folosind metoda dobânzii efective. Cheltuielile cu 
dobânzile sunt capitalizate pentru activele cu ciclu 
lung de producție. 

  EE) Venituri din prime

În lipsa unei definiții clare în cadrul standardului de 
raportare financiară - IFRS 4 Contracte de asigu-
rare, veniturile din primele brute subscrise pentru 
asigurările la care durata contractului de asigurare 
este mai mare de 1 an, se stabilesc astfel:

 pentru contractul de asigurări la care se încasează 
prima unică, prima brută subscrisă reprezintă valoa-
rea primei brute unice aferente contractului de asi-
gurare;

 pentru contractul de asigurări la care prima de 
asigurare datorată de asigurat se încasează în rate, 
prima brută subscrisă reprezintă valoarea primelor 
brute încasate şi de încasat aferente unui an calen-
daristic din cadrul contractului de asigurare�

Veniturile din prime brute subscrise pentru asigu-
rările generale la care durata contractului de asigu-
rare este sub un an sunt recunoscute pro-rata, pe 
perioada poliței de asigurare. Alte venituri din pri-
me sunt recunoscute în perioada la care se referă. 

Pentru contractele încheiate în devize, primele 
brute subscrise sunt evidențiate în lei la cursul de 
schimb din data subscrierii.

  FF) Reasigurare

În cadrul activităţii curente pe care o desfășoară, 
Grupul cedează o parte din riscul de asigurare. Ac-
tivele din reasigurare reprezintă soldurile de primit 
de la societăţi de reasigurare. Sumele de recuperat 
de la reasigurători sunt estimate în conformitate cu 
provizionul pentru daune neachitate sau cu daunele 
decontate asociate polițelor reasigurătorului și sunt 
conforme cu contractele de reasigurare aferente. 

Activele din reasigurare sunt revizuite pentru de-
preciere la fiecare dată de raportare sau mai frec-

vent, dacă există indicii de depreciere apărute în 
cursul exercițiului de raportare. Deprecierea apare 
atunci când există dovezi obiective, în urma unui 
eveniment care a avut loc după recunoașterea 
inițială a activului din reasigurare, că este posibil ca 
Societatea să nu încaseze toate sumele datorate 
conform prevederilor contractuale, iar evenimentul 
are un impact care poate fi evaluat fiabil asupra su-
melor pe care Societatea le va primi de la reasigu-
rător. Pierderea din depreciere este înregistrată în 
contul de profit sau pierdere. Câștigurile sau pier-
derile din cumpărarea de reasigurări sunt recunos-
cute imediat în contul de profit sau pierdere la data 
cumpărării și nu se amortizează.

Cedările conform contractelor de reasigurare nu 
eliberează Grupul de obligațiile pe care le are faţă 
de deținătorii polițelor de asigurare. Primele și da-
unele sunt prezentate pe o baza brută atât pentru 
asigurările directe cât și pentru reasigurarea afe-
rentă. Activele sau datoriile din reasigurare sunt 
derecunoscute atunci când drepturile contractua-
le sunt stinse sau expiră sau când contractul este 
transferat unui terț.

Contractele de reasigurare care nu transferă ris-
curi de asigurare semnificative sunt contabiliza-
te direct prin situația poziției financiare. Acestea 
sunt creanțe sau datorii financiare care sunt re-
cunoscute în funcție de contravaloarea achita-
tă sau încasată, minus orice prime sau onorarii 
identificate în mod explicit care să fie păstrate de 
reasigurat.

  GG) Creanțe din activitatea 
de asigurare

Creanțele din activitatea de asigurare sunt recu-
noscute la scadenţă sau, pentru creanțele aferente 
contractelor de asigurare de viață tradiționale sunt 
recunoscute în mod anualizat la subscriere, și sunt 
evaluate la recunoașterea inițială la valoarea justă 
a contravalorii încasate sau de încasat. Valoarea 
contabilă a creanțelor din asigurare este revizuită 
pentru depreciere ori de câte ori evenimente sau 
circumstanțe indică faptul că este posibil ca valoa-
rea contabilă să nu fie recuperabilă, iar pierderea 
din depreciere este înregistrată în contul de profit 
sau pierdere.

  HH) Datorii privind asigurările

Datoriile privind asigurările sunt recunoscute la 
scadenţă și cuantificate la recunoașterea inițială 
la valoarea justă a contravalorii primite minus cos-
turile de tranzacționare direct atribuibile. Ulterior 
recunoașterii inițiale, acestea sunt cuantificate la 
costul amortizat folosind metoda ratei dobânzii 
efective.

Derecunoașterea datoriilor privind asigurările se în-
registrează atunci când obligația aferentă datoriei 
este stinsă, este anulată sau expira.

  II) Rezerve tehnice

Rezerva de prime reprezintă proporția din prima 
brută anuală subscrisă corespunzătoare perioadei 
neexpirate din anul contractual al poliței. 

Rezerva de daune avizată este calculată conside-
rând întreaga sumă de plată pentru daunele rapor-
tate dar neplătite încă.

Rezerva de daune neavizate este calculată pe baza 
estimărilor asiguratorului, a datelor statistice sau a 
calculelor actuariale pentru daune întâmplate, dar 
neavizate.

  JJ) Evenimente ulterioare 
bilanțului

Evenimentele ulterioare bilanțului ajustabile, care 
aduc informații suplimentare despre poziția Băncii 
/ Grupului la data întocmirii bilanțului (evenimen-
te care ajustează) sau acelea care indică faptul că 
principiul continuităţii nu este aplicabil, sunt reflec-
tate în situațiile financiare. Evenimentele ulterioa-
re bilanțului ne-ajustabile sunt prezentate în note, 
atunci când se dovedesc a fi semnificative.

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

3. Restatare cont profit și pierdere În conformitate cu prevederile IAS 1.41 anumite valori comparative ale contului de profit și pierdere au fost 
reclasificate pentru a fi în conformitate cu prezentarea anului curent. Modalitatea de prezentare a contului de 
profit și pierdere a fost modificată începând cu prezentele situații financiare în scopul creșterii transparenței 
asupra performanţei financiare a Băncii și a Grupului, precum și în scopul prezentării distincte a rezultatului 
strict legat de activităţi de asigurare. 

gRuP
ReClasifiCăRi CoNt PRofit Şi PieRdeRe 2012 

Restatat 
 doBâNzi afeReNte 

CReaNțe 
dePReCiate 

 Rezultat Net 
CesiuNe titluRi 

 PRime BRute 
suBsCRise, Nete 
de ReasiguRaRe 

 VaRiația RezeRVeloR 
tehNiCe, Net de Reasi-

guRaRe 

 Cheltuieli de aChiziție 
Şi suBsCRieRe 

 alte Cheltuieli teh-
NiCe, Nete de Reasigu-

RaRe 

 alte 
ReClasifiCăRi  RaPoRtat 

Venituri din dobânzi 247�460 (4�912) (1�907) (66) 254�345

Cheltuieli cu dobânzile (136�672) (136�672)

Venituri din dobânzi, net 110.788 (4.912) (1.907) (66) 117.673

Venituri din comisioane 49�034 66 48�968

Cheltuieli cu comisioanele (388) 80 (40) (428)

Venituri din comisioane, net 48.646 - 80 26 48.540

Câştig / (pierdere) din deprecieri şi provizioane (61�448) 4�912 1 (66�361)

Câştig / (pierdere) din diferența de curs valutar 2�423 2�423

Rezultat net aferent investițiilor în instrumente finan-
ciare 1,828 1�827 1 -

Venituri din asigurări 5�456 9�824 (3�756) (456) (156) (22) 22

alte venituri 5�858 (9�824) (2�427) (8�678) 20 26�767

profit operațional 113.551 - - - (6.183) (9.134) (156) (40) 129.064

Salarii şi alte cheltuieli asimilate (68�949) (1�470) (67�479)

Cheltuieli cu amortizarea (8�131) (8�131)

alte cheltuieli de exploatare (28�350) - 6�183 9�134 156 1�510 (45�333)

Cheltuieli operaționale (105.430) - - - 6.183 9.134 156 40 (120.943)

profit net din exploatare înainte de impozitare 8.121 - - - 8.121

Cheltuiala cu impozitul pe profit (1�800) (1�800)

profit net 6.321 - - - 6.321
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

BaNCă 
ReClasifiCăRi CoNt PRofit Şi PieRdeRe 2012 

 Restatat  doBâNzi afeReNte CReaNțe 
dePReCiate 

 Rezultat Net CesiuNe 
titluRi  alte ReClasifiCăRi  RaPoRtat 

Venituri din dobânzi 246�304 (4�912) (1�907) (66) 253�189

Cheltuieli cu dobânzile (136�684) (136�684)

Venituri din dobânzi, net 109.620 (4.912) (1.907) (66) 116.505

Venituri din comisioane 49�041 66 48�975

Cheltuieli cu comisioanele (355) 80 (435)

Venituri din comisioane, net 48.686 - 80 66 48.540

Câştig / (pierdere) din deprecieri şi provizioane (61�396) 4�912 1 (66�309)

Câştig / (pierdere) din diferența de curs valutar 2�534 2�534

Rezultat net aferent investițiilor în instrumente financiare 1�828 1�827 1 -

Venituri din asigurări - (22) 22

alte venituri 5�833 20 5�813

profit operațional 107.105 - - - 107.105

Salarii şi alte cheltuieli asimilate (62�505) (1�470) (61�035)

Cheltuieli cu amortizarea (6�764) (6�764)

alte cheltuieli de exploatare (22�970) 1�470 (24�440)

Cheltuieli operaționale (92.239) (92.239)

profit net din exploatare înainte de impozitare 14.866 14.866

Cheltuiala cu impozitul pe profit (1�800) (1�800)

profit net 13.066 13.066
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BaNCă gRuP

BaNCă /gRuP
ReClasifiCăRi CoNt PRofit Şi PieRdeRe 2011  Restatat 

 diVeRse CostuRi 
de exPloataRe/ 

VeNituRi 
 RaPoRtat  Restatat 

 PRime BRute 
suBsCRise, Net 

de Reasigu-RaRe 

 VaRiație RezeRVe 
tehNiCe, Net de 

ReasiguRaRe 

 Cheltuieli 
aChiziție 

Şi suBsCRieRe 
asiguRăRi 

 alte Cheltuieli 
tehNiCe, Nete de 

Reasigu-RaRe 

 diVeRse CostuRi 
de exPloataRe/ 

VeNituRi 
 RaPoRtat 

Venituri din dobânzi, net 96.854 - 96.854 98.429 - 98.429

Venituri din comisioane, net 49.235 - 49.235 49.235 - 49.235

Câştig / (pierdere) din deprecieri şi provizioane (25�131) (25�131) (25�131) (25�131)

Câştig / (pierdere) din diferența de curs valutar 3�767 3�767 3�704 3�704

Rezultat net aferent investițiilor în instrumente financiare - - - -

Rezultat net activităţi asigurare - (20) 20 (1�154) 5�137 (3�172) (3�104) (15) (20) 20

alte venituri 2�507 20 2�487 2�540 (5�137) (966) (38) 20 8�661

profit operațional 127.232 - 127.232 127.623 - (4.138) (3.104) (53) - 134.918

Salarii şi alte cheltuieli asimilate (62�458) 1�113 (63�571) (68�582) 1�113 (69�695)

Cheltuieli cu amortizarea (4�659) (4�659) (5�673) (5�673)

alte cheltuieli de exploatare (22�717) (1�113) (21�604) (24�135) - 4�138 3�104 53 (1�113) (30�317)

Cheltuieli operaționale (89.834) (89.834) (98.390) - 4.138 3.104 53 - (105.685)

profit net din exploatare înainte de impozitare 37.398 37.398 29.233 29.233

Cheltuiala cu impozitul pe profit (5�562) (5�562) (5�562) (5�562)

profit net 31.836 31.836 23.671 23.671

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

4. Venituri din dobânzi 7. Câștig/(pierdere) din diferența de curs valutar 

5. Cheltuieli cu dobânzile

6. Câștig/(pierdere) din deprecieri și provizioane

8. Venituri din comisioane, net 

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup
REStatat

BanCĂ
REStatat

Credite acordate clientelei 84�976 84�976 76�715 76�715

Conturi curente şi depozite la bănci 10�310 9�756 21�279 20�123

Valori primite în pensiune 1�577 1�577 3�988 3�988

Investiții disponibile pentru vânzare 27�498 27�498 21�110 21�110

Investiții deținute până la scadenţă 88�898 88�632 124�368 124�368

213.259 212.439 247.460 246.304

Veniturile aferente creditelor depreciate, atât la nivel de grup cât și la nivel de bancă, sunt în sumă de 5.548 
mii lei în cursul anului 2013, respectiv 2.049 mii lei în cursul anului 2012.

Câștigurile sau pierderile din reevaluarea poziției deschise reflectă impactul volatilităţii cursului de schimb 
asupra pozițiilor bilanțiere și extrabilanţiere în devize. 

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Dobânzi aferente fondurilor primite de la stat 74�866 74�866 94�843 94�843

Depozite ale altor bănci 24�433 24�433 39�417 39�417

Depozite ale clienților 1�888 1�980 2�412 2�424

101.187 101.279 136.672 136.684

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup 
REStatat

BanCĂ 
REStatat

provizioane credite, constituite în perioada curentă (135�893) (135�893) (194�468) (194�468) 

provizioane credite, reluări în perioada curentă 115�960 115�960 139�539 139�539

Câştig /(pierdere) din provizioane credite (19.933) (19.933) (54.929) (54.929)

provizioane debitori diverşi, constituite în perioada curentă (4�635) (4�635) (6�801) (6�749)

provizioane debitori diverşi, reluări în perioada curentă 7�388 7�854 500 500

Câştig /(pierdere) din provizioane debitori diverşi 2.753 3.219 (6.301) (6.249)

provizioane pentru garanții financiare date în favoarea clientelei (5.062) (5.062) (218) (218)

(22.242) (21.776) (61.448) (61.396)

Câștigurile/(pierderile) din diferențe de curs valutar 
includ următoarele categorii de elemente:

 Câştigurile sau pierderile realizate din tranzacții de 
schimb valutar (spot sau derivate) care au fost de-
contate în timpul anului;

 Rezultatul net realizat din reevaluarea tuturor ac-
tivelor şi pasivelor bilanțiere denominate în devize;

 Câştiguri sau pierderi potențiale aferente 
tranzacțiilor Spot şi/sau a instrumentelor derivate pe 
cursul de schimb încă nedecontate la data bilanțului�

 31 deC 13  31 deC 13  31 deC 12  31 deC 12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

a. Câştiguri (pierderi) realizate 5.363 5.409 2.399 2.510

a1� tranzacții Spot, din care: (355) (309) 1�586 1�697

Instituții de credit (2�346) (2�300) 229 340

Persoane juridice 1�991 1�991 1�357 1�357

a2� tranzacții derivate (FX SWap instituții de credit) 1�766 1�766 1�019 1�019

a3� Reevaluare poziție deschisă, din care: 3�952 3�952 (206) (206)

B. Câştiguri (pierderi) nerealizate (454) (454) 24 24

B1� tranzacții Spot (nedecontate) (390) (390) 24 24

B2� tranzacții derivate (nedecontate) (64) (64) 0 0

Câştiguri (pierderi) din diferența de curs valutar – total 4.909 4.955 2.423 2.534

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup REStatat BanCĂ REStatat

VEnItuRI DIn CoMISIoanE

Venituri din comisioane de la stat 22�460 22�460 28�453 28�453

Venituri din comisioane din operațiuni cu clientela    78    78 161 161

Venituri din comisioane aferente garanțiilor acordate 21�945 21�945 18�726 18�726

Venituri din comisioane de la acreditivele de import 136 136 - -

Venituri din comisioane aferente tranzacțiilor bancare    193    193 173 173

alte venituri din comisioane   1�493   1�504 1�521 1�528

  46.305   46.316 49.034 49.041

CHEltuIElI Cu CoMISIoanE

Cheltuieli cu comisioane aferente tranzacțiilor bancare (423) (390) (388) (355)

(423) (390) (388) (355)

Venituri din comisioane, net 45.882 45.926 48.646 48.686
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

9. Venituri din asigurări, net 12. Alte cheltuieli de exploatare

10. Alte venituri

13. Impozitul pe profit

11. Salarii și alte cheltuieli asimilate

31 deC 13 31 deC 13 31 deC 12 31 deC 12

GRup BanCĂ GRup REStatat BanCĂ REStatat

VEnItuRI DIn aSIGuRĂRI, nEt

Venituri din prime brute subscrise, nete de reasigurare 13�372 - 9�824 -

Cheltuieli cu variația rezervelor tehnice, net de reasigurare    (7�483) - (3�756) -

Cheltuieli de achiziție şi alte cheltuieli de subscriere (1�405) - (456) -

alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare (33) - (156) -

  4.451 - 5.456 -

31 deC 13 31 deC 13 31 deC 12 31 deC 12

GRup BanCĂ GRup REStatat BanCĂ REStatat

Venituri din penalităţi contractuale 2�693 2�693 5�482 5�482

alte venituri 400 351 219 194

Venituri din chirii 312 312 - -

Dividende şi venituri asimilate 278 278 157 157

3.683 3.634 5.858 5.833

31 deC 13 31 deC 13 31 deC 12 31 deC 12

GRup BanCĂ GRup REStatat BanCĂ REStatat

Cheltuieli cu salariile 49�669 44�665 43�699 38�491

Cheltuieli aferente colaboratorilor       7�307       7�307 10�131 10�131

Contribuțiile angajatorului aferente salariilor      12�926      11�643 12�947 11�711

Bonuri de masă 68 68 581 581

Beneficii la pensionare (1�637) (1�637) 1�043 1�043

altele 600 600 548 548

68.933 62.646 68.949 62.505

Cheltuielile cu salariile includ și premiile ce urmează a fi plătite în cursul anului 2014 pentru servicii prestate 
în anul financiar 2013. Beneficiile la pensionare includ reluarea provizioanelor constituite suplimentar în anii 
precedenți ca urmare a schimbărilor politicii de remunerare a personalului.

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup REStatat BanCĂ REStatat

Impozite şi taxe 1�463 1�449 3�917 3�912

Cheltuieli cu poştă şi telecomunicații 2�679 2�494 2�558 2�373

Cheltuieli de întreținere 3�500 3�292 3�223 2�869

Cheltuieli cu publicitate, protocol şi sponsorizare 2�731 2�093 6�518 5�324

Consumabile 1�976 1�770 2�466 1�965

apa şi energie 1�196 1�196 1�023 1�023

Chirii 1�961 1�961 991 991

Servicii de consultanţă 1�234 627 1�084 556

alte servicii furnizate de terți 4�315 2�031 3�939 1�569

Cheltuieli cu paza şi protecția 791 791 736 736

Cheltuieli privind informațiile comerciale 130 130 67 67

Cheltuieli privind Fondul de Garantare 2�059 2�059 1�209 1�209

alte cheltuieli 767 386 619 376

24.802 20.279 28.350 22.970

Principalele componente ale cheltuielilor cu impozitul pe profit sunt:

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Impozitul pe profitul curent 10�907 10�907 - -

Impozitul pe profitul amânat (1�563) (1�563) 1�800 1�800

9.344 9.344 1.800 1.800
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31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

profit IFRS înainte de impozitare 51.069 58.926 8.121 14.866

Impozit calculat la 16% (2012:16%) 8.171 9.428 1.299 2.379

Impactul fiscal al veniturilor neimpozabile (3�529) (3�529) (2�709) (2�709)

Impactul fiscal al cheltuielilor nedeductibile 5�177 5�028 4�528 4�333

Impactul fiscal repartizări rezerve (493) (493) (128) (128)

Impactul fiscal deduceri filtre prudențiale 4�801 4�801 (7�776) (7�776)

Impact pierderi fiscale reportate (2�793) (3�901) 4�786 3�901

Impozit profit înainte de credit fiscal 11.334 11.334 - -

Credit Fiscal (427) (427) - -

Impozit profit curent 10.907 10.907 - -

Efectul originării şi reluării diferențelor temporare (1�563) (1�563) 1�800 1�800

Impozit pe profit în contul de profit şi pierdere 9.344 9.344 1.800 1.800

Cota de impozitare efectivă 18,3% 15,9% 22,2% 12,1%

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifica altfel)

Reconcilierea între cheltuielile cu impozitele și profitul contabil înmulțit cu cota de impozitare este redată mai jos:

Diferențele dintre reglementările emise de Ministe-
rul Finanțelor Publice din România și normele con-
tabile utilizate în pregătirea acestor situații finan-

ciare au dat naștere unor diferențe temporare ale 
valorii contabile a activelor și pasivelor, între rapor-
tarea financiară și cele în scopuri fiscale.

Creanța privind impozitul amânat pentru pierdere 
fiscală este recunoscută numai în măsura în care 
este probabil să se obțină profit impozabil în vi-
itor. Conform Codului Fiscal din România, pierde-
rea fiscală se recuperează din profiturile impozabile 
obținute în următorii 7 ani consecutivi. Pierderea 
fiscală a exercițiului financiar al anului 2012 a fost 
recuperată în decursul anului financiar 2013. 

Impozitul amânat calculat asupra filtrelor prudențiale 

a scăzut cu 5.421 mii lei ca urmare a anulării filtrelor 
prudențiale la 31.12.2013 comparativ cu soldul la 
31.12.2012.

Banca a calculat impozitul pe profit amânat folosind 
cota de impozitare statutară de 16% pentru 2013 și 
2012, aceasta fiind cota de impozitare ce a intrat în 
vigoare în decembrie 2004 și este aplicabilă înce-
pând cu 1 ianuarie 2005. 

Banca nu a calculat impozitul pe profit amânat pen-

gRuP * BilaNț 2013 BilaNț 2012 VeNit gloBal 
2013

VeNit gloBal 
2013

IMpoZIt aMÂnat (pRIn Contul DE pRoFIt Sau pIERDERE)

Beneficii la pensionare 460 722 (262) 167

alte provizioane privind salariații 1�887 961 926 174

provizioane pentru credite 619 1�240 (621) (621)

pierdere fiscală - 3�901 (3�901) 3�901

Filtre prudențiale - (5�421) 5�421 (5�421)

2.966 1.403 1.563 (1.800)

aMÂnatE pRIn CapItaluRI pRopRII

Rezervă din reevaluare (4�822) (5�299) - -

Investiții disponibile pentru vânzare, ajustări la valoarea justă (2�767) (479) - -

Impozit amânat, net (4.623) (4.375) 1.563 (1.800)

tru rezervele statutare, stabilite conform Normelor 
Bancare și Legii Societăţilor Comerciale și nu pot fi 
distribuite până când Banca se dizolvă sau, în cazul 
Rezervei Generale Bancare, se micșorează activele 

Băncii purtătoare de risc. Aceste rezerve, conform 
Codului Fiscal din România sunt scutite de la plata 
taxelor și vor rămâne așa până când vor fi utilizate 
sau transferate la profituri ce urmează a fi distribuite.

Conturile curente în lei la Banca Naţională a Ro-
mâniei reprezintă rezerva minimă obligatorie și se 
încadrează în valorile medii de menținut pe perioa-
dele de aplicare 24 Decembrie 2013 - 23 Ianuarie 
2014, respectiv nivelul prevăzut de 246.567 mii lei 
pentru 2013 și 276.019 mii lei pentru 2012.

La fel, conturile curente în devize (USD) sunt parte 
a rezervei minime obligatorii și se încadrează în va-
lorile medii de menținut pe perioadele de aplicare 

24 Decembrie - 23 Ianuarie, respectiv 119.181 mii 
lei echivalent pentru 2013 și 7.897 mii lei echivalent 
pentru 2012.

Rata dobânzii plătită de Banca Naţională a Româ-
niei în 2013 a variat între 0,55 % și 1,30% pentru 
rezerva în RON, pentru rezerva în USD între 0,14% 
și 0,50% (2012: 0,93 % și 1,43% pentru rezerva 
în RON, iar pentru rezerva în USD între 0,24% și 
0,50%).

* Valoarea impozitelor amânate este aceeași pentru Bancă şi Grup.

14. Conturi deschise la Banca Naţională a României

15. Creanțe asupra instituțiilor de credit

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Conturi curente în lei 160�283 160�283 314�123 314�123

Conturi curente în devize 15�308 15�308 9�063 9�063

 total 175.591 175.591 323.186 323.186

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

plătibile la cerere 84�451 83�700 182�441 181�638

Depozite la termen 108�115 80�732 31�022 20�053

Reverse repo 108�431 108�431 - -

 total 300.997 272.863 213.463 201.691

Dobânzile medii pentru depozitele la termen plasate de către bancă pe parcursul anului 2013 au variat între:

2,42% şi 5,87% - pentru depozitele în lei (4,02% şi 5,82%  în 2012),
0,33% şi 1,47% - pentru depozitele în EuRo (2,43% şi 4,00% în 2012).
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31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Banca Comercială Carpatica 108�431 108�431 - -

total Reverse Repo 108.431 108.431 - -

trezoreria Mun� Bucureşti 998 998 225 225

alpha Bank 13�736 - 24 -

Banca Comercială Feroviară 651 651 581 -

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România - - 20�003 20�003

Banca Italo Romena 2�154 - 2�047 -

Banca Millennium 25�002 25�002 - -

Banca transilvania 2�904 - 2�636 -

Bancpost - - 5�708 5�708

Brd-Groupe Societe Generale 2�450 1�431 85�614 81�390

Cec Bank 25�107 20�059 20�053 20�053

Commerz Bank Frankfurt 8�394 8�394 2�624 2�624

Garanti Bank 45�004 45�004 40�007 40�007

Ing Bank n�V�, Bucharest Branch 1�732 180 1�057 196

Marfin Bank România S�a� 1�225 - 14�434 13�287

nordea Bank Stockholm 1�364 1�364 311 311

piraeus Bank România 60�025 60�025 16�829 16�829

Raiffeisen Bank International 306 306 176 176

Royal Bank of Scotland plc london 753 753 346 346

ubs ag, Zurich 219 219 322 322

unicredit Spa Milano 46 46 214 214

unicredit tiriac Bank 496 - 252 -

total plasamente Bancare 192.566 164.432 213.463 201.691

total 300.997 272.863 213.463 201.691

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

16. Instrumente financiare derivate

17. Credite

La 31.12.2013 Banca era angajată în operațiuni cu instrumente financiare derivate neajunse la scadenţă și 
nedecontate și anume swap interbancar – pasul 2 al tranzacției, după cum urmează:

La 31 decembrie 2012 Banca nu era angajată în operațiuni cu instrumente financiare derivate neajunse la 
scadenţă și nedecontate.

BaNCa PaRteNeRă
data

deCoNtaRe
Pas 2

suma
CumPăRată

Pas 2

suma
VâNdută

Pas 2

ValoaRe 
justă

Citibank Europe plc, Dublin - sucursala România 03�01�2014 111�538�750 Ron 25�000�000 EuR 63�750 Ron

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Credite lei – autorităţi publice 231�848 231�484 231�642 231�642

Credite lei – alte persoane juridice 969�326 969�326 637�658 637�658

Credite devize – alte persoane juridice 138�414 138�414 133�617 133�617

total expunere 1.339.588 1.339.588 1.002.917 1.002.917

aJuStĂRI DEpRECIERE lEI - autoRItĂŢI puBlICE

ajustări depreciere lei - alte persoane juridice (123�296) (123�296) (106�370) (106�370)

ajustări depreciere devize - alte persoane juridice (37�844) (37�844) (34�649) (34�649)

total ajustări pentru depreciere (161.140) (161.140) (141.019) (141.019)

Credite totale, net 1.178.448 1.178.448 861.898 861.898

Creditele pot fi rambursate înainte de a ajunge la scadenţă. În cazul rambursării anticipate, pentru unele 
categorii de împrumuturi se percepe un comision / penalitate. În general, împrumuturile și avansurile sunt 
acordate societăţilor românești. 

Situația comparativă 2013 – 2012, se prezintă astfel:

B) analiza pe tipuri de industrii 

a) Mişcări de provizioane

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

provizioane pentru depreciere, sold inițial din care 145.931 145.931 85.925 85.925

provizioane aferente creanțelor depreciate 141�019 141�019 85�925 85�925

Dobânda acumulată aferentă creanțelor depreciate 4�912 4�912 - -

Câştig/pierdere din provizioane în perioada curentă 19.933 19.933 54.930 54.930

Dobânda acumulată aferentă creanțelor depreciate 3.358 3.358 4.912 4.912

Diferențe din curs de schimb 199 199 164 164

provizioane aferente creanțelor depreciate 188 188 164 164

Dobânda acumulată aferentă creanțelor depreciate 11 11 - -

provizioane pentru depreciere, sold final din care 169.421 169.421 145.931 145.931

provizioane aferente creanțelor depreciate 161.140 161.140 141.019 141.019

Dobânda acumulată aferentă creanțelor depreciate 8.281 8.281 4.912 4.912

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

administrație publică 231�848 231�848 231�642 231�642

Industria uşoară 416�306 416�306 273�248 273�248

alte industrii 288�555 288�555 267�813 267�813

Servicii 345�119 345�119 202�727 202�727

Comerț 57�755 57�755 27�479 27�479

persoane fizice 5 5 8 8

total portofoliu 1.339.588 1.339.588 1.002.917 1.002.917
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C) analiza calităţii creditului 

 titluri de participare în subsidiare 

 Investiții disponibile pentru vânzare 

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Curente şi nedepreciate 1�151�521 1�151�521 648�194 648�194

Restante şi nedepreciate 16�239 16�239 123�757 123�757

total creanțe nedepreciate 1.167.760 1.167.760 771.951 771.951

total creanțe depreciate 171.828 171.828 230.966 230.966

total portofoliu 1.339.588 1.339.588 1.002.917 1.002.917

18. Investiții

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Investiții în subsidiare - 41�366 - 30�184

total - 41.366 - 30.184

PaRtiCiPații  2013 2012

Sold 1 ianuarie 30�184 26�536

Majorări 11�182 3�648

Sold 31 decembrie 41�366 30�184

Capital social Eximasig 44�110 32�910

% participație deținută 93,78 91,72

Participația în sumă de 41.366 mii lei, reprezintă 
93,78% din capitalul social al Companiei de Asigu-
rări-Reasigurări Exim România (EximAsig cu sediul 
în Str. Grigore Alexandrescu, nr.89-97, Metropolis 
Center, București, sector 1). Creșterea cu 37,05%, 
respectiv cu 11.182 mii lei faţă de 2012, reprezin-
tă aportul Băncii la majorarea capitalului social al 
EximAsig. 

Testele de depreciere efectuate de Bancă pentru 
data de 30 septembrie 2013, au demonstrat că nu 
există dovezi obiective care să indice deprecierea 
participației deținute la EximAsig, valoarea de piață 
a investiției fiind mai mare decât valoarea înregis-
trată în contabilitate. Evaluarea s-a efectuat în con-
formitate cu standardele de evaluare adoptate de 

ANEVAR, conform cu cerinţele Standardelor Inter-
naţionale de Evaluare, luându-se în considerare va-
loarea profiturilor nete anuale ajustate cu cerinţele 
de capital (abordarea prin venit – fluxuri de nume-
rar actualizate plus testare rezonabilitate rezultate 
prin abordarea prin comparaţii de piaţă).

La 31 decembrie 2013, în portofoliul Băncii existau:

 obligațiuni emise de Jp MoRGan CHaSE BanK 
na nYK cu o valoare nominală de 30�000 mii Ron, 
la o rată a dobânzii de 7,0%� la sfârşitul anului 2013 
din marcarea la piață a acestor titluri s-au obținut 
diferențe favorabile în valoare de 2�306,7 mii lei, va-
loarea justă determinându-se în funcție de ratele de 
dobândă relevante, precum şi de riscul de credit al 
emitentului;

 obligațiuni emise de unICREDIt ȚIRIaC BanK 
S�a� cu o valoare nominală de 40�000 mii Ron, la 
o rată a dobânzii de 6,35%� la sfârşitul anului 2013 
din marcarea la piață a acestor titluri s-au obținut 
diferențe favorabile în valoare de 925 mii lei, valoa-
rea justă determinându-se în funcție de ratele de 
dobândă relevante, precum şi de riscul de credit al 
emitentului;

 obligațiuni emise de Ministerul Finanțelor publice, 
cu următoarea structură:

 în Ron: în valoare nominală de 607�830 mii 
Ron, la o rată medie a dobânzii de 5,84%� 
Marcarea la piață a acestor titluri a condus la 

obținerea unor diferențe favorabile cumulate, în 
valoare de 8�724 mii lei;

 în EuR: în valoare nominală de 40�000 mii 
EuRo, adică 179�388 mii echivalent Ron, la o 
rată medie a dobânzii de 4,13%� Din marcarea la 
piață s-au obținut diferențe favorabile cumulate, 
în valoare de 6�312 mii echivalent Ron, valoarea 
justă determinându-se pe baza ratelor de dobân-
dă pentru termenele corespunzătoare scadenţelor 
reziduale, luându-se în considerare riscul de credit 
al emitentului (statul român) pentru instrumentele 
denominate în EuRo;

 în uSD: în valoare nominală de 10�000 mii uSD, 
la o rată a dobânzii de 4,38%� Marcarea la piață a 
acestor titluri a condus la obținerea unor diferențe 
nefavorabile cumulate, în valoare de 820 mii lei;

Investițiile disponibile pentru vânzare sunt măsu-
rate la valoarea justă, bazată pe preţurile de piață 
ale titlurilor listate. Valoarea justă a titlurilor nelis-
tate este estimată folosind modele corespunză-
toare sau metode de evaluare adaptate la speci-
ficul rezultatului financiar al investitorului, condiții 

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Instrumente de datorie – obligațiuni şi titluri 907�044 907�044 434�343 434�343

Creanțe ataşate 21�550 21�550 13�928 13�928

Scăderea/creşterea valorii juste a investițiilor disponibile 17�446 17�446 2�993 2�993

total investiții la valoarea justă 946.040 946.040 451.264 451.264

alte investiții evaluate la cost 167 167 167 167

total 946.207 946.207 451.431 451.431

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Certificate trezorerie MFp - - 29�984 29�984

obligațiuni MFp 872�032 872�032 390�511 390�511

obligațiuni Jp MoRGan 32�969 32�969 30�769 30�769

obligațiuni unICREDIt tIRIaC BanK S�a� 41�039 41�039 - -

acțiuni transfond, Swift 167 167 167 167

total 946.207 946.207 451.431 451.431
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comparate cu cele ale companiilor similare pentru 
care sunt disponibile preţuri de piață. Pentru deter-
minarea valorii juste a titlurilor disponibile pentru 
vânzare deținute, pentru care nu sunt disponibile 
preţuri pe piață, banca utilizează metode de eva-

luare bazate pe intrări de date observate direct, 
respectiv stabilește preţurile pe baza datelor ob-
servabile (rate dobânzi, cotații swap, cotații CDS), 
aplicabile pe piețele specifice valutelor în care sunt 
denominate titlurile deținute.

 Investiții deținute până la scadenţă

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Certificate de trezorerie 907�505 907�505 1�279�418 1�275�218

obligațiuni 357�103 351�453 647�866 647�866

Dobânzi cumulate 7�868 7�690 17�140 17�035

total 1.272.476 1.266.648 1.944.424 1.940.119

Investițiile deținute până la scadenţă sunt evaluate 
la cost amortizat.

Banca evaluează individual dacă există dovezi 
obiective de depreciere. Dacă există dovezi obiec-
tive că a avut loc o pierdere din depreciere, valoa-
rea pierderii este măsurată ca diferența dintre va-
loarea contabilă a activelor și valoarea prezentă a 
viitoarelor fluxuri de trezorerie. Valoarea contabilă a 
activului este redusă și valoarea pierderii este recu-
noscută în contul de profit sau pierdere. 

 la 31 decembrie 2013 Banca a gajat obligațiuni în 
favoarea Băncii naționale a României în valoare de 
1�000 mii Ron, pentru operațiunile de compensare 
(1�000 mii Ron în 2012)�

Pozițiile nete multilaterale rezultate în urma com-
pensării pot fi acoperite de garanții:

 sub formă de fonduri blocate în rezervele din con-
turile de decontare;

 sub formă de instrumente financiare eligibile blocate�

Banca are constituite garanții sub formă de in-
strumente financiare eligibile în valoare de 1.000 
mii lei, respectiv titluri de stat cu scadenţa finală 
30.04.2015. 

La 31 decembrie 2013, portofoliul de obligațiuni al 
Băncii consta în titluri emise de:

 EuRopEan InVEStMEnt BanK-EIB / EIB, cu 
o valoare nominală de 5�000 mii Ron, cu o rată a 
dobânzii de 7,00%;

 obligațiuni emise de Ministerul Finanțelor publi-
ce din România în Ron, cu o valoare nominală de 
350�000 mii Ron, cu o rată a dobânzii între 6,00% 
şi 6,25%�

 Certificate de trezorerie emise de Ministerul 
Finanțelor publice din România în Ron, cu o valoare 
nominală de 911�990 mii Ron, cu o rată nominală a 
dobânzii ce variază între 4,30 % şi 6,0 %�
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

19. Imobilizări corporale și necorporale

BaNCă teReNuRi 
Şi ClădiRi

ameNajăRi 
sPaţii îNChiRiate

ComPuteRe, 
eChiPameNte, moBilă VehiCule iNVestiții 

CoRPoRale îN CuRs
total imoBilizăRi 

CoRPoRale
imoBilizăRi 

NeCoRPoRale
iNVestiții NeCoRPoRale 

îN CuRs
total imoBilizăRi 

NeCoRPoRale
total 

geNeRal

CoSt

la 1 ianuarie 2013 46.929 532 18.715 2.937 - 69.113 17.168 878 18.046 87.159

Intrări - 50 5�654 80 2�977 8.761 1�059 4�384 5�443 14.204

Reevaluare (7�066) - - - - (7.066) - - - (7.066)

Ieşiri - - (470) (36) - (506) (432) - (432) (938)

transferuri între categorii 2�309 - (1�458) (851) - - - - - -

transferuri la investiții imobiliare (32�600) - - - - (32.600) - - - (32.600)

la 31 decembrie 2013 9.572 582 22.441 2.130 2.977 37.702 17.795 5.262 23.057 60.759

aMoRtIZaREa CuMulatĂ

la 1 ianuarie 2013 1.959 162 12.284 2.301 - 16.706 11.743 - 11.743 28.449

amortizare anuală 938 83 3�216 200 - 4.437 2�554 - 2�554 6.991

Reevaluare (4�119) - - - - (4.119) - - - (4.119)

Ieşiri - - (469) (36) - (505) (432) - (432) (937)

transferuri între categorii 1�508 - (947) (561) - - - - - -

transferuri la investiții imobiliare (249) (249) - - - (249)

la 31 decembrie 2013 37 245 14.084 1.904 - 16.270 13.865 - 13.865 30.135

Valoarea contabilă la 31 decembrie 2013 9.535 337 8.357 226 2.977 21.432 3.930 5.262 9.192 30.624

Valoarea contabilă la 1 ianuarie 2013 44.970 370 6.431 636 - 52.407 5.425 878 6.303 58.710

 la 31 decembrie 2013

Ultima reevaluare a clădirilor a fost efectuată la 31 decembrie 2013 de către experți evaluatori, membrii ANE-
VAR (Asociația Naţională a Evaluatorilor din România). Estimarea valorii de piață s-a realizat cu respectarea 
principiilor și tehnicilor de evaluare cuprinse în Standardele Internaționale de Evaluare ediția a noua – 2011, 
folosind abordarea prin metoda comparațiilor. În anul 2013, Banca a transferat o proprietate imobiliară, 

recunoscută inițial la cost, incluzând preţul de achiziţie și orice alte cheltuieli directe atribuibile, și evaluată 
după recunoașterea iniţială la valoarea justă în investiție imobiliară. Înainte de data recunoașterii proprietăţii 
imobiliare ca investiție imobiliară, aceasta a fost evaluată de un evaluator independent membru ANEVAR la 
valoarea justă, folosind metoda abordării prin venit.

 la 31 decembrie 2012

BaNCă teReNuRi Şi 
ClădiRi

ameNajăRi sPaţii 
îNChiRiate

ComPuteRe, 
eChiPameNte, moBilă VehiCule iNVestiții 

CoRPoRale îN CuRs
total imoBilizăRi 

CoRPoRale
imoBilizăRi 

NeCoRPoRale
iNVestiții NeCoRPoRale 

îN CuRs
total imoBilizăRi 

NeCoRPoRale
total 

geNeRal

CoSt

la 1 ianuarie 2012 38.607 623 17.948 2.863 54 60.095 16.228 937 17.165 77.260

Intrări 1�225 162 3�054 74 1�646 6.161 3�264 2�118 5.382 11.543

Reevaluare 7�097 - - - - 7.097 - - - 7.097

Ieşiri - (253) (2�287) - (1�700) (4.240) (2�324) (2�177) (4.501) (8.741)

la 31 decembrie 2012 46.929 532 18.715 2.937 - 69.113 17.168 878 18.046 87.159

aMoRtIZaREa CuMulatĂ

la 1 ianuarie 2012 974 98 11.394 2.005 - 14.471 11.879 - 11.879 26.350

amortizare anuală 985 121 3�174 296 - 4.576 2�188 - 2.188 6.764

Ieşiri - (57) (2�284) - - (2.341) (2�324) - (2.324) (4.665)

la 31 decembrie 2012 1�959 162 12�284 2�301 - 16.706 11�743 - 11.743 28.449

Valoarea contabilă la 31 decembrie 2012 44.970 370 6.431 636 - 52.407 5.425 878 6.303 58.710

Valoarea contabilă la 1 ianuarie 2012 37.633 525 6.554 858 54 45.624 4.349 937 5.286 50.910
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

 la 31 decembrie 2013

 la 31 decembrie 2012

gRuP teReNuRi Şi 
ClădiRi

ameNajăRi sPaţii 
îNChiRiate

ComPuteRe, 
eChiPameNte, moBilă VehiCule iNVestiții 

CoRPoRale îN CuRs
total imoBilizăRi 

CoRPoRale
imoBilizăRi 

NeCoRPoRale
iNVestiții NeCoRPoRale 

îN CuRs
total imoBilizăRi 

NeCoRPoRale
total 

geNeRal

CoSt

la 1 ianuarie 2013 47.722 532 20.376 3.835 - 72.465 17.368 4.522 21.890 94.355

Intrări - 50 5�659 80 2�977 8�766 1�059 4�384 5�443 14�209

Reevaluare (7�066) - - - - (7�066) - - - (7�066)

Ieşiri - - (505) (36) - (541) (432) - (432) (973)

transferuri între categorii 2�309 - (1�458) (851) - - - - - -

transferuri la investiții imobiliare (32�600) - - - - (32�600) - - - (32�600)

la 31 decembrie 2013 10.365 582 24.072 3.028 2.977 41.024 17.995 8.906 26.901 67.925

aMoRtIZaREa CuMulatĂ

la 1 ianuarie 2013 2.338 162 13.200 2.601 - 18.301 11.943 872 12.815 31.116

amortizare anuală 1�098 83 3�674 285 - 5�140 3�678 - 3�678 8�818

Reevaluare (4�119) - - - - (4�119) - - - (4�119)

Ieşiri - - (491) (36) - (527) (432) - (432) (959)

transferuri între categorii 1�508 - (947) (561) - - - - - -

transferuri la investiții imobiliare (249) - - - - (249) - - - (249)

la 31 decembrie 2013 576 245 15.436 2.289 - 18.546 15.189 872 16.061 34.607

Valoarea contabilă la 31 decembrie 2013 9.789 337 8.636 739 2.977 22.478 2.806 8.034 10.840 33.318

Valoarea contabilă la 1 ianuarie 2013 45.384 370 7.176 1.234 - 54.164 5.425 3.650 9.075 63.239

Ultima reevaluare a clădirilor a fost efectuată la 31 decembrie 2013 de către experți evaluatori, membrii ANEVAR 
(Asociația Naţională a Evaluatorilor din România). Estimarea valorii de piață s-a realizat cu respectarea princi-
piilor și tehnicilor de evaluare cuprinse în Standardele Internaționale de Evaluare ediția a noua – 2011, folosind 

abordarea prin metoda comparațiilor. Valoarea brută a activelor imobilizate corporale amortizate complet, aflate 
încă în folosință la 31 decembrie 2013, este de 9.653 mii RON (2012: 8.059 mii RON) și valoarea brută a activelor 
necorporale, amortizate complet, aflate încă în folosință este de 10.248 mii RON (2012: 8.772 mii RON).

gRuP teReNuRi Şi 
ClădiRi

ameNajăRi sPaţii 
îNChiRiate

ComPuteRe, 
eChiPameNte, moBilă VehiCule iNVestiții 

CoRPoRale îN CuRs
iNVestiții 

imoBiliaRe
total imoBilizăRi 

CoRPoRale
imoBilizăRi 

NeCoRPoRale

iNVestiții 
NeCoRPoRale 

îN CuRs

total imoBilizăRi 
NeCoRPoRale

total 
geNeRal

CoSt

la 1 ianuarie 2012 39.400 623 19.599 3.759 54 63.435 16.398 1.805 18.203 81.638

Intrări 1�225 162 3�069 76 1�646 6.178 3�294 4�894 8.188 14.366

Reevaluare 7�097 - - - - 7.097 - - - 7.097

Ieşiri - (253) (2�292) - (1�700) (4.245) (2�324) (2�177) (4.501) (8.746)

la 31 decembrie 2012 47.722 532 20.376 3.835 - 72.465 17.368 4.522 21.890 94.355

aMoRtIZaREa CuMulatĂ

la 1 ianuarie 2012 1.193 98 11.900 2.173 - 15.364 11.946 343 12.289 27.653

amortizare anuală 1�145 121 3�587 428 - 5.281 2�321 529 2.850 8.131

Ieşiri - (57) (2�287) - - (2.344) (2�324) - (2.324) (4.668)

la 31 decembrie 2012 2.338 162 13.200 2.601 - 18.301 11.943 872 12.815 31.116

Valoarea contabilă la 31 decembrie 2012 45.384 370 7.176 1.234 - 54.164 5.425 3.650 9.075 63.239 45.384

Valoarea contabilă la 1 ianuarie 2012 38.207 525 7.699 1.586 54 48.071 4.452 1.462 5.914 53.985 38.207



98 Raport Anual 2013 www.eximbank.ro 99Raport Anual 2013www.eximbank.ro

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

20. Investiții imobiliare

21. Alte active

În anul 2013, Banca a transferat o proprietate imo-
biliară dată spre închiriere începând cu luna de-
cembrie în investiții imobiliare. Anterior închirierii 
proprietatea era recunoscută la valoarea justă ca 
imobilizare corporală, grupa terenuri și clădiri. Va-
loarea justă la momentul transferului de 32.351 mii 
lei a fost determinată în baza raportului de evaluare 
emis de un evaluator independent membru ANE-

VAR folosind metoda abordării prin venit. Conform 
politicilor contabile ale Băncii și Grupului EximBank 
investițiile imobiliare sunt evaluate la valoarea jus-
tă, folosind metoda abordării prin venit.

Veniturile din închiriere în anul 2013 au fost în 
sumă de 312 mii lei. După transferul proprietăţii în 
investiții imobiliare nu au mai fost efectuate cheltu-
ieli pentru această proprietate.

La data de 31 decembrie 2013, debitorii diverși au 
înregistrat o scădere faţă de 31 decembrie 2012 
datorată în principal încasării sumei de 20.135 mii 
lei, reprezentând poprire înfiinţată asupra băncii în 
calitate de terț poprit, în contul dividendelor cuve-
nite statului, prin AVAS, ca reprezentant al statu-
lui, aferente anului 2010, ca urmare a obligațiilor 

pe care AVAS le avea faţă de un creditor. Aceeași 
sumă a fost plătită cu titlu de dividende statului 
român conform hotărâri AGA, banca înregistrân-
du-se cu un debit de 20.135 mii lei. Debitul a fost 
încasat din dividendele plătite statului în data de 
08.02.2013.

La decembrie 2013, debitorii diverși, în sumă brută 
de 41.966 mii lei se compun din:

 Creanțe curente din debitori diverşi în sumă de 
12�523 mii lei;

 Creanțe restante nedepreciate din debitori diverşi 
în sumă de 151 mii lei;

 Creanțe depreciate din debitori diverşi în sumă de 
29�292 mii lei, depreciate 100%�

În suma de 12.523 mii lei sunt incluse :

 suma de 2�791 mii lei, reprezentând debitori diverşi 
privind asigurări generale;

 suma de 8�303 mii lei aferenta poziției debitori di-
verşi, cea mai mare parte reprezintă creanţe aferente 
regreselor inițiate de C�a�R�E� aferente dosarelor de 
daune

La decembrie 2012, debitorii diverși, în sumă brută 
de 71.865 mii lei se compun din :

 Creanțe curente din debitori diverşi în sumă de 
38�742 mii lei;

 Creanțe restante nedepreciate din debitori diverşi 
în sumă de 157 mii lei;

 Creanțe depreciate din debitori diverşi în sumă de 
32�966 mii lei, depreciate 100%�

În sumă de 38.742 mii lei sunt incluse :

 suma de 12�370 mii lei, reprezentând cauțiune 
plătită pentru ridicarea popririi în litigiul, în calitate de 
terț poprit, cu un creditor al aVaS (reprezentant al 
acționarului majoritar - Statul Român), care a fost re-
cuperată în data de 19�02�2013;

 suma de 20�135 mii lei, reprezentând poprire înfi-
inţată asupra băncii în calitate de terț poprit, în contul 
dividendelor cuvenite statului, prin aVaS, ca repre-
zentant al statului, aferente anului 2010, ca urmare 
a obligațiilor pe care aVaS le avea faţă un creditor� 
aceeaşi sumă a fost plătită cu titlu de dividende sta-
tului român conform hotărâri aGa, banca înregis-
trându-se cu un debit de 20�135 mii lei� Debitul a 
fost încasat din dividendele plătite statului în data de 
08�02�2013;

 suma de 4�151 mii lei aferentă poziției debitori di-
verşi, cea mai mare parte reprezintă creanţe aferente 
regreselor inițiate de C�a�R�E� aferente dosarelor de 
daune� 

Creșterea Cheltuielilor în avans la 31 decembrie 
2013 cu suma de 20.914 mii lei se datorează în 
principal plăţii chiriei în avans pentru clădirile în 
care își desfășoară activitatea sediile băncii. Pentru 
sediul central chiria plătită în avans la 31 decem-
brie 2013 este în sumă de 20.985 mii lei. 

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Debitori diverşi 12�674 1�579 38�899 34�748

Impozit pe profit curent - - 9�099 9�099

Cheltuieli în avans 23�650 23�260 2�736 2�672

Rezerva de prime - partea cedată reasigurătorului 7�342 - 9�261 -

Rezerva de daune aferente asigurărilor generale - partea 
cedată reasiguratorului 5�442 - 126 -

Cheltuieli de achiziție reportate privind asigurările generale 3�658 - 4�215 -

Decontări asigurări incendiu şi calamităţi 1,886 - 737 -

Decontări asigurări de răspundere civilă 1,894 181

Decontări privind alte asigurări 355 477

altele 161 106 624 149

alte active, net 57.063 24.945 66.356 46.668

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Debitori diverşi – brut 41�966 30�871 71�865 67�714

provizioane (29�292) (29�292) (32�966) (32�966)

Debitori diverşi, net 12.674 1.579 38.899 34.748

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

MIȘCĂRI În pRoVIZIoanE DEBItoRI DIVERȘI

provizioane pentru depreciere sold inițial 32�966 32�966 26�651 26�651

Cheltuieli provizioane în perioada curentă (3�219) (3�219) 6�467 6�467

Diferențe de curs de schimb (455) (455) (152) (152)

provizioane pentru debitori depreciere, sold final 29.292 29.292 32.966 32.966
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

22. Datorii la bănci și instituții de credit

23. Fonduri de stat

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

GRup BanCĂ GRup BanCĂ

Conturi curente şi depozite la vedere la bănci 423�783 423�783 220�099 220�099

Depozite la termen 779�871 779�871 167�465 167�465

tranzacții repo - - 471�136 471�136

alte active, net 1.203.654 1.203.654 858.700 858.700

La data de 31.12.2013 banca nu era angajată în 
operațiuni de piața monetară de tip repo.

La 31.12.2012 banca avea înregistrate tranzacții 
repo rezultate din participarea băncii la operațiunile 

de piață monetară inițiate periodic de Banca Naţi-
onală a României, la care pot fi adjudecate integral 
sau parțial solicitările băncilor, operațiune accepta-
tă la rata de dobândă de politică monetară, respec-
tiv 5,25%, pe o durată de 7 zile:

RePo BNR ValoaRe CoNtaBilă a PasiVeloR ValoaRe justă aCtiVe  

Investiții deținute până la scadenţă 342�752 343�791

Investiții disponibile pentru vânzare 128�384 128�384

total 471.136 472.175

31-deC-13 31-deC-12

Fondul pentru activitatea de asigurare şi reasigurare 34�107 35�246

Fondul pentru garanții de export  1�428�224  1�620�559

Fondul pentru stimularea operațiunilor de export 89�953 122�523

total FonDuRI DE Stat 1.552.284 1.778.328

Dobânzi acumulate 44�174 50�230

total 1.596.458 1.828.558

Fondurile de Stat la 31 decembrie 2013 au fost plasate după cum urmează:

Fondurile de Stat la 31 decembrie 2012 au fost plasate după cum urmează: 

CoNtuRi 
CuReNte 
la BNR

PlasameNt 
te la BăNCi CRedite titluRi 

de stat
ReVeRse 

RePo total

Fondul pentru activitatea de asigurare şi reasigurare 
-legea 96/ 2000- art� 10 b 34�107 - -    34�107

Fondul pentru garanții de export 
- legea 96/2000 - art� 10 a 20�696 105�000 136�112 1�058�001 108�415 1�428�224

Fondul pentru stimularea operațiunilor de export 
- legea 96/2000-art�10 c 69�953 20�000 -    89�953

total 124.756 125.000 136.112 1.058.001 108.415  1.552.284

CoNtuRi 
CuReNte 
la BNR

PlasameNte 
la BăNCi CRedite titluRi de  

stat
ReVeRse 

RePo total

Fondul pentru activitatea de asigurare şi reasigurare 
-legea 96/ 2000- art� 10 b 35�246 - - - - 35�246

Fondul pentru garanții de export 
- legea 96/2000 - art� 10 a 132�378 150�000 172�759 1�165�423 - 1�620�559

Fondul pentru stimularea operațiunilor de export 
- legea 96/2000-art�10 c 122�523  - -   - - 122�523

total 290.147 150.000 172.759 1.165.423 - 1.778.328

EximBank are dreptul să utilizeze fondurile statului 
în conformitate cu obiectivele stipulate de Legea 
96/ 2000 cu modificările și completările ulterioare. 

a) Fondul destinat stimulării operațiunilor de comerț 
exterior precum și pentru finanțarea, cofinanțarea 
și refinanțarea activităţilor de dezvoltare a infras-
tructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare 
regională, susținere a activităţii de cercetare - dez-
voltare, protecția mediului înconjurător, ocupare 
și formare a personalului, susținere și dezvoltare 
a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor 
internaționale. 

În conformitate cu prevederile Legii 96/2000 cu 
modificările și completările ulterioare, Legea pen-
tru organizarea și funcționarea Băncii Române de 
Export-Import EximBank SA și instrumentele spe-
cifice pentru susținerea comerțului exterior, Legea 
anuală a Bugetului de Stat, cu Hotărârea Guvernu-
lui nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, com-
petenţele și modul de funcționare a Comitetului 

Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și 
reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare 
și asigurare efectuate de Banca de Export – Import 
a României – EximBank S.A. în numele și în con-
tul statului și cu Regulamentul Comisiei Europene 
nr. 1998/2006 privind aplicarea prevederilor art. 87 
și 88 din Tratat referitoare la ajutorul de minimis, 
operatorii economici care au primit credite pentru 
export în RON de la o bancă din România au avut 
dreptul la rambursarea parțială a dobânzii plătite. 

Banca Română de Export-Import EximBank – S.A. 
a analizat dosarele referitoare la compensațiile de 
dobândă, iar sumele aprobate de Comitetul Intermi-
nisterial de Finanțare Garantare și Asigurare au fost 
transferate beneficiarilor prin intermediul Băncii. 

Totodată, EximBank, în numele și în contul statului, 
a acordat operatorilor economici credite în RON cu 
dobândă subvenționată și credite pentru proiecte 
prioritare, destinate creșterii competitivităţii aces-
tora și susținerii mediului de afaceri românesc.
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B) Fondul pentru activitatea de asigurare și reasi-
gurare 

Acest fond se referă la angajamentele asumate de 
stat pentru eventualele daune. Gradul de expunere 
maxim aprobat la finele perioadei se determină prin 
aplicarea coeficientului de multiplicare a fondurilor 
statului pentru disponibilul la finele perioadei. Co-
eficientul de multiplicare a fondurilor statului este 
stabilit trimestrial de Direcția de Administrare a 
Riscurilor și aprobat de Comitetul Interministerial 
de Finanțări, Garanții și Asigurări. Coeficientul de 
multiplicare pentru utilizarea fondurilor destinate 
asigurărilor a fost stabilit la nivelul de 5 ori valoarea 
fondului.

Destinația fondului este pentru asigurarea și reasi-
gurarea creditelor de export pe termen scurt, me-
diu și lung, a garanțiilor de export, a operațiunilor 
de export în leasing și a investițiilor românești în 
străinătate, precum și a activităţilor de dezvoltare a 
infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvol-
tare regională, susținere a activităţii de cercetare-
dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupa-
re și formare a personalului, susținere și dezvoltare 
a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor 
internaționale.

C) Fondul pentru garanții de export 

Fondul este utilizat pentru acoperirea posibilelor 
plăţi din executarea scrisorilor de garanții emise de 
EximBank S.A. în numele și în contul statului. Gra-
dul de expunere maxim aprobat la finele perioadei 
se determină prin aplicarea coeficientului de mul-
tiplicare a fondurilor statului pentru disponibilul la 
finele perioadei. Coeficientul de multiplicare a fon-
durilor statului este stabilit trimestrial de Direcția de 
Administrare a Riscurilor și aprobat de Comitetul 
Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări. 
Pentru trimestrul IV al anului 2013, coeficientul 
de multiplicare pentru utilizarea fondului destinat 
operațiunilor de garantare a fost stabilit la nivelul 
de 2,1 ori valoarea fondului.

Destinația fondului este pentru garanții de export, 
pentru garantarea creditelor pentru bunuri și servi-
cii destinate exportului, a creditelor cumpărător și 
a investițiilor românești în străinătate, precum și a 
activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţi-

lor de interes public, dezvoltare regională, susținere 
a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecția me-
diului înconjurător, ocupare și formare a personalu-
lui, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și 
mijlocii și a tranzacțiilor internaționale.

Fondul este utilizat să onoreze angajamentul asu-
mat în numele statului, conform normelor aprobate 
de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții 
și Asigurări privitor la: 

 garanții pentru participare la licitații internaționale;

 garanții pentru buna execuție a contractelor ex-
terne; 

 garanții pentru restituirea avansurilor şi alte plăţi 
progresive primite de la beneficiarii externi pe baza 
contractelor de export; 

 garanții pentru rambursarea valorii echivalente a 
echipamentelor şi materialelor puse la dispoziție de 
către beneficiarul extern; 

 garanții la creditele pentru realizarea producției 
de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru cre-
ditele cumpărător şi a garanțiilor pentru investițiile 
româneşti în străinătate;

 alte garanții specifice stabilite prin contracte de 
export� 

  Surse ale fondurilor 

Fondurile provin din:

 Sume primite de la stat – stipulate în legea anuală 
a bugetului;

 Sume luate în procent de 25% din creanțe exter-
ne, recuperate de stat de la ţări datornice;

 Sume nete din prime de asigurare – primele de 
asigurare colectate de Bancă sunt utilizate pentru 
finanțarea fondurilor corespunzătoare respectivelor 
asigurări;

 Sume din utilizarea fondurilor disponibile tempo-
rar, administrate de Bancă – Banca utilizează aceste 
fonduri pentru propriile operațiuni pe baza aceloraşi 
termeni care se aplica la utilizarea propriilor resurse� 
Dobânda obținută din utilizarea acestor sume este 
plătibilă către Stat şi este utilizată pentru refinanțarea 
fondurilor din care s-au făcut investiții (împrumuturi, 

depozite, certificate de trezorerie, certificate de de-
pozit emise de BnR şi operațiuni reversibile cu titluri 
de stat (reverse-repo) cu BnR şi bănci comerciale, 
conturi curente la BnR)� Banca obține un comision 
pentru administrarea unor astfel de fonduri;

 Sume din recuperarea plăţilor aferente scrisorilor 

de garanție – sume recuperate de la persoana juridi-
că garantată, plătite din fondul de garanție;

 Sume din dobânda aferentă finanțării cu dobândă 
subvenționată şi proiecte prioritare;

 Sume recuperate din asigurarea împrumuturilor�

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifica altfel)

31 deCemBRie 2013 31 deCemBRie 2012

angajamente-fonduri pentru activitatea de asigurare 36�235    14�718

angajamente-fonduri pentru garanții de export 2�713�070 2�441�932

angajamente-fonduri destinate stimulării operațiunilor de 
comerț exterior 153�848   42�376

total 2.903.153 2.499.026

Situația angajamentelor din fonduri:
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

24. Comisioane de primit de la stat

25. Datorii privind clientela

Tot venitul din dobânzi rezultat din plasamente uti-
lizând fondurile de stat este plătibil statului.

Banca trebuie să plătească dobânda către Stat 
la data încasării, în conformitate cu prevederile 
Convenției încheiate cu Ministerul Finanțelor Publice. 

Comisionul primit de Banca reprezintă un procent 
(coeficient de alocare) aplicat la dobânda primită. 
Comisionul se determină prin aplicarea unui coefi-
cient, calculat în funcție de gradul de utilizare al fie-
cărui fond, ca raport între angajamentele în vigoare 

la finele lunii de raportare și fondurile disponibile 
la finele perioadei, fără ca acesta să depășească 
30%, conform modificării aduse reglementarilor în 
vigoare începând cu data de 1 iulie 2010. 

Coeficientul este calculat în ultima zi a fiecărei luni 
și se aplică la plasamentele din luna următoare. 

În cursul anului 2013 coeficientul mediu a fost 
30%. În cursul anului 2012, coeficientul mediu a 
fost tot de 30%.

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

Grup BanCĂ Grup BanCĂ

Rambursabile la cerere (scadenţă<3 luni) 37�659 37�694 32�944 32�960

Depozite la termen 17�177 23�047 15�036 16�552

Depozite colaterale 48�264 48�264 61�211 61�211

103.100 109.005 109.191 110.723

Depozitele pot fi retrase înainte de scadenţă, caz în 
care venitul din dobânzi este calculat pe baza ratei 
dobânzii bonificate a conturilor curente, la data re-
tragerii. Valorile datoriilor privind clientela eliminate 
la consolidare sunt 5.905 mii lei pentru 2013, re-
spectiv 1.532 mii lei pentru 2012.

Depozitele colaterale, la 31 decembrie 2013, sunt 
reprezentate, în principal, de: 

 garanții în numerar primit pentru garantarea credi-
telor acordate de bancă (68% - 32�802 mii lei);

 depozite pentru deschiderea de acreditive (28% 
-13�363 mii lei);

 garanții în numerar, primit pentru scrisori de 
garanție (4 % - 2�099 mii lei)�

În anul 2013, rata dobânzii la conturile curente ale 
clienților a fost între 0,1% și 0,05% pentru toate 
valutele (2012: de la 0,3% la 0,5%). 

Pentru depozitele la termen în RON rata dobânzii 
a variat de la 0,75% (pentru depozitele la 1W) la 
4,50% (2012: de la 3,50% la 5,00%), pentru de-
pozitele în USD de la 0.40% la 1,20 % (2012: de la 
0,50 % la 1,20 %), iar pentru cele în EUR de la 0,40 
% la 1,75 % (2012: de la 1,00 % la 2,00 %). 

Banca a acceptat depozite pentru persoane fizice 
numai de la angajații săi.

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

26. Provizioane

Banca / Grupul a constituit provizioane pentru 
garanțiile financiare acordate și pentru obligațiile 
faţă de angajați, respectiv pentru: beneficii pentru 
concedii de odihnă restante, fond de participare a 
angajaților la profitul determinat după deducerea 
impozitului pe profit, fond de premiere, pensii și alte 
obligații similare, litigii cu angajații și alte plăţi com-
pensatorii. 

Provizioanele recunoscute drept cheltuieli ale 
exercițiului au fost revizuite și ajustate la data 
bilanțului pentru a reflecta cea mai bună estimare a 
beneficiilor preconizate a fi plătite.

Perioada probabilă în care acestea vor fi recunoscu-
te ca datorii faţă de angajați și plătite acestora este 
mai mică de 1 an, cu excepția obligațiilor privind be-
neficiile de pensionare.

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

Grup BanCĂ Grup BanCĂ

provizioane pentru scrisori de garanție 5�251 5�251 218 218

provizioane pentru obligații faţă de salariați 13�711 13�711 7�147 7�147

provizioane pentru concedii neefectuate 1�134 1�134 713 713

provizioane pentru beneficii de pensionare 2�875 2�875 4�512 4�512

alte provizioane 518 - 52 -

23.489 22.971 12.642 12.590

Diminuarea provizioanelor pentru beneficii de pensionare se datorează micșorării obligațiilor de plată viitoare 
ale Băncii ca urmare a renegocierilor pachetelor salariale, în timp ce majorarea provizioanelor pentru obligații 
faţă de salariați este urmare a amânării la plată a unor beneficii datorate și câștigate în exercițiul financiar al 
anului 2013.

Creșterea provizioanelor pentru scrisori de garanție este urmare a analizei de risc de credit aferente portofo-
liului de scrisori de garanție al băncii la 31.12.2013.

BaNCa sold 
31.12.2012

utilizaRe 
PRoVizioN

aNulaRe 
PRoVizioN

CoNstituiRe 
PRoVizioN

sold 
31.12.2013

provizioane pentru obligații faţă de salariați 7.147 7�030 4�316 17�910 13.711

provizioane pentru concedii neefectuate 713 713 1�134 1.134

7.860 7.743 4.316 19.044 14.845

Rulaje în cadrul provizioanelor pentru
beneficii de pensionare:

Schimbarea provizionului 31-dec-13 31-dec-12

Sold de deschidere 4.512 3.469

Cheltuiala aferentă perioadei - 1�188

plăţi/reluări (1�637) (145)

provizion la sfârşitul perioadei 2.875 4.512

Modificarea valorii actualizate a obligației 31-dec-13 31-dec-12

Valoarea actualizată a obligației - sold de 
deschidere 4�512 3�469

Costul dobânzii - 314

Costul serviciului curent - 701

Diminuare obligații plată (1�637) (145)

(Câştigul)/pierderea actuarială aferentă 
perioadei - 173

Valoarea actualizată a obligației 2.875 4.512
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31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

Grup BanCĂ Grup BanCĂ

Contribuții la fondurile de asigurări sociale 1�256 1�108 1�352 1�177

Impozit pe profit curent 3�500 3�500 - -

alte datorii către salariați 1�179 970 250 -

alte datorii diverse 55�977 9�297 28�146 5�115

alte datorii către bugetul de stat 740 671 529 433

62.652 15.546 30.277 6.725

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

Principalele ipoteze folosite pentru a determina be-
neficiile post-angajare au fost:

31-deC-13 31-deC-12

Rata de actualizare 5,2% 9,2%

Creşteri viitoare ale salariilor 4,2% 3,4%

În conformitate cu IAS 19 Beneficiile angajaților, 
banca a recunoscut în bilanț datoria privind benefi-
ciile pe termen lung pentru angajați.

În evaluarea datoriei nete privind planurile de bene-
ficii banca a respectat principiile care trebuie reflec-
tate în evaluarea actuarială a obligaţiilor, respectiv:

 metoda evaluării actuariale trebuie să fie metoda 
unităților de credit proiectate;

 beneficiile trebuie atribuite perioadei în care anga-
jatul îşi câştigă aceste beneficii;

 prezumţiile actuariale trebuie să fie nepărtinitoare 
şi reciproc compatibile�

27. Alte datorii

28. Alte datorii diverse
31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

Grup BanCĂ Grup BanCĂ

Rezerve tehnice – total, din care: 27.516 - 16.636 -

Rezerva de prime 17�222 - 16�248 -

Rezerva de daune privind asigurările generale 10�017 - 253 -

Rezerva de catastrofă 277 - 135 -

Decontări privind operațiunile de reasigurare-total, din care 7.027 - 5.356 -

operațiuni de reasigurare cedări – bunuri în tranzit 3�624 - 3�611 -

operațiuni de reasigurare cedări – incendiu şi calamităţi naturale 190 - 198 -

operațiuni de reasigurare cedări – credite 86 - 55 -

operațiuni de reasigurare – asigurări garanții 1�037 - 1�430 -

operațiuni de reasigurare cedări – altele 2�090 - 1�349 -

alte datorii diverse total, din care 21.434 9.297 6.154 5.115

Creditori diverşi 1�571 485 1�198 163

Creditori – cash colateral 9�762

Decontări interbancare 1�362 1�362 630 630

Furnizori 8�739 7�450 4�326 4�322

55.977 9.297 28.146 5.115

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

Partea rezervelor tehnice cedată în reasigurare este prezentată în alte active (nota 21), modificările rezervelor 
brute și nete în cursul anului 2013 fiind după cum urmează:

31-deC-13 VaRiația Netă
afeReNt aN suBsCRieRe

31-deC-12
2011 2012 2013

Rezerva de prime 17�222 974 (900) (6�681) 8�555 16�248

Rezerva de daune 10�017 9�764 7�865 (35) 1�934 253

Rezerva de catastrofă 277 142 - - 142 135

Rezerve tehnice - valoarea brută 27.516 10.880 6.965 (6.716) 10.631 16.636

Rezerva de prime - partea cedată reasigurătorului 7�342 (1�919) (388) (3�809) 2�278 9�261

Rezerva de daune aferente asigurărilor generale - 
partea cedată reasigurătorului 5�442 5�316 5�333 (22) 5 126

total rezerve tehnice cedate în reasigurare 12.784 3.397 4.945 (3.831) 2.283 9.387

Rezerve tehnice - valoarea  netă 14.732 7.483 2.020 (2.885) 8.348 7.249

29. Venituri amânate

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

Grup BanCĂ Grup BanCĂ

Venituri înregistrate în avans - finanțări în numele statului 9�181 9�181 9�122 9�122

Venituri înregistrate în avans - marja de risc şi comision acreditive 1�236 1�236 3�117 3�117

Venituri înregistrate în avans privind asigurarea garanțiilor 5�428 - 9 -

altele 510 445 281 253

16.355     10.862 12.529 12.492

Veniturile amânate reprezintă veniturile înregistrate în avans din comisioane pentru garanțiile acordate în nume-
le statului și în nume propriu, precum și din comisioane pentru acordarea de finanțări în numele statului.

30. Capital social

31-deC-13 31-deC-12

Valoare statutară (ne-retratată) 800�760 800�760

Retratarea capitalului social 900�714 900�714

1.701.474 1.701.474

În cursul anului 2013 capitalul social al Băncii nu a fost majorat. Nu au fost modificări în structura acționariatului.
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
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Numele aCțioNaRului NumăR de aCțiuNi la 
31 deCemBRie 2013 ValoaRe NumăR de aCțiuNi la 

31 deCemBRie 2012 ValoaRe

Statul român prin Ministerul Finanțelor publice 127�286�457 763�719 127�286�457 763�719

SIF Banat Crişana 414�740 2�488 414�740 2�488

SIF Moldova 414�740 2�488 414�740 2�488

SIF transilvania 414�740 2�488 414�740 2�488

SIF Muntenia 564�870 3�389 564�870 3�389

SIF oltenia 4�364�430 26�187 4�364�430 26�187

total 133.459.977 800.759 133.459.977 800.759

Capitalul autorizat, subscris și vărsat al Băncii la 31 decembrie 2013 este de 133.459.977 acțiuni, cu o va-
loare nominală de 6 RON (31 decembrie 2012: 133.459.977 acțiuni cu o valoare nominală de 6 RON). Toate 
acțiunile emise sunt achitate în întregime și conferă dreptul la câte un vot fiecare.

Structura capitalului social la 31 decembrie 2013 şi 2012 este următoarea:

31-deC-13 31-deC-12

Statul român prin Ministerul Finanțelor publice 95,374% 95,374%

SIF oltenia 3,270% 3,270%

SIF Muntenia 0,423% 0,423%

SIF Moldova 0,311% 0,311%

SIF transilvania 0,311% 0,311%

SIF Banat Crişana 0,311% 0,311%

100% 100%

31. Dividende

32. Rezultat reportat

În cursul anului 2013, Banca a plătit dividende în sumă totală de 135.822 mii lei, respectiv 129.700 mii lei, 
reprezentând dividende din profitul rămas nerepartizat pentru perioada 2008 - 2010 și 6.122 mii RON (0,05 
RON/acțiune) reprezentând dividende din profitul anului 2012. În cursul anului 2012, Banca a plătit dividende 
în sumă de 27.886 mii RON (0,21 RON/acțiune).

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

Grup Bancă Grup Bancă

Rezultat reportat, nerepartizat 25�511 46�703 108�946 122�534 

Rezultat reportat, aplicare IaS 29 (900�714) (900�714) (900�714) (900�714)

Rezerve 133�334 133�189 143�718 143�597

(741.889) (720.822) (648.050) (634.583)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

Rezultatul reportat nerepartizat cuprinde rezultatul exercițiului curent, precum și rezultatul din anii precedenți 
rămas nerepartizat. Rezultatul reportat din aplicarea IAS 29 reprezintă retratarea capitalului social în funcție 
de indicele de inflație. Rezervele cuprind fondul de rezervă de capital, precum și alte rezerve constituite în 
ani precedenți, potrivit prevederilor legale sau hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

33. Rezerve

34. Rezerva privind investițiile disponibile pentru vânzare

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

Grup Bancă Grup Bancă

Rezerva legală 49�877 49�752 46�793 46�672

Rezerve pentru riscuri bancare 22�896 22�896 22�896 22�896

alte rezerve 60�541 60�541 74�029 74�029

133.314 133.189 143.718 143.597

Rezervele legale se constituie în limita a 5% din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit.

Rezervele generale pentru riscuri bancare cuprind rezervele constituite până la sfârșitul anului 2006, în cotele 
și limitele prevăzute de lege.

Alte rezerve reprezintă surse proprii de finanțare provenite din active și facilităţi fiscale, potrivit prevederilor 
legale sau constituite din profitul net, conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

În anul 2013, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea din profitul anului 2012 a sumei de 
6.122 mii lei la alte rezerve (în anul 2012 pentru anul 2011, în sumă de 27.886 mii lei).

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

Grup Bancă Grup Bancă

la 1 ianuarie 2.514 2.514 2.128 2.128

Câştiguri/(pierderi) nete din modificările de valoare justă 14�299 14�299 459 459

Impozit amânat (2�288) (2�288) (73) (73)

la 31 decembrie 14.525 14.525 2.514 2.514
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35. Datorii contingente, angajamente și aranjamente de leasing 

36. Managementul riscului

 Garanții şi acreditive

Banca / Grupul emite scrisori de garanție și acre-
ditive în favoarea clienților săi. Scopul principal al 
acestor instrumente este să asigure disponibili-
zarea fondurilor la cererea clientului. Garanțiile și 
acreditivele disponibile la nevoie reprezintă asigu-
rări irevocabile că Banca va face plăţile în eventua-
litatea în care clientul nu-și poate achita obligațiile 
către o terță persoană și prezintă același risc de 
credit ca și împrumuturile. Acreditivele documen-
tare și comerciale sunt asigurate prin garanții co-
laterale și de aceea prezintă un risc mai scăzut. 
Cerințele de numerar aferente garanțiilor și acre-
ditivelor disponibile la nevoie sunt considerabil mai 
scăzute decât valoarea angajamentului deoarece, 
de regulă, Banca nu se așteaptă ca terța persoană 
să efectueze trageri din fonduri, potrivit înțelegerii.

Riscul de piață și de credit aferent acestor instru-
mente financiare, ca și riscul operațional este ase-
mănător cu cel care rezultă din acordarea împru-
muturilor. În cazul unei plângeri împotriva Băncii ca 
urmare a neachitării unei garanții de către client, 
aceste instrumente prezintă și un risc de lichiditate 
pentru Bancă.

 angajamente de creditare

Angajamentele referitoare la prelungirea creditelor 
reprezintă părţi neutilizate din creditele prelungite 
sub forma împrumuturilor, acreditivelor și scrisorilor 
de garanție. În ceea ce privește riscul acestor an-

gajamente, banca este potențial expusă pierderilor 
cu un volum egal cu volumul angajamentelor totale 
nefolosite. Totuși valoarea probabilă a pierderilor, 
deși nu este ușor de estimat, este considerabil mai 
scăzută decât volumul total al angajamentelor ne-
utilizate, deoarece majoritatea angajamentelor de 
prelungire a împrumuturilor sunt funcție de capaci-
tatea clientului de a-și menține standardul de cre-
dit. Deși există un risc de creditare legat de restul 
angajamentelor, riscul este considerat a fi modest, 
rezultând din posibilitatea tragerii de către clienți a 
părţilor nefolosite din împrumuturile aprobate și din 
nerambursarea la scadenţă a acestor tranșe.

Banca / Grupul monitorizează data scadentă a 
contractelor de credit deoarece angajamentele pe 
termen lung prezintă un grad de risc mai ridicat de-
cât angajamentele pe termen scurt. Volumul total 
rămas de angajamente de prelungire a creditelor 
nu reprezintă în mod necesar cerințe viitoare de 
numerar deoarece multe dintre aceste contracte se 
vor termina sau vor expira înainte de a fi finanțate.

Pentru a diminua riscul de credit referitor la aceste 
angajamente și datorii contingente, Banca / Gru-
pul obține garanții sub formă de numerar, garanții 
de la stat și de la bănci, precum și ipoteci asupra 
proprietăţilor. 

Valoarea agregată a angajamentelor și datoriilor 
contingente neachitate este următoarea:

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

Grup BanCĂ   Grup    BanCĂ

Scrisori de garanție emise clienților 325�443 325�443 245�017 245�017

acreditive  13�323 13�323 - -

angajamente de creditare neutilizate 379�452 379�452 103�171 103�171

altele 16�532 16�532 15�376 15�376

734.750 734.750 363.564 363.564

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

 angajamente privind leasingul operațional - Banca în calitate de locatar

Banca / Grupul a încheiat contracte de închiriere pentru spaţii comerciale, inclusiv sediul central. Valoarea 
viitoare a plăţilor minime de leasing operațional este prezentată în tabelul de mai jos:

31-deC-13 31-deC-13 31-deC-12 31-deC-12

Grup BanCĂ Grup BanCĂ

< 1 an 6�000 5�337 1�525 1�015

Între 1 şi 5 ani 15�910 15�579 3�663 2�912

> 5 ani - - - -

21.910 20.916 5.188 3.927

Banca / Grupul urmează să revizuiască clauzele contractuale la scadenţa fiecărui contract de chirie.

 Riscul ratei dobânzii

Banca este expusă unor riscuri variate, ca urmare 
a fluctuațiilor principalelor niveluri ale dobânzilor de 
pe piață, ce influențează poziția financiară și fluxu-
rile de numerar.

Rata dobânzii poate să crească ca rezultat al aces-
tor schimbări, dar poate să și scadă și să producă 
pierderi în eventualitatea apariției unor modificări 
neprevăzute. Conducerea Băncii stabilește limite 
cu privire la eventualele modificări ale ratei dobân-
zii, care este monitorizată zilnic.

Valorile activelor și pasivelor totale la 31 decem-
brie 2013 și 2012 analizate pe perioade relevante 
de modificare a ratelor de dobândă sunt incluse în 
Nota 39.

 Riscul de piață

Riscul de piață apare ca rezultat al unor modificări 
adverse survenite în prețul titlurilor.

Pentru a gestiona riscul de piață, Banca / Grupul 
a stabilit limite de tranzacționare și tipuri de titluri 
care pot fi tranzacționate. Titlurile acceptate de 

Bancă / Grup sunt în principal obligațiuni de tre-
zorerie, doar câteva obligațiuni corporative de o 
calitate ridicată fiind achiziționate în anii anteriori. 

 Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este asociat fie cu dificultăţile 
pe care o societate le are în a strânge fondurile ne-
cesare pentru a-și achita angajamentele, fie cu in-
capacitatea sa de a vinde un activ financiar, în timp 
util, la un curs cât mai apropiat de valoarea justă.

Politica Băncii / Grupului referitoare la lichiditate 
constă în păstrarea unor rezerve de lichidităţi su-
ficiente pentru a-și onora obligațiile la scadenţă. 
Valoarea totală a activelor și pasivelor la 31 decem-
brie 2013 și 2012, analizate în funcție de perioada 
rămasă până la scadenţă este inclusă în Nota 38.

 Riscul valutar

Banca / Grupul își desfășoară activitatea într-o 
economie aflată în curs de dezvoltare. Deși în tre-
cut România a avut experiența unor rate ridicate 
ale inflației și o devalorizare semnificativă a valutei, 
mediul prezent este considerat stabil.
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

Banca / Grupul își limitează expunerile la modificările 
ratelor de schimb prin modificarea structurii activelor 
și pasivelor. Analiza activelor și pasivelor exprimate 
în RON și în alte monede este inclusă în Nota 37.

  Concentrarea riscului din
activitatea de creditare

La acordarea facilităţilor și creditelor, Banca / Gru-
pul se confrunta cu un risc de creditare, și anume 
riscul de neplată a creanțelor. Acesta afectează 
poziții bilanțiere: datorii privind băncile, împrumu-
turi și titluri purtătoare de dobândă, precum și ele-
mente extrabilanţiere. Concentrarea riscului legat 
de activitatea de creditare ar putea rezulta într-o 
pierdere semnificativă pentru Bancă / Grup, dacă o 
schimbare în condițiile economice ar afecta întrea-
ga industrie sau întreaga ţară. O analiză relevantă 
este inclusă în notele corespunzătoare. Banca / 
Grupul minimizează riscul aferent activităţii de cre-
ditare prin evaluarea și monitorizarea atentă a so-
licitărilor de credit, stabilirea limitelor de expunere 
și aplicarea unei politici prudente de provizionare, 
atunci când apare riscul unei pierderi posibile pen-
tru Bancă / Grup. Împrumuturile sunt asigurate prin 
garanții reale și alte tipuri de garanții. Expunerea pe 
industrii este prezentată în Nota 17. 

 Riscul operațional 

Riscul operațional este riscul de pierdere rezultând din 
defecțiuni de sistem, eroare umană, fraudă sau eve-
nimente externe. Atunci când sistemele de control nu 
funcționează, riscurile operaționale pot duce la deteri-
orarea reputației, pot avea implicații juridice sau de re-
glementare sau pot duce la pierderi financiare. Banca 
/ Grupul nu se poate aștepta să elimine toate riscurile 
operaționale, dar aceasta face eforturi să le gestione-
ze printr-un cadru de sisteme de control și prin moni-
torizarea ori adresarea riscurilor potențiale. Sistemele 
de control includ segregarea eficientă a îndatoririlor, a 
procedurilor de acces, autorizare și reconciliere, a for-
mării personalului și a proceselor de evaluare, inclusiv 
a folosirii auditului intern.

 Riscuri fiscale

Sistemul fiscal din România face obiectul unor 
multiple interpretări și modificări constante, care 
pot fi retroactive. În anumite circumstanțe, dato-

rită inconsistenţelor cadrului legal, autorităţile fis-
cale pot acționa arbitrar în stabilirea penalităților și 
dobânzilor fiscale. Deși impozitul datorat pentru o 
tranzacție poate fi nesemnificativ, penalităţile pot fi 
importante pentru că pot fi calculate luând ca bază 
valoarea tranzacției la care se adaugă: dobânzi de 
0,04% pentru fiecare zi de întârziere și penalităţi 
de întârziere de 5% dacă stingerea se realizează în 
termen de 90 zile și 15% dacă stingerea se reali-
zează după termenul de 90 zile. În România, verifi-
carea impozitelor și taxelor rămâne deschisă pe o 
perioada calendaristică de 5 ani. Ultima verificare 
efectuată de autorităţile fiscale române a acoperit 
perioadele până la 31 decembrie 2007. 

 Riscuri legate de activitatea
de asigurare

Riscurile semnificative legate de activitatea de 
asigurare cu un impact important asupra situației 
patrimoniale și/sau reputaţionale a grupului sunt: 
riscul de subscriere, riscul de piață, riscul de lichi-
ditate, riscul operațional și riscul reputaţional.

Grupul EximBank și-a stabilit orientări strategice în 
domeniul managementului riscului, pe baza urmă-
toarelor elemente:

 consolidarea managementului riscurilor la nivelul 
grupului;

 demararea imediată a procesului de implementare 
a cerințelor Solvency II atunci când va fi cazul;

 reducerea costurilor aferente riscului de subscriere 
prin păstrarea şi îmbunătățirea permanentă a calităţii 
portofoliului;

 raportul acceptabil între riscul asumat şi profitul 
prognozat (pe total portofoliu, pe forme de asigurare 
şi clienți);

 identificarea şi administrarea impactului riscurilor 
asupra indicatorilor de solvabilitate, profitabilitate, lichi-
ditate, calitatea portofoliului de produse de asigurări;

 orientarea resurselor disponibile către activităţile 
care furnizează o rentabilitate ajustată cu riscul (de 
subscriere, de piață, operațional) superioară unui 
etalon stabilit de grup�

37. Riscul valutar

Structura pe valute a activelor și pasivelor financiare ale grupului EximBank la 31 decembrie 2013 este următoarea:

Structura pe valute a activelor și pasivelor financiare ale grupului EximBank la 31 decembrie 2012:

31.12.2013 – gRuP total RoN euR usd altele

aCtIVE FInanCIaRE

numerar 1�470 1�069 326 33 42

Conturi la Banca naţională a României 175�591 160�283 4�319 10�989

Creanțe asupra instituțiilor de credit 300�997 278�920 13�329 6�297 2�451

Credite, net 1�178�448 1�077�878 66�872 33�698

titluri disponibile pentru vânzare 946�207 724�592 189�687 31�928

titluri deținute până la scadenţă 1�272�476 1�272�476

Comisioane de primit de la Stat 13�248 13�248

alte active 57�063 46�651 10�228 133 51

total aCtIVE FInanCIaRE 3.945.500 3.575.117 284.761 83.078 2.544

DatoRII FInanCIaRE

Datorii privind băncile 1�203�654 1�094�673 28�254 80�727

Fonduri Stat 1�596�458 1�596�458

Instrumente financiare derivate 64 64

Datorii privind clientela 103�100 51�975 43�244 7�868 13

provizioane 23�489 21�669 1�820

alte datorii 62�652 52�830 9�198 568 56

total DatoRII FInanCIaRE 2.989.417 2.817.605 80.696 91.047 69

31.12.2012–gRuP total RoN euR usd altele

aCtIVE FInanCIaRE

numerar 2�474 1�901 413 86 74

Conturi la Banca naţională a României 323�186 314�123 1�064 7�999

Creanțe asupra instituțiilor de credit 213�463 172�064 33�217 7�115 1�067

Credite, net 861�898 762�930 72�149 26�819

titluri disponibile pentru vânzare 451�431 408�314 43�110 7

titluri deținute până la scadenţă 1�944�424 1�944�424

Comisioane de primit de la Stat 15�069 15�069

alte active 66�356 65�416 859 34 47

total aCtIVE FInanCIaRE 3.878.301 3.684.241 150.812 42.060 1.188

DatoRII FInanCIaRE

 Datorii privind băncile şi alte instituții de credit 858�700 711�188 107�211 40�301

 Fonduri de stat 1�828�558 1�828�558

 Datorii privind clientela 109�191 67�824 38�846 2�457 64

 alte datorii şi provizioane 42�919 42�827 91 1

 total DatoRII FInanCIaRE 2.839.368 2.650.397 146.148 42.759 64
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Banca nu desfășoară activităţi de natură a fi incluse 
în portofoliul de tranzacţionare și nici nu desfășoară 
tranzacţii cu mărfuri. În aceste condiţii, EximBank 
tratează din categoria riscurilor de piaţă numai ris-
cul valutar pentru întreaga activitate a băncii. 

Pentru asigurarea cadrului de măsurare, monitori-
zare și control a riscurilor induse de fluctuaţia pe 

piaţă a valutelor cu care banca tranzacţionează, 
se utilizează monitorizarea zilnică a indicatorilor 
privind poziţia valutară individuală și poziţia valuta-
ră totală. După cum se poate observa, Grupul s-a 
încadrat în profilul de risc scăzut, poziția valutară 
totală s-a menținut în limitele stabilite de ±2% din 
fondurile proprii.

Poziție ValutaRă
31.12.2013 31.12.2012

ValoaRe %fP ValoaRe %fP

poziție valutară totală 4.063.222 0,46% -7.837.472 0,90 %

În tabelul de mai jos sunt prezentate nivelurile maxime și minime ale poziției valutare individuale pentru EUR 
și USD, precum și ale poziției valutare nete totale înregistrate de către bancă în cursul anului 2013.

Poziție
ValutaRa

Poziție luNgă Poziție sCuRtă

max % 
fP

data  
2013 miN % 

fP
data 
2013 max % fP data  

2013 miN % fP data  
2013

individuală EuR 2�804�024 1,40 19�11 8�772 0,00 16�10 -3�054�540 -1,49 30�05 -28�526 -0,01 06�12

individuală uSD 1�519�181 0,55 30�10 4�632 0,00 13�12 -1�035�687 -0,40 06�06 -10�559 0,00 10�10

 netă totala 16�445�334 1,86 19�11 1�191�485 0,13 15�01 -13�587�563 -1,53 18�06 -1�313�095 -0,5 27�06

Impactul asupra Capitalurilor proprii din volatilitatea cursului de schimb este redus, deoarece expunerea 
băncii la riscul valutar este una redusă având în vedere că ponderea poziţiei valutare totale în fondurile proprii 
nu a înregistrat în perioada analizată ponderi care să depășească ±2% din fondurile proprii.

Tabelul de mai jos indică valutele faţă de care Grupul a avut poziție deschisă la 31 decembrie 2013. Analiza 
calculează efectul unor modificări rezonabile posibile ale cursului valutei faţă de RON. 

Valuta
Poziția  Netă desChisa (* CuRs sChimB 

31.12.2013

efeCt îN CadRul CoNtului 
de PRofit Şi PieRdeRe

Valuta oRigiNală lei eChiValeNt +/- 10% +/- 20%

EuR (880) (3�946) 4,4847 (395) (789)

uSD 492 1,601 3,2551 160 320

GBp 155 836 5,3812 83 167

noK 1�729 926 0,5355 93 185

altele 699 n/a 70 140

Valoare  netă n/a 116 +/-11.5 +/-22.9

(*Poziția  netă deschisă + poziție lungă, minus poziție scurtă
(*Poziția  netă deschisă include contractele de schimb valutar nedecontate.

Grupul recunoaște riscul de lichiditate ca reprezen-
tând riscul actual sau viitor de afectare negativă a pro-
fiturilor și capitalului, determinat de incapacitatea băn-
cii de a-și îndeplini obligațiile la scadenţa acestora. 

Pentru gestionarea adecvată a acestui risc Grupul 
utilizează instrumentele de tip cash-flow, stabilind 
zilnic poziția de lichiditate pe toate benzile de sca-
denţă relevante și gestionează activ rezervele de 
lichiditate necesare pentru onorarea obligațiilor 
sale, cu costuri minime.

În acest sens Grupul menține rezervele minime im-
puse prin reglementările BNR, în cuantum de 15% 
din sursele atrase în lei și 20% din sursele atrase în 
valută, în vigoare la sfârșitul anului 2013. 

Totodată, Grupul asigură menținerea la nivelurile 
necesare a unui stoc de active lichide, negrevate 
de obligații și eligibile pentru operațiuni de finanțare 
garantată, compus din titluri de stat, pentru asigu-
rarea surselor de finanțare în cazul apariției unor 
situații neprevăzute de deficit de lichiditate pe 
piețele în care operează Grupul. 

În cadrul procesului de administrare a riscului de li-
chiditate, Grupul determină zilnic indicatorul Lichi-

ditatea imediată, reprezentând ponderea activelor 
lichide, libere de gaj în totalul surselor atrase și 
împrumutate și asigură menținerea lui între limitele 
stabilite prin strategiile interne de risc, valorile înre-
gistrate pentru acest indicator în anul 2013, com-
parativ cu anul 2012, fiind:

Indicatorul de lichiditate determinat lunar, conform 
reglementărilor prudențiale ale Băncii Naționale a 
României a înregistrat valorile:

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifica altfel)

38. Riscul de lichiditate

2013 2012

Minimă 69% 69%

Maximă 108% 105%

Medie 89% 94%

2013 2012

Minimă 1,18 1,17

Maximă 1,31 1,30

Medie 1,24 1,24
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31.12.2013 –gRuP total < 1 luNă 1 - 3 luNi 3 - 12 luNi 1 - 5 aNi Peste 5 aNi

      

aCtIVE FInanCIaRE

numerar 1�470 1�470

Conturi la BnR 175�591 175�591

Datorii de la bănci 300�997 272�089 17�578 11�330

Credite (valoare brută) 1�339�588 165�996 114�111 506�328 417�884 135�269

titluri disponibile pentru vânzare (aFS) 946�207 19�935 2�361 16�528 708�506 198�877

Investiții deținute până la maturitate (HtM) 1�272�476 576�968 326�990 248�518 120�000

Comisioane primite de la stat 13�248 9�057 3�720 19 312 140

alte active(* 33�413 33�328 1 84

total aCtIVE FInanCIaRE 4.082.990 1.254.434 464.761 782.807 1.246.702 334.286

 

DatoRII FInanCIaRE

Datorii privind băncile 1�203�654 1�140�519 58�103 5�032

Fonduri Stat 1�596�458 1�596�458

Datorii privind clientela 103�100 59�151 1�925 34�509 5�225 2�290

Instrumente financiare derivate 64 64

alte datorii 62�652 35�136 27�516

total DatoRII FInanCIaRE 2.965.928 1.234.870 60.028 39.541 5.225 1.626.264

aCtIVE nEtE 1.117.062 19.564 404.733 743.266 1.241.477 (1.291.978)

  

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

Tabelul de mai jos analizează activele și pasivele Grupului pe grupe relevante de scadenţă, pe baza peri-oa-
dei rămase până la scadenţă, conform contractului, la data întocmirii bilanțului la 31 decembrie 2013:

*În categoria alte active nu au fost prezentate cheltuielile înregistrate în avans – 23.650 mii lei, acestea nefiind 
expuse riscului de lichiditate.

*În categoria alte active nu au fost prezentate cheltuielile înregistrate în avans - 2.736 mii lei, acestea nefiind 
expuse riscului de lichiditate.

Tabelul de mai jos analizează activele și pasivele Grupului pe grupe relevante de scadenţă, pe baza peri-oa-
dei rămase până la scadenţă, conform contractului, la data întocmirii bilanțului la 31 decembrie 2012:

31.12.2012 –gRuP total < 1 luNă 1 - 3 luNi 3 - 12 luNi 1 - 5 aNi Peste 5 aNi

aCtIVE FInanCIaRE       

numerar 2�474 2�474

Conturi la BnR 323�186 323�186

Creanțe asupra instituțiilor de credit 213�463 199�462 12�221 1�780

Credite (valoare brută) 1�002�917 171�798 55�282 410�020 241�234 124�583

Investiții disponibile pentru vânzare 451�431 29�984 13�764 378�170 29�513

Investiții deținute până la scadenţă 1�944�424 503�084 547�035 535�000 359�305

Comisioane de primit de la Stat 15�069 6�166 6�459 2�444

alte active (* 63�620 63�494 12 114

total aCtIVE FInanCIaRE 4.016.584 1.299.648 621.009 963.122 978.709 154.096

 

DatoRII FInanCIaRE

Datorii privind băncile şi alte instituții de 
credit 858�700 858�700

Fonduri primite de la Stat 1�828�558 20�554 21�531 8�145 1�778�328

Datorii privind clientela 109�191 46�786 1�755 32�184 28�128 338

alte datorii 30�277 30�277

total DatoRII FInanCIaRE 2.826.726 956.317 23.286 40.329 28.128 1.778.666

 

aCtIVE nEtE 1.189.858 343.331 597.723 922.793 950.581 (1.624.570)
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SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

Datoriile financiare ale Grupului EximBank la sfârșitul exercițiilor financiare 2012-2013, incluzând fluxurile 
viitoare de numerar reprezentând dobânzi nerecunoscute în contul de profit și pierdere, respectiv în poziția 
financiară sunt prezentate după cum urmează:

31.12.2013 - gRuP
datoRii fiNaNCiaRe
(iNClusiV doBâNzi ViitoaRe)

total
31.12.2013 < 1 luNă 1-3 luNi 3-12 luNi 1-5 aNi Peste 5 aNi

Datorii privind băncile 1�272�553 1�199�093 68�371 5�089

Fonduri Stat 1�596�458 1�596�458

Datorii privind clientela 109�970 60�852 7�808 32�379 6�544 2�387

Instrumente financiare derivate 64 64

alte datorii 62�652 35�136 27�516

total 3.041.697 1.295.145 76.179 37.468 6.544 1.626.361

31.12.2012 - gRuP
datoRii fiNaNCiaRe
(iNClusiV doBâNzi ViitoaRe)

total
31.12.2012 < 1 luNă 1-3 luNi 3-12 luNi 1-5 aNi  Peste 5 aNi

Datorii privind băncile 903�557 859�234 44�323

Fonduri Stat 1�828�558 1�828�558

Datorii privind clientela 111�454 48�148 1�759 32�596 28�604 347

alte datorii 30�277 30�277

total 2.873.846 937.659 46.082 32.596 28.604 1.828.905

39. Riscul ratei dobânzii

Grupul tratează riscul ratei dobânzii pentru întreaga 
activitate, având în vedere că nu deține portofoliu 
de tranzacționare, acesta reprezentând posibili-
tatea ca variațiile ratelor de dobândă să afecteze 
profiturile viitoare sau să conducă la diminuarea 
valorii sale economice.

În acest sens Grupul utilizează analiza GAP pentru 
a reflecta senzitivitatea rezultatelor financiare anu-
ale la variația ratelor de dobândă și metodologia 
standard de modificare a valorii economice ca ur-
mare a variației ratelor de dobândă, în conformita-
te cu Regulamentul BNR nr. 18/2009, în vigoare la 
sfârșitul anului 2013.

Modificarea valorii economice ca urmare a aplicării 
șocului standard pe rata dobânzii de 200 pb re-
prezintă 7,46% din fondurile proprii ale Grupului 
la 31.12.2013, faţă de 5,49% la 31.12.2012 și este 
generată de elementele bilanțiere senzitive la rata 

dobânzii denominate în RON, aceasta fiind prin-
cipala monedă în care sunt exprimate activele și 
obligațiile Grupului.

Analiza GAP realizată la data de 31.12.2013, și 
respectiv, 31.12.2012, surprinde soldurile active-
lor și pasivelor băncii senzitive la rata dobânzii, 
repartizate în funcție de momentul revizuirii rate-
lor de dobândă sau de scadența acestora, stabi-
lind diferențele dintre acestea. Efectele potențiale 
asupra profitului, estimate la nivelul unui an, au 
fost determinate prin aplicarea a două scenarii de 
creștere liniară, dar diferențiate, a ratelor de do-
bândă pentru active și pasive, respectiv creștere 
cu + 100 pb/+ 50pb și cu + 50 pb/+ 100pb:

2013 2012

Scenariu 1: +100pb(active)/+50pb(pasive) 13�801 14�483

Scenariu 2: +50pb(active)/+100pb(pasive) (11�622) (12�097)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

Tabelul de mai jos analizează activele și pasivele purtătoare de dobândă ale Grupului, pe grupe relevante de 
modificare a ratei, la 31 decembrie 2013.

Elementele sunt repartizate pe benzi de timp, în funcție de scadenţa reziduală, pentru cele cu rată de dobân-
dă fixă, sau în funcție de cea mai apropiată dată de modificare a ratei de dobândă, pentru acele instrumente 
cu rată de dobândă variabilă.

31.12.2013 - gRuP total < 1 luNă 1 - 3 luNi 3 - 12 luNi 1 - 5 aNi Peste
5 aNi

făRă
doBâNdă

 aCtIVE FInanCIaRE        

 numerar 1�470 1�470

 Conturi la Banca naţională a României 175�591 175�591

 Creanțe asupra instituțiilor de credit 300�997 272�089 17�578 11�330

 Credite, net 1�178�448 289�881 668�849 166�327 49�001 4�390

 titluri disponibile pentru vânzare 946�207 741�230 204�810 167

 titluri deținute până la scadenţă 1�272�476 583�873 323�632 242�579 122�392

 Comisioane de primit de la Stat 13�248 13�248

 alte active 57�063 57�063

 total aCtIVE FInanCIaRE 3.945.500 1.321.434 1.010.059 420.236 912.623 209.200 71.948

DatoRII FInanCIaRE

Datorii privind băncile 1�203�654 1�140�519 58�103 5�032

Fonduri de stat 1�596�458 960�532 454�218 1�673 130�000 50�035

Instrumente financiare derivate 64 64

Datorii privind clientela 103�100 59�150 1�925 34�509 5�226 2�290

alte datorii 62�652 62�652

total DatoRII FInanCIaRE 2.965.928 2.160.201 514.246 41.214 135.226 52.325 62.716

 

aCtIVE nEtE 979.572 (838.767) 495.813 379.022 777.397 156.875 9.232
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31.12.2012 - gRuP total < 1 luNă 1 - 3 luNi 3 - 12 luNi 1 - 5 aNi Peste
5 aNi

făRă
doBâNda

aCtIVE FInanCIaRE        

numerar 2�474 - - - - - 2�474

Conturi la Banca naţională a României 323�186 323�186 - - - - -

Creanțe asupra instituțiilor de credit 213�463 199�462 12�221 1�780 - - -

Credite, net 861�898 216�575 303�489 215�880 55�271 - 70�683

titluri disponibile pentru vânzare 451�431 - 29�984 13�764 378�170 29�346 167

titluri deținute până la scadenţă 1�944�424 518�872 542�212 522�039 361�301 - -

Comisioane de primit de la Stat 15�069 - - - - - 15�069

alte active 66�356 - - - - - 66�356

total aCtIVE FInanCIaRE 3.878.301 1.258.095 887.906 753.463 794.742 29.346 154.749

 

DatoRII FInanCIaRE

Datorii privind băncile 858�700 858�700 - - - - -

Fonduri de stat 1�828�558 942�300 640�153 246�105 - - -

Datorii privind clientela 109�191 46�972 1�745 32�340 27�795 339 -

alte datorii 30�277 - - - - - 30�277

total DatoRII FInanCIaRE 2.826.726 1.847.972 641.898 278.445 27.795 339 30.277

 

aCtIVE nEtE 1.051.575 (589.877) 246.008 475.018 766.947 29.007 124.472

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

Tabelul de mai jos analizează activele și pasivele purtătoare de dobândă ale Grupului, pe grupe relevante de 
modificare a ratei, la 31 decembrie 2012.

Elementele sunt repartizate pe benzi de timp, în funcție de scadența reziduală, pentru cele cu rată de dobân-
dă fixă, sau în funcție de cea mai apropiată dată de modificare a ratei de dobândă, pentru acele instrumente 
cu rată de dobândă variabilă.

Expunerea maximă brută la riscul de credit este prezentată mai jos ca expunere brută a tuturor activelor 
financiare, inclusiv expunerile din angajamente și datorii contingente. 

Expunerea maximă brută include atât creditele curente, cât și pe cele restante (nota 17).

Expunerea maximă netă așa cum este prezentată mai jos reprezintă expunerea brută din care sunt deduse 
garanțiile primare aferente fiecărui tip de expunere. 

*În categoria alte active nu au fost prezentate cheltuielile înregistrate în avans (2013: 23.650 mii lei, 2012: 
2.736 mii lei), acestea nefiind expuse riscului de credit.

Categoria alte active include pozițiile bilanțiere de „Alte active” și „Comisioanele de primit de la stat”;

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

40. Riscul de credit

31.12.2013 -gRuP

exPuNeRe 
maximă la 
RisCul de 

CRedit

ValoaRea justă a gaRaNțiiloR dețiNute
gaRaNții 

Nete
exPuNeRe  

NetăDepozite 
colaterale titluri Garanții 

financiare Ipoteci altele Surplus

Creanțe asupra instituțiilor 
de credit 300.997 108�446 (16) 108�430 192.567

Credite (valoare brută) 1.339.588 10�884 508�925 505�532 1�213�363 (1�028�876) 1�209�828 129.760

titluri ținute până la 
scadenţă 1.272.476 1.272.476

active financiare disponi-
bile pentru vânzare 946.207 946.207

alte active (* 46.661 46.661

active contingente 734.750 14�686 263�305 116�744 242�342 (185�076) 452�001 282.749

total 4.640.679 25.570 108.446 772.230 622.276 1.455.705 (1.213.968) 1.770.259 2.870.420

31.12.2013 -gRuP

exPuNeRe 
maximă la 
RisCul de 

CRedit

ValoaRea justă a gaRaNțiiloR dețiNute
gaRaNții 

Nete
exPuNeRe  

NetăDepozite 
colaterale titluri Garanții 

financiare Ipoteci altele Surplus

Creanțe asupra instituțiilor 
de credit 213.463 213.463

Credite (valoare brută) 1.002.917 17�191 451�403 340�416 849�415 (714�946) 943�479 59.438

titluri ținute până la 
scadenţă 1.944.424 1.944.424

active financiare disponi-
bile pentru vânzare 451.431 451.431

alte active (* 78.689 78.689

active contingente 363.564 3�868 242�876 77�304 77�275 (82�264) 319�059 44.505

total 4.054.488 21.059 694.279 417.720 926.690 (797.210) 1.262.538 2.791.950
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2013 - gRuP seRViCii 
fiNaNCiaRe

adm.
PuBliCă ComeRț iNdustRie seRViCii total

Datorii de la bănci 300�997 - - - - 300�997

Credite, brut - 231�848 57�755 704�861 345�124 1�339�588

Investiții deținute până la maturitate 5�224 1�267�252 1�272�476

titluri disponibile pentru vânzare 74�174 872�033 - - - 946�207

alte active (* 2 13�256 59 869 32�475 46�661

total 380.397 2.384.389 57.814 705.730 377.599 3.905.929

2012 - gRuP seRViCii 
fiNaNCiaRe

adm.
PuBliCă ComeRț iNdustRie seRViCii total

Datorii de la bănci 213�463 - - - - 213�463

Credite brut - 231�642 27�479 541�061 202�735 1�002�917

Investiții deținute până la maturitate 5�227 1�939�197 - - - 1�944�424

titluri disponibile pentru vânzare 30�935 420�496 - - - 451�431

alte active (* - 24�172 6 34�574 19�937 78�689

total 249.625 2.615.507 27.485 575.635 222.672 3.690.924

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

 Expunerea la riscul de credit în funcție de tipul de industrie 

 analiza scadenţelor creditelor restante dar nedepreciate

* În categoria alte active nu au fost prezentate cheltuielile înregistrate în avans (2013: 23�650 mii lei, 2012: 2�736 
mii lei), acestea nefiind expuse riscului de credit� Categoria alte active include pozițiile bilanțiere de „alte active” şi 
„Comisioanele de primit de la stat”;

* În categoria alte active nu au fost prezentate cheltuielile înregistrate în avans (2013: 23�650 mii lei, 2012: 2�736 
mii lei), acestea nefiind expuse riscului de credit� Categoria alte active include pozițiile bilanțiere de „alte active” şi 
„Comisioanele de primit de la stat”;

Suma și tipul garanțiilor necesare depinde de evaluarea riscului de credit al contrapartidei. Sunt implemen-
tate îndrumări privind gradul de acceptabilitate a tipurilor de garanții și a parametrilor de evaluare. Condu-
cerea monitorizează valoarea de piață a garanțiilor și parametrilor de evaluare. Conducerea monitorizează 
valoarea de piață a garanțiilor și solicită garanții suplimentare, conform contractului de bază, pentru a se 
asigura că garanția acoperă întreaga expunere.

Expunerea la riscul de credit a poziției bilanțiere reprezentând credite și avansuri acordate clientelei (nota 17) 
se poate clasifica pe categorii de risc după cum urmează:

Creditele sunt grupate după categoria de risc, în funcție de riscurile considerate după cum urmează:

a - risc minim;
B - risc scăzut - nu sunt previzibile înregistrări de pierderi;
C -  risc mediu, dar acceptabil prin monitorizarea strictă a anga-

jamentelor - este puțin probabilă înregistrarea de pierderi;
D -  risc mare, expunerile pe aceşti clienți fiind urmărite şi limi-

tate începând cu decizia de aprobare şi pe tot parcursul 
derulării, printr-o monitorizare strictă - este posibilă înre-
gistrarea de pierderi;

E -  maxim, expunerile nete pe acest tip de clienți se pot re-
duce doar prin aducerea de garanții - pierderile sunt, în 
majoritatea cazurilor, iminente�

Expunerea maximă brută

CategoRia de RisC 2013 2012

a 337�528 291�126 

B 360�327 229�591 

C 420�327 210�816 

D 88�550 173�944 

E 132�856 97�440 

total 1.339.588 1.002.917 

2013 făRă RestaNţe sau dePReCieRe
RestaNte dePReCiate total

tiP ClieNt a B C d e

Corporate 104�681 349�266 416�754 54�754 381 10�136 171�768 1.107.740

autorităţi publice 225�685 0 0 0 0 6�104 60 231.848

total credite brute 330.366 349.266 416.754 54.754 381 16.239 171.828 1.339.588

2012 făRă RestaNţe sau dePReCieRe
RestaNte dePReCiate total

tiP ClieNt a B C d e

Corporate 58�456 96�500 134�555 127�041 0 235�878 118�845 771.275

autorităţi publice 231�642 0 0 0 0 0 0 231.642

total credite brute 290.098 96.500 134.555 127.041 0 235.878 118.845 1.002.917

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

  Evaluarea deprecierii

Principalele considerente pentru evaluarea depreci-
erii creditelor au în vedere dacă sunt restante plăţile 
privind principalul sau dobânda timp de peste 90 de 
zile sau dacă există dificultăţi cunoscute în fluxuri-
le de numerar ale contrapartidei. Banca abordează 
evaluarea deprecierii în două domenii: ajustări eva-
luate individual și ajustări evaluate colectiv.

Banca stabilește ajustările adecvate pentru fieca-
re credit sau avans individual important. Ajustările 
sunt evaluate colectiv privind pierderile din credite 
și avansurile care nu sunt semnificative la nivel in-

dividual. Ajustările sunt evaluate separat la fiecare 
dată de raportare cu fiecare portofoliu.

Tabelul de mai jos prezintă provizioanele specifi-
ce și cele pentru pierderi generate și neidentificate 
după cum au fost estimate de Bancă la 31 decem-
brie 2013 și 2012. 

2013 2012

provizioane specifice 143�048 130�663

provizioane pentru pierderi generate şi 
neidentificate 18�092 10�356

161.140 141.019

2013

seRViCiul datoRiei (NR. de zile) total: <=30 31-60 61-90 >90

Expunere restantă 16�239 16�211 - - 28

Depreciere  - - - - -

Expunere netă 16�239 16�211 - - 28

2012

seRViCiul datoRiei (NR. de zile) total: <=30 31-60 61-90 >90

Expunere restantă 123�757 122�809 610 182 156

Depreciere  583 583 - - -

Expunere netă 123�174 122�226 610 182 156

Creditele restante dar nedepreciate includ expunerile care sunt acoperite de cash-flow-urile estimate din recuperări�
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În anul 2013, EximBank a avut 17 cazuri de re-
structurare (2012: 9 de cazuri), dintre care 7 credite 
curente, 4 credite restante nedepreciate și 6 credi-
te depreciate, după cum sunt prezentate (creditele 
sunt prezentate la valorile și clasificările de la data 
restructurării) în tabelul următor:

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

 Creditele restructurate

2013 2012

Credite curente 5�492 -

Credite restante, dar nedepreciate 9�694 35�107

Depreciate 11�409 6�725

total 26.595 41.832

41. Riscul de capital

42. Valoarea justă a instrumentelor financiare

Banca menține o bază de capital gestionată activ 
pentru a acoperi riscurile inerente ale activităţii. Gra-
dul de adecvare a capitalului Băncii este monitorizat 
folosindu-se, printre alte măsuri, regulile și indicii 
stabiliți de Comitetul pentru Supraveghere Bancară 
de la Basel. 

Adecvarea capitalului Băncii presupune menținerea 
unui capital corespunzător în raport cu natura și 
profilul de risc al Băncii. Pentru stabilirea gradului 
de adecvare a capitalului se are în vedere efectul 
riscurilor de credit, de piață și a altor riscuri asupra 
condiției financiare a Băncii. 

Tipurile și mărimea riscurilor în activitatea Băncii de-
termină în ce măsură capitalul ar trebui să se situe-
ze deasupra nivelului minim impus de reglementari 
pentru a face faţă unor consecințe nedorite. 

Este monitorizat folosind măsuri, reguli și rate sta-
bilite de Banca Naţională a României, respectiv 
indicatorul de solvabilitate. Banca s-a încadrat în 
indicatorii impuși de Banca Naţională a României 
pentru adecvarea capitalului (10 % în 2013 și 2012).

Fondurile proprii și solvabilitatea sunt calculate în 
conformitate cu reglementările Băncii Naționale a 
României.

În timpul perioadelor trecute, Banca s-a supus pe de-
plin tuturor cerințelor de capital impuse din exterior.

CaPital de ReglemeNtaRe 
disPoNiBil 31.12.2013 31.12.2012

pilonul 1 878�632 869�724

pilonul 2 3�933 -

total 882.565 869.724

Banca folosește următoarea ierarhie pentru a stabili și a prezenta valoarea justă a instrumentelor financiare 
prin tehnica evaluării :

 nivelul 1:  preţurile cotate (neajustate) de pe piețele active pentru active sau pasive identice;

 nivelul 2:  alte tehnici pentru care toate intrările care au un efect semnificativ asupra valorii juste înregistrate sunt 
uşor de observat, fie direct, fie indirect; şi

 nivelul 3:  tehnicile care folosesc intrări care au un efect semnificativ asupra valorii juste înregistrate care nu se 
bazează pe date observabile de pe piață�

Următorul tabel prezintă activele și datoriile financiare ale Grupului la valoarea justă, funcție de ierarhia deter-
minării acesteia, precum și activele imobilizate pentru care a fost aleasă metoda de evaluare valoarea justă 
(clădiri, terenuri și investiții imobiliare, banca):

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

31 deCemBRie 2013 NiVelul 1 NiVelul 2 NiVelul 3 total
ValoaRe justă

ValoaRe
CoNtaBilă

aCtIVE FInanCIaRE

Conturi la BnR - - 175�591 175�591 175�591

Creanțe asupra instituțiilor de credit - - 300�997 300�997 300�997

Credite, net - - 1�178�448 1�178�448 1�178�448

titluri disponibile pentru vânzare 872�033 74�174 - 946�207 946�207

titluri deținute până la scadenţă 1�284�400 5�289 1�289�689 1�272�476

total active financiare 2.156.433 79.463 1.655.036 3.890.932 3.873.719

Clădiri şi terenuri - - 9�535 9�535 9�535

Investiții imobiliare - - 32�351 32�351 32�351

total - - 41.886 41.886 41.886

DatoRII FInanCIaRE

Datorii privind băncile - - 1�203�654 1�203�654 1�203�654

Fonduri primite de la Stat - - 1�596�458 1�596�458 1�596�458

Instrumente financiare derivate - - 64 64 64

Datorii privind clientela - - 103�100 103�100 103�100

total datorii financiare - - 2.903.276 2.903.276 2.903.276
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31 deCemBRie 2012 NiVelul 1 NiVelul 2 NiVelul 3 total ValoaRe
CoNtaBilă

aCtIVE FInanCIaRE

Conturi la BnR - - 323�186 323�186 323�186

Creanțe asupra instituțiilor de credit - - 213�463 213�463 213�463

Credite, net - - 861�898 861�898 861�898

titluri disponibile pentru vânzare 420�496 30�935 - 451�431 451�431

titluri deținute până la scadenţă 1�945�947 5�289 - 1�951�236 1�944�424

total active financiare 2.366.443 36.224 1.398.547 3.801.214 3.794.402

Clădiri şi terenuri - - 44�970 44�970 44�970

Investiții imobiliare - - - - -

total - - 44.970 44970 44.970

DatoRII FInanCIaRE

Datorii privind băncile - - 858�700 858�700 858�700

Fonduri primite de la Stat - - 1�828�558 1�828�558 1�828�558

Instrumente financiare derivate - - - - -

Datorii privind clientela - - 109�191 109�191 109�191

total datorii financiare - - 2.796.449 2.796.449 2.796.449

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

La nivel de bancă, valoarea justă a activelor și datoriilor financiare se prezintă după cum urmează: Nu au existat transferuri între niveluri în perioada 
analizată.

Au fost utilizate următoarele metode și ipoteze 
pentru a estima valoarea justă a instrumentelor fi-
nanciare ale Băncii:

 active financiare

Pentru creanțele asupra instituțiilor de credit, cos-
tul amortizat este estimat ca aproximând valoarea 
justă, fiind depozite pe termen scurt cu rate de do-
bândă ce reflectă condițiile curente de piață și fără 
costuri de tranzacționare. Costul amortizat al titluri-
lor de trezorerie deținute până la scadenţă nu a fost 
semnificativ diferit de cursul cotat.

Având în vedere faptul că portofoliul de credite al 
băncii are dobândă variabilă, funcție de ratele de 
referința EURIBOR/ ROBOR 3M/6M, valoarea con-
tabilă a acestuia reprezintă o bună estimare a va-
lorii juste.

Titlurile disponibile pentru vânzare sau deținute 
până la scadenţă sunt măsurate la valoarea jus-
tă, bazată pe preţurile de piață ale titlurilor listate. 

Pentru determinarea valorii juste a titlurilor pentru 
care nu sunt disponibile preţuri pe piață, banca 
utilizează metode de evaluare bazate pe intrări de 
date observate direct.

 Datorii financiare

Costul amortizat al depozitelor și creditelor acorda-
te clienților este considerat a fi apropiat de valoa-
rea lor justă deoarece aceste elemente au termene 
scurte de modificare a prețului, au rate de dobân-
dă ce reflectă condițiile pieței și sunt încheiate fără 
costuri de tranzacționare semnificative.

Datoriile financiare sunt pe termen scurt, banca 
estimând că valoarea justă a acestora este foarte 
apropiată de valoarea contabilă.

31 deCemBRie 2013 NiVelul 1 NiVelul 2 NiVelul 3 total
ValoaRe justă

ValoaRe
CoNtaBilă

aCtIVE FInanCIaRE

Conturi la BnR 175�591 175�591 175�591

Creanțe asupra instituțiilor de credit 272�863 272�863 272�863

Credite, net 1�178�448 1�178�448 1�178�448

titluri disponibile pentru vânzare 872�033 74�174 946�207 946�207

titluri deținute până la scadenţă 1�278�494 5�289 1�283�783 1�266�648

total active financiare 2.150.527 79.463 1.626.902 3.856.892 3.839.757

Clădiri şi terenuri - - 9�535 9�535 9�535

Investiții imobiliare - - 32�351 32�351 32�351

total - - 41.886 41.886 41.886

DatoRII FInanCIaRE

Datorii privind băncile 1�203�654 1�203�654 1�203�654

Fonduri primite de la Stat 1�596�458 1�596�458 1�596�458

Instrumente financiare derivate 64 64 64

Datorii privind clientela 109�005 109�005 109�005

total datorii financiare 2.909.181 2.909.181 2.909.181

31 deCemBRie 2012 NiVelul 1 NiVelul 2 NiVelul 3 total ValoaRe
CoNtaBilă

aCtIVE FInanCIaRE

Conturi la BnR 323�186 323�186 323�186

Creanțe asupra instituțiilor de credit 201�691 201�691 201�691

Credite, net 861�898 861�898 861�898

titluri disponibile pentru vânzare 420�496 30�935 451�431 451�431

titluri deținute până la scadenţă 1�941�670 5�289 1�946�959 1�940�119

total active financiare 2.362.166 36.224 1.386.775 3.785.165 3.778.325

Clădiri şi terenuri - - 44�970 44�970 44�970

Investiții imobiliare - - - - -

total - - 44.970 44.970 44.970

Datorii financiare

Datorii privind băncile - - 858�700 858�700 858�700

Fonduri primite de la Stat - - 1�828�558 1�828�558 1�828�558

Instrumente financiare derivate - - - - -

Datorii privind clientela - - 110�723 110�723 110�723

total datorii financiare - - 2.797.981 2.797.981 2.797.981
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43. Analiza maturităţii activelor și pasivelor

Tabelul de mai jos prezintă activele și pasivele în funcție de maturitatea reziduală la 31 decembrie 2013:

Tabelul de mai jos prezintă activele și pasivele în funcție de maturitatea reziduală la 31 decembrie 2012:

31 deCemBRie 2013 mai PuțiN de
12 luNi

mai mult de
12 luNi total

aCtIVE FInanCIaRE

 numerar  1�470  -   1�470

 Conturi la BnR  175�591  -   175�591

 Creanțe asupra instituțiilor de credit  300�997  -   300�997

 Credite  786�435  553�153  1�339�588 

Investiții disponibile pentru vânzare  38�824  907�383  946�207

 Investiții deținute până la scadenţă  1�152�476  120�000  1�272�4760 

 Comisioane primite de la stat  12�796  452  13�248

total active financiare  2.468.589  1.580.988  4.049.577

DatoRII FInanCIaRE

 Datorii privind băncile şi alte instituții de credit 1�203�654 - 1�203�654

 Fonduri primite de la Stat - 1�596�458 1�596�458

Instrumente financiare derivate 64 - 64

 Datorii privind clientela 95�585 7�515 103�100

total datorii financiare 1.299.303 1.603.973 2.903.276

31 deCemBRie 2012 mai PuțiN de
12 luNi

mai mult de
12 luNi total

aCtIVE FInanCIaRE

numerar 2�474 - 2�474

Conturi la BnR 323�186 - 323�186

Creanțe asupra instituțiilor de credit 213�463 - 213�463

Credite 637�100 365�817 1�002�917

Investiții disponibile pentru vânzare 43�748 407�683 451�431

Investiții deținute până la scadenţă 1�585�119 359�305 1�944�424

total active financiare 2.805.090 1.132.805 3.937.895

DatoRII FInanCIaRE

Datorii privind băncile şi alte instituții de credit 858�700 - 858�700

Fonduri primite de la Stat 50�230 1�778�328 1�828�558

Datorii privind clientela 80�725 28�466 109�191

total datorii financiare 989.655 1.806.794 2.796.449

44. Tranzacții cu părţi afiliate

O serie de tranzacții bancare se desfășoară între 
bancă și părţile afiliate, în cursul normal al activi-
tăţii. Aceste tranzacții s-au desfășurat atât în baza 
unor termeni și condiții comerciale, cât și la nivelul 
ratelor de pe piață. 

Acționarul majoritar al Băncii este Statul român re-
prezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, care 
reprezintă o autoritate guvernamentală română. 

Tranzacțiile cu părţi afiliate privesc:

 Ministerul Finanțelor publice, în calitate de repre-
zentant al acționarului majoritar;

 Membrii cheie ai conducerii şi acționari (SIF-urile);

 alte părţi afiliate (Compania de asigurări-Reasigu-
rări Exim România, Eximasig, la care Banca deține 
93,78% din capitalul social al societăţii, precum şi 
societăţi comerciale cu capital de stat)�

SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ŞI SEPARATE 
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

31-deC-13 sold maxim îN 
2013

memBRi Cheie ai 
CoNduCeRii
Şi aCțioNaRi

alte PăRţi
afiliate

miNisteRul 
fiNaNțeloR 

PuBliCe
total

Fonduri ale statului 1�729�180 - - 1�552�284 1.552.284

Conturi curente 132 122 1 - 123

Depozite atrase de la clienți 440 434 - - 434

alte creanțe - - - -

31-deC-12 sold maxim îN 
2012

memBRi Cheie 
ai CoNduCeRii Şi 

aCțioNaRi

alte PăRţi afi-
liate

miNisteRul 
fiNaNțeloR 

PuBliCe
total

Fonduri ale statului 1�931�710 - - 1�778�328 1.778.328

Conturi curente 1�290 1�062 3 - 1.065

Depozite atrase de la clienți 1�957 434 - - 434

alte creanțe 20�135 - - 20�135 20.135

31-deC-13
memBRii Cheie 

ai CoNduCeRii Şi 
aCțioNaRi

alte PăRţi afiliate miNisteRul 
fiNaNțeloR PuBliCe total

Cheltuiala cu dobânzile 4 99 74�866 74.969

Venitul din comisioane / diverse 1 1 22�460 22.462

Beneficii pe termen scurt 5�157 0 0 5.157

31-deC-13
memBRii Cheie 

ai CoNduCeRii Şi 
aCțioNaRi

alte PăRţi afiliate miNisteRul 
fiNaNțeloR PuBliCe total

Cheltuiala cu dobânzile 8 22 94�843 94.873

Venitul din comisioane / diverse 4  7 28�453 28.464

Beneficii pe termen scurt 5�638 5.638
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45. Mediul economic în care banca își desfășoară activitatea

46. Evenimente ulterioare datei bilanțului

Economia României este conectată la mediul eco-
nomic de afaceri al Uniunii Europene, fiind influen-
ţată de dezechilibrele macroeconomice emergente 
și de lipsa unui mecanism integrat de supraveghere 
bancară la nivel european. Formarea bulelor imobi-
liare (ES, IE), erodarea competitivităţii externe (ES, 
GR, PT) și lipsa instrumentelor de intervenţie la nivel 
european a împiedicat demersuri eficiente de reme-
diere a situaţiei economico-financiare în general.

Deși, din punct de vedere tehnic, România a înre-
gistrat progrese semnificative în sensul îndeplini-
rii criteriilor tehnice de convergenţă la Euro – rata 
inflației, fluctuația cursului de schimb în raport cu 
Euro sub 15%, deficitul bugetar sub 3 p.p., datoria 
publică sub 60% - poziția României rămâne una de 
expectativă. În cadrul tabloului de bord al statului 
român rămâne în actualitate implementarea unui 
set mai larg de elemente necesare convergenței 
reale la zona Euro cum ar fi: finalizarea reformelor 
instituționale, evitarea derapajelor interne și realiza-
rea cvasi-consensului politic intern.

Sectorul bancar din România a fost perma-
nent influențat de contextul economic intern și 
internațional. Activele totale în sistem au stagnat, 
sau chiar au scăzut ușor, iar creditarea în lei a înre-
gistrat un progres modest. Solvabilitatea agregată 

la nivelul sistemului înregistra o valoare confortabilă 
de aproximativ 15 p.p. Scăderea succesivă a do-
bânzii de politică monetară la lei de la valoarea de 
5,25% la începutul anului 2013 până la valoarea de 
3,75% în momentul de faţă, coroborat cu relaxarea 
condițiilor de constituire a rezervelor minime obliga-
torii (o diminuare de la 15% până la 12% la lei) oferă 
premisele relansării creditării în moneda naţională și 
implicit a creșterii economice.

În paralel, la nivelul Uniunii Europene prin Autoritatea 
Bancară Europeană, au continuat eforturile de im-
plementare a noii directive de capital în conformitate 
cu Noul Acord de Capital Basel III, precum și stabi-
lirea cadrul instituțional de supraveghere financiară. 
Astfel, s-au creat premisele aplicării acelorași re-
guli în cadrul pieței unice bancare pentru asigura-
rea de condiții competitive egale. Regulamentele și 
directivele europene în materie de supraveghere a 
cerințelor de capital, lichiditate, efect de levier și ris-
cul de contrapartidă au fost adoptate și în România 
în calitate de membru UE.

România se situează pe un trend economic as-
cendent, cu indicatori macroeconomici și de stabi-
litate financiară favorabili, ceea ce se reflectă și în 
îmbunătățirea ratingului de ţară sau în includerea 
obligațiunilor românești în indexul JP Morgan.

Nu au fost înregistrate evenimente ulterioare datei bilanțului.

aGEnțII EXIMBanK

BuCuREȘtI
Str� Barbu Delavrancea, nr� 6a, 
sector 1
tel: +40 21 405 30 96
Fax: +40 21 405 33 88
Email: bucuresti@eximbank�ro
Județe arondate: Bucureşti, Ilfov, 
Giurgiu, teleorman

BaCĂu
Bd� nicolae Bălcescu, nr� 12
tel�: +40 234 52 36 00
Fax: +40 234 52 41 18
Email: bacau@eximbank�ro
Județe arondate: Bacău, 
Suceava, neamț

BRaȘoV
Bulevardul Victoriei 6, bl�42
tel�: +40 268 41 14 17
Fax: +40 268 47 10 09
Email: brasov@eximbank�ro
Județe arondate: Braşov, 
Covasna

BuZĂu
Bd� unirii, bl�18D
tel�: +40 238 72 71 00
Fax: +40 238 72 71 01
Email: buzau@eximbank�ro
Județe arondate: Buzău, 
Vrancea

CluJ - napoCa
Str� observatorului, nr� 107 
tel�: +40 264 43 87 64
Fax: +40 264 43 87 63
Email: cluj@eximbank�ro
Județe arondate: Cluj, Bistrița 
năsăud, Maramureş

ConStanța
Str� tudor Vladimirescu, 48D
tel�: +40 241 54 77 11
Fax: +40 241 54 81 01
Email: constanta@eximbank�ro
Județe arondate: Constanta, 
tulcea, Călăraşi, Ialomița

CRaIoVa
Str� Mihai Viteazu, bl� 5 
tel�: +40 251 41 27 03
Fax: +40 251 41 34 95
Email: craiova@eximbank�ro
Județe arondate: Dolj, olt, 
Mehedinți, Gorj

DEVa
Str� Mihai Viteazu, Bl� Central 
Residence 
tel�: +40 254 23 49 30
Fax: +40 254 23 49 31
E-mail: deva@eximbank�ro
Județe arondate: Caraş Severin, 
Hunedoara

GalațI
piața Siderurgiştilor, Bl� pS1b
tel: +40 23 649 32 50
Fax: + 40 23 649 32 83
Email: galati@eximbank�ro
Județe arondate: Brăila, Galați

IaȘI
Str palas, nr� 7E, united Business 
Center 3, Clădirea C2
tel: +40 232 21 82 35
Fax: +40 232 21 82 93
Email: iasi@eximbank�ro
Județe arondate: Iaşi, Vaslui, 
Botoşani

pItEȘtI
Bd-ul Republicii, Bloc D6a
tel�: +40 248 21 08 84
Fax: +40 248 21 08 85
Email: pitesti@eximbank�ro
Județe arondate: argeş, Vâlcea

oRaDEa
Calea aradului, nr� 4, Sc� B, Bl� 3, 
parter 
tel�: +40 259 444 520
Fax: +40 259 444 522
Email: oradea@eximbank�ro
Județe arondate: Bihor, Satu 
Mare, Sălaj

ploIEȘtI
Str� Gheorghe Doja, nr� 28-30
tel: +40 244 52 05 67
Fax: +40 244 52 05 68
Email:ploiesti@eximbank�ro
Județe arondate: prahova, 
Dâmbovița

SIBIu
Bd� General Vasile Milea, bl 13 
tel�: +40 269 24 34 88
Fax: +40 269 24 36 88
Email: sibiu@eximbank�ro
Județe arondate: Sibiu, alba

tÂRGu MuREȘ
Bd� 1 Decembrie 1918, nr�163
tel: +40 265 39 88
Fax: +40 265 27 84
E-mail: targumures@eximbank�ro
Județe arondate: Mureş, Harghita

tIMIȘoaRa
Str� Simion Bărnuțiu, nr� 21
tel: +40 256 24 60 02
Fax: +40 256 24 60 06
Email: timisoara@eximbank�ro
Județe arondate: timiş, arad
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