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Mesajul 
președintelui

EximBank și-a stabilit ca obiectiv principal pentru anul 2016 infuzarea cât mai multor fonduri către economia reală, 
către companii, prioritățile băncii vizând în continuare promovarea exporturilor, a investițiilor românești în străinătate 
precum și sprijinirea proiectelor din domeniile prioritare ale economiei naționale prin soluții financiare integrate de 
finanțare și garantare.  

În acest sens, eforturile băncii s-au orientat către creșterea bazei de clienți, majorarea volumului și a cotei de piață 
în zona creditării concomitent cu diversificarea ofertei de produse și servicii complementare, toate acestea pe criterii 
competitive, prudențiale și totodată de eficienţă a utilizării resurselor.

Pentru atingerea acestor obiective, banca a acționat din două direcții. Pe de o parte, ne-am concentrat pe creșterea 
ratei de utilizare a instrumentelor financiare pe care banca le acordă în numele și contul statului român în condițiile 
în care EximBank este principalul instrument prin care fondurile publice se distribuie în economie pentru creșterea 
competitivității companiilor locale. Așadar, am implementat fluxuri de lucru simplificate - determinate de o delimitare 
eficientă a activităților desfășurate în calitate de agent al statului de cele specifice unei bănci comerciale, am lansat 
noi produse și, ceea ce este și mai important, am reușit să comunicăm mult mai eficient cu partenerii noștri – celelalte 
bănci comerciale. În ceea ce privește cealaltă direcție de acțiune, ne-am setat dinamizarea activității de bancă co-
mercială. În ultimii ani, banca a trecut printr-un proces complex de modernizare și adaptare a produselor și serviciilor 
oferite la standardele impuse de clienți și de competiție, astfel încât am reușit ca, în 2016, EximBank să iasă în piață 
complet pregătită să propună segmentului corporate un portofoliu de produse și servicii complex și atractiv pentru 
toate companiile românești. 

În urma acestor acțiuni, la finele anului 2016, EximBank administra expuneri totale în valoare de 5.065 mil. lei, cu un 
volum al produselor nou acordate ce a urcat la 1.790 mil. lei, cu 439 mil. lei peste nivelul anului 2015, încheind pentru 
al patrulea an consecutiv cu un rezultat financiar net pozitiv.

În ceea ce privește 2017, în contextul în care sistemul bancar românesc traversează o perioadă de eficientizare a 
operațiunilor, activitatea EximBank se va concentra pe dinamizarea activității comerciale prin valorificarea accelerată 
a specificului activității sale și a resurselor disponibile. 

Traian Halalai,

Președinte executiv EximBank
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01 prezentarea generală 
a băncii și a grupului

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

Banca de Export-Import a României-EximBank SA 
(„Banca”), societatea mamă a Grupului, a fost înființată 
în anul 1992, fiind o instituție specializată prin care se de-
rulează astăzi activități de susținere a mediului de afaceri 
românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumen-
te financiar-bancare și de asigurări specifice. Produsele 
sale financiare specifice sunt dedicate exclusiv segmen-
tului corporate și pot fi accesate în condiții avantajoa-

se de orice tip de societate comercială, fie că este IMM 
sau companie mare, derulează tranzacții internaționale, 
ori se adresează numai pieței interne. Companiile au 
la dispoziție și un portofoliu competitiv de produse de 
trezorerie, cash management, tradefinance și factoring, 
care întregesc oferta de finanțare și garantare. Totodată, 
pentru că acționează ca agent al statului pe piața româ-
nească de garanții și asigurări, EximBank este principalul 
canal prin care fondurile publice, puse la dispoziție de 
statul român, se infuzează în economia reală. EximBank 
este persoană juridica de drept privat, societate comer-
cială pe acțiuni în care Statul, prin Ministerul Finanțelor 
Publice (MFP), deține 95,374% din capitalul social.

EximBank SA își desfășoară activitatea în conformitate 
cu Legea nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea 
Băncii de Export - Import a României EximBank - S.A., 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
cu prevederile legislației bancare, ale legislației referi-
toare la societățile comerciale din domeniul asigurări-
lor și reasigurărilor, cu prevederile Legii societăților nr. 
31/1990, republicată, precum și cu propriul statut.

EximBank deține un model specific de activitate, care 
combină două moduri complementare de susținere a 
economiei:

n  prin activitatea particulară în calitate de agent al 
statului – EximBank intermediază plasarea în eco-
nomie a fondurilor statului încurajând dezvoltarea 
mediului de afaceri românesc prin produse spe-
cifice de finanțare, garantare și asigurare (generic 
această componentă este privită ca activitate în 
numele și în contul statului – „NCS”);

n  prin activitatea caracteristică unei bănci comerci-
ale - EximBank are propria ofertă de produse și 

servicii bancare, activând în condiții de concurență 
loială cu celelalte bănci din sistemul bancar (gene-
ric această componentă este privită ca activitate 
în nume și în cont propriu – „NCP”).

În prezent, portofoliul de produse, axat pe trei mari 
direcții de acțiune – finanțare, garantare, asigurare – per-
mite EximBank să sprijine atât exporturile și tranzacțiile 
internaționale, cât și alte activități ale întreprinderilor 
mici și mijlocii și ale companiilor care derulează proiecte 
în domenii prioritare ale economiei sau absorb fonduri 
europene. Prin mobilizarea fondurilor în aceste direcții, 
convergente cu cele ale politicii Guvernului României 
în raport cu Uniunea Europeană și Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică, se urmărește 
dezvoltarea economică durabilă a țării prin creșterea 
competitivității societăților românești. Susținerea pro-
iectelor economice existente sau a altora noi înseamnă 
și antrenarea forței de muncă românească, menținerea 
sau crearea de noi locuri de muncă, ducând implicit la 
creșterea nivelului de trai al populației.

I.1. BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMâNIEI – EXIMBANK SA
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I.2. COMPANIA DE ASIGURăRI-REASIGURăRI EXIM ROMâNIA S.A.

Compania de Asigurări-Reasigurări Exim România S.A. 
(EximAsig) s-a constituit în anul 2009 ca entitate spe-
cializată în asigurarea riscurilor financiare, de export și 
comerciale interne. Autorizată în august 2010 pentru 
practicarea asigurărilor de credite și garanții, compa-
nia și-a extins activitatea pe parcursul anului 2011 prin 
obținerea autorizației de practicare a altor 6 clase de 
asigurări și anume: asigurări de incendiu și calamitați 
naturale, asigurări de daune la proprietăți, asigurări de 
răspunderi civile, asigurări de accidente, asigurări de 
bunuri în tranzit și asigurări de pierderi financiare. 

Produsele sale se adresează companiilor care 
desfășoară operațiuni comerciale cu parteneri externi și 
interni în domenii precum: comerț, producție, transport, 
construcții, petrolier, IT, etc. 

EximAsig este controlată de acționarul majoritar Exim-
Bank S.A. care deține 97,05% din capitalul social văr-
sat de 37.643.996 RON, restul acționarilor minoritari 
fiind persoane fizice.
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02 contextul MacroeconoMic 
roMânesc în anul 2016

În anul 2016, România a înregistrat cel mai rapid ritm 
de creștere economică din Uniunea Europeană, avan-
sul anual al PIB real fiind de 4,8%, după ce în anul 
2015 economia crescuse în termeni reali cu 4,0%. Im-
porturile de bunuri și servicii și-au continuat creșterea 
susținută (avans anual de +9,6%, față de +9,4% în 
2015), în timp ce îmbunătățirea cererii externe s-a ma-
terializat în creșterea mai rapidă a exporturilor (+7,8%, 
față de +5,2% în anul anterior), ceea ce a generat di-
minuarea exportului net negativ, cu efecte benefice 
asupra creșterii economice. În ceea ce privește cererea 
de investiții, aceasta și-a temperat semnificativ avansul 
anual, la numai 0,8% (de la +7,1% în anul anterior).

Mai jos este prezentată sugestiv evoluția contribuției 
principalilor factori la creșterea PIB real în 2016 față de 
2015: consumul intern al populației (4,9 p.p. faţă de 3,7 
p.p. în 2015); consumul guvernamental (0,3 p.p. față 
de o contribuție aproape nulă în 2015), investițiile (0,2 
p.p., după aportul important de +1,7 p.p. consemnat 
în anul 2015); exportul net (contribuție negativă de doar 
1,2 p.p. comparativ cu -2,0 p.p. în anul 2015).

Din perspectivă sectorială, comerțul și serviciile au re-
prezentat principalii vectori de creștere ai economiei 
românești în anul 2016, contribuția serviciilor accele-
rându-se semnificativ (2016: 2,0 p.p. 2015: 0,5 p.p.), 
reflectând în bună măsură dinamica alertă a cererii in-
terne de consum a populației. 
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În contextul dinamicii susținute a cererii interne, eco-
nomia românească a înregistrat un avans al importu-
rilor de +9,3% în anul 2016 (+9,2% în 2015), parțial 
compensat de dinamica mai rapidă a exporturilor în 
raport cu anul anterior (+7,6% față de +5,4%). Evoluția 
pozitivă a exporturilor a fost susținută, în principal, de 
sectoarele economice integrate la nivel global (de ex. 
industria auto, industria producătoare de echipamente 
electrice), în timp ce contracția importurilor s-a mani-
festat cu precădere pe piețele alimentelor procesate, 
produselor chimice, țițeiului, autovehiculelor și utilajelor 
și echipamentelor.

În ceea ce privește fluxurile de capital, intrările nete de 
investiții străine directe s-au situat la cel mai ridicat nivel 
post criză, atingând un nivel de cca. 3,9 mld. EUR în 
anul 2016, cu aproape 1 mld. EUR mai mult decât în 
anul 2015. Acestea fiind spuse, România se confruntă 

cu o serie de incertitudini ce pot determina o volatilita-
te semnificativă a fluxurilor de capital. În plan extern, 
acestea se referă, printre altele, la climatul politic actual 
din Europa, la implicațiile încă neclare ale ieșirii Marii 
Britanii din Uniunea Europeană, la orientările divergente 
de politică monetară ale principalelor bănci centrale sau 
la criza sistemului bancar din Italia și la implementarea 
politicilor economice ale noii administrații americane, în 
timp ce în plan intern acestea vizează sustenabilitatea 
modelului de creștere economică și evoluția finanțelor 
publice.

Expansiunea economică a fost acompaniată de 
creșterea absorbției forței de muncă și de creșterea 
costurilor unitare cu forța de muncă, punând astfel pre-
siune pe competitivitatea companiilor ce desfășoară 
operațiuni pe plan local.

În ceea ce privește evoluția sistemului bancar autohton, 
anul 2016 a fost al treilea an consecutiv de contracție 
a creditării pe sectorul companiilor nefinanciare (variație 
anuală de -3,1%), în principal pe fondul reticenței 
societăților comerciale de pe piața locală de a se în-
datora, în pofida existenței unui însemnat potențial de 
creditare sustenabilă a acestui sector estimat de că-
tre BNR, și al probabilei continuări a operațiunilor de 
curățare a bilanțurilor instituțiilor de credit. 

Cu privire la politica monetară, pe parcursul anului 
2016, atât rata de dobândă de referință, cât și ratele 
aferente facilităților de depozit și de credit practicate 
de banca centrală rămânând neschimbate la valorile de 
1,75%, 0,25% și, respectiv, 3,25%. Ratele de schimb 
RON/EUR și RON/USD au evoluat în intervale relativ 
comprimate în 2016 (cu excepția ultimului trimestru în 
cazul cotației leului în raport cu moneda americană, 
care a urmat îndeaproape întărirea puternică a dola-
rului în raport cu moneda unică), episoadele punctuale 
de volatilitate sporită fiind generate atât de evenimente 

externe (votul Marii Britanii privind ieșirea din Uniunea 
Europeană, modificarea sentimentului investițional ca 
urmare a rezultatului alegerilor din SUA, incertitudinile 
privind evoluțiile politicilor monetare ale ECB și FED 
ș.a.), cât și de evenimente interne (aplicarea legii dării în 
plată, evoluția finanțelor publice ale României, politicile 
fiscale și de venituri etc.). Aceste evenimente au fost 
de natură a induce volatilitate și în cazul randamentelor 
titlurilor de stat emise de Guvernul României, care se 
mențin, totuși, la niveluri reduse ce nu pun presiune pe 
sustenabilitatea datoriei publice.

+7,6%
evoluția exporturilor în 2016
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03 activitatea coMercială 
în anul 2016

În conformitate cu obiectivele sale strategice și cu con-
textul economic și financiar, prioritățile Băncii în anul 
2016 au vizat, în continuare, promovarea exporturilor 
și investițiilor românești în străinătate, absorbției fon-
durilor europene, dar și sprijinirea proiectelor din do-
meniile prioritare ale economiei naționale, prin soluții 
financiare integrate de finanțare și garantare. În acest 
sens, eforturile Băncii s-au orientat către identificarea 
și susținerea unui număr cât mai mare de proiecte de 
business de impact pentru comunitatea locală și pen-

tru economie în general, creșterea bazei de clienți, 
creșterea volumului și cotei de piață pe creditare, de-
opotrivă cu diversificarea ofertei de produse și servicii 
complementare acesteia, toate acestea pe criterii com-
petitive, prudențiale și totodată de eficienţă a utilizării 
resurselor proprii și ale statului. 

La sfârșitul anului 2016, Banca administra expuneri to-
tale1 în valoare de 5.065 mil. lei, din care 66% reprezin-
tă angajamente NCP.

III.1. ACTIVITATEA EXIMBANK ÎN ANUL 2016

ExpunEri în 
administrarE

2016 2015 Variația

mil lEi % în total mil lEi % în total mil lEi %

nume și cont propriu 3.347 66% 2.630 56% +718  +27%

Creditare, din care: 2.894 57% 2.272 49% +622  +27%

- Credite în sold 2.286 1.927 +359 +19%

- Angajamente neutilizate 608 345 +263 +76%

Garantare  453 9%  347 7% +105  +30%

Acreditive și Incaso  1 0%  10 0% -9 -95%

nume și cont stat 1.717 34% 2.054 44% -337 -16%

Creditare  68 1%  81 2% -13 -16%

Garantare 1.628 32% 1.962 42% -335 -17%

Asigurare  21 0%  10 0% +11  +110%

total 5.065 100% 4.684 100% +381  +8%

1Instrumente financiare de natură creditelor și avansurilor acordate clientelei, angajamente și scrisori de garantie, acreditive, asigurări
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Începând cu anul 2012, raportul dintre angajamentele NCP și cele NCS s-a inversat în favoarea angajamentelor NCP, 
evoluția fiind determinată de accelerarea creditării, în special, așa cum se observă și în graficul de mai jos:

Volumul produselor nou acordate în cursul anului 2016 se situează la nivelul de 1,790 mil. lei, cu 439 mil. lei peste 
nivelul anului 2015 după cum urmează: 

Numărul de clienți și numărul contractelor acordate în cadrul activității NCS a avut o dinamică pozitivă în ultimii ani.
Produsele Băncii au acoperit o arie mai largă de clienți, cu valori mici și medii pe angajament.

Produsele din portofoliul EximBank s-au orientat cu precădere către domenii prioritare ale economiei, printre care 
producția şi distribuția de energie (16%), industria metalurgică (16%), echipamentele electrice (7%), industria extrac-
tivă (6%):
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2013 2014 2015 2016

NCS NCP Credite NCP

VolumE Vânzări
2016 2015 Variația

mil lEi % în total mil lEi % în total mil lEi %

nume și cont propriu 1.406 28% 1.117 24% +289  +26%

Creditare 1.013 20%  917 20% +96  +10%

Trade Finance  393 8%  199 4% +193  +97%

nume și cont stat  384 8%  234 5% +150  +64%

Creditare  4 0%  0 0% +4  +100%

Garantare  354 7%  227 5% +127  +56%

Asigurare  26 1%  6 0% +20  +308%

total 1.790 35% 1.351 29% +439  +33%

Faţă de anul 2015, se observă că Banca accelerea-
ză ritmul vânzărilor, atât NCP cât și NCS, crescând în 
cadrul acestora mai ales vânzările produselor Trade Fi-
nance NCP și de garantare NCS. 

În ceea ce privește prioritatea strategică aliniată misiunii 
specifice a Băncii, cea de susținere a exporturilor, 
aceasta s-a concretizat în anul 2016 într-un volum al 
produselor acordate exportatorilor de 721 mil. lei (40% 
din valoarea vânzărilor totale în an). 

Astfel, valoarea angajamentelor și finanțărilor acordate 
operatorilor economici care efectuează și operațiuni de 
export ajunge la sfârșitul anului 2016 la 3.281 mil. lei 
(65% din valoarea portofoliului total de produse).

Finanțarea și garantarea proiectelor din domeniile pri-
oritare ale economiei naționale a avut ca motivație 
principală stimularea dezvoltării economice a României, 
obiectiv guvernamental căruia EximBank, prin specifi-
cul ei, i se aliniază. În acest sens s-au stabilit pentru 
anul 2016 ca obiective strategice ale Băncii o serie de 
domenii către care activitatea comercială să se îndrepte 
cu precădere. 

Din volumul total de 1.790 mil. lei al produselor acorda-
te în cursul anului 2016, 22% au fost investite în comerț, 
16% în administrație publică, 10% în industria metalur-
gică, 8% în prelucrarea lemnului, 6% în agricultură.

Susținerea IMM-urilor a rămas o prioritate strategi-
că în 2016, când IMM-urile au beneficiat de produse 
în valoare totală de 597 mil. lei, reprezentând 33% din 

valoarea vânzărilor în 2016 și 67% din numărul total de 
produse acordate de Bancă în anul de raportare. 

Domeniile astfel susținute au fost, în principal, indus-
tria metalurgică, agricultura, comerțul cu ridicata şi cu 
amănuntul. 

În 2016, un obiectiv important l-a constituit și creșterea 
numărului de clienți de credit. Dinamica numărului 
total de clienți și contracte ale Băncii a avut un trend as-
cendent. Evoluția structurii pe categorii de clienți arată 
creșterea în anul 2016 a volumului de produse având 
ca beneficiari clienți mici (+1%) și mijlocii (+10%) în de-
trimentul clienților mari (-3%), indicând orientarea resur-
selor EximBank către sprijinirea companiilor cu nevoie 
și potențial de creștere, concomitent cu reducerea gra-
dului de concentrare a expunerilor.
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III.1.1. ACTIVITATEA ÎN NUME ȘI ÎN CONT PROPRIU

Expunerile în nume și cont propriu ale Băncii la sfârșitul anului 2016 sunt constituite din credite, acreditive, incaso, 
garanții emise și plafoane de creditare, garantare și multiprodus în valoare totală de 3,347 mil. lei, în creștere faţă de 
cele de la sfârșitul anului 2015, cu 27% valoric și cu 45% ca număr de angajamente asumate.

ExpunEri nCp
2016 2015 Variația

mil lEi % în total mil lEi % în total mil lEi %

Finanțări 2.894 86% 2.272 86% +622  +27%

număr contracte 567 68% 401 70% +166 +41%

Trade Finance2  453 14%  358 14% +96 +27%

număr contracte 266 32% 175 30% +91 +52%

total 3.347 100% 2.630 100% +717  +27%

număr contracte 833 100% 576 100% +257 +45%

i. Finanțări
Finanțările acordate de EximBank în calitate de banca 
comercială constituie un produs căruia i se acordă cea 
mai mare atenție, fiind modul cel mai concret în care 
EximBank se poate implica în susținerea întreprinzători-
lor români, asumând-și riscurile specifice. Volumul total 
al portofoliului EximBank de credite acordate în nume și 
cont propriu, constituit din credite trase și netrase, s-a 
ridicat la 2.894 mil. lei la sfârșitul anului 2016, cu 27% 
peste sfârșitul anului anterior. În aceste condiții, cota de 
piață a Băncii în creditare corporate se majorează de la 
1,6% la 31.12.2015 până la 2,0% la 31.12.2016. 

Creșterea activității de finanțare se reflectă și în majora-
rea numărului de contracte cu 41%, dinamica mai ac-
celerată a numărului de contracte faţă de cel al expu-
nerilor fiind generată de modificarea structurii creditelor 
în favoarea companiilor mici și mijlocii. 

Finanțările de 1.013 mil. lei angajate în cursul anului 
s-au orientat în mai mare măsură către administrație 
publică (29%) și societăți mijlocii și mari din industria 
metalurgică (14%), comerț (14%), prelucrarea lemnului 
(9%), transport (7%). 

În ceea ce privește calitatea portofoliului, creditele cu 
serviciul datoriei mai mare de 90 de zile sau/și pentru 
care s-au inițiat acțiuni judiciare împotriva debitorului 
de către EximBank, contaminate la nivel de client, se 
situează la un nivel de 0,8% la data de 31.12.2016, în 
scădere semnificativă faţă de 3,3% în 2015. 

Rata creditelor neperformante (companii nefinanciare) 
a fost de 19,8% la 31.12.2016, nivel similar cu media 
sistemului bancar la ultima perioadă pentru care există 
date disponibile (30.09.2016: 19,3%). În privința gradu-
lui de acoperire a creditelor neperformante, se notează 
pentru EximBank rata de acoperire cu provizioane de 
26% și cea de acoperire cu provizioane și garanții lichi-

de de 80%, comparativ cu media sistemului bancar de 
55,6% acoperire cu provizioane.

ii. trade Finance
Volumul total al produselor de trade finance angajate 
în nume și cont propriu a atins suma de 453 mil. lei la 
sfârșitul anului 2016, în creștere cu 27% faţă de începu-
tul anului. Dintre acestea, 279 mil. lei reprezintă scrisori 
de garanție emise clientelei nebancare și 174 mil. lei 
plafoane de garantare și multiprodus neutilizate. 

În cursul anului 2016 s-au emis garanții, plafoane de 
garantare/multiprodus și acreditive în sumă totală de 
393 mil. lei, aproape dublu faţă de anul anterior, din 
care 56% având ca destinație clienți exportatori.

 
STRUCTURA PRODUSELOR 

ACORDATE ÎN 2016

Garanții și plafoane
garantare - 42%

Plafoane multiprodus, 29%

Credite & plafoane 
creditare, 29%

iii. trezorerie şi piețe de capital
Activitatea de trezorerie asigură resursele financiare ne-
cesare operațiunilor de finanțare/garantare, fiind orientată 
către administrarea eficientă a bilanțului Băncii prin ges-
tionarea prudentă a riscurilor plasamentelor, optimizarea 
portofoliului de titluri de stat și prin diversificarea și lărgirea 
surselor de finanțare.

Și în anul 2016 s-au avut în vedere atât operațiunile de-
rulate pe piața interbancară, cât și abordarea pro activă 
a clientelei nebancare a Băncii pentru produsele de tre-
zorerie.

Operațiunile efectuate pe piața titlurilor de stat pe par-
cursul anului s-au concretizat în tranzacții cu titluri dispo-
nibile în vederea vânzării și cu titluri deținute în vederea 
tranzacționării în cadrul trading book. Portofoliul total înre-
gistrează o creștere în an cu 85 mil. lei, de la 1.743 mil. lei 
în 2015 la 1.828 mil. lei la sfârșitul lui 2016. 

Volumul tranzacțiilor pe piața valutara interbancară 
a crescut în 2016 la 3,9 mld euro de la 3,2 mld euro în 
2015, EximBank devenind astfel o contrapartidă activă pe 
această piață. 

Soldul mediu al depozitelor interbancare atrase a crescut 
de la 227 mil. lei în 2015 la 511 mil. lei în 2016, costul 
mediu de finanțare diminuându-se și el de la 0,5% în 2015 
la 0,3% în 2016. Pe de altă parte, plasamentele efectuate 
în depozite bancare a scăzut de la 235 mil. lei în 2015 la 
128 mil. lei în 2016, cu un randament în evoluție negativă 
(0,5% în 2015 faţă de 0,2% în 2016). 

Tranzacționarea cu clienții nebancari. Gama de pro-
duse destinate clientelei nebancare este adaptată nevoilor 
acesteia și prin integrarea ofertei de trezorerie într-un mix 
de produse împreună cu produsele de cash management 
și cu cele de finanțare/garantare/asigurare ale Băncii.

Tranzacțiile de schimb valutar derulate cu clienții neban-
cari, facilitate și prin lansarea platformei electronice de 
tranzacționare, au avut un volum de aproape 2,9 mld 
euro. 

Depozitele atrase de la clienții nebancari (la vedere, ter-
men și colaterale) au continuat trendul ascendent, în linie 
cu strategia Băncii de a-și intensifica activitatea pe acest 
segment. În anul 2016 EximBank a deschis noi conturi de 
clienți, atât companii mari, cât și instituții financiare neban-
care (fonduri de pensii, fonduri de investiții și companii de 
asigurare), astfel încât soldul mediu al depozitelor atrase a 
crescut de la 908 mil. lei în 2015 la 1.225 mil. lei în 2016. 

Costul mediu de finanțare a înregistrat și aici o scădere 
faţă de anul anterior (0,6% în 2016 faţă de 1,1% în 2015). 

iv. casH ManageMent
Urmare a strategiei comerciale a EximBank de diver-
sificare a portofoliului de produse non-creditare și de 

creștere a veniturilor din vânzare încrucișată, a fost 
creată o structură separată de Departament de Cash 
Management, cu activitate specifică.

În anul 2016, activitatea de cash management s-a ma-
terializat în:

n  schimbarea modalității de procesare a plăților în 
lei și valută în cadrul Băncii;

n  derularea unor sesiuni de pregătire a forței teritori-
ale de vânzări și de întâlniri directe cu clienții;

n  implementarea unui cadru procedural intern de 
definire, implementare și monitorizare a ofertei 
personalizate de comisioane;

n  actualizarea documentației produselor existente și 
analiza detaliată a portofoliului de clienți existenți 
și activarea procedurii de vânzare încrucișată;

n  dezvoltarea de produse noi.

Rezultatul final al acestor demersuri a fost majorarea 
volumelor derulate de clienți și în mod corespunzător a 
veniturilor realizate din cash management, cu 4% faţă 
de 2015.

v. alte produse
Activitatea de informații comerciale s-a desfășurat în 
continuare pe cele 2 coordonate principale, elaborarea 
și furnizarea de rapoarte de informații comerciale, atât 
în scopul susținerii mediului de afaceri românesc, cât și 
în scopul susținerii activității celorlalte structuri ale Băn-
cii. În 2016, analiștii EximBank au elaborat un număr 
semnificativ de rapoarte despre companii românești și 
totodată s-a facilitat obținerea unui număr important de 
rapoarte despre companii străine. 

2Angajamente de garantare și garanții emise, acreditive, încassouri, plafoane multiprodus.
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III.1.2. ACTIVITATEA ÎN NUMELE şI ÎN CONTUL STATULUI

III.2. ACTIVITATE EXIMASIG ÎN ANUL 2016

În vederea îndeplinirii obiectivului specific de susținere 
a economiei României, banca acționează în calitate de 
agent al statului, în numele și în contul acestuia ofe-
rind agenților economici produse și servicii specifice de 
garantare, finanțare, asigurare, aprobate de Comitetul 
Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

În conformitate cu prevederile Legii 96/2000, cu mo-
dificările și completările ulterioare, EXIMBANK - S.A. 
beneficiază de constituirea la dispoziția sa a următoa-
relor fonduri sub formă de depozite atrase de la MFP 
(în condițiile pieței):

n  Fondul destinat operațiunilor de garantare - Legea 
96/2000 - art. 10 a 

n  Fondul destinat operațiunilor de asigurare și reasi-
gurare - Legea 96/2000 - art. 10 b

n  Fondul destinat operațiunilor de finanțare- Legea 
96/2000 - art. 10 c

Sumele temporar disponibile din fondurile mai sus 
menționate rămân la dispoziția Băncii ca depozite 

atrase de la MFP pe perioadă nedeterminată, cu ex-
cepţia acelor sume la care se stabilește prin convenţie 
menţinerea pe perioade de cel puţin 5 ani, pentru a fi 
fructificate prin angajamente încheiate de EximBank - 
S.A. în numele și în contul statului, în vederea îndeplinirii 
obiectivului Băncii de stimulare a activității de comerț 
exterior și dezvoltare și promovare a mediului de afaceri 
românesc.

Activele și angajamentele finanțate sau acoperite de 
fondurile statului puse la dispoziția EximBank nu sunt 
controlate de bancă și nu îndeplinesc condițiile de 
recunoaștere stabilite de Standardele Internaționale de 
Raportare Financiară aplicabile și Cadrul General IASB, 
nefiind în consecință prezentate în poziția financiară a 
Băncii.

Angajamentele NCS au totalizat 1.717 mil. lei la sfârșitul 
anului 2016 și reprezintă 34% din valoarea angajamen-
telor totale ale Băncii de 5.065 mil. lei.

ExpunEri nCs
2016 2015

mil lEi % în total mil lEi % în total

Finanțare  68 4%  81 4%

număr contracte 11 4% 21 9%

Garantare 1.628 95% 1.962 96%

număr contracte 257 94% 220 89%

Asigurare  21 1%  10 0%

număr contracte 4 1% 6 2%

total 1.717 100% 2.054 100%

număr contracte 272 100% 247 100%

i. garanții ncs
Principalul produs NCS îl reprezintă garantarea în 
proporție de până la 80% a creditelor acordate de 
instituțiile financiare, inclusiv de către EximBank, pentru 
susținerea proiectelor viabile în cazul în care clienții nu 
dispun de colateral suficient, prin intermediul următoa-
relor produse: 

n  garanția EximBank, facilitează obţinerea de credi-
te de la băncile comerciale pentru capital de lucru 
și investiţii pentru toate grupurile ţintă, în valoare 
de maximum 50 mil. euro. Produsul susţine atât 
dezvoltarea activităţii în România, cât și procesul 
de internaţionalizare; 

n  contragaranția EximBank completează cu până 
la 80% necesarul de colateral al companiilor ro-
mânești, astfel încât băncile comerciale să poată 

emite garanţiile bancare necesare pentru derula-
rea tranzacţiilor interne și internaţionale ale com-
paniilor, fără a bloca lichidităţile acestora; 

n  Plafon de garanții IMM facilitează accesul IMM-
urilor la credite în valoare de maximum 1,5 mil. lei, 
în cadrul unei proceduri simplificate implementate 
în parteneriat cu băncile comerciale.

Portofoliul de garanții în derulare la sfârșitul anului 2016, 
având ca sursă fondurile statului, este constituit dintr-
un număr de 257 garanții emise (+17% faţă de anul an-
terior) și totalizează 1.628 mil. lei (-17%), din care 51% 
garantează produsele altor bănci și 49% produse ale 
EximBank. 

Din volumul garanțiilor aflate în derulare, 1.373 mil. lei 
(81%) susțin exporturile, și acoperă cu prioritate ramu-
ra producției și distribuției de energie (41%) și industria 

metalurgică (12%).

În ceea ce privește garanțiile în numele contul statului 
emise în cursul anului 2016, ele au totalizat suma de 
354 mil. lei din care 60% către exportatori și 42% către 
IMM-uri. 

Domeniile principale către care s-au orientat noile 
garanții de stat au fost: comerțul (27%), industria ex-
tractivă (21%), prelucrarea lemnului (10%), agricultura 
(9%), energie (8%).

ii. Finanțări ncs
Portofoliul de finanțări în numele și contul statului la 
sfârșitul anului 2016, totalizează 68 mil. lei, ponderea 
majoritară a beneficiarilor acestor produse fiind repre-
zentată de IMM-uri (97%). În structura pe domenii ale 
economiei naționale, preponderentă este industria ex-
tractivă (94%).

iii. asigurări
În conformitate cu principiile și regulile Comisiei Euro-
pene privind acordarea polițelor de asigurare pe termen 
scurt, EximBank asigură în numele și contul statului 
riscurile pe care piața privată a asiguratorilor din Ro-
mânia nu le poate prelua. În această privință, statul ro-
mân, prin intermediul EximBank, acordă exportatorilor 
protecția încasărilor externe în concordanţă cu politica 
Guvernului de susținere a accesului pe piețe extra-co-
munitare. 

EximBank preia riscul de neîncasare a creanțelor ex-
portatorilor în ţări din afara Uniunii Europene și a sta-
telor dezvoltate membre ale OECD, ţări cunoscute ca 
fiind cu riscuri non-piață (de regulă țări din CIS, Orientul 
Mijlociu, Africa, Asia). La sfârșitul anului 2016 se înre-
gistrau expuneri aferente activității de asigurare în sumă 
de 21 mil. lei, din care 40% destinate prelucrării lemnu-
lui și 60% producției și distribuției de energie. 

EximAsig România parcurge un proces de optimizare a 
calității modelului de business, fiind preocupată de efi-
cientizarea cadrului general de funcționare și de utiliza-
re a resurselor, precum și de îmbunătățirea cantitativă și 
calitativă a portofoliului de clienți și a celui de produse, 
care să conducă la dinamizarea consistentă a activității 
în condiții de risc prudent.

Contractele de asigurare noi au fost încheiate în con-
textul menținerii unui nivel mediu al toleranței la risc. 
Primele brute subscrise în perioada de referință însu-
mează 11,6 mil. lei, valoarea sumelor asigurate fiind de 
4,6 mld lei. Primele brute subscrise în urma atragerii de 
clienți noi a înregistrat valoarea de 1,4 mil. lei.

La data de 31.12.2016 primele cedate în reasigurare 
însumau 5 mil. lei, în procent de 43% din valoarea pri-
melor brute subscrise pe teritoriul României. 

Coordonarea și controlarea EximAsig de către 
EximBank a vizat alinierea acesteia pe principii corec-
te de business, de eficienţă, procentualitate și guver-
nanţă corporativă aplicabile la nivelul întregului grup 
EximBank concretizându-se în recomandări periodice.

Astfel acționarul majoritar a urmărit și coordonat: 

n  procesul de integrare a datelor financiare ale 
EximAsig în situațiile financiare consolidate ale 
EximBank;

n  avizarea politicilor și strategiilor EximAsig și anali-
za conformității cu cele asumate de Grup, în pri-

vinţa activităţii comerciale, administrării riscului, 
activității financiar contabile, de marketing, con-
trol intern, resurse umane, informatizare, precum 
și de achiziții și deplasări;

n  analiza performanţelor, monitorizarea permanentă 
a riscurilor asociate EximAsig, a expunerilor, gra-
dului de concentrare pe clienți și grupe de produ-
se și informarea periodică a Comitetul propriu de 
Direcţie și Consiliul de Administraţie;

n  corelarea primelor brute subscrise cu evoluția 
achizițiilor publice;

n  optimizarea produselor oferite, în sensul com-
petitivităţii și adaptării lor flexibile la evoluţia pie-
ţei financiar-bancare, conjunctura economică și 
nevoile de investiţii și dezvoltare ale IMM-urilor și 
firmelor exportatoare.

11,6
Mil. lei

PRIME BRUTE SUBSCRISE
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04 situația Financiară 
consolidată și 
individuală 

Situațiile financiare individuale și consolidate ale EximBank pentru anul 2016 sunt întocmite în conformitate cu Standar-
dele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, având la bază evidenţele contabile 
ale Băncii și ale filialei EximAsig. 

Activele bilanțiere consolidate, la valoare netă, la data de 31.12.2016, însumează 4.338 mil. lei, în creștere cu 12% 
faţă de 3.878 mil. lei la data de 31.12.2015, similar cu creșterea la nivelul băncii.

Evoluția principalelor elemente de activ în mil. lei se prezintă astfel:

Faţă de anul anterior, în anul 2016, evoluția pozitivă a 
activului Grupului (+460 mil. lei) se datorează cu precă-
dere creșterii volumului creditelor EximBank (+318 mil. 
lei), dinamică pozitivă înregistrând-se și la titluri (+95 
mil. lei) și plasamente interbancare (+64 mil. lei).

Valoarea brută a portofoliului Băncii de credite acor-
date societăților nebancare (2.286 mil. lei), mai mare 
cu 359 mil.lei (+19%) faţă de anul anterior, este consti-
tuită 82% din credite în lei.

IV.1.  SITUAȚIA CONSOLIDATă ȘI INDIVIDUALă A POzIȚIEI 
FINANCIARE

aCtiVE (mil lEi)
2016 2015

Grup BanCa Grup BanCa

Numerar și conturi la BNR 81.3 81.3 105.4 105.4

Creanțe asupra instituțiilor de credit 117.8 88.8 53.9 35.7

Credite, net 2.160,0 2.160,0 1.842,3 1.842,3

Investiții în filiale 0.0 29.4 0.0 23.1

Instrumente financiare de tranzacționare 17.6 17.6 0.0 0.0

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare 1.810,5 1.810,5 1.628,6 1.628,6

Instrumente financiare deținute până la scadență 15.7 0.0 119.7 114.0

Imobilizări 59.4 59.3 59.7 59.5

Alte active 76.0 24.9 68.4 18.2

total active 4.338,3 4.271,9 3.878,1 3.826,8
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La finalul anului 2016, capitalurile proprii și datoriile la nivel consolidat și individual EximBank, în comparație cu 
finalul anului anterior, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Angajamentele și datoriile contingente ale Băncii/Grupului marchează o evoluție pozitivă pentru principalele 
categorii de produse, remarcându-se angajamentele de creditare:

Finanțarea creșterii activelor Grupului se realizează prin 
creșterea cu 483 mil. lei a surselor atrase de la bănci, în 
contextul menținerii la nivel similar a depozitelor clien-
telei nebancare și a variației pozitive a fondurilor statului 
plasate la EximBank. 

Datoriile privind clientela nebancară ale Băncii, de 
963 mil. lei, sunt preponderent în lei (86%), depozitele 
la termen reprezentând 70%.

Fondurile statului aflate la dispoziția Băncii cresc faţă 
de începutul anului cu 27 mil. lei. Variația este efectul 
combinat al următoarelor mișcări:

n  evoluție pozitivă de 58 mil. lei din dobânzi, comisi-
oane și alte sume încasate de la EximBank;

n  plus de 28 mil. lei din recuperări din creanțe exe-
cutate;

n  diminuare de 67 mil. lei din executări garanții;

n  creștere netă de 9 mil. lei din plăţi/rambursări pro-
duse;

n  diminuarea de 1 mil. lei din dobânzi acumulate.

Capitalurile proprii ale Grupului însumează la sfârșitul 
anului de raportare 1.047,2 mil. lei (2015: 1.092,3 mil. 
lei), din care partea atribuibilă acționarilor companiei 
mamă are o valoare de 1.047,1 mil. lei (2015: 1.092,3 
mil. lei), iar partea corespunzătoare intereselor care nu 
controlează este de 0,5 mil. lei (2015: 0,7 mil. lei). Faţă 
de anul precedent, capitalurile proprii se diminuează cu 
45,4 mil. lei, variația având următoarea descompunere: 
-39,2 mil. lei repartizarea de dividende, +4,2 mil. lei pro-
fitul anului, -10,9 mil. lei reevaluare AFS și +0,5 mil. lei 
reevaluare clădiri și terenuri.

Capitaluri proprii și datorii (mil lEi)
2016 2015

Grup BanCa Grup BanCa

Datorii privind băncile 497,7 497,7 14,5 14,5

Depozite atrase de la MFP 1.702,2 1.702,2 1.674,9 1.674,9

Datorii privind clientela 962,9 962,9 970,3 976,4

Alte datorii 127,8 48,0 125,4 55,7

total datorii 3.290,6 3.210,9 2.785,1 2.721,4

Capital social 1.701,5 1.701,5 1.701,5 1.701,5

Rezultat reportat, nerepartizat -8,7 5,2 26,2 39,4

Rezultat reportat, aplicare IAS 29 -900,7 -900,7 -900,7 -900,7

Rezerve 255,1 255,0 265,3 265,2

total capitaluri proprii 
atribuibile acționarilor companiei mamă 1.047,2 1.061,0 1.092,3 1.105,4

Interese care nu controlează 0,5 0,0 0,7 0,0

total Capitaluri proprii 1.047,7 1.061,0 1.093,0 1.105,4

total datorii și capitaluri proprii 4.338,3 4.271,9 3.878,1 3.826,8

anGajamEntE și datorii ContinGEntE 
(mil lEi)

2016 2015

Grup BanCa Grup BanCa

Scrisori de garanție emise clienților 452,3 452,3 329,9 329,9

Scrisori de garanție în favoarea băncilor 0,3 0,3 17,3 17,3

Angajamente de creditare neutilizate 607,7 607,7 345,0 345,0

Acreditive 0,1 0,1 10,2 10,2

anGajamEntE și datorii ContinGEntE 1.060,4 1.060,4 702,3 702,3
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La finalul anului 2016, capitalurile proprii și datoriile la nivel consolidat și individual EximBank, în comparație cu 
finalul anului anterior, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Angajamentele și datoriile contingente ale Băncii/Grupului marchează o evoluție pozitivă pentru principalele 
categorii de produse, remarcându-se angajamentele de creditare:

Finanțarea creșterii activelor Grupului se realizează prin 
creșterea cu 483 mil. lei a surselor atrase de la bănci, în 
contextul menținerii la nivel similar a depozitelor clien-
telei nebancare și a variației pozitive a fondurilor statului 
plasate la EximBank. 

Datoriile privind clientela nebancară ale Băncii, de 
963 mil. lei, sunt preponderent în lei (86%), depozitele 
la termen reprezentând 70%.

Fondurile statului aflate la dispoziția Băncii cresc faţă 
de începutul anului cu 27 mil. lei. Variația este efectul 
combinat al următoarelor mișcări:

n  evoluție pozitivă de 58 mil. lei din dobânzi, comisi-
oane și alte sume încasate de la EximBank;

n  plus de 28 mil. lei din recuperări din creanțe exe-
cutate;

n  diminuare de 67 mil. lei din executări garanții;

n  creștere netă de 9 mil. lei din plăţi/rambursări pro-
duse;

n  diminuarea de 1 mil. lei din dobânzi acumulate.

Capitalurile proprii ale Grupului însumează la sfârșitul 
anului de raportare 1.047,2 mil. lei (2015: 1.092,3 mil. 
lei), din care partea atribuibilă acționarilor companiei 
mamă are o valoare de 1.047,1 mil. lei (2015: 1.092,3 
mil. lei), iar partea corespunzătoare intereselor care nu 
controlează este de 0,5 mil. lei (2015: 0,7 mil. lei). Faţă 
de anul precedent, capitalurile proprii se diminuează cu 
45,4 mil. lei, variația având următoarea descompunere: 
-39,2 mil. lei repartizarea de dividende, +4,2 mil. lei pro-
fitul anului, -10,9 mil. lei reevaluare AFS și +0,5 mil. lei 
reevaluare clădiri și terenuri.

Capitaluri proprii și datorii (mil lEi)
2016 2015

Grup BanCa Grup BanCa

Datorii privind băncile 497,7 497,7 14,5 14,5

Depozite atrase de la MFP 1.702,2 1.702,2 1.674,9 1.674,9

Datorii privind clientela 962,9 962,9 970,3 976,4

Alte datorii 127,8 48,0 125,4 55,7

total datorii 3.290,6 3.210,9 2.785,1 2.721,4

Capital social 1.701,5 1.701,5 1.701,5 1.701,5

Rezultat reportat, nerepartizat -8,7 5,2 26,2 39,4

Rezultat reportat, aplicare IAS 29 -900,7 -900,7 -900,7 -900,7

Rezerve 255,1 255,0 265,3 265,2

total capitaluri proprii 
atribuibile acționarilor companiei mamă 1.047,2 1.061,0 1.092,3 1.105,4

Interese care nu controlează 0,5 0,0 0,7 0,0

total Capitaluri proprii 1.047,7 1.061,0 1.093,0 1.105,4

total datorii și capitaluri proprii 4.338,3 4.271,9 3.878,1 3.826,8

anGajamEntE și datorii ContinGEntE 
(mil lEi)

2016 2015

Grup BanCa Grup BanCa

Scrisori de garanție emise clienților 452,3 452,3 329,9 329,9

Scrisori de garanție în favoarea băncilor 0,3 0,3 17,3 17,3

Angajamente de creditare neutilizate 607,7 607,7 345,0 345,0

Acreditive 0,1 0,1 10,2 10,2

anGajamEntE și datorii ContinGEntE 1.060,4 1.060,4 702,3 702,3
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05 adecvarea capitalului 
și dinaMica principalilor 
indicatori Financiari

Indicatorul de adecvare a capitalului Băncii la data de 31.12.2016, calculat în conformitate cu Regulamentul 575/2013 
indică o rată solidă de solvabilitate de 48,3%.

Evoluția principalilor indicatori de performanţă ai Grupului/Băncii în cursul anului 2016 este prezentată în continuare 
comparativ cu anul precedent și cu media sistemului:

indiCatori sintEtiCi
2016 2015

Grup BanCa sistEm Grup BanCa

ROA (%) 0,1% 0,1% 1,1% 1,4% 1,1%

ROE (%) 0,4% 0,5% 10,7% 5,0% 3,7%

Cheltuieli op. / Venituri operaționale 61,9% 53,2% 53,0% 58,1% 56,5%

Lichiditatea imediată -- 57,0% -- -- 66,0%

Indicatorul de solvabilitate -- 48,3% 18,3% -- 61,2%

Cota de piață - active -- 1,2% --3 -- 1,0%

Cota de piață - credite corporate -- 2,0% -- -- 1,6%

Rata creditelor neperformante EBA, companii 
nefinanciare -- 19,8% 19,3%3 -- 13,3%

3Septembrie 2016
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06 guvernanța 
corporativă

Consiliul de Administrație (CA) este organul de con-
ducere colectivă a EximBank, care exercită conducereă 
generală a activității Băncii. CA este format din 7 mem-
bri, persoane fizice (din care 3 administratori executivi 
și 4 administratori neexecutivi), numiți de către A.G.A. 
pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Componenţa Consiliului de Administrație în anul 2016, 
a fost următoarea:

n  Vasile Secăreș – Președintele Consiliului de Administrație

n  Traian Sorin Halalai – Membru

n  Paul Ichim – Membru

n  Florian Raimund Kubinschi – Membru

n  Adrian Mișu Manolache- Membru neexecutiv (până la 
30.03.2016, ulterior post vacant) 

n  Emilian Bădică – Membru neexecutiv

n  Nina Puiu – Membru neexecutiv independent

Comitetul de Direcție (CD) asigură conducerea 
operativă a EximBank - S.A. pe baza delegării din par-
tea Consiliului de Administrație și sub supravegherea 
acestuia, cu excepția atribuțiilor date în competenţa 
expresă a Adunării Generale a Acționarilor și a Consi-

liului de Administrație. CD este compus din 3 membri, 
președintele executiv al Băncii și cei doi vicepreședinți 
executivi.

Componenţa Comitetului de Direcție în anul 2016, se 
prezintă astfel:

n  Traian Sorin Halalai – Președinte executiv

n  Paul Ichim – Vicepreședinte executiv

n  Florian Raimund Kubinschi – Vicepreședinte executiv 
numit de către AGA la data de 30.03.2016 și avizat 
de BNR la data de 7.07.2016.

Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții 
și Asigurări (CIFGA) examinează și aprobă regle-
mentările interne, activitatea și produsele acordate 
în numele și în contul statului. Comitetul este alcătu-
it din reprezentanți ai organelor de specialitate ale 
administrației publice centrale și ai EximBank. Atât de-
semnarea membrilor cât și activitatea acestui organism 
fac obiectul hotărârii Guvernului. 

VI.1. BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMâNIEI – EXIMBANK S.A.
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VI.2. COMPANIA DE ASIGURăRI-REASIGURăRI EXIM ROMâNIA S.A.

Consiliul de Supraveghere este organul de condu-
cere administrativă a EximAsig, fiind format din 3 mem-
bri, persoane fizice, numiți de către Adunarea Generală 
a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, ce poate fi 
reînnoit. Componenţa Consiliului de Supraveghere în 
anul 2016, a fost următoarea:

n  Traian Sorin Halalai – Președinte; 

n  Paul Ichim – Membru;

n  Tudor Baltă – Membru (07.01.2016, încheierea con-
tractului de mandat)

Directoratul asigură conducerea executivă a EximAsig 
pe baza delegării și sub controlul Consiliului. Directora-
tul este constituit din 3 membri desemnați prin mandat, 
pe o durată de 4 ani. Componenţa Directoratului în anul 
2016, a fost următoarea:

n  Andrei Răzvan Micu – Președinte;

n  Dan Dobrea – Membru;

n  Ionuț Losonti Boncea – Membru.
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07 resurse 
uMane

Strategiile și politicile din sfera resurselor umane asigu-
ră resursele corespunzătoare cantitativ și calitativ înde-
plinirii obiectivelor de afaceri ale Băncii, printr-un cadru 
motivațional adecvat, prin evaluarea și pregătirea pro-
fesională centrate pe dezvoltarea competenţelor ma-
nageriale, tehnice și lingvistice ale salariaților, asigurând 
condiții optime de securitate și sănătate în muncă. 

Politica de remunerare EximBank are la bază opiniile Co-
mitetului de Nominalizare și Remunerare, cu misiunea de 
a sprijini stabilirea unor practici de remunerare sănătoa-
se prin emiterea de opinii competente și independente 
asupra politicilor și practicilor de remunerare și asupra 
stimulentelor create pentru administrarea riscului, capi-
talului și lichidității, ținând cont de interesele pe termen 
lung ale acționarilor. 

În vederea prevenirii conflictelor de interese, supervi-
zarea implementării politicii de remunerare se face la 
toate nivelele superioare, în sensul că Adunarea Gene-
rală a Acționarilor decide condițiile și termenii remune-
rării membrilor Consiliului de Administrație, Consiliul de 
Administrație pentru membrii Comitetului de Direcție, iar 
membrii Comitetului de Direcție pentru nivelul persona-
lului de conducere de nivel mediu și al celui de execuție. 

Sistemul de remunerare EximBank are pe lângă com-
ponenta fixă de bază și o componentă variabilă, care 
nu poate depăși componenta fixă a remunerației tota-
le pentru fiecare salariat, aceasta fiind preponderentă. 
Componenta variabilă este corelată atât cu performanţa 
individuală a fiecărui salariat, cât și cu alte criterii ce țin 
de profilul de risc, performanţa financiară și perspectivele 
Băncii pe termen mediu și lung.

Banca aplică o politică flexibilă, putând reduce conside-
rabil sau chiar anula plata componentei variabile în cazul 
unei performanţe financiare reduse sau negative, inclu-
zând acorduri de tip malus sau de tip clawback.

Având în vedere criteriile referitoare la mărimea, orga-
nizarea internă, natura, amploarea și complexitatea 
activităților, pentru stabilirea proporționalității, EximBank 

îndeplinește condițiile pentru neutralizarea cerinței prevă-
zute de Regulamentul BNR nr. 5/2013 la art. 171(1) lit.1, 
politica de remunerare a Băncii neincluzând remunerație 
variabilă de tip non-cash sub forma de acțiuni, titluri sau 
instrumente legate de acțiuni.

EximBank își desfășoară activitatea prin centrala Băncii 
și prin rețeaua teritorială formată din 20 de unități teritori-
ale la sfârșitul anului 2016. La această dată Banca avea 
un număr total de 348 angajați din care: 341 salariați 
pe perioadă nedeterminată și 7 salariați pe perioadă 
determinată, respectiv 274 de salariați în centrală (inclu-
siv conducerea executivă a Băncii) și 74 de salariați în 
unitățile teritoriale. La sfârșitul anului, din totalul de 348 
salariați, 62,25% erau femei. Salariații cu studii superioa-
re reprezintă 95% din total.

Situația personalului Băncii la data de 31.12.2016 pe 
grupe de vârstă și studii se prezintă astfel:

STRUCTURA PE GRUPE DE VâRSTă A 
ANGAjAȚILOR EXIMBANK

20 - 30 ani

46 - 50 ani

31 - 40 ani

51 - 55 ani

41 - 45 ani

56 - 60 ani

37%

18%

18%

9%

6% 10%2%

În ceea ce privește filiala EximAsig, acesta avea la data 
de 31.12.2016 un număr de 34 de salariați, faţă de 36 
salariați la sfârșitul anului 2015, urmare a proceselor de 
eficientizare a activităților din cadrul structurilor interne 

ale EximAsig, în vederea îndeplinirii obiectivelor asuma-
te pentru perioada curentă și viitoare.
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08 ManageMentul 
riscului 

Managementul riscului este parte integrantă a tuturor 
proceselor decizionale și de afaceri în cadrul Grupului 
EximBank. Conducerea și structurile Grupului evaluea-
ză în mod continuu riscurile la care activitatea să se 
poată expune, afectându-i atingerea obiectivelor și iau 
măsuri cu privire la orice modificare a condițiilor în care 
banca își desfășoară activitatea.

În cadrul Băncii, activitățile de administrare a riscurilor 
se desfășoară în principal la următoarele niveluri:

n  atribuțiile Consiliului de Administrație (C.A.) și ale 
Comitetului de Administrare al Riscurilor, ca organ 
consultativ și de asistare al C.A, pentru aprobarea și 
revizuirea periodică a profilului, apetitului, respectiv 
toleranţei la risc a Băncii; 

n  responsabilitatea Comitetului de direcție (C.D.) de 
a asigura implementarea strategiei și politicilor de 
administrare a riscurilor semnificative aprobate de 
C.A. și de a dezvolta procedurile şi metodologiile 
pentru identificarea, măsurarea, monitorizarea și 
controlul riscurilor astfel încât banca să dispună 
de procese eficace de administrare a riscurilor, în 
concordanţă cu natura și complexitatea activităților 
relevante;

n  în procesul decizional, funcția de administrare 
a riscurilor asigură luarea în considerare în mod 
corespunzător a aspectelor privind riscurile, însă 
responsabile pentru deciziile luate rămân unitățile 
operaționale, funcțiile suport și, în ultimă instanță, 
organul de conducere al Băncii;

n  gestionarea expunerii Băncii la riscul valutar, riscul 
de rată a dobânzii, riscul de lichiditate etc de către 
Managementul activelor şi pasivelor;

n  administrarea operațională a riscurilor, la nivelul la care 
acestea sunt create, prin supraveghere permanentă;

n  funcția independentă de revizuire a Departamentului 
de Audit Intern. 

Funcțiile de monitorizare și control al riscurilor Băncii 
au definite responsabilități clare, independente faţă de 
funcțiile de asumare de expuneri la risc. 

Strategia privind administrarea riscurilor semni-
ficative stabilește profilul de risc pe care EximBank îl 
consideră acceptabil, toleranta și apetitul la risc pentru 
categoriile de riscuri semnificative asumate de bancă, 
în vederea optimizării raportului dintre risc și profit pre-
cum și a corelării profilului de risc asumat cu cerințele 
de capital calculate de bancă în condițiile desfășurării 
unei activități bancare sănătoase și prudente. 

Administrarea și controlul riscului de credit în Exim-
Bank se realizează printr-o serie de mijloace și regle-
mentări, incluzând: 

n  un sistem adecvat de limite de concentrare a 
expunerilor (pe contrapartide, expuneri mari, părți 
afiliate, calitatea activelor, pe sectoare de activitate, 
pe produse, pe monede, pe ţări, pe furnizori de 
garanții etc), consecvente cu apetitul la risc, toleranţa 
la risc, profilul de risc și soliditatea capitalului Băncii;

n  un sistem de competențe de aprobare a 
fiecărei expuneri/tranzacții, reglementări privind 
implementarea aprobărilor, administrarea şi 
monitorizarea continuă a expunerilor, a creditelor 
neperformante şi recuperării lor etc.

n  reglementări privind analiza solicitărilor individuale 
de credit, a garanțiilor colaterale acceptate de către 
bancă, precum şi privind evaluarea garanțiilor reale; 

Datorită profilului său, portofoliul Băncii este format ex-
clusiv din expuneri faţă de persoane juridice. În cadrul 
riscului de credit sunt incluse și riscul rezidual, riscul de 
țară și de transfer, riscul de concentrare a creditelor, 
riscul de decontare precum și riscul valutar asociat pro-
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cesului de creditare în valută.

Banca evaluează riscul de rată a dobânzii prin inter-
mediul următorilor indicatori:

n  modificarea potențială a valorii economice la un 
şoc standard de 200 puncte de bază (metoda 
standardizată, conform Regulamentul BNR 
nr.5/2013) 

n  analiza gap şi indicatorii venit net din dobânzi și marja 
netă de dobândă.

În vederea cuantificării vulnerabilității structurii bilanțului 
la pierderi în condițiile unor modificări adverse ale ratelor 
dobânzii, banca derulează periodic simulări de criză co-
respunzătoare și urmărește ca nivelul capitalului deținut 
să acopere în permanenţă acest risc. 

În EximBank măsurarea, monitorizarea și controlul ris-
cului valutar se realizează prin intermediul indicatorilor 
poziția valutară individuală, poziția valutară totală și V@R 
(pierderea potențială maximă estimată cu o probabilitate 
de 99%, pe care Banca ar putea să o înregistreze prin 
menținerea pozițiilor valutare curente timp de 1 zi).

În a doua jumătate a anului 2016 a fost inițiată activitatea 
în cadrul portofoliului de tranzacționare, fiind monitoriza-
tă zilnic încadrarea în limitele de volum total, PVBP (Pre-
sent Value of a Basis Point) și S/L (Stop/Loss). 

Administrarea riscului de lichiditate are ca obiectiv 
menținerea unui raport optim între lichiditatea efectivă 
și obiectivele de profitabilitate, cu respectarea cerințelor 
prudențiale referitoare la rezervele minime obligatorii și 
indicatorii de lichiditate reglementați. 

Supravegherea și limitarea riscul de lichiditate se reali-
zează printr-un sistem de limite ale pozițiilor de lichiditate, 
zilnice și pe un orizont de timp prestabilit, menținând un 
stoc de active lichide de calitate, negrevate de obligații, 

compus din titluri de stat, în scopul de a acționa ca re-
zerve de lichiditate, pentru obținerea de finanțare garan-
tată de tipul: intraday, overnight, credite colateralizate, 
repo; suplimentar, sunt monitorizați indicatorii: cerința de 
acoperire a necesarului de lichiditate (LCR), finanțarea 
stabilă netă (NSFR), indicatori de avertizare timpurie.

Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levi-
er este administrat prin dimensionarea corectă a active-
lor și a obligațiilor extrabilanțiere de a plăti, de a furniza 
o prestație sau de a oferi garanții reale, în raport cu fon-
durile proprii ale Băncii; pentru evaluarea acestui risc se 
monitorizează indicatorul efectul de levier, calculat con-
form cerințelor Basel III.

Banca utilizează indicatori cheie, cu limite de încadrare, 
specifici fiecărei categorii de risc, permanent adaptați 
evoluției activității și a mediului economic. Aceștia sunt 
monitorizați periodic într-un proces de autoevalua-
re și prin controalele aferente, luând în considerare în-
deosebi implicațiile riscului operațional, a riscului 
reputațional, a riscului asociat activităților exter-
nalizate, a riscului strategic, a riscului de confor-
mitate. 

Pentru indicatorii cu un nivel de risc ridicat sunt obligato-
rii acțiuni de mitigare a riscurilor. 

În ceea ce privește managementul riscului la nivelul fi-
lialei EximAsig, acesta constă în identificarea, evalua-
rea, monitorizarea, controlul și raportarea către organul 
de conducere a riscurilor (generate de factori interni sau 
de factori externi) care ar putea avea un impact negativ 
asupra activității societății. În acest sens, la nivelul filialei 
EximAsig se urmărește dimensionarea rezervelor tehnice 
în condiții de procentualitate, stabilirea de limite maxi-
me de concentrare pe clase de asigurări/riscuri, pe top 
clienți/expuneri, pe monede precum și încadrarea indi-
catorilor de risc în limitele stabilite pentru toleranţa la risc.
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09 sisteMul 
de control intern

Banca dezvoltă și menține un cadru solid și cuprinzător 
aferent controlului intern, având implementate funcții in-
dependente de control specifice: funcția de administra-
re a riscurilor, funcția de conformitate și funcția de audit 
intern, dar atribuie structurilor interne ale Băncii res-
ponsabilitatea principală pentru stabilirea și menținerea 
unor proceduri adecvate de control intern.

Cadrul aferent controlului intern este structurat pe 3 
niveluri:

n  Primul nivel al controalelor este implementat astfel 
încât să asigure faptul ca tranzacțiile sunt corect 
efectuate. Controalele sunt realizate de către 
entitățile care își asumă riscuri și sunt încorporate 
în procedurile specifice. Responsabilitatea pentru 
această zonă este delegată către fiecare structură 
internă.

n  Al doilea nivel al controalelor este exercitat de funcția 
de administrare a riscurilor şi funcția de conformitate.

n  Al treilea nivel al controalelor este realizat de funcția 
de audit intern, care evaluează și verifică periodic 
completitudinea, funcționalitatea și gradul de 
adecvare a cadrului aferent controlului intern.

Se asigură astfel derularea unor operațiuni efica-
ce și eficiente, controlul corespunzător al riscuri-
lor, desfășurarea prudentă a activității, credibilitatea 
informațiilor financiare și nefinanciare raportate, atât 
intern, cât și extern, precum și conformitatea cu cadrul 
legal și de reglementare, cerințele de supraveghere și 
regulile și deciziile interne ale Băncii.

În ceea ce privește controlul intern la nivelul filialei Exi-
mAsig, se aplică aceeași procedură de armonizare a 
strategiilor și politicilor, prin avizarea acestora de către 
structurile organizatorice relevante ale Băncii, Grupul 
urmărind armonizarea proceselor și cadrului de guver-
nanţă la nivelul tuturor structurilor și entităților. 

În acest sens, funcțiile de control intern ale Băncii efec-
tuează, cu acordul sau la solicitarea structurii de con-
ducere, misiuni de verificare la filiala EximAsig, luând 
în timpul controlului măsuri operative de remediere a 
deficienţelor constatate sau stabilind plan de măsuri, 
cu termene de realizare și persoane responsabile. 
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10 strategie 
și priorități

EximBank a acționat în mod constant pentru conso-
lidarea prezenţei pe piața furnizorilor de soluții finan-
ciare destinate segmentului corporate, iar prioritățile 
sale strategice s-au coagulat în jurul cadrului strategic 
stabilit de Guvern, care fixează coordonatele și obiec-
tivele macroeconomice, oferind posibilitatea tuturor 
instituțiilor implicate să participe la efortul de stimulare 
a creșterii economiei naționale.

În ceea ce privește 2017, în contextul în care sistemul 
bancar românesc traversează o perioadă de eficientiza-
re a operațiunilor, activitatea EximBank se va concentra 
pe dinamizarea activității comerciale prin valorificarea 
accelerată a specificului activității sale și a resurselor 
disponibile. 

EximBank va continua să se concentreze pe oferirea 
de soluții financiare integrate pentru mediul de afaceri 
românesc, stabilindu-și ca prioritate strategică identifi-
carea și susținerea unui număr cât mai mare de proiec-
te de business de impact pentru comunitatea locală și 
pentru economie în general. 

În acest sens, EximBank are în vedere pentru anul 
2017 continuarea creșterii organice, stabilindu-și indi-
catori concreţi, cantitativi și calitativi: 

n  continuarea majorării cotei de piaţă pe segmentul 
corporate;

n  creşterea expunerii pe creditare concomitent cu 
creşterea calităţii portofoliului; în acest sens se 
are în vedere reducerea gradului de concentrare 
a expunerilor clienţilor mari precum și urmărirea şi 
limitarea expunerii pe clienţi Watch List;

n  creșterea semnificativă a portofoliului de clienți; 

n  mărirea ponderii și a volumului veniturilor din 
operațiuni complementare activității de creditare 
(produse și servicii de trezorerie, cash management); 

n  consolidarea şi dinamizarea parteneriatelor cu 
băncile comerciale prin oferirea de consultanţă de 
specialitate pentru includerea produselor NCS în 
structura tranzacţiilor proprii;

n  produse clare, de calitate, fluxuri de aprobare 
specifice, rapide, fluide, predictibile, în condiţii de risc 
controlat şi preţ corect; produse dedicate, acordate 
pe bază de grile de decizie, vânzare încrucișată; 

n  accesul direct şi uşor al clienţilor la informaţii 
de interes privind produsele băncii în general şi 
administrarea propriilor facilităţi în special, prin email, 
platforma online banking, site-ul EximBank, servicii 
complete de asistenţă şi suport, întâlniri specializate, 
făcând obiectul unui plan de comunicare;

n  controlul riguros al costurilor și al resurselor alocate 
astfel încât dezvoltarea activității să fie dublată de o 
eficientizare a acesteia.

Filiala EximAsig și-a stabilit pentru anul 2017:

n  dezvoltarea de noi produse de asigurare a 
creanțelor comerciale (polițe umbrelă, polițe cu 
limite discreționare) și eficientizarea portofoliului prin 
analize de profitabilitate pe fiecare produs în parte;

n dezvoltarea parteneriatelor cu structurile autorităților 
publice și locale, cu asociații profesionale din domeniul 
construcțiilor; dezvoltarea canalelor de vânzare în 
mediul ON-LINE etc;

n  evaluarea oportunității externalizării unor activități 
ale companiei în vederea eficientizării cheltuielilor 
administrative.
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DECLARAȚIE PRIVIND RESPONSABILITATEA PENTRU 
ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE 
ȘI INDIVIDUALE

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

În calitate de Președinte Executiv al Băncii de Export – Import a României – EXIMBANK S.A., conform articolelor 30 
și 31 din Legea Contabilității nr.82/1991, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare la data de 31 
decembrie 2016, la nivel consolidat pentru Grupul Banca de Export-Import a României-EXIMBANK SA, respectiv la 
nivel individual pentru Banca de Export-Import a României-EXIMBANK SA și confirm că:

a)  Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare consolidate și individuale la data de 31 decem-
brie 2016 sunt în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea 
Europeană la data de 31.12.2016 și implementate în baza Ordinului Băncii Naționale a României Nr. 27/2010 
cu modificările și completările ulterioare; 

 
b)  Situațiile financiare consolidate și individuale la data de 31 decembrie 2016 oferă o imagine fidelă a poziției 

financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată; 

c)  Grupul Banca de Export – Import a României – EXIMBANK S.A., respectiv Banca de Export – Import a Ro-
mâniei - EXIMBANK S.A. își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Grupul Banca de Export - Import a României - EXIMBANK SA cuprinde Banca de Export-Import a României-EXIM-
BANK SA și Compania de Asigurări - Reasigurări Exim România S.A.. 

Banca de Export-Import a României-EXIMBANK SA este societatea mamă a Grupului, cu sediul principal în stra-
da Barbu Delavrancea nr. 6A, sector 1, București, România și este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul 
j40/8799/1992.

Compania de Asigurări - Reasigurări Exim România S.A. este filiala grupului, cu sediul în B-dul Aviatorilor, nr. 33, 
Parter, Sector 1, București, România și este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul j40/3151/2009.

Președinte Executiv,
Traian Sorin Halalai
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detalII referItoare la cerInțele de tranSparență conform 

regulamentuluI 575/2013, reSpectIv regulamentul Bnr 5/2013, 

pot fI regăSIte la SecțIunea deSpre noI a SIte-uluI www.exImBank.ro
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I.  CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE CONSOLIDAT ȘI 
INDIVIDUAL

II.  SITUAȚIA CONSOLIDATă ȘI INDIVIDUALă A PROFITULUI SAU 
PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REzULTATULUI GLOBAL 

notă
31-dEC-16 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Venituri din dobânzi 3 129.036 128.332 147.717 146.887

Cheltuieli cu dobânzile 4 -23.953 -23.977 -37.171 -37.165

Venituri din dobânzi, net 105.083 104.355 110.546 109.722

Venituri din comisioane 25.543 25.543 30.195 30.195

Cheltuieli cu comisioanele -1.812 -1.778 -873 -837

Venituri din comisioane, net 8 23.731 23.765 29.322 29.358

Venituri din prime brute subscrise, nete de reasigurare 6,641 - 5.608 -

  Venituri din prime brute subscrise 11,625 - 18.039 -

  Prime brute subscrise cedate în reasigurare -4,983 - -12.431 -

Variația rezervelor tehnice, net de reasigurare -9,795 - 6.396 -

Cheltuieli de achiziție și alte cheltuieli de subscriere -2,441 - -689 -

Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare 5,913 - -557 -

  Daune aferente contractelor de asigurare -12,866 - -4.087 -

  Daune cedate în reasigurare 18,779 - 3.530 -

rezultat net activități asigurare 9 319 - 10.758 -

Câștig/(pierdere) din diferența de curs valutar 6 9.058 9.202 8.615 8.630

Câștig/(pierdere) din instrumente financiare derivate 6 3.274 3.274 -74 -74

Rezultat net investiții financiare disponibile pentru 
vânzare 7 26.275 26.275 21.826 21.826

Câștig /(pierdere) din investiții imobiliare 20 1.869 1.869 -115 -115

Alte venituri 10 8.050 6.035 8.783 8.027

Venit operațional 177.659 174.775 189.311 177.024

Salarii și alte cheltuieli asimilate 11 -66.051 -60.689 -72.153 -67.118

Cheltuieli cu amortizarea 19 -7.952 -7.855 -8.790 -7.861

alte cheltuieli de exploatare 12 -35,968 -24.358 -29.346 -25.445

Câștig/(pierdere) din depreciere active financiare, 
angajamente și garanții acordate 5 -63.945 -77.144 -17.152 -27.645

profit brut înainte de impozitare 3.743 4.729 62.220 49.305

Impozit pe profit curent și amânat 13 544 544 -7.495 -7.495

profit net 4.287 5.273 54.725 41.810

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație în data de 3 aprilie 2017.

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație în data de 3 aprilie 2017.

31-dEC-16 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

profitul net al perioadei 4.287 5.273 54.725 41.810

alte elemente ale rezultatului global nete de 
impozit -10.436 -10.436 -29.396 -29.396

Alte elemente ale rezultatului global reclasificabile în 
contul de profit și pierdere în perioadele viitoare -10.964 -10.964 -29.217 -29.217

Câștiguri/(pierderi) nete din reevaluarea 
instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare -13.052 -13.052 -34.782 -34.782

Impozit amânat aferent instrumentelor financiare 
disponibile pentru vânzare 2.088 2.088 5.565 5.565

alte elemente ale rezultatului global 
nereclasificabile în contul de profit și pierdere 
în perioadele viitoare

526 526 -179 -179

 Surplus din reevaluare 626 626 -213 -213

 Impozit amânat aferent surplus din reevaluare -100 -100 34 34

  

alte elemente 2 2 - -

total rezultat global pentru perioada -6.149 -5.163 25.329 12.414

profit net/(pierdere) atribuibil (a): 4.287 - 54.725 -

 Acționarilor companiei mamă 4.718 - 54.773 -

 Intereselor care nu controlează -431 - -48 -

rezultat global atribuibil: -6.149 - 25.329 -

 Acționarilor companiei mamă -5.718 - 25.377 -

 Intereselor care nu controlează -431 - -48 -
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III. SITUAȚIA CONSOLIDATă ȘI INDIVIDUALă A POzIȚIEI FINANCIARE

aCtiVE notă
31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Numerar 554 528 403 391

Instrumente financiare derivate 16 1.366 1.366 31 31

Conturi la Banca Națională a României 14 80.792 80.792 105.029 105.029

Creanțe asupra instituțiilor de credit 15 117.804 88.843 53.891 35.653

Credite, net 17 2.159.979 2.159.979 1.842.319 1.842.319

Investiții în filiale 18 - 29.432 - 23.073

Instrumente financiare de tranzacționare 18 17.582 17.582 - -

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare 18 1.810.507 1.810.507 1.628.607 1.628.607

Instrumente financiare deținute până la scadență 18 15.666 - 119.734 114.025

Imobilizări corporale, net 19 14.200 14.080 18.044 17.832

Imobilizări necorporale, net 19 5.945 5.940 6.472 6.463

Investiții imobiliare, net 20 39.269 39.269 35.176 35.176

Alte active 21 74.206 23.572 68.384 18.181

total active 4.338.260 4.271.890 3.878.090 3.826.780

datorii și Capitaluri proprii

Instrumente financiare derivate 16 1.941 1.941 2.148 2.148

Depozite de la bănci 22 497.717 497.717 14.518 14.518

Depozite de la Ministerul Finanțelor Publice 23 1.702.187 1.702.187 1.674.859 1.674.859

Depozite de la clientelă 25 962.939 962.940 970.335 976.374

Venituri amânate și cheltuieli angajate 29 11.962 11.944 14.059 14.055

Provizioane 26 21.550 17.214 23.369 17.172

Alte datorii 27 91.545 16.173 83.176 19.646

Impozit amânat, pasiv 13 758 758 2.632 2.632

total datorii 3.290.599 3.210.874 2.785.096 2.721.404

Capital social 30 1.701.474 1.701.474 1.701.474 1.701.474

Rezultat reportat 32 (8.715) 5.243 26.230 39.402

Rezultat reportat, aplicare IAS 29 32 (900.714) (900.714) (900.714) (900.714)

Rezerve 33 225.390 225.261 225.149 225.024

Rezerva din reevaluare imobilizări corporale 33 25.661 25.661 25.135 25.135

Rezerva aferentă investițiilor financiare disponibile 
pentru vânzare 34 4.091 4.091 15.055 15.055

total capitaluri proprii atribuibile acționarilor 
companiei mamă 1.047.187 1.061.016 1.092.329 1.105.376

interese care nu controlează 474 - 665 -

total capitaluri proprii 1.047.661 1.061.016 1.092.994 1.105.376

total datorii și capitaluri proprii 4.338.260 4.271.890 3.878.090 3.826.780

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație în data de 3 aprilie 2017.
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IV.  SITUAȚIA CONSOLIDATă ȘI INDIVIDUALă A MODIFICăRILOR 
CAPITALURILOR PROPRII

Consolidat - 2015 Capital soCial rEzErVa din 
rEEValuarE

rEzErVa afErEntă 
instrumEntElor finanCiarE 
disponiBilE pEntru VânzarE

rEzErVE rEzultat rEportat, inflatarE 
Capital soCial ias 29

rEzultatul 
rEportat

total atriBuiBil dEținătorilor 
dE aCțiuni în Compania mamă

intErEsE 
CarE nu 

ControlEază
total Capital

sold la 1 ianuarie 2015 1.701.474 25.314 44.272 182.655 -900.714 13.951 1.066.952 713 1.067.665

Reevaluare AFS - - -29.217 - - - -29.217 - -29.217

Reevaluare clădiri/terenuri - -179 - -1 - 1 -179 - -179

Alte elemente ale rezultatului reportat - - - 39.882 - -39.882 - - -

Profitul exercițiului financiar - - - 2.613 - 52.160 54.773 -48 54.725

rezultat global - subtotal - -179 -29.217 42.494 - 12.279 25.377 -48 25.329

Dividende acordate acționarilor - - - - - - - - -

sold la 31 decembrie 2015 1.701.474 25.135 15.055 225.149 -900.714 26.230 1.092.329 665 1.092.994

Consolidat - 2016 Capital soCial rEzErVa din 
rEEValuarE

rEzErVa afErEntă 
inVEstițiilor finanCiarE 

disponiBilE pEntru VânzarE
rEzErVE rEzultat rEportat, inflatarE 

Capital soCial ias 29
rEzultatul 
rEportat 

total atriBuiBil dEținătorilor 
dE aCțiuni în Compania mamă

intErEsE 
CarE nu 

ControlEază
total Capital

sold la 1 ianuarie 2016 1.701.474 25.135 15.055 225.149 -900.714 26.230 1.092.329 665 1.092.994

Reevaluare AFS - - -10.964 - - - -10.964 - -10.964

Reevaluare clădiri/terenuri - 526 - - - - 526 - 526

Alte elemente ale rezultatului reportat - - - 1 - 1 2 - 2

Profitul exercițiului financiar - - - 236 - 4.482 4.718 -431 4.287

rezultat global - subtotal - 526 -10.964 237 - 4.483 -5.718 -431 -6.149

Dividende acordate acționarilor - - - - - -39.197 -39.197 - -39.197

Majorare capital social - - -  - - - - 13 13

Modificare interese minoritare - - - 4 - -231 -227 227 -

sold la 31 decembrie 2016 1.701.474 25.661 4.091 225.390 -900.714 -8.715 1.047.187 474 1.047.661
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BanCa - 2015 Capital soCial rEzErVa din 
rEEValuarE

rEzErVa afErEntă instrumEntElor 
finanCiarE disponiBilE pEntru VânzarE rEzErVE rEzultat rEportat, inflatarE 

Capital soCial ias 29 rEzultatul rEportat total Capitaluri proprii

sold la 1 ianuarie 2015 1.701.474 25.314 44.272 182.530 -900.714 40.086 1.092.962

Reevaluare AFS - - -29.217 - - - -29.217

Reevaluare clădiri/terenuri - -179 - -1 - 1 -179

Alte elemente ale rezultatului reportat - - - 39.882 - -39.882 -

Profitul exercițiului financiar - - - 2.613 - 39.197 41.810

rezultat global - subtotal - -179 -29.217 42.494 - -684 12.414

Dividende acordate acționarilor - - - - - - -

sold la 31 decembrie 2015 1.701.474 25.135 15.055 225.024 -900.714 39.402 1.105.376

BanCa - 2016 Capital soCial rEzErVa din 
rEEValuarE

rEzErVa afErEntă inVEstițiilor 
finanCiarE disponiBilE pEntru VânzarE rEzErVE rEzultat rEportat, inflatarE 

Capital soCial ias 29 rEzultatul rEportat total Capitaluri proprii

Sold la 1 ianuarie 2016 1.701.474 25.135 15.055 225.024 -900.714 39.402 1.105.376

Reevaluare AFS - - -10.964 - - - -10.964

Reevaluare clădiri/terenuri - 526 - - - - 526

Alte elemente ale rezultatului reportat - - - 1 - 1 2

Profitul exercițiului financiar - - - 236 - 5.037 5.273

Rezultat global - subtotal - 526 -10.964 237 - 5.038 -5.163

Dividende acordate acționarilor - - - - - -39.197 -39.197

sold la 31 decembrie 2016 1.701.474 25.661 4.091 225.261 -900.714 5.243 1.061.016

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație în data de 3 aprilie 2017.
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V.  SITUAȚIA CONSOLIDATă ȘI INDIVIDUALă A FLUXURILOR DE 
TREzORERIE

VI. NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE

01. INFORMAȚII GENERALE 

02. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE 

notă 31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Fluxurile de trezorerie din activitățile de exploatare

Profit înainte de impozitare 3.743 4.729 62.220 49.305

ajustări:  79.750 92.852 -34.240 -24.693

Amortizarea mijloacelor fixe 19 7.952 7.855 8.790 7.862

Ajustări pentru depreciere active financiare și 
garanții acordate 5 79.520 93.148 27.810 41.501

Alte provizioane -5.227 -5.656 5.006 1.808

Investiții financiare 0 0 -76.249 -76.266

Alte ajustări aferente elementelor nemonetare -2.496 -2.496 401 402

modificări ale activelor de exploatare -408.349 -405.283 -177.060 -180.563

Reducerea/(creșterea) credite clientelă -391.482 -391.482 -185.202 -185.202

Reducerea/(creșterea) activelor de tranzacționare -19.124 -19.124 - -

Reducerea/(creșterea) altor active 2.212 5.323 8.142 4.639

modificări ale datoriilor de exploatare 509.715 497.860 -86.987 -67.034

(Reducerea)/creșterea sumelor datorate băncilor 483.199 483.199 -474.315 -474.315

(Reducerea)/creșterea sumelor datorate clientelei -13.434 -13.434 324.218 329.152

(Reducerea)/creșterea altor datorii 39.949 28.094 63.110 78.129

impozit pe profit plătit -16.848 -16.848 -1.105 -1.105

numerar net folosit în activitatea de 
exploatare  167.966 173.310 -237.172 -224.090

fluxurilE dE trEzorEriE din aCtiVitățilE dE inVEstiții

Achiziții de investiții financiare -2.248.938 -2.238.981 -1.390.037 -1.390.037

Răscumpărări/vânzări de investiții financiare 2.158.473 2.158.473 1.261.568 1.261.568

Investiții în filiale – majorare capital social  18 13 -19.987 - -

Achiziții de active corporale și necorporale -5.031 -5.031 -6.590 -6.582

Vânzări de active corporale și necorporale 61 61 - -

Venituri din dividende  10        443 443       2.081 2.081

trezorerie netă din activitățile de investiții  -94.980 -105.023 -132.978 -132.970

Dividende plătite  -39.197 -39.197 - -

trezorerie netă - activitatea financiară  -39.197 -39.197 - -

Variație numerar și echivalențe de numerar  33.789 29.090 -370.150 -357.060

Sold la începutul perioadei 165.361 141.073 529.473 498.133

sold la sfârșitul perioadei 199.150 170.163 159.323 141.073

numerar și echivalențe de numerar 199.150 170.163 159.323 141.073

Numerar 554 528 403 391

Conturi la Banca Națională a României 14 80.792 80.792 105.029 105.029

Creanțe asupra instituțiilor de credit - sub 3 luni 15 117.804 88.843 53.891 35.653

informatii suplimEntarE pEntru situația fluxurilor dE trEzorEriE: 

Dobânzi primite 183.007 182.303 176.198 175.368

Dobânzi plătite 26.272 26.248 37.198 37.204

Situațiile financiare au fost avizate de Consiliul de Administrație în data de 3 aprilie 2017.

Banca de Export-Import a României-EXIMBANK S.A. 
(„Banca” sau „EximBank”) a fost înființată în anul 1992 
ca societate comercială pe acțiuni, având ca acționar 
majoritar statul român, acesta deținând în prezent prin 
Ministerul Finanțelor Publice, un procent de 95,374% 
din capitalul social.

Conform Legii 96/2000 și modificărilor ulterioare, Ban-
ca operează atât în numele statului, cât și în nume pro-
priu oferind pentru persoanele juridice legal constituite, 
rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinan-
tări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și rea-
sigurări ale operațiunilor de comerț exterior românesc. 

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. La 31.12.2016 și 31.12.2015 Ban-
ca are 20 unități teritoriale din care o sucursală în 
București și 19 agenții în orașele: Bacău, Brașov, Bu-
zău, Cluj, Constanța, Craiova, Oradea, Timișoara, Iași, 
Sibiu, Pitești, Târgu Mureș, Ploiești, Galați, Arad, Râm-
nicu-Vâlcea, Bistrița, Baia-Mare și Suceava. 

Grupul Banca de Export-Import a României-EXIM-
BANK SA („Grupul”) cuprinde Banca de Export-Import 
a României-EXIMBANK SA (“Banca” sau „EximBank”) 
și Compania de Asigurări - Reasigurări Exim România 
S.A. („EximAsig”). Banca de Export-Import a Români-
ei - EXIMBANK SA 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. („EximAsig”) a fost înființată în 2009 ca entitate 
specializată în furnizarea de asigurări pentru riscuri fi-
nanciare, atât pentru operațiunile de afaceri interne cât 
și externe. Filiala a devenit operațională în luna august a 
anului 2010, fiind autorizată pentru activitatea de asigu-
rare credite și garanții. Produsele sale sunt concepute 
pentru companiile care fac afaceri cu parteneri interni și 
externi în domeniul comerțului, producției, transportu-
lui, construcțiilor, factoring, industriei petroliere și servi-
ciilor informatice. Sediul filialei este în B-dul Aviatorilor, 
nr. 33, Parter, Sector 1, București.

Banca controlează activitatea desfășurată de filiala sa 
EximAsig, deținând la 31.12.2016 97,05% din capitalul 
social, respectiv 93,78% la 31.12.2015.

Situațiile financiare consolidate și individuale ale Băncii, 
respectiv ale Grupului pentru anul încheiat la 31 decem-
brie 2016 au fost avizate de Consiliul de Administrație 
în data de 3 aprilie 2017.

Numărul de salariați cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată la 31 decembrie 2016 este de 382 (din 
care Banca 348 salariați și EximAsig 34 salariați), iar la 
31 decembrie 2015 este de 375 (din care Banca 339 
salariați și EximAsig 36 salariați).

a. bazele întocMirii
Situațiile financiare individuale și consolidate (denumite 
în continuare „situații financiare”) sunt întocmite și pre-
zentate în lei, moneda funcțională și de prezentare a 
Băncii și a Grupului, rotunjite la o mie unități monetare 
(RON’000).

Situațiile financiare individuale și consolidate au fost 
întocmite în conformitate cu Standardele Internaţiona-
le de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Eu-
ropeană la data de 31.12.2016 pe baza principiului 
costului amortizat și costului istoric, modificat conform 
IAS 29, cu excepția investițiilor imobiliare și imobilizări-
lor corporale reprezentând clădiri care sunt evaluate la 
valoarea reevaluată precum și a instrumentelor finan-

ciare derivate, a instrumentelor financiare disponibile 
pentru vânzare (AFS) și a instrumentelor financiare de 
tranzacționare, care sunt evaluate la valoarea justă. 

Evidențele contabile ale Băncii sunt menținute în lei, în 
conformitate cu legea contabilității din România și cu 
reglementările bancare emise de Banca Națională a 
României („BNR”) și au la baza Standardele Internaţio-
nale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Eu-
ropeană (denumite în continuare „IFRS”), implementate 
ca bază a contabilității în baza Ordinului Băncii Naţio-
nale a României nr. 27/2010, cu modificările și comple-
tările ulterioare.

Evidențele contabile ale filialei EximAsig sunt menținute 
în lei în conformitate cu legea contabilității din Româ-
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nia și cu reglementările emise de Autoritatea de Su-
praveghere Financiară, fiind retratate și ajustate în mod 
corespunzător conform IFRS, în toate aspectele sem-
nificative, în scopul consolidării în situațiile financiare 
consolidate ale Grupului.

b. bazele consolidării
Situațiile financiare consolidate ale Grupului cuprind 
situațiile financiare ale EximBank și ale filialei sale la 
data de raportare anuală 31 decembrie 2016.

O filială este o entitate, inclusiv o entitate fără persona-
litate juridică, cum ar fi un parteneriat, care se află sub 
controlul unei alte entități mamă. Situațiile financiare ale 
filialei sunt întocmite pentru aceeași perioadă de rapor-
tare ca a Băncii, folosindu-se politici contabile consec-
vente, iar soldurile, tranzacțiile, veniturile și cheltuielile în 
interiorul Grupului se compensează la întreaga valoare. 

Interesele minoritare sunt prezentate în situația con-
solidată a poziției financiare la poziția capital propriu, 
separat de capitalul propriu al Grupului, proporțional 
cu procentul de participare. Interesele minoritare sunt 
raportate separat în contul de profit și pierdere al Gru-
pului, proporțional cu procentul de deținere.

În cazul în care pierderile aplicabile intereselor minorita-
re depășesc interesele minoritare în capitalul propriu al 
filialei relevante, excedentul sau orice pierderi ulterioare 
imputabile intereselor minoritare 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 ex-
ces au fost acoperite de Grup, dacă filiala în cauză rapor-
tează ulterior profituri, toate aceste profituri sunt atribuite 
Grupului până ce partea de pierderi aferentă intereselor 
minoritare acoperită anterior de Grup a fost recuperată. 

În situațiile financiare individuale Banca prezintă participația 
în EximAsig ca investiție în filiale, evaluate la cost, efectu-
ând anual testul de depreciere pentru a evalua dacă există 
dovezi obiective ale deprecierii participației.

Cu privire la metoda de consolidare aplicabilă pentru 
investițiile în filiale, Grupul aplică „consolidarea globală - 
metoda de cumpărare” așa cum este aceasta descrisă 
de Standardul Internațional de Raportare Financiară 10 
„Situații financiare consolidate”. Procesul de consoli-
dare implică retratarea conturilor și situațiilor financiare 
statutare ale filialelor, ori de câte ori reglementările con-
tabile naționale diferă material față de IFRS. 

Decontările și tranzacțiile în interiorul Grupului, ca și 
profiturile nerealizate rezultate din tranzacții în interio-
rul Grupului, sunt eliminate în totalitate în situațiile fi-
nanciare consolidate. Profiturile nerealizate rezultate 
din tranzacțiile cu entități asociate sau controlate în 
comun sunt eliminate în limita procentului de partici-

pare a Grupului. Profiturile nerealizate rezultate în urma 
tranzacțiilor cu o entitate asociată sunt eliminate în con-
trapartidă cu investiția în societatea asociată. Pierderile 
nerealizate sunt eliminate în mod identic cu profiturile 
nerealizate, dar numai în măsura în care nu există indicii 
de depreciere a valorii.

c. contabilitatea HiperinFlației
IFRS prevede ca situațiile financiare pregătite în baza 
costului istoric să fie ajustate luând în considerare efec-
tul inflației, dacă a fost semnificativ. IAS 29 „Raportarea 
financiară în economiile hiperinflaționiste” în baza căru-
ia situațiile financiare sunt reevaluate prin folosirea unui 
indice general al prețurilor care reflectă schimbările în 
puterea de cumpărare pe ansamblu.

Banca a aplicat contabilitatea în mediul hiperinflaționist 
până la data de 1 iulie 2004. Din 1 iulie 2004, economia 
românească a fost declarată oficial ca încetând să fie 
hiperinflaționistă.

d. raționaMent și estiMări contabile 
În aplicarea politicilor contabile ale Băncii și Grupului, con-
ducerea emite raționamente profesionale și estimări care 
ar putea să afecteze semnificativ sumele recunoscute în 
situațiile financiare. Acest raționament profesional și es-
timările sunt revizuite periodic, iar modificările estimărilor 
sunt recunoscute în perioada în care apar. Raționamentul 
profesional și estimările sunt folosite în special pentru: 

PIERDERI DIN DEPRECIERI ALE CREDITELOR ȘI 
CREANȚELOR

Banca/Grupul revizuiește periodic portofoliul de credite 
și creanțe pentru a identifica dovezi obiective în baza că-
rora se estimează că nu se vor putea colecta creanțele 
aferente unui credit individual sau portofoliului de credite 
și creanțe omogene. Pentru identificarea acestor indicii 
Banca/Grupul revizuiește istoricul de plată al clientului, 
poziția financiară de ansamblu și valoarea realizabilă a 
garanțiilor. Dacă se identifică dovezi obiective de depre-
ciere a creditelor și creanțelor se estimează valoarea re-
cuperabilă, iar diferența între valoarea netă contabilă și 
valoarea recuperabilă se recunoaște ca o ajustare pentru 
depreciere, care se înregistrează ca și cheltuială în con-
tul de profit și pierdere. Procesul de revizuire a riscului 
de credit este continuu. Metodologia și ipotezele folosite 
pentru estimarea ajustărilor pentru depreciere sunt revi-
zuite în mod regulat, pentru a reduce orice diferență între 
pierderile estimate și cele realizate.

PIERDERI DIN DEPRECIERI ALE TITLURILOR DE 
PARTICIPARE îN FILIALE

Banca/Grupul evaluează la fiecare dată de raportare 
dacă există dovezi obiective de depreciere ale titlurilor 

de participare în filiale. Deprecierea titlurilor de partici-
pare în filiale este evaluată drept diferenţa între valoarea 
netă contabilă a activului și valoarea actualizată a vii-
toarelor fluxuri de trezorerie, actualizate la rata actuală 
de rentabilitate de piaţă pentru active financiare simi-
lare. Banca/Grupul se bazează pe estimări referitoare 
la bugetul și planul de afaceri pentru perioade viitoare. 
Pentru efectuarea testului de depreciere Banca/Grupul 
utilizează evaluatori externi autorizați. 

DEPRECIEREA INVESTIȚIILOR FINANCIARE DIS-
PONIBILE PENTRU VÂNZARE

Banca și Grupul evaluează la fiecare dată de raportare 
dacă există dovezi obiective de depreciere a investițiilor 
clasificate ca fiind disponibile pentru vânzare. 

Banca și Grupul recunosc deprecierea investițiilor fi-
nanciare clasificate ca și disponibile pentru vânzare 
atunci când există o scădere semnificativă și prelun-
gită a valorii juste, sub costul de achiziție, a acestor 
investiții. Stabilirea a ce este „semnificativ” și „prelun-
git” presupune folosirea raționamentului profesional. 
Pentru a emite acest raționament profesional, Ban-
ca și Grupul evaluează, printre alți factori, mișcările 
prețului istoric pe instrument financiar și măsura în 
care valoarea justă a unei investiții este mai mică de-
cât costul său. 

IMPOZITAREA

Valoarea impozitelor datorate sau de recuperat se ba-
zează pe ipoteze cu privire la recuperabilitatea creditelor, 
respectiv existența unui profit impozabil suficient. Sunt 
necesare estimări pentru determinarea impozitului dato-
rat 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 
impozitul, datoria cu impozitul curent și amânat pentru 
perioada în care impozitul final este stabilit.

PROVIZIOANE PENTRU BENEFICII ACORDATE 
LA PENSIONARE

Banca/Grupul determină provizionul pentru beneficii 
acordate la pensionare în conformitate cu IAS 19, “Be-
neficii ale Angajaților”, folosind tehnici actuariale baza-
te pe ipoteze legate de ratele de actualizare, ratele de 
inflație și creșteri viitoare ale salariului. 

GARANȚII FINANCIARE

Banca/Grupul revizuiește periodic portofoliul de 
garanții acordate pentru a identifica dovezi obiective 
în baza cărora se estimează că probabilitatea de efec-
tuare de plăți specifice către beneficiarul unei garanții 
financiare, astfel încât să compenseze pierderea pe 
care beneficiarul o suferă în cazul în care o terță parte 
specifică nu își onorează anumite obligații față de be-
neficiar. Dacă se identifică dovezi obiective de depre-
ciere, Banca/Grupul recunoaște o ajustare pentru de-

preciere, care se înregistrează ca și cheltuială în contul 
de profit și pierdere.

REZERVE TEHNICE DIN ACTIVITATEA
DE ASIGURARE

Raționamentul profesional și estimările Grupului în ceea 
ce privește rezervele tehnice aferente activității de asi-
gurare se referă la:

n Rezerva de prime

Rezerva de prime se calculează lunar, prin însumarea 
cotelor-părți din primele brute subscrise, aferente peri-
oadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel 
încât diferența dintre volumul primelor brute subscrise 
și această rezervă să reflecte primele brute alocate 
părții din riscurile expirate la data raportării. 

n Rezerva de daune avizate 

Rezerva de daune avizate se creează și se actualizea-
ză lunar, în baza estimărilor pentru avizările de daune 
primite de asigurator. Rezerva de daune se constituie 
pentru daunele raportate și în curs de lichidare și se 
calculează pentru fiecare contract de asigurare la care 
s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornin-
du-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în 
viitor pentru lichidarea acestor daune. 

n Rezerva de daune neavizate

Rezerva de daune neavizate se creează și se ajustează 
cel puțin la încheierea exercițiului financiar, în baza esti-
mărilor asigurătorului, a datelor statistice sau a calcule-
lor actuariale pentru daunele întâmplate, dar neavizate. 
Pentru estimarea rezervei de daune neavizate (IBNR) 
se folosesc, în funcţie de clasa de asigurare metoda 
Chain–Ladder (fără inflaţie și cu ajustarea distribuţiei de 
daune) și metoda Bornhuetter - Ferguson.

n Rezerva pentru riscuri neexpirate

Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza 
estimării daunelor ce vor apărea după închiderea exer-
ciţiului financiar, în cazul în care se constată că daunele 
estimate în viitor depășesc rezervele de prime consti-
tuite și, drept urmare, în perioadele viitoare rezerva de 
prime nu va fi suficientă pentru acoperirea daunelor ce 
vor apărea în exerciţiile financiare următoare.

n Rezerva de beneficii 

Rezerva de beneficii se constituie pentru contractele de 
asigurări la care se prevăd reduceri de primă, în cazul 
reînnoirii acestora, și/sau restituiri de primă, în cazul 
participării asiguraţilor la profitul asigurătorilor.

e. ModiFicari în politicile contabile
Banca și Grupul asigură alinierea politicilor sale con-
tabile la modificările standardelor internaționale de 
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raportare financiară, ori de câte ori este cazul. Inter-
national Accounting Standards Board a emis o serie 
de documente, detaliate în secțiunea de mai jos, dar 
care însă nu prezintă un impact semnificativ asupra 
situațiilor financiare ale Grupului sau ale Băncii, aferente 
exercițiului financiar încheiat la 31.12.2016, care să im-
pună revizuirea semnificativă a politicilor sale contabile.

STANDARDE ȘI INTERPRETĂRI CARE NU SUNT 
îNCĂ îN VIGOARE

A. Următoarele Standarde noi, interpretări și modificări 
nu au intrat încă în vigoare pentru perioada de raportare 
financiară anuală încheiată la 31 decembrie 2016 și nu 
au fost aplicate la întocmirea acestor situații financiare :

•  IFRS 9 Instrumente Financiare (data intrării în vi-
goare: perioade anuale ce încep cu data de 1 ianuarie 
2018).

Acest standard înlocuiește prevederile din IAS 39 „In-
strumente financiare: recunoaștere și evaluare” privind 
clasificarea și evaluarea activelor financiare. Banca/
Grupul planifică implementarea IFRS 9 începând cu 1 
ianuarie 2018.

Impactul la momentul actual al implementării IFRS 9 
asupra situațiilor financiare ale Băncii/Grupului pentru 
exercițiul financiar 2018 nu este cunoscut și nu poate fi 
estimat în mod credibil deoarece Banca/Grupul se află 
în plin proces de analiză și dezvoltare a metodologiilor 
și proceselor de clasificare, evaluare și depreciere con-
form cerințelor IFRS 9.

IFRS 9 conține o nouă abordare a clasificării și evaluării 
activelor financiare care reflectă modelul de afaceri prin 
care Banca gestionează aceste active și caracteristicile 
fluxurilor de numerar ale acestora.

Impactul preliminar referitor la clasificarea și evaluarea 
activelor financiare la 31 decembrie 2016, poate fi di-
ferit de impactul în situațiile financiare începând cu 1 
ianuarie 2018 pentru că IFRS 9 necesită analiza mo-
delului de afaceri pe baza circumstanțelor existente la 
data aplicării inițiale, 1 ianuarie 2018.

IFRS 9 include trei categorii principale de active finan-
ciare: evaluate la cost amortizat, la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global (FVOCI) și la valoare 
justă prin contul de profit sau pierdere (FVTPL).

Pe baza evaluării sale preliminare, Banca/Grupul se 
așteaptă ca toate activele financiare clasificate drept 
credite și creanțe în conformitate cu IAS 39 vor fi în 
general evaluate la costul amortizat conform IFRS 9 
deoarece aceste active ale Băncii sunt deținute în prin-
cipal pentru a colecta fluxurile contractuale de numerar 
și termenii contractuali se referă în principal la fluxuri 
de numerar la date specifice care sunt doar plăți de 
principal și dobândă. Este încă neclar ce procent al ti-
tlurilor de creanță ale Băncii/Grupului vor fi măsurate 

la FVTPL, la FVOCI sau la costul amortizat, deoarece 
această determinare va depinde de rezultatul testului 
modelului de afaceri. Este de așteptat că o parte sem-
nificativă a titlurilor de creanță va fi reclasificată în con-
formitate cu IFRS 9, fie în interiorul său în afara FVOCI. 
La momentul de față nu a fost finalizată analiza mode-
lului de afaceri referitor la titlurile de valoare.

IFRS 9 înlocuiește modelul pierderilor istorice întâmpla-
te din IAS 39 cu un model de pierderi așteptate în viitor 
(ECL). Conform IFRS 9 Banca/Grupul va recunoaște 
provizioane pentru deprecierea activelor pentru estima-
rea ECL pe întreaga durată de viață a activelor mai puțin 
pentru: titluri de creanță cu un risc de credit nesemnifi-
cativ la data de raportare și alte instrumente financiare 
pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de 
la recunoașterea inițială. 

La momentul actual, Banca/Grupul a inițiat un proiect 
de implementare a acestui standard (planul proiectului 
fiind aprobat de către comitetul executiv) fapt pentru 
care Banca/Grupul este în proces de analiză și dezvol-
tare a modelelor.

•  IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții (data 
intrării în vigoare: perioade anuale ce încep cu data de 
1 ianuarie 2018. Se permite aplicarea anterior acestei 
date).

Noul standard oferă un cadru care înlocuiește prevede-
rile existente privind recunoașterea veniturilor în IFRS. 
Entitățile vor adopta un model în cinci pași pentru a 
determina momentul în care trebuie să recunoască ve-
niturile, și la ce valoare. Noul model precizează ca veni-
turile trebuie recunoscute atunci când (sau pe măsură 
ce) o entitate transferă controlul asupra bunurilor sau 
serviciilor către un client la valoarea la care Banca se 
așteaptă să aibă dreptul. 

Dacă anumite criterii sunt îndeplinite, veniturile sunt re-
cunoscute:

- cu timpul, într-o manieră care să descrie 
performanța entității; sau 

- la un moment dat, atunci când controlul asupra 
bunurilor sau serviciilor este transferat către client.

IFRS 15 stabilește de asemenea principiile pe care o 
entitate urmează să le aplice pentru a pregăti notele la 
situațiile financiare, pentru a furniza informații calitati-
ve și cantitative utile utilizatorilor situațiilor financiare cu 
privire la natura, suma, planificarea și gradul de incerti-
tudine privind veniturile și fluxurile de numerar aferente 
unui contract cu un client.

Banca/Grupul nu se așteaptă ca noul standard, atunci 
când va fi aplicat prima dată, să aibă un impact sem-
nificativ asupra situațiilor financiare ale Băncii/Grupului. 

•  IFRS 16 Leasing (data intrării în vigoare: perioade 
anuale ce încep cu data de 1 ianuarie 2019. Se per-
mite aplicarea anterior acestei date, dacă Banca/
Grupul aplică IFRS 15).

IFRS 16 înlocuiește IAS 17 Leasing și interpretările afe-
rente. Standardul elimină modelul actual de contabi-
litate pentru locatari și în schimb cere companiilor să 
aducă cele mai multe contracte de leasing în bilanț în 
cadrul unui singur model, eliminând distincția dintre lea-
sing-ul operațional și cel financiar.

În conformitate cu IFRS 16, un contract este sau 
conține leasing dacă transmite dreptul de a contro-
la utilizarea unui activ identificat pentru o perioadă de 
timp, în schimbul unei plăți obligatorii. În cazul acestui 
tip de contracte, noul model impune ca un locatar să-
recunoască un activ cu drept de utilizare și o datorie de 
leasing. Activul cu drept de utilizare este depreciat iar 
datoria acumulează dobândă. Acest lucru va avea ca 
rezultat un model cu plăți mai ridicate la începutul pe-
rioadei de leasing al cheltuielilor pentru cele mai multe 
leasing-uri, chiar și atunci când locatarul plătește chirii 
anuale constante.

Noul standard introduce o serie de excepții de la dome-
niul de aplicare pentru utilizatori care includ:

•  contracte de leasing cu o durată de închiriere de 12 luni 
sau mai puțin și care nu conțin opțiuni de achiziție și

•  contracte de leasing unde activul suport are o valoare 
mică (tranzacții de leasing „cu valori reduse”).

Banca/Grupul nu se așteaptă ca noul standard, atunci 
când se va fi aplica prima dată, să aibă un impact sem-
nificativ asupra situațiilor financiare.

•  Amendamente aduse IFRS 2: Clasificarea și mă-
surarea tranzacțiilor cu plata pe bază de acțiuni (În 
vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau 
după 1 ianuarie 2018; aplicabil prospectiv. Se permite 
aplicarea anterior acestei date.)

Amendamentele clarifică contabilizarea plăților pe bază 
de acțiuni în următoarele domenii:

•  efectele condițiilor de împuternicire sau lipsa împu-
ternicirii privind măsurarea plăților pe baza de acțiuni 
decontate în numerar;

•  tranzacțiile cu plata pe bază de acțiuni, cu o caracte-
ristică de decontare netă pentru reținerea obligațiilor 
fiscale; și

•  o modificare a termenilor și condițiilor unei plăți pe 
bază de acțiuni care schimbă clasificarea operațiunii 
din decontată prin numerar în decontată prin capita-
luri proprii.

Grupul se așteaptă ca amendamentele, atunci când 
vor fi aplicate prima dată, să nu aibă impact semnifi-

cativ asupra prezentării situațiilor financiare, deoarece 
Banca/Grupul nu intră în tranzacții cu plata pe bază de 
acțiuni.

•  Amendamente la IFRS 10 și IAS 28: Vânzare sau 
aport de active între un investitor și entitatea asociată 
sau asocierea în participație (IASB nu a stabilit încă 
data exactă a intrării în vigoare, dar se permite adop-
tarea în avans).

Amendamentele clarifică faptul că într-o tranzacție care 
implică o entitate asociată sau asociere în participație, 
gradul de recunoaștere a câștigului sau a pierderii de-
pinde de măsura în care activele vândute sau aduse ca 
aport constituie o întreprindere, astfel încât:

•  un câștig sau o pierdere sunt recunoscute în întregi-
me atunci când o tranzacție între un investitor și en-
titatea asociată sau asocierea în participație implică 
transferul unui activ sau al activelor care constituie o 
întreprindere (indiferent dacă acesta este încorporat 
într-o filiala sau nu), în timp ce

•  un câștig sau o pierdere sunt recunoscute parțial 
atunci când o tranzacție între un investitor și o entita-
te asociată sau asociere în participație implică active 
care nu constituie o întreprindere, chiar dacă aceste 
active sunt încorporate într-o filială

Grupul se așteaptă ca amendamentele, atunci când 
vor fi aplicate prima dată, să nu aibă impact semnifica-
tiv asupra prezentării situațiilor financiare.

•  Amendamente aduse IFRS 4: Aplicarea IFRS 9 In-
strumente financiare cu IFRS 4 Contracte de asigura-
re (În vigoare pentru perioadele anuale care încep la 
sau după 1 ianuarie 2021; aplicabil prospectiv.)

Modificările abordează preocupările legate de imple-
mentarea IFRS 9, înainte de implementarea standardu-
lui de înlocuire a IFRS 4 elaborat în prezent de către 
IASB. Modificările introduc două soluții opționale. O 
soluție este o scutire temporară de la IFRS 9, amânând 
practic aplicarea sa pentru unii asiguratori. Cealaltă 
este o abordare de suprapunere a prezentării pentru 
a atenua volatilitatea care poate apărea în momentul 
aplicării IFRS 9 înainte de viitorul standard privind con-
tractele de asigurare.

Banca/Grupul, în calitate de furnizor de asigurare prin 
filiala sa, intenționează să nu aplice scutirea de la adop-
tarea IFRS 9 și nu se așteaptă la un impact semnificativ 
asupra situațiilor financiare ale companiei din domeniul 
asigurărilor ca urmare a implementării IFRS 9.

•  Amendamente aduse IAS 7 (În vigoare pentru pe-
rioadele anuale care încep la sau după 1 ianuarie 
2017; aplicabil prospectiv. Se permite aplicarea an-
terior acestei date).

Amendamentele necesită noi prezentări care ajută utili-
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zatorii să evalueze modificările datoriilor care decurg din 
activitățile de finanțare, inclusiv schimbările generate de 
fluxurile de numerar și modificările nemonetare (cum ar 
fi efectul câștigurilor sau al pierderilor din diferențele de 
schimb valutar, schimbările care apar pentru obținerea 
sau pierderea controlului asupra filialelor, modificările 
valorii juste).

Banca/Grupul se așteaptă ca amendamentele, atunci 
când vor fi aplicate prima dată, să nu aibă un impact 
semnificativ asupra prezentării situațiilor financiare.

•  Amendamente aduse IAS 12: Recunoașterea acti-
velor privind impozitul amânat pentru pierderile nere-
alizate (În vigoare pentru perioadele anuale care încep 
la sau după 1 ianuarie 2018; aplicabil prospectiv. Se 
permite aplicarea anterior acestei date).

Amendamentele clarifică cum și când să se înregistreze 
activele privind impozitul amânat în anumite situații și 
clarifică cum ar trebui să fie determinate veniturile im-
pozabile viitoare în scopul evaluării și recunoașterii acti-
velor privind impozitul amânat.

Banca/Grupul se așteaptă ca amendamentele, atunci 
când vor fi aplicate prima dată, să nu aibă un impact 
semnificativ asupra prezentării situațiilor financiare, de-
oarece Grupul evaluează deja profitul impozabil viitor în 
concordanță cu Amendamentele.

•  Amendamente aduse IAS 40 Investiții imobiliare. 
(În vigoare pentru perioadele anuale care încep la sau 
după 1 ianuarie 2018; aplicabil prospectiv).

Amendamentele consolidează principiul transferu-
rilor în, sau în afara investițiilor imobiliare din IAS 40 
Investiții imobiliare pentru a specifica faptul ca un astfel 
de transfer ar trebui să fie realizat numai atunci când a 
avut loc o schimbare în modul de utilizare a proprietății. 
Pe baza amendamentelor se efectuează un transfer 
atunci și numai atunci când există o schimbare reală 
în utilizare - adică un activ îndeplinește sau încetează 
să îndeplinească definiția investiției imobiliare și există 
dovezi ale modificării utilizării. Doar schimbarea intenției 
conducerii cu privire la gestionarea activului nu este su-
ficientă pentru un transfer.

Banca/Grupul nu se așteaptă ca amendamentele să 
aibă un impact semnificativ asupra situațiilor financiare, 
deoarece transferă un teren sau o clădire la sau de la 
investiții imobiliare numai atunci când există o schimba-
re reală a utilizării.

•  IFRIC 22 Tranzacțiile în valută și contraprestația 
achitată în avans ( în vigoare pentru perioadele anu-
ale care încep la sau după 1 ianuarie 2018).

Interpretarea clarifică modul de a determina data 
tranzacției în scopul stabilirii ratei de schimb care va 
fi utilizată la recunoașterea inițială a activelor aferen-
te, cheltuielii sau venitului (sau o parte a acestora) la 

derecunoașterea unui activ nemonetar sau a unei dato-
rii nemonetare care rezultă din plata sau încasarea unei 
contraprestații în avans într-o monedă străină. În astfel 
de circumstanțe, data tranzacției este data la care o 
entitate recunoaște prima dată activul nemonetar sau 
datoria nemonetară care rezultă din plata sau încasarea 
unei contraprestații în avans. 

Banca/Grupul nu se așteaptă ca interpretarea, atunci 
când este aplicată prima dată, să aibă un impact 
semnificativ asupra situațiilor financiare întrucât utili-
zează cursul de schimb de la data tranzacției pentru 
recunoașterea inițială a activului nemonetar sau a dato-
riei nemonetare care rezultă din plata sau încasarea de 
contraprestații în avans.

B.  Îmbunătățirile anuale la IFRS din perioada 2014-2016.

Îmbunătățirile anuale la IFRS din perioada 2014-2016 
au fost emise pe 8 decembrie 2016 și introduc două 
amendamente la două standarde și modificări care 
decurg din alte standarde și interpretări care au ca 
rezultat modificări contabile în scopuri de prezentare, 
de recunoaștere sau de evaluare. Amendamentele la 
IFRS 12, prezentarea intereselor deținute în alte entități 
sunt în vigoare pentru perioadele anuale care încep 
la sau după 1 ianuarie 2017, iar amendamentele la 
IAS 28 Investiții în entitățile asociate și în asocierile în 
participație sunt în vigoare pentru perioade anuale care 
încep la sau după 1 ianuarie 2018; cu aplicare retros-
pectivă. Se permite aplicarea anterior acestei date.

Banca/Grupul se așteaptă ca niciunul dintre aceste 
amendamente să nu aibă impact semnificativ asupra 
situațiilor financiare.

F. 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 sunt 
exprimate în echivalent lei translatate la cursul BNR de 
la data bilanțului. Activele și pasivele nemonetare sunt 
evaluate în funcție de costul istoric în valută, iar conver-
sia este efectuată folosind cursurile valutare de la datele 
tranzacției inițiale.

La 31 decembrie 2016, respectiv 31 decembrie 2015 
cursul de schimb utilizat pentru conversia soldurilor în 
valută a fost:

1 EUR = 4,5411 RON (31 decembrie 2015: 1 EUR = 
4,5425 RON).

1 USD = 4,3033 RON (31 decembrie 2015: 1 USD = 
4,1477 RON). 

Profitul sau pierderea din schimb valutar pentru con-
versia activelor și pasivelor monetare sunt reflectate în 
contul de profit sau pierdere al perioadei. 

g. venituri și cHeltuieli cu dobânzile
Veniturile și cheltuielile din dobânzi aferente instrumen-
telor financiare sunt înregistrate în contul de profit sau 
pierdere conform principiului contabilităţii de angaja-
mente, utilizând metoda ratei efective a dobânzii. Ve-
niturile și cheltuielile din dobânzi includ valoarea amor-
tizată a oricărui discount, primă sau alte diferenţe între 
valoarea iniţială a instrumentului financiar și valoarea 
acestuia la maturitate precum și partea amortizată a 
comisioanelor pentru servicii financiare ce sunt parte 
integrantă a ratei dobânzii efective a unui instrument 
financiar folosind metoda dobânzii efective. 

Rata dobânzii efective este rata care actualizează flu-
xurile viitoare de numerar estimate a fi de plătit sau de 
încasat pe perioada de viață a instrumentului financiar, 
sau, când e cazul, pe o perioadă mai scurtă, la valoarea 
netă raportată a activului sau datoriei financiare. Pentru 
calculul ratei dobânzii efective, Banca/Grupul estimea-
ză fluxurile viitoare de numerar luând în considerare toți 
termenii contractuali ai instrumentului financiar, dar nu 
ține cont de pierderile viitoare din credit.

Pentru alte elemente din poziţia financiară a Băncii/ 
Grupului, precum credite care nu au un scadenţar aso-
ciat, depozite atrase sau plasate pe piaţa monetară 
interbancara și depozite atrase de la clientelă, Banca/ 
Grupul consideră dobânda contractuală o bună esti-
mare a dobânzii calculate prin metoda ratei efective a 
dobânzii. 

Comisioanele ce sunt parte integrantă a ratei efective a 
dobânzii unui instrument financiar reprezintă o compen-
saţie pentru activităţi cum ar fi evaluarea situaţiei finan-
ciare a debitorului, evaluarea și înregistrarea garanţiilor, 
colateralelor și a altor contracte similare, negocierea 
clauzelor instrumentului financiar, elaborarea și proce-
sarea documentelor precum și încheierea tranzacţiei în 
cazul acordării de credite, comisioane de angajament 
primite pentru acordarea unui credit, când este proba-
bilă acordarea unui credit și alte sume similare. 

Aceste comisioane, împreună cu costurile de tranzacţie 
aferente sunt amânate și recunoscute ca o ajustare a 
veniturilor din dobânzi, folosind metoda ratei efective a 
dobânzii. Partea neamortizată aferentă acestor comisi-
oane este reflectată drept sume de amortizat. 

Costurile de tranzacţie aferente sunt costuri direct atri-
buibile acordării de credite care nu ar fi apărut dacă 
Banca/ Grupul nu ar fi acordat creditul respectiv. Cos-
turile de tranzacţie includ onorariile și comisioanele plă-
tite terţilor și nu includ costuri de finanţare sau costuri 

interne administrative. 

Partea neamortizată aferentă acestor costuri de 
tranzacție este reflectată drept sume de amortizat.

Odată ce un activ financiar sau un grup de active finan-
ciare a înregistrat o pierdere din depreciere, venitul din 
dobânzi este recunoscut ulterior, folosind rata dobânzii 
efective pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoa-
re în scopul măsurării pierderii din depreciere aplicată la 
valoarea contabilă netă a activului.

H.  venituri și cHeltuieli cu 
coMisioanele

Veniturile din comisioane și speze sunt recunoscu-
te pe baza contabilităţii de angajamente, atunci când 
serviciul a fost prestat. Veniturile din această categorie 
includ venituri din comisioane și speze aferente servi-
ciilor bancare, cum sunt: credite, garanţii, acreditive, 
tranzacţii prin conturile clienţilor, schimburi valutare, 
operațiuni de mandat etc. 

Cheltuielile cu comisioanele includ cheltuielile aferente 
serviciilor prestate de terţe părţi, în special: 

n  comisioane pentru garanţii și tranzacţiile cu titluri în 
contul unor terţe părţi; 

n  comisioane pentru plata operaţiunilor comerciale și 
alte cheltuieli sau venituri aferente acestora, cheltuieli 
de administrare a conturilor; 

n  comisioane percepute pentru operaţiunile de schimb 
și pentru vânzarea și cumpărarea de monede în con-
tul unor terţe părţi, etc. 

Comisioanele ce sunt parte integrantă a dobânzii efec-
tive sunt amânate pe durata creditului, fiind recunoscu-
te drept venituri din dobânzi.

i. venituri din dividende
Veniturile din dividende sunt recunoscute în contul de 
profit sau pierdere la data la care este stabilit dreptul 
Băncii/Grupului de a primi aceste venituri. Dividende-
le sunt reflectate ca o componentă a altor venituri din 
exploatare.

Veniturile din participații și alte investiții fără venit fix sunt 
recunoscute ca venituri din dividende atunci când sunt 
angajate.

Dividendele sunt tratate ca distribuire de profit pentru 
perioada în care sunt declarate și aprobate de Aduna-
rea Generală a Acționarilor. 

În cazul filialelor, profitul disponibil pentru distribuire este 
profitul anului înregistrat în conturile statutare, care di-
feră de profitul din aceste situații financiare consolidate 
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întocmite în conformitate cu IFRS, datorită diferențelor 
dintre legislația contabilă românească și IFRS.

j.  instruMente Financiare – 
recunoaștere inițială, clasiFicarea 
și derecunoașterea

(i) Data recunoașterii

Achiziția sau vânzarea activelor financiare care implică li-
vrarea activelor într-o perioadă de timp stabilită în general 
de regulamentele și convențiile de piață sunt recunoscu-
te la data decontării, adică la data la care contractul este 
decontat prin livrarea efectivă a instrumentelor. 

Instrumentele financiare derivate sunt recunoscute la 
data tranzacției, adică la data la care Banca/Grupul se 
angajează să cumpere sau să vândă instrumentul re-
spectiv.

(ii)  Recunoașterea inițială a instrumentelor 
financiare

Toate activele financiare sunt iniţial măsurate la valoarea 
lor justă, plus, în cazul activelor și pasivelor financiare 
neexprimate la valoarea justă prin profit sau pierdere, 
orice costuri marginale de achiziţie sau emitere direct 
atribuibile. 

(iii) Clasificarea și măsurarea activelor financiare

Clasificarea instrumentelor financiare la recunoașterea 
iniţială depinde de caracteristicile și scopul pentru care 
au fost achiziţionate acestea. 

Banca și Grupul clasifică activele financiare în următoa-
rele categorii: 

a) Credite și creanţe; 

b)  Active financiare sau datorii financiare evaluate la va-
loarea justă prin profit sau pierdere 

−  Instrumente financiare desemnate la valoarea justă 
prin contul de profit și pierdere la recunoașterea 
inițială 

−  Instrumentele financiare deținute în vederea 
tranzacționării; 

c) Investiţii păstrate până la scadenţă; 

d) Active financiare disponibile în vederea vânzării. 

Creditele și creanțele reprezintă active financiare nede-
rivate cu plăți fixe sau determinabile, netranzacționate pe 
o piață activă, altele decât cele destinate tranzacționării, 
desemnate la valoarea justă prin contul de profit și pier-
dere sau disponibile pentru vânzare. 

Creditele și creanțele acordate clienţilor prin punerea la 
dispoziţie de fonduri direct debitorului sunt evaluate ini-
ţial la valoarea justă incluzând orice discount, comision, 
cost sau primă de achiziție și sunt măsurate ulterior la 

cost amortizat utilizând metoda ratei efective a dobân-
zii, mai puțin provizionul pentru depreciere. 

Instrumentele financiare evaluate la valoarea justă 
prin contul de profit și pierdere cuprind: 

−  instrumente financiare desemnate la valoarea justă 
prin contul de profit și pierdere la recunoașterea inițială; 

−  instrumentele financiare deținute în vederea 
tranzacționării. 

Banca/Grupul recunoaște inițial un activ sau o datorie 
financiară ca și instrument financiar la valoarea jus-
tă prin contul de profit și pierdere dacă: 

−  elimină sau reduce în mod semnificativ o 
inconsecvență de evaluare sau recunoaștere a ac-
tivelor sau datoriilor pe baze diferite; 

−  face parte dintr-un grup de active financiare, da-
torii financiare sau ambele, gestionate și evaluate 
din punct de vedere al performanţei pe baza valorii 
juste, în conformitate cu o gestionare documen-
tată a riscului sau cu o strategie de investiții, iar 
informațiile despre grup sunt furnizate pe plan in-
tern pe acea bază către personalul cheie de con-
ducere al Băncii; 

−  instrumentul financiar conține unul sau mai mul-
te instrumente derivate încorporate, cu excepția 
cazului în care instrumentul derivat încorporat nu 
modifică semnificativ fluxurile de trezorerie sau de-
vine clar, în urma unei scurte analize sau fără nici o 
analiză, că separarea instrumentului este interzisă. 

Banca/Grupul clasifică un activ sau o datorie financi-
ară ca și instrument financiar deținut în vederea 
tranzacționării dacă acel instrument este: 

−  achiziționat în principal în scopuri de vânzare sau răs-
cumpărare în viitorul apropiat; 

−  parte a unui portofoliu de instrumente financiare iden-
tificate gestionate împreună și pentru care există do-
vezi ale unui tipar real recent de urmărire a profitului 
pe termen scurt; 

−  un instrument derivat (cu excepția unui instrument 
derivat care este un contract de garanție financiară 
sau un instrument desemnat eficace de acoperire îm-
potriva riscurilor). 

Banca/Grupul include în categoria instrumentelor finan-
ciare deținute în vederea tranzacționării instrumentele 
financiare derivate, încheiate fie cu scop de finanţare fie 
în scopul managementului riscului valutar și al riscului 
de rată a dobânzii. 

Instrumentele financiare derivate sunt inițial recunoscute 
la valoarea justă la data la care este încheiat un contract 
derivat și sunt evaluate ulterior la valoarea lor justă. Va-
lorile juste sunt calculate pe baza tehnicilor de evaluare 

ce includ modelele de actualizare a fluxurilor de numerar. 
Instrumentele financiare derivate sunt raportate drept 
active atunci când valoarea justă este pozitivă, și datorii 
atunci când valoarea justă este negativă. 

Câștigul sau pierderea din instrumente financiare deri-
vate, fie realizată la momentul închiderii tranzacției, fie 
nerealizată și derivată din modificări în valoarea justă 
a instrumentelor financiare derivate, sunt recunoscute 
imediat în contul de profit și pierdere la venituri nete din 
tranzacționare. 

Anumite instrumente derivate încorporate în alte instru-
mente financiare, cum ar fi opțiunea de conversie într-o 
obligațiune convertibilă, sunt tratate drept instrumente 
derivate distincte atunci când caracteristicile și riscu-
rile lor economice nu sunt strâns legate de acelea ale 
contractului gazdă, și contractul gazdă nu este înregis-
trat la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere. 
Aceste instrumente derivate încorporate sunt evaluate 
la valoarea justă, modificările acesteia fiind recunoscute 
în contul de profit sau pierdere. Banca/Grupul nu deține 
instrumente derivate încorporate la data raportării.

Instrumentele financiare deținute până la scadență 
sunt active financiare nederivate cu plăți fixe sau deter-
minabile și cu o scadenţă fixă pe care Banca/Grupul 
are atât intenția fermă cât și capacitatea de a le păstra 
până la scadenţă. Activele clasificate în această cate-
gorie sunt evaluate la cost amortizat utilizând metoda 
dobânzii efective, calculându-se provizioane pentru de-
precieri, altele decât cele temporare. Aceste instrumen-
te sunt înregistrate la costul amortizat și cuprind titluri 
de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). 

Banca/Grupul nu clasifică nici un activ financiar drept 
păstrat până la scadența dacă Banca/Grupul a vândut 
sau a reclasificat, în exercițiul financiar curent sau în ulti-
mele două exerciții financiare precedente, mai mult decât 
o valoare nesemnificativă din investițiile păstrate până la 
scadență (mai mult decât nesemnificativă în raport cu 
valoarea totală a investițiilor păstrate până la scadență), 
altele decât cele din vânzări sau reclasificările care:

i)  Sunt atât de aproape de scadență sau de data 
anticipată de rambursare a activului financiar (de 
exemplu, la mai puțin de trei luni înainte de data 
scadenței) încât modificările ratei de piață a dobân-
zii nu are un efect semnificativ asupra valorii juste a 
activului financiar;

ii)  Au loc după ce entitatea a colectat cea mai mare 
parte din valoarea inițială a activului financiar prin 
plăți programate sau plăți anticipate; sau

iii)  Se poate atribui unui eveniment izolat care iese din 
sfera de control a entității, nu se repetă și nu ar fi putut 
fi anticipat în mod rezonabil de către Bancă/Grup.

La recunoașterea iniţială, valoarea dobânzilor calculate 

(cuponul scurs sau dobânda contractuală) este înregis-
trată în “Creanţe atașate“. Valoarea dobânzilor (cupo-
nul scurs sau dobânda contractuală) calculate ulterior 
este înregistrată în “Creanţe atașate“ în contrapartidă 
cu contul “Venituri din dobânzi“. Celelalte sume care 
sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii 
și care trebuie recunoscute prin metoda dobânzii efec-
tive sunt înregistrate în conturile de active financiare în 
contrapartidă cu contul “Venituri din dobânzi“. 

Dacă există dovezi obiective că a apărut o pierdere din 
deprecierea unui instrument de capitaluri proprii neco-
tat care nu este contabilizat la valoarea justă valoarea 
pierderii din depreciere este evaluată drept diferența 
dintre valoarea contabilă a activului financiar și valoarea 
actualizată a fluxurilor de trezorerie viitoare estimate ac-
tualizate la rata actuală de rentabilitate de piață pentru 
active financiare similare.

Activele financiare disponibile pentru vânzare 
sunt active financiare care nu sunt clasificate în nici 
una din categoriile anterioare. Activele financiare dis-
ponibile pentru vânzare sunt acele investiții desemna-
te ca fiind disponibile pentru vânzare sau care nu sunt 
clasificate în nici una din celelalte trei categorii. după 
recunoașterea inițială, aceste titluri sunt înregistrate la 
valoarea justă, câștigurile și pierderile nete de impozit 
fiind recunoscute ca o componentă separată a capita-
lului până când investiția este derecunoscută sau până 
se decide recunoașterea unei ajustări de depreciere, 
moment în care câștigul sau pierderea cumulată recu-
noscută în capital este inclusă în contul de profit sau 
pierdere.

Investițiile disponibile pentru vânzare sunt măsurate la 
valoarea justă, bazată pe prețurile de piață ale titlurilor 
cotate. Valoarea justă a titlurilor necotate este estima-
tă folosind modele corespunzătoare sau metode de 
evaluare adaptate la specificul rezultatului financiar al 
investitorului.

Pentru determinarea valorii juste a titlurilor disponibile 
pentru vânzare deținute, pentru care nu sunt disponi-
bile prețuri în piață sau s-a constatat că nu sunt înde-
plinite condițiile pentru a considera piața respectivelor 
titluri ca fiind lichidă, banca utilizează metode și tehnici 
de evaluare bazate pe intrări de date observate indirect, 
respectiv stabilește prețurile indirect pe baza datelor 
observabile (rate dobânzi, cotații swap, cotații CDS), 
aplicabile pe piețele specifice valutelor în care sunt de-
nominate titlurile deținute.

Investițiile disponibile pentru vânzare sunt depreciate 
dacă scăderea valorii juste este semnificativă și prelun-
gită. Suma pierderii din depreciere pentru certificatele 
de trezorerie și titlurile de stat este diferența între cost/
valoare depreciată și valoarea justă. Dacă un activ dis-
ponibil pentru vânzare este depreciat, diferența dintre 
cost (scăzând orice plată a principalului și amortizarea) 
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și valoarea justă, fără pierderea din deprecierea recu-
noscută anterior în contul de profit sau pierdere, este 
transferată din capitaluri către contul de profit sau pier-
dere.

Pierderile din deprecierea instrumentelor de capital cla-
sificate ca disponibile pentru vânzare, recunoscute în 
contul de profit sau pierdere, nu sunt reluate prin ve-
nituri.

Active financiare sub contracte REPO, respectiv 
Reverse REPO

Titlurile vândute cu încheierea simultană a unui acord 
de răscumpare la o dată viitoare specificată (contrac-
te repo) continuă să fie recunoscute în bilanț ca titluri 
și sunt evaluate în conformitate cu politicile contabile 
aplicabile categoriei respective de instrumente financi-
are. Obligația de rambursare a numerarului primit este 
recunoscută în pasivul bilanțului ca și 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 corespunzătoare nume-
rarului avansat fiind recunoscută în activul bilanțului ca 
și 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 scadență”. De la această dată poate 
reclasifica, de asemenea, în anumite circumstanțe, in-
strumentele financiare din categoria “disponibile pentru 
vânzare” în categoria „credite și creanțe”. Reclasificările 
sunt înregistrate la valoarea justă la data reclasificării, 
care devine noul cost amortizat. 

Banca/Grupul poate reclasifica un activ tranzacționabil 
nederivat din categoria „deținut pentru tranzacționare” 
în categoria „credite și creanțe” în cazul în care 
îndeplinește condițiile definițiilor date “creditelor și 
creanțelor” și Banca/Grupul are intenția și capacitatea 
de a păstra activul financiar în viitorul apropiat sau până 
la scadență. Dacă un activ financiar este reclasificat, și 
dacă Banca/Grupul mărește ulterior estimările încasă-
rilor viitoare în numerar, ca urmare a creșterii încasărilor 
în numerar, efectul respectivei măriri este recunoscut 
ca o ajustare a ratei dobânzii efective de la data modi-
ficării estimării. 

Pentru un activ financiar reclasificat din categoria “dis-
ponibile pentru vânzare”, orice câștig sau pierdere deja 
recunoscute în capitalurile proprii este amortizat în pro-
fit sau pierdere pe durata rămasă a investiției utilizând 
rata efectivă a dobânzii. Orice diferență între noul cost 

amortizat și fluxul de numerar așteptat este de aseme-
nea amortizată pe perioada de viață rămasă a activului 
utilizând rata efectivă a dobânzii. Dacă se consideră 
ulterior că valoarea activului este depreciată, suma în-
registrată în capitaluri este reluată în contul de profit sau 
pierdere.

Reclasificarea rămâne la latitudinea conducerii și este 
determinată în funcție de instrumentul reclasificat. 

În cursul anului 2016 și 2015 Banca/Grupul nu a recla-
sificat active financiare.

(v) Derecunoașterea activelor și datoriilor financiare

Un activ financiar (sau, acolo unde este cazul, o parte 
din activul financiar sau o parte dintr-un grup de acti-
ve financiare similare) este derecunoscut atunci când 
drepturile de a încasa fluxurile de trezorerie aferente 
activului au expirat sau au fost transferate sau atunci 
când Banca și-a asumat o obligație de a plăti unei terțe 
părți în totalitate fluxurile de trezorerie de încasat, fără 
întârzieri semnificative, prin acord pass-through; și fie 

(a)  Banca/Grupul a transferat în mod substanțial toa-
te riscurile și beneficiile activului, sau 

(b)  Banca/Grupul nici nu a transferat nici nu a reținut 
în mod substanțial toate riscurile și beneficiile ac-
tivului, dar a transferat controlul asupra activului. 

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

În acel caz, Banca/Grupul recunoaște de asemenea 
o datorie asociată. Activul transferat și datoria asoci-
ată sunt evaluate pe o bază care reflectă drepturile și 
obligațiile pe care Banca/Grupul și le-a păstrat. Impli-
carea continuă sub forma garanției pentru activul trans-
ferat este evaluată la cea mai mică dintre valorile con-
tabile 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 dato-
ria financiară existentă este înlocuită de o alta, de la 
același finanțator în condiții substanțial diferite, 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 valorile contabile respective 
sunt recunoscute în contul de profit sau pierdere.

Activele financiare de natura creditelor și avansurilor 
acordate clienţilor pentru care nu mai există așteptări 
de recuperare rezonabile (fapt reflectat prin constituirea 

unor ajustări de depreciere ce acoperă integral expune-
rea brută) sunt trecute în afara bilanțului în categoria ac-
tivelor contingente prin reducerea directă a valorii brute 
în corespondență cu conturile de ajustări de depreciere 
anterior constituite. Această operaţiune este efectuată 
întrucât nu există așteptări rezonabile ca activele ante-
rior menţionate să mai genereze beneficii economice 
viitoare pentru Bancă/Grup, astfel definiţia activului din 
cadrul general al IFRS nu mai este îndeplinită.

Transferul activelor financiare de natura creditelor și 
avansurilor acordate clienţilor în categoria activelor 
contingente în afara bilanţului contabil se realizează cu 
respectarea simultană a următoarelor condiţii: 

−  sunt evaluate ca fără posibilități realiste de recupe-
rare sau costurile de recuperare depășesc valoa-
rea recuperărilor estimate; 

−  nu întrunesc condițiile de derecunoaștere integrală 
întrucât nu s-au epuizat posibilităţile legale de re-
cuperare; 

−  sunt acoperite integral cu ajustări pentru depreci-
ere, constituite în conformitate cu politica internă 
a Băncii. 

K. coMpensarea
Activele și datoriile financiare sunt compensate și pre-
zentate net unele față de altele în bilanțul contabil doar 
atunci când există un drept legal de compensare și 
dacă există intenția decontării lor pe o bază netă sau 
dacă se intenționează realizarea activului și stingerea 
datoriei în mod simultan. 

Veniturile 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.

l. stabilirea valorii juste
Valoarea justă reprezintă prețul care ar fi primit ca urma-
re a vânzării unui activ sau prețul care ar fi plătit pentru 
a transfera o datorie printr-o tranzacție normală între 
participanții de pe piață la data evaluării, în principal 
sau, în lipsa acesteia, pe piața cea mai avantajoasă la 
care Banca/Grupul are acces. Valoarea justă a unei da-
torii reflectă riscul de neexecutare a acesteia.

Atunci când există informații disponibile, Banca/Gru-
pul măsoară valoarea justă a unui instrument utilizând 
prețul cotat pe o piață activă pentru acest instrument. O 
piață este considerată activă în cazul în care tranzacțiile 
pentru un activ sau o datorie au loc cu o frecvență și un 
volum suficient pentru a furniza informații de stabilire a 
prețurilor pe o bază continuă. În cazul în care nu există 

un preț cotat pe o piață activă, atunci Banca/Grupul 
folosește tehnici de evaluare ce maximizează utilizarea 
valorilor observabile relevante și minimizează utilizarea 
valorilor neobservabile. 

Tehnica de evaluare aleasă încorporează toți factorii pe 
care participanții de pe piață i-ar lua în considerare în 
stabilirea prețului unei tranzacții.

Cea mai bună dovadă de valoare justă a unui instru-
ment financiar la recunoașterea inițială este în mod 
normal prețul de tranzacționare - valoarea justă a 
unei contraprestații acordate sau primite. În cazul 
în care Banca/Grupul stabilește că valoarea justă la 
recunoașterea inițială diferă față de prețul tranzacției 
iar valoarea justă nu este evidențiată nici de un preț 
cotat pe o piață activă pentru un activ sau o datorie 
identică, nici pe baza unei tehnici de evaluare care uti-
lizează doar date de pe piețele observabile, atunci in-
strumentul financiar este evaluat inițial la valoarea justă, 
ajustată pentru a amâna diferența dintre valoarea justă 
la recunoașterea inițială și prețul tranzacției. Ulterior, 
această diferență este recunoscută în contul de profit 
sau pierdere pe o bază adecvată pe durata de viață a 
unui instrument, dar nu mai târziu decât atunci când 
evaluarea este susținută în întregime de valori de piață 
observabile sau când tranzacția este închisă.

Banca/Grupul recunoaște transferurile dintre nivelele 
ierarhice ale valorii juste la sfârșitul perioadei de rapor-
tare, ca în perioada în care au loc schimbările.

M. deprecierea activelor Financiare
n (i) Active financiare contabilizate la cost amortizat

Banca/Grupul evaluează la fiecare dată de raportare 
dacă sunt indicii obiective ca un activ financiar sau un 
grup de active financiare să fie depreciate. 

Un activ financiar sau un grup de active financiare este 
depreciat și sunt suportate pierderi din depreciere, dacă 
și numai dacă 1) există dovezi obiective ale deprecierii 
ca rezultat al unuia sau al mai multor evenimente care 
au intervenit după recunoașterea inițială a activului (”un 
eveniment de pierdere”) și 2) dacă acel eveniment (sau 
evenimente) care ocazionează pierderi are un impact 
asupra viitoarelor fluxuri de trezorerie estimate ale acti-
vului financiar sau ale grupului de active financiare care 
pot fi estimate cu încredere.

Se poate să nu fie posibilă identificarea unui singur eve-
niment distinctiv care a cauzat deprecierea. Mai degra-
bă se poate ca efectul combinat al mai multor eveni-
mente să fi cauzat deprecierea. Pierderile preconizate 
ca rezultat al unor evenimente viitoare, indiferent de cât 
de probabile sunt, nu sunt recunoscute. 

Dovezile obiective că un activ financiar sau un grup de 
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active este depreciat includ informații care pot fi obser-
vate, care intră în atenția deținătorului activului, despre 
următoarele evenimente care ocazionează pierderi: 

−  Dificultăți financiare semnificative ale emitentului 
sau ale debitorului; 

−  Încălcarea de prevederi contractuale, cum ar fi ne-
plata sau întârzierea la plată a principalului sau a 
dobânzii; 

−  Banca, pentru raţiuni legale sau economice lega-
te de dificultăţile financiare ale debitorului, acordă 
acestuia anumite concesii pe care altfel nu le-ar fi 
luat în considerare; 

−  Existenţa unor informaţii credibile care să indice 
faptul că debitorul va intra în faliment sau într-o altă 
formă de reorganizare financiară; 

−  Dispariţia unei pieţe active pentru respectivul activ 
financiar din cauza dificultăţilor financiare întâmpi-
nate de către debitor, sau 

−  Existenţa unor informaţii credibile care să indice o 
scădere măsurabilă în fluxurile de numerar viitoare 
estimate ale unui grup de active financiare de la 
momentul recunoașterii iniţiale, chiar dacă scăde-
rea nu poate fi identificată încă pentru fiecare activ 
financiar individual, incluzând: schimbări nefavora-
bile în comportamentul de plată al debitorilor din 
grup, sau în contextul economic local/regional 
care pot fi corelate cu deprecierea activelor finan-
ciare respective. 

Deprecierea creditelor și creanțelor

Valoarea deprecierii se determină prin calcul individual 
pentru creditele, creanțele și angajamentele de credita-
re neutilizate, cu dovezi obiective ale deprecierii și prin 
metode statistice colective pentru creanțele și angaja-
mentele de creditare fără dovezi obiective de depreci-
ere, estimându-se global valoarea pierderilor generate 
dar neidentificate. 

Principalele dovezi obiective ale deprecierii analizate de 
Banca/Grup sunt următoarele:

−  restanțe ale principalului sau ale dobânzilor mai 
mari de 60 de zile;

−  inițierea procedurilor judiciare;

−  restructurări efectuate în ultimile 12 luni pentru 
raţiuni legale sau economice legate de dificultăţi-
le financiare ale debitorului, pe care altfel Banca/
Grupul nu le-ar fi luat în considerare;

− rating D sau E pe o scară de 5 clase de la A la E;

−  conducerea Băncii/Grupului apreciază că există 
alte indicii obiective de depreciere (informații care 
indică ca poziția financiară a împrumutatului se 

deteriorează ca urmare a reducerii vânzărilor sau 
ale marjei brute a profitului, alte evenimente care 
au avut loc după data recunoașterii inițiale și care 
pot afecta posibilitatea debitorului de a respecta 
scadențarul).

Valoarea pierderilor din depreciere este evaluată drept 
diferența dintre valoarea contabilă a activelor și valoa-
rea actualizată a viitoarelor fluxuri de numerar estimate 
din activitatea operațională și valoarea garanțiilor, actu-
alizate la rata dobânzii efective a activului financiar. 

Valoarea fluxurilor de trezorerie se bazează pe evalua-
rea conducerii asupra calității și a performanței finan-
ciare a debitorului, istoricul serviciului datoriei, sume 
recuperabile din garanții și colaterale, tiparul istoric al 
pierderilor din credit și ratingurile alocate debitorilor 
precum și pe considerarea climatului economic în care 
operează debitorul.

Sumele recuperabile din garanții și colaterale sunt con-
siderate în valoarea fluxurilor de trezorerie la valori juste 
estimate, valorile finale fiind funcție de condițiile econo-
mice la momentul realizării acestora, orice modificare a 
acestor condiții putând afecta estimarea.

Creditele, avansurile și angajamentele de creditare ne-
utilizate care sunt evaluate individual și pentru care nu 
au rezultat pierderi din depreciere, sunt incluse în eva-
luarea colectivă a deprecierii, pentru pierderi generate 
dar neidentificate.

În sensul evaluării colective a deprecierii, activele fi-
nanciare sunt grupate pe baza caracteristicilor simila-
re ale riscului care indică capacitatea debitorilor de a 
plăti toate sumele datorate în conformitate cu termenii 
contractuali, deprecierea determinându-se la nivelul in-
dividual al fiecărui credit, folosind parametri de ajustare 
pe grupe de produs și durata rămasă, determinați prin 
metode statistice istorice, respectiv probabilitatea de 
neplată (PD) și rata pierderii în caz de neplată (LGD).

Banca/Grupul aplică raţionamentul profesional cu privi-
re la existenţa datelor observabile care să indice o dimi-
nuare a fluxurilor de numerar viitoare estimate la nivelul 
unui portofoliu de credite, înainte ca diminuarea să poa-
tă fi identificată pentru un credit individual din portofoliu.

Valoarea contabilă a activelor este redusă prin utilizarea 
unor conturi de ajustări pentru depreciere, valoarea pierde-
rii fiind recunoscută în contul de profit și pierdere. În cazul 
în care, într-o perioadă ulterioară, valoarea pierderii din de-
preciere scade, pierderea din depreciere recunoscută an-
terior este reluată prin conturi de ajustări pentru depreciere 
iar valoarea reluării este recunoscută în profit sau pierdere.

În cazul activelor fără așteptări rezonabile de recupera-
re ce nu îndeplinesc criteriile de derecunoaștere, ulterior 
constituirii de ajustări de depreciere la valoarea integrală a 
expunerii, se procedează la reducerea directă a valorii bru-

te în corespondență cu conturile de ajustări de depreciere.

Orice eventuală recuperare de active anterior derecu-
noscute sau pentru care s-a procedat la reducerea di-
rectă a valorii brute se recunoaște în contul de profit și 
pierdere diminuând valoarea pierderilor din deprecierea 
respectivelor active recuperate. 

Pentru deprecierea creanțelor și regreselor filialei EXI-
MASIG, Grupul procedează la analiza individuală a fie-
cărei creanțe, considerând numărul de zile de întârziere 
față de scadența contractuală și calitatea debitorului, 
inclusiv situația juridică a acestuia, precum și alte date 
și informații disponibile la momentul determinării ajustă-
rilor de depreciere.

Credite restructurate (forborne) 

În conformitate cu regulamentul UE 575/2013, expune-
rile restructurate sunt acele credite pentru care au fost 
aplicate măsuri de restructurare care constau în conce-
sii acordate unui debitor care se confruntă sau este pe 
punctul de a se confrunta cu dificultăți de îndeplinire a 
angajamentelor financiare asumate. 

O concesie poate apărea în următoarele circumstanțe:

-  modificarea termenilor și condițiilor precedente ale 
unui contract pe care debitorul nu le poate înde-
plini ca urmare a dificultăţilor financiare, în vederea 
asigurării capacității de plată și care nu ar fi fost 
acordată dacă debitorul nu s-ar fi aflat în dificultate 
financiară;

-  refinanțarea totală sau parțială a unui contract afe-
rent unui activ problemă, care nu ar fi fost acordată 
dacă debitorul nu s-ar fi aflat în dificultate financi-
ară.

Ieșirea din categoria expunerilor restructurate se reali-
zează atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoa-
rele condiții:

-  expunerea restructurată este considerată ca fi-
ind performanța în urma analizei situației finan-
ciare a debitorului care arată că nu mai sunt în-
deplinite condițiile pentru încadrarea în categoria 
neperformanțe;

-  de la data la care expunerea restructurată a fost 
considerată ca fiind performantă a trecut o perioa-
dă de probă de minimum 2 ani;

-  în cel puțin jumătate din perioada de probă au avut 
loc, în mod regulat, plăți de principal și dobândă, 
care sunt considerate ca fiind semnificative;

-  la sfârșitul perioadei de probă, nicio expunere față 
de debitor nu este restantă mai mult de 30 de zile.

n (ii) Active financiare contabilizate la cost 

Dacă există dovezi obiective că a apărut o pierdere din 

deprecierea unui instrument de capitaluri proprii neco-
tat care nu este contabilizat la valoarea justă, valoarea 
pierderii din depreciere este evaluată drept diferența 
dintre valoarea contabilă a activului financiar și valoarea 
actualizată a fluxurilor de trezorerie viitoare estimate, 
actualizate la rata actuală de rentabilitate de piață pen-
tru active financiare similare. 

Testarea și identificarea indiciilor de depreciere în ca-
zul instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la cost 
se efectuează pentru investiţii ce depășesc pragul de 
materialitate de 0,5% din total active ale Băncii la data 
închiderii exerciţiului financiar. 

Deprecierea titlurilor de participare în filiale este evalu-
ată drept diferenţa între valoarea netă contabilă a acti-
vului și valoarea actualizată a viitoarelor fluxuri de trezo-
rerie, actualizate la rata actuală de rentabilitate de piaţă 
pentru active financiare similare și se recunoaște prin 
folosirea unui cont de depreciere, în corespondență cu 
contul de profit și pierdere. 

Reluarea deprecierii titlurilor de participare în filiale se 
efectuează în conformitate cu prevederile IAS 36, re-
spectiv dacă și numai dacă s-a produs o modificare a 
estimărilor utilizate pentru a determina valoarea recu-
perabilă a activului de la recunoașterea ultimei pierderi 
din depreciere. 

Valoarea contabilă majorată a titlurilor de participare în 
filiale, rezultată din reluarea unei pierderi din depreciere 
nu trebuie să depășească valoarea contabilă care ar fi 
fost determinată în cazul în care în exercițiile anterioare 
nu ar fi fost recunoscută o pierdere din depreciere pen-
tru titlurile de participare în filiale în cauză.

n  (iii) Instrumente financiare disponibile pentru 
vânzare

Pentru investițiile financiare disponibile pentru vânzare, 
Banca/Grupul evaluează la data de raportare dacă sunt 
dovezi obiective de depreciere privind o investiție sau 
un grup de investiții.

În cazul investițiilor de capital clasificate ca „disponi-
bile pentru vânzare”, evidentele obiective vor include 
un declin semnificativ sau prelungit în valoarea justă 
a investiției mai jos de costul acesteia. Unde sunt do-
vezi de depreciere, pierderea cumulată – măsurată ca 
diferență între costul de achiziție și valoarea justă cu-
rentă, mai puțin pierderea din depreciere recunoscută 
anterior în contul de profit sau pierdere, este reversată 
din „alte elemente ale rezultatului global” și recunoscută 
în contul de profit sau pierdere. Pierderile din depre-
ciere aferente investițiilor de capital nu sunt reversate 
ulterior prin contul de profit sau pierdere.

În cazul titlurilor de valoare clasificate ca „disponibile 
pentru vânzare”, deprecierea este evaluată pe același 
criteriu ca și la activele financiare evaluate la costul amor-
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tizat. Dobânda continuă să fie calculată la nivelul inițial al 
dobânzii efective luând în calcul valoarea contabilă redu-
să a activului și este înregistrată la „Venituri din dobânzi și 
venituri asimilate”. 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.

n (iv) Active depreciate și active restante 

Banca clasifică drept depreciate acele active pentru 
care evaluarea deprecierii (individual sau prin metode 
statistice colective) arată o pierdere din depreciere.

Creditele și creanţele fără indicii obiective de depreciere 
evaluate colectiv pentru pierderi generate, dar neidenti-
ficate, precum și expunerile cu indicii de depreciere dar 
evaluate individual sau colectiv ca fiind nedepreciate 
sunt clasificate ca instrumente financiare nedepreciate. 

Creditele și creanţele restante, dar nedepreciate, repre-
zintă întregul sold al acestor împrumuturi, nu numai rate-
le de rambursare individuale care sunt întârziate la plată. 

n. provizioane 
Provizioanele sunt recunoscute în situația poziției finan-
ciare atunci când Banca/Grupul are o obligație curentă 
(legală sau implicită) ca rezultat al unor acțiuni anteri-
oare, este probabil ca o ieșire de resurse reprezentând 
beneficii economice să fie necesară pentru a regla da-
toria și o estimare de încredere poate fi făcută asupra 
sumei obligației. 

Atunci când Banca/Grupul se așteaptă ca o parte din 
sau tot provizionul să fie rambursat, de exemplu prin 
derularea unui contract de asigurare, rambursarea este 
recunoscută ca un activ separat, dar doar atunci când 
aceasta este sigură. 

Cheltuielile referitoare la orice provizion sunt prezentate 
în contul de profit și pierderi, net de suma rambursărilor 
aferente. 

o. nuMerar și ecHivalențe de nuMerar
Pentru situația fluxurilor de trezorerie, numerarul și 
echivalențele de numerar cuprind casieria, conturi cu-
rente și plasamente pe termen scurt la alte bănci și la 
Banca Națională a României cu o scadență inițială mai 
mică de 90 zile.

p. iMobilizări corporale
Imobilizările corporale reprezintă active care: 

− sunt generatoare de beneficii economice viitoare; 

−  sunt destinate pentru a fi utilizate în activitatea Băncii; 

−  sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mare 
de un an; 

−  au o valoare de achiziție mai mare sau egală cu 
2500 lei, fie ca element singular fie prin agrega-
rea mai multor elemente componente ale aceluiași 
complex de bunuri corporale. 

Bunurile corporale care nu îndeplinesc condițiile de 
recunoaștere ca și imobilizări corporale se recunosc in-
tegral în contul de profit sau pierdere la data punerii în 
folosinţă și se vor evidenţia distinct, în afara bilanţului, 
în conturi de evidenţă. 

Imobilizările corporale cuprind: 

a) Terenuri și amenajări de terenuri 

b) Construcţii 

c) Amenajări de spații închiriate 

d) Instalaţii tehnice și mijloace de transport 

e)  Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protec-
ţie a valorilor umane și materiale și alte active cor-
porale. 

Banca folosește modelul reevaluării pentru imobilizările 
corporale de tip „Construcții”, respectiv modelul bazat 
pe cost pentru toate celelalte imobilizări corporale, in-
clusiv pentru „Amenajări spații închiriate”. Dacă un activ 
este reevaluat, toate activele din acel grup sunt reeva-
luate, în afara cazurilor excepționale când nu există o 
piață activă pentru respectivul activ.

După recunoașterea ca activ, un element de imobilizări 
corporale evaluat la cost este contabilizat la costul său 
minus orice amortizare acumulată și orice pierderi acu-
mulate din depreciere. Până la 30 iunie 2004, costul a 
fost obținut prin retratarea costului istoric în lei cu in-
dicele general al prețului între luna achiziției și sfârșitul 
anului de raportare.

După recunoașterea ca activ, un element de imobilizări 
corporale de tip „Construcții” a cărui valoare justă poa-
te fi evaluată în mod fiabil este contabilizat la o valoare 
reevaluată, aceasta fiind valoarea sa justă la data ree-
valuării minus orice amortizare acumulată și orice pier-
deri acumulate din depreciere. 

Surplusul din reevaluare este inclus în capitalurile pro-
prii și transferat direct în rezultatul reportat atunci când 
activul este casat sau cedat. Reducerile de valoare sunt 
acoperite cu orice rezervă de reevaluare existentă pen-
tru respectivul activ. Dacă nu există un asemenea sur-
plus sau nu este suficient pentru reducere, suma co-
respunzătoare este recunoscută în contul de profit sau 
pierdere. Banca reevaluează grupa „Construcţii” o dată 

la 3 ani, folosind experți evaluatori, membri ANEVAR. 

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează în-
cepând cu luna următoare punerii în funcţiune și până 
la recuperarea integrală a valorii lor de intrare, folosind 
regimul de amortizare liniară. 

Terenurile nu se amortizează. Investiţiile efectuate la 
imobilizările corporale luate cu chirie se amortizează li-
niar pe durata cea mai mică între durata rămasă a con-
tractului de închiriere și durata estimată de utilizare 
a acestora.

Ratele de amortizare anuale și duratele de viață utilă sunt 
următoarele:

CatEGoriE durata normală 
dE funCționarE 

rata anuală dE 
amortizarE

Clădiri 50 ani 2%

Echipamente birou 3 - 6 ani 16,67% - 33,33%

Mobilier 5 - 24 ani 4,16% - 20%

Autovehicule 5 ani 20%

Cheltuielile pentru reparații și întreținere sunt incluse în 
cheltuielile de exploatare pe măsură ce au loc. Cheltu-
ielile ulterioare cu imobilizările corporale sunt recunos-
cute drept active atunci când cheltuiala îmbunătățește 
condiția activului peste starea inițială de performanță.

Atunci când valoarea contabilă a unei imobilizări cor-
porale este mai mare decat valoarea estimată a fi recu-
perată, valoarea bilanțieră este redusă la valoarea re-
cuperabilă. Câștigurile sau pierderile din Ieșiri de active 
corporale sunt determinate prin raportare la valoarea 
contabilă și sunt incluse în contul de profit sau pierdere.

q. iMobilizări necorporale
Imobilizările necorporale deţinute de bancă sunt acti-
ve achiziţionate pentru necesităţile proprii de utilizare și 
cuprind programe informatice, licenţe de utilizare și alte 
active similare. 

O imobilizare necorporală recunoscută ca activ este 
evaluată iniţial la costul său. După recunoașterea ca ac-
tiv, o imobilizare necorporală este evaluată la costul său 
istoric, minus orice amortizare cumulată și orice pierderi 
din depreciere cumulate. 

Imobilizările necorporale sunt amortizate pe baza me-
todei liniare pe perioada lor de viață estimată de 3-5 
ani. Licenţele de utilizare și alte imobilizări necorporale 
similare se amortizează pe perioada contractului sau 
pe durata de utilizare, după caz.

r.  deprecierea iMobilizărilor 
corporale și necorporale 

Imobilizările corporale și necorporale sunt revizuite pen-
tru depreciere ori de câte ori evenimente sau modificări 
ale circumstanțelor indică faptul ca valoarea contabilă 
ar putea să nu fie recuperată. Oricând valoarea conta-
bilă a unui activ depășește valoarea 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 
reevaluată 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 fluxurilor 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 lu-
cru nu este cu putință, pentru unități generatoare de 
venituri.

Reversarea unei pierderi din depreciere recunoscută 
în anii anteriori este înregistrată atunci când există un 
indiciu că pierderea din depreciere recunoscută an-
terior nu mai există sau a scăzut. Reversarea este 
înregistrată în contul de profit sau pierdere, excepție 
făcând situația în care activul este înregistrat la suma 
reevaluată, caz în care reversarea este tratată drept 
o creștere a surplusului din reevaluare recunoscut în 
capitalurile proprii. 

s. investiții iMobiliare
Investiţiile imobiliare sunt proprietăţi deţinute fie pentru 
a fi închiriate, fie pentru creșterea valorii capitalului sau 
pentru ambele, dar nu pentru vânzarea în cursul acti-
vităţii obișnuite, utilizarea în activitatea curentă sau alte 
scopuri administrative. 

Investiţiile imobiliare sunt recunoscute iniţial la valoarea 
justă, incluzând preţul de achiziţie și orice alte cheltu-
ieli directe atribuibile, și evaluate după recunoașterea 
iniţială. 

Pentru transferul unei investiții imobiliare contabilizate la 
valoarea justă în categoria proprietăților imobiliare utili-
zate de Banca/Grupul, costul proprietății considerat în 
scopul contabilizării ei ulterioare în conformitate cu IAS 
16 este valoarea sa justă de la data modificării utilizării.

Dacă o proprietate imobiliară utilizată de Bancă/Grupul 
devine o investiție imobiliară contabilizată la valoarea 
justă, Banca/Grupul aplică IAS 16 până la data modi-
ficării utilizării, tratând orice diferență la acea dată între 
valoarea contabilă a proprietății imobiliare și valoarea sa 
justă la fel ca pe o reevaluare efectuată în conformitate 
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cu IAS 16.

Câștigurile sau pierderile din modificarea valorii juste a 
investițiilor imobiliare în conformitate cu IAS 40 sunt re-
cunoscute în contul de profit și pierdere al exercițiului 
financiar în care se produc, fără determinarea și conta-
bilizarea amortizării acestora.

O investiție imobiliară este derecunoscută în momentul 
cedării sau atunci când investiția imobiliară este definitiv 
retrasă din folosință și nu se mai preconizează genera-
rea de beneficii economice viitoare din cedarea ei.

t. beneFiciile angajaților
Beneficii pe termen scurt acordate angajaților

Beneficiile pe termen scurt sunt beneficii ale angajaților 
(altele decât compensațiile pentru încetarea contrac-
tului de muncă) care sunt scadente integral în termen 
de douăsprezece luni de la sfârșitul perioadei în care 
angajații prestează serviciul în cauză și includ sala-
rii, contribuţii la asigurările sociale, concedii de odih-
nă anuale plătite și concedii medicale plătite, prime și 
participări la profit și beneficii nemonetare. Beneficiile 
pe termen scurt acordate angajaţilor 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 fi-
nanciare drept contribuții la Fondul Național de Pensii, 
administrat de Casa de Asigurări Sociale (un plan de 
contribuții finanțat pe bază de plăți eșalonate). Banca/
Grupul nu are nici o obligatie legală sau subînteleasă 
să plătească beneficii viitoare. Singura obligatie este 
să plăteasca obligații în momentul în care devin sca-
dente. Dacă membrii Casei de Asigurări înceteaza 
a mai fi angajați ai Băncii/Grupului, nu va mai exista 
nici o obligație din partea Băncii/Grupului să plăteas-
că beneficii câștigate de acesti angajati în anii anteriori. 
Contribuțiile Băncii/Grupului sunt incluse în cheltuieli cu 
salariile și cheltuieli asimilate. 

Beneficiile pe termen lung includ primele și partici-
pările la profit care nu sunt plătibile în totalitate în ter-
men de douăsprezece luni de la prestarea serviciilor în 
cauză. 

Pentru serviciile prestate de către angajaţi în decursul 
unei perioade contabile, banca recunoaște prin chel-
tuieli valoarea neactualizată a beneficiilor pe termen 
scurt/lung rămase a fi plătite ca și datorii, respectiv ca 
și cheltuieli înregistrate în avans, dacă valoarea deja 
plătită depășește valoarea neactualizată a beneficiilor. 
Beneficiile pe termen scurt/lung se recunosc ca și chel-
tuieli cu excepția cazurilor în care acestea se includ în 
costul activelor conform IAS 2 sau IAS16. 

Banca recunoaște costul preconizat al beneficiilor pe ter-
men scurt reprezentând absenţele compensate cumula-
te în exercițiul financiar în care serviciile sunt prestate.

Compensaţiile pentru încetarea contractului de mun-
că sunt beneficii ale angajaților care se plătesc fie ca 
urmare a deciziei Băncii/ Grupului de a desface con-
tractul de muncă al unui angajat înainte de data norma-
lă de pensionare, fie ca urmare a deciziei angajatului de 
a accepta în mod voluntar disponibilizarea în schimbul 
compensațiilor respective. 

Banca/Grupul recunoaște compensaţiile pentru înceta-
rea contractului de muncă ca și datorii sau provizioane 
numai atunci când s-a angajat în mod demonstrabil să 
desfacă contractul de muncă al unui angajat sau grup 
de angajați înainte de data normală de pensionare sau 
să acorde compensații pentru încetarea contractului de 
muncă, în urma unei oferte făcute pentru a încuraja dis-
ponibilizarea voluntară. 

Beneficiile post angajare includ beneficiile acordate 
la pensionare, clasificate drept plan de beneficii definite 
și evaluate prin metode actuariale pe baza metodei uni-
tăţii de credit proiectate. 

Un plan de beneficii definite este un plan care defineș-
te suma pe care un angajat o va primi la pensionare, 
depinzând în mod uzual de unul sau mai mulţi factori, 
precum vârsta, numărul de ani de activitate și remune-
raţie. Datoria recunoscută în bilanţul Băncii în raport cu 
planul de pensii de tip beneficii definite este valoarea 
prezentă a beneficiilor definite la data raportării, mai pu-
ţin valoarea justă a activelor aferente planului, la care se 
adaugă ajustări pentru câștigurile/pierderile actuariale 
nerecunoscute și costurile aferente serviciului trecut.

Pe baza contractului colectiv de munca, Banca are 
obligația legală să plateasca angajatilor la pensionare 
beneficii egale cu două salarii lunare. 

u.  Fonduri de stat și operațiuni în 
Mandat

În vederea îndeplinirii obiectivului strategic de susținere 
a economiei României, Banca/Grupul acționează în ca-
litate de agent al statului, în numele și în contul aces-
tuia, oferind agenților economici produse și servicii de 
garantare, finanțare, asigurare.

În conformitate cu prevederile Legii 96/2000, cu modi-
ficările și completările ulterioare, EXIMBANK - S.A. be-
neficiază de constituirea la dispoziţia sa a următoarelor 
fonduri:

a)  Fondul destinat operațiunilor de garantare - Legea 
96/2000 - art. 10 a 

b)  Fondul destinat operațiunilor de asigurare și reasi-
gurare - Legea 96/2000 - art. 10 b

c)  Fondul destinat operațiunilor de finanțare- Legea 
96/2000 - art. 10 c

ce sunt utilizate pentru achitarea angajamentelor asu-
mate de EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statu-
lui (Legea 96/2000 - art. 12, alin.1).

Sumele temporar disponibile din fondurile mai sus 
menţionate sunt puse la dispoziţia EXIMBANK - S.A. 
ca surse atrase, necesare pentru susţinerea activităţii 
bancare în nume și cont propriu, în vederea îndeplinirii 
obiectivului băncii de stimulare a activităţii de comerţ 
exterior și dezvoltare și promovare a mediului de afa-
ceri românesc (legea 96, capitolul 4, „Activitatea EXIM-
BANK - S.A. în nume și în cont propriu”). Fondurile mai 
sus prezentate rămân la dispoziţia băncii pe perioadă 
nedeterminată, cu excepţia acelor sume la care se sta-
bilește prin convenţie menţinerea pe perioade de cel 
puţin 5 ani.

Fondurile statului puse la dispoziția EXIMBANK - S.A. 
sunt prezentate în situația consolidată și individuală a 
poziției financiare ca datorii financiare „Fonduri stat”, 
fiind recunoscute inițial la valoarea justă a sumelor pri-
mite, mai puțin costurile tranzacției. Pentru utilizarea 
acestora, Banca/Grupul reîntregește fondurile statului 
cu dobânzile stabilite în Legea 96/2000, acestea fiind 
prezentate în contul de profit sau pierdere ca și “Chel-
tuieli cu dobânzile”.

Activele și angajamentele finanțate de fondurile statului 
puse la dispoziția EXIMBANK sunt acordate în nume-
le și contul statului român, nefiind controlate de bancă 
și neurmărindu-se obținerea de beneficii economice 
de către aceasta, ca atare neîndeplinind condițiile de 
recunoaștere stabilite de Standardele Internaționale de 
Raportare Financiară aplicabile și Cadrul General IASB. 
Urmare a neîndeplinirii condițiilor de recunoaștere, acti-
vele și angajamentele acordate în numele și contul sta-
tului român aflate sub administrarea EXIMBANK S.A. 
nu sunt incluse în poziția financiară a Băncii/Grupului. 

Pentru administrarea fondurilor statului, respectiv pentru 
operațiunile de agent desfășurate de Bancă în numele 
și contul statului român inclusiv administrarea activelor 
și angajamentelor finanțate sau acoperite din fondurile 
statului puse la dispoziția sa, Banca este remunerată cu 
comisioane de administrare, prezentate în contul de pro-
fit sau pierdere ca și “Venituri din comisioane”.

v. garanții Financiare 
Garanțiile financiare sunt contracte prin care Banca/ 
Grupul își asumă un angajament de a efectua plăți 
specifice către beneficiarul garanției financiare pentru 
a compensa pierderea pe care beneficiarul o suferă în 
cazul în care o anume terță parte nu reușește să își 
îndeplinească obligațiile asumate contractual. 

Garanțiile financiare sunt prezentate în notele la 
situațiile financiare la valoarea justă ca datorii contin-
gente, comisioanele aferente încasate în avans fiind 
amortizate pe durata de viață a garanției financiare la 
care se referă. 

w. iMpozitul pe proFit
Datoria curentă cu impozitul pe profit, conform legislației 
fiscale în vigoare, se recunoaște ca și cheltuială în anul 
în care se înregistrează profit.

Impozitul pe profit amânat este calculat, utilizându-se 
metoda reportului variabil pe baza de bilanț, pentru toa-
te diferențele temporare între baza de impozitare a ac-
tivelor și datoriilor și valoarea contabilă în scopul rapor-
tării 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 recunoscută 
pentru toate diferențele temporare dintre baza de cal-
cul a datoriilor și activelor și valoarea contabilă la data 
bilanțului în scopul raportării financiare, care se vor con-
cretiza în sume taxabile în perioadele următoare.

Creanțele cu impozitul pe profit amânat sunt recunos-
cute pentru toate diferențele temporare între baza de 
impozitare și valoarea contabilă a activelor și datoriilor 
la data bilanțului, precum și pentru creditele și pierderile 
fiscale neutilizate și reportate în perioada următoare, în 
măsura în care este probabil un profit impozabil viitor, 
asupra cărora vor putea fi imputate aceste diferențe 
temporare și credite și pierderi fiscale neutilizate. 

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

Cota de impozit utilizată la calculul impozitului curent 
și amânat a fost la 31 decembrie 2016 de 16% (31 
decembrie 2015: 16%).

x. datorii și active contingente
O datorie contingentă este:

-  o obligație potențială care apare ca urmare a unor 
evenimente anterioare și a cărui existență va fi con-
firmată numai de apariția sau ne-apariția unuia sau 
mai multor evenimente viitoare incerte, care nu 
sunt controlate în totalitate de Banca/Grupul; sau 

-  o obligație curentă care apare ca urmare a unor 
evenimente anterioare, dar nu este recunoscută 
deoarece:
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-  este improbabil ca pentru stingerea acelei obligații 
să fie necesară o ieșire de resurse care incorporea-
ză beneficii economice; sau

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

Datoriile contingente nu sunt recunoscute în situațiile 
financiare, dar sunt prezentate în notele la situațiile fi-
nanciare. 

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

y. părți aFiliate 
O contraparte este considerată parte afiliată Grupului 
sau Băncii dacă: 

a.  în mod direct, sau indirect prin unul sau mai mulți 
intermediari, partea respectivă : 

−  controlează, sau este controlată de către, sau se 
află sub controlul comun al Grupului său al Băncii 
(incluzând aici societăţile-mamă și subsidiarele); 

−  are un interes în Grup sau în Bancă, ce îi conferă o 
influenţă semnificativă asupra Băncii; sau 

− are un control comun asupra Grupului sau Băncii; 

b. partea este un asociat al Grupului sau al Băncii; 

c.  partea este o asociere în participaţie în care Grupul 
sau Banca este unul din participanţi; 

d.  partea este membru al personalului cheie de mana-
gement al Grupului sau al Băncii ; 

e.  partea este o rudă apropiată a vreuneia dintre per-
soanele de la (a) – (d) ; 

f.  partea este o entitate controlată, sub control comun sau 
influenţată semnificativ, sau pentru care o putere de vot 
semnificativă este deţinută, în mod direct sau indirect, 
de orice persoană menţionată la (d) sau €; sau 

g.  partea este un plan de beneficii post-angajare pentru 
angajaţii Băncii, sau pentru orice entitate care este 
parte afiliată Băncii. 

Ministerul Finanțelor Publice este parte afiliată, precum 
și entitățile în care Ministerul Finanțelor Publice este 
acționar majoritar. 

Tranzacțiile aferente părților afiliate reprezintă un trans-
fer de resurse sau obligații între părțile afiliate, indife-

rent dacă un preț este plătit sau nu. În vederea stabilirii 
relaţiilor cu părţi afiliate, se acordă atenţie substanţei 
relaţiilor respective și nu numai formei juridice.

z. rezerve de capital
Rezervele înregistrate în capitalurile proprii în situația 
poziției financiare a Băncii/Grupului includ:

−  rezerva aferentă activelor financiare disponibile 
pentru vânzare care cuprinde modificările în valoa-
rea justă a investițiilor disponibile pentru vânzare, 
nete de impozitele amânate;

−  rezerva aferentă imobilizărilor corporale care cu-
prinde modificările în valoarea justă a mijloacelor 
fixe, nete de impozitele amânate;

−  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 impozitu-
lui pe profit;

−  rezerva generală pentru riscuri bancare cuprinde 
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 facilități fiscale, potrivit pre-
vederilor legale sau constituite din profitul net, 
conform hotărârii adunării generale a acționarilor.

aa. inForMație pe segMente 
Un segment este o componentă distinctă a Grupului/
Băncii, implicat în furnizarea de produse sau servicii, 
supuse unor riscuri, care sunt diferite de cele ale altor 
segmente. 

bb. contracte de leasing
Un contract de leasing este clasificat drept un leasing 
financiar dacă el transferă în mod semnificativ toate 
riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprieta-
te. Un contract de leasing este clasificat drept leasing 
operațional dacă nu transferă în mod semnificativ toate 
riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate.

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

Când un leasing operațional este reziliat înainte de expira-
rea perioadei de leasing, orice plată de efectuat către lo-
cator drept penalizare este recunoscută drept cheltuială 

în perioada în care are loc rezilierea.

cc. îMpruMuturi
Împrumuturile sunt recunoscute inițial la valoarea jus-
tă, și sunt ulterior înregistrate la costul amortizat; orice 
diferențe dintre plăți, inclusiv costurile tranzacției și va-
loarea de răscumparare sunt recunoscute în contul de 
profit și pierdere pe perioada împrumuturilor, folosind 
metoda dobânzii efective. 

dd. venituri din priMe de asigurare
Veniturile din prime brute subscrise cuprind prime-
le încasate și de încasat aferente tuturor contractelor 
de asigurare care intră în vigoare în exercițiul financiar. 
Primele brute subscrise includ valoarea primelor brute 
încasate și de încasat aferente contractelor de asigura-
re ale căror riscuri încep în cursul exercițiului financiar. 
În situația în care durata contractului de asigurare este 
mai mare de un an, prima brută subscrisă reprezintă 
valoarea primelor brute încasate și de încasat aferen-
tă unui an calendaristic din contractul de asigurare, cu 
excepția contractelor cu primă unică, pentru care prima 
brută subscrisă reprezintă valoarea primei brute unice 
aferente contractului de asigurare. Pentru contractele 
încheiate în monedă străină, primele brute subscrise 
sunt evidențiate în lei la cursul de schimb istoric de la 
data începerii riscului. 

Veniturile din prime brute subscrise sunt prezentate net 
de primele brute subscrise anulate ca urmare a încetării 
valabilității unui contract de asigurare înaintea termenu-
lui de expirare a acestuia sau în cazul neplății primelor 
de asigurare.

n Alte Creanțe

Creanțele societății de asigurări față de alți terți decât 
personalul propriu, clienți și furnizori, se înregistrează în 
contul de debitori diverși. 

Având în vedere natura operațiunilor de asigurare 
desfășurate, societatea înregistrează în evidențele sale 
contabile și creanțe reprezentate de dosare de daună 
cu drept de regres.

Astfel, ulterior momentului achitării despăgubirii con-
form contractului de asigurare, în baza informațiilor 
primite de la Serviciul juridic, societatea recunoaște și 
creanța aferentă regresului deschis împotriva părții vi-
novate de producerea evenimentului asigurat.

ee. reasigurare
În cadrul activității curente pe care o desfășoară, Gru-
pul cedează o parte din riscul de asigurare. Activele din 
reasigurare reprezintă soldurile de primit de la societăți 
de reasigurare. 

Beneficiile la care are dreptul Grupul conform contrac-
telor sale de reasigurare sunt recunoscute ca active din 
reasigurare. Grupul prezintă ca active partea cedată din 
rezerva de primă și din rezerva de daune. 

Sumele recuperabile de la sau datorate reasigurătorilor 
sunt evaluate în concordanță cu sumele asociate con-
tractelor de asigurare reasigurate și în conformitate cu 
termenii fiecărui contract de reasigurare. Datoriile din 
reasigurare constau în primele de plată pentru contrac-
tele de reasigurare și sunt recunoscute ca o cheltuială.

Sumele de încasat și de plătit din activitatea de reasi-
gurare cu aceeași entitate pot fi compensate reciproc, 
deoarece plățile care urmează să fie efectuate de către 
ambele părți sunt similare în natură și scadențe și plăti-
bile în același timp.

Conturile de primit și de plătit din operațiunile curente 
de reasigurare provin din operațiuni de decontare de 
cont curent cu reasigurătorii și brokerii de reasigurare 
în legătură cu activitatea de reasigurare cedată (reasi-
gurare pasivă). 

Creanțele din reasigurări cedate sunt analizate periodic, 
cel puțin la fiecare perioadă de raportare, din perspectiva 
riscului de neîncasare pentru creanțele de la reasigurători 
cu o vechime mai mare de 365 zile. Ajustările de depre-
ciere a acestor creanțe se estimează la nivelul pierderii 
probabile și se înregistrează în contul de profit și pierdere.

FF. rezerve teHnice
n Rezerva de prime 

Rezerva de prime se calculează lunar prin însumarea 
cotelor-părți din primele brute subscrise, aferente peri-
oadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel 
încât diferența dintre volumul primelor brute subscrise 
și această rezervă să reflecte primele brute alocate 
părții din riscurile expirate la data calculării. Această re-
zervă se calculează individual pentru fiecare contract 
de asigurare.

n Rezerva de daune avizată 

Rezerva de daune avizate se constituie pentru daunele 
avizate și în curs de lichidare pentru fiecare contract de 
asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului 
asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care 
vor fi efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune. 
Rezerva totală care trebuie constituită va fi obținută prin 
însumarea valorilor rezervei de daune calculate pentru 
fiecare contract de asigurări generale. 

Elementele luate în considerare în calculul rezervei pen-
tru daune sunt:

•  valoarea estimată a despăgubirii cuvenite pentru 
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daună avizată;

•  cheltuielile cu constatarea și evaluarea pagubei, 
aferente serviciilor prestate de terțe persoane;

•  costurile de lichidare a daunei, aferente serviciilor 
prestate de terțe persoane.

n Rezerva de daune neavizate (IBNR)

Rezerva de daune neavizate se creează și se ajustează 
anual, la încheierea exercițiului financiar, în baza esti-
mărilor societății, ale cuantumului daunelor pentru eve-
nimente întâmplate, dar încă neavizate sau insuficient 
avizate. 

Pentru estimarea rezervei de daune neavizate (IBNR) se 
folosesc, în funcție de clasa de asigurare, în principal 
următoarele metode: metoda Chain–Ladder, metoda 
tabelului de întârziere, metoda Bornhuetter – Ferguson, 
fără a fi însă limitative la acestea.

n Rezerva pentru riscuri neexpirate

Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe 
baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea 
exerciţiului financiar, în cazul în care se constată faptul 
că cheltuielile aferente daunelor estimate în viitor de-
pășesc rezervele de prime constituite minus cheltuieli-
le de achiziție amânate și, drept urmare, în perioadele 
viitoare rezerva de primă calculată nu va fi suficientă 
pentru acoperirea daunelor ce vor apărea în exerciţiile 
financiare următoare.

n Testul privind adecvarea datoriilor

Societatea efectuează testul de adecvare a rezervelor 
tehnice pentru a evalua dacă datoriile rezultate din con-
tractele de asigurare recunoscute prin rezervele tehni-
ce sunt adecvate. Testul folosește estimări curente ale 
fluxurilor de trezorerie viitoare aferente contractelor sale 
de asigurare. Dacă această evaluare arată că valoarea 
contabilă a datoriilor de asigurare minus costurile de 
achiziție amânate este inadecvată, întreaga diferență 
trebuie să fie recunoscută în profit sau pierdere. Tes-
tul de adecvare a rezervelor tehnice se efectuează cel 
puțin anual la încheierea exercițiului financiar, pe baza 
fluxurilor de trezorerie brute.

Testul de adecvare a rezervelor tehnice aferente riscuri-
lor neexpirate constă în comparația următoarelor două 
elemente:

i. rezerva de prime minus costurile de achiziție amâ-
nate;

ii. suma dintre despăgubirile estimate (inclusiv cos-
turile de instrumentare a cererilor de despăgubire) și 
costurile de administrare. 

Obținerea unei valori obținute la punctul i) mai mică de-
cât cea obținută la punctul ii), indică o insuficiență și 
impune diminuarea soldului cheltuielilor de achiziție re-

portate cu deficiența observată iar în cazul în care sol-
dul cheltuielilor de achiziție reportate nu este suficient, 
crearea unei rezerve suplimentare. 

Societatea folosește cele mai bune presupuneri, astfel:

•  despăgubirile viitoare (inclusiv costurile de instru-
mentare a cererilor de despăgubire) se estimează 
în funcție de rata daunei finale pe an de subscriere 
pentru fiecare clasă de asigurări; având în vedere 
faptul că riscurile neexpirate provin în marea majo-
ritate din ultimul/ultimii ani de subscriere;

•  cheltuielile de administrare viitoare se estimează în 
funcție de rata medie a cheltuielilor administrative 
la nivelul întregului portofoliu de asigurări (exclu-
zând cheltuielile de achiziție care au fost incluse în 
calculul costurilor de achiziție amânate).

La 31 decembrie 2016 testul de adecvare a datoriilor 
a arătat o deficiență în valoare de 1.711 mii lei (31 de-
cembrie 2015 deficiența de 508 mii lei).

gg. corectarea erorilor contabile 
Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor 
cu următoarele mențiuni : 

−  erorile aferente exerciţiului curent se corectează, 
înainte de a se autoriza publicarea situaţiilor finan-
ciare, prin stornarea operaţiunii eronate și înregis-
trarea corectă a operaţiunii în cauză; 

−  erorile aferente exerciţiului precedent se corec-
tează pe seama rezultatului reportat în cazul celor 
semnificative, respectiv pe seama rezultatului cu-
rent în celelalte cazuri; 

−  în cazul corectării de erori care generează pierde-
re contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită 
înainte de efectuarea oricărei repartizări din profit; 

−  corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare 
precedente nu determină modificarea situaţiilor 
financiare ale acelor exerciţii, acestea rămânând 
așa cum au fost publicate; 

−  în cazul corectării de erori pe seama rezultatului 
reportat, Banca/Grupul procedează la: 

»  retratarea valorilor comparative pentru perioa-
da (perioadele) anterioară(e) prezentată(e) în 
care a apărut eroarea; 

»  dacă eroarea a apărut înainte de cea mai în-
depărtată perioadă anterioară prezentată, re-
tratarea soldurilor de deschidere ale activelor, 
datoriilor și capitalurilor proprii pentru cea mai 
îndepărtată perioadă anterioară prezentată. 

n Corectarea erorilor aferente anilor precedenți

În cursul anului 2016, filiala EximAsig a înregistrat o 

creanță din prime privind o poliță de asigurare aferentă 
anului 2014 (în suma de aprox. RON 4 milioane), care 
a fost provizionată integral. Înregistrările contabile s-au 
realizat pe seama rezultatului reportat, fără a avea însă 
un impact în rezultatul curent al anului 2016, respectiv 
2015. Corecția erorii este prezentată în nota 21.

HH. eveniMente ulterioare bilanțului
Evenimentele ulterioare bilanțului ajustabile, respectiv 
cele care aduc informații suplimentare despre poziția 
Băncii/Grupului la data întocmirii bilanțului (evenimente 
care ajustează) sau indică faptul ca nu se mai respectă 
principiul continuității, sunt reflectate în situațiile finan-
ciare. Evenimentele ulterioare bilanțului ne-ajustabile 
sunt prezentate în note, atunci când se dovedesc a fi 
semnificative.

03. VENITURI DIN DOBâNzI 

04. CHELTUIELI CU DOBâNzILE

 
31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Venituri din dobânzi aferente:

Credite acordate clientelei 72.352 72.352 84.750 84.750

Conturi curente și depozite la bănci  892  375  1,842  1,298 

Dobânzi negative la depozite atrase  113  113  -   -  

Valori primite în pensiune 208 208 852 852

Investiții disponibile pentru vânzare 52.708 52.708 52.161 52.161

Investiții deținute până la scadență 2.763 2.576 8.112 7.826

129.036 128.332 147.717 146.887

Veniturile aferente creditelor depreciate, atât la nivel de Grup cât și la nivel de Bancă, sunt în sumă de 5.318 mii lei 
în cursul anului 2016, respectiv 5.307 mii lei în cursul anului 2015.

Detalii cu privire la modalitatea de determinare a dobânzilor aferente depozitelor de la stat precum și a variației anuale 
se regăsesc în nota 23.

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Cheltuieli cu dobânzile aferente:

Depozite de la MFP 15.136  15.136 26.266 26.266

Depozite ale altor bănci 1.785  1.785 1.237 1.237

Dobânzi negative la depozite și disponibilități la bănci 23  23 - -

Depozite ale clienților 7.009  7.033 9.668 9.662

23.953  23.977 37.171 37.165
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În cursul exercițiului financiar 2016, Grupul/Banca a înre-
gistrat un câștig în suma de 26.275 mii lei (2015: 21.826 
mii lei) din cesiunea instrumentelor financiare disponibile 

pentru vânzare, în speță titluri de stat și obligațiuni guver-
namentale, denominate în lei și/sau în Euro.

05.  CâȘTIG/(PIERDERE) DIN DEPRECIERE ACTIVE FINANCIARE ȘI 
GARANȚII ACORDATE 

07.  REzULTAT NET AFERENT INVESTIȚIILOR ÎN INSTRUMENTE 
FINANCIARE DISPONIBILE PENTRU VâNzARE

09. VENITURI DIN ASIGURăRI, NET

08. VENITURI DIN COMISIOANE, NET 

06.  CâȘTIG/(PIERDERE) DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR, 
INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE ȘI TRANzACȚIONARE 

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Câștig/(pierdere) din ajustări pentru depreciere credite 
(nota 17) -73.823 -73.823 -24.011 -24.011

Venituri din recuperări de credite scoase din evidență 15.365 15.365 14.195 14.195

Ajustări pentru depreciere debitori diverși, constituite în perioada 
curentă (nota 21) -3.232 -1.621 -3.514 -2.230

Ajustări pentru depreciere debitori diverși, reluări în perioada 
curentă (nota 21) 3.102 1.883 3.088 1.804

Câștig/(pierdere) din ajustări pentru depreciere debitori 
diverși (nota 21) -130 262 -426 -426

Venituri din recuperări de creanțe debitori diverși scoase 
din evidență 377 377 87 87

Provizioane pentru garanții financiare clientelă, constituiri -8.285 -8.285 -3.798 -3.798

Provizioane pentru garanții financiare clientelă, reluări 2.588 2.588 -1 -1

Provizioane pentru garanții financiare date în favoarea clientelei 
(nota 26) -5.697 -5.697 -3.799 -3.799

ajustări pentru depreciere participații în filiale (nota 18) - -13.628 - -13.691

ajustări pentru constituiri de alte provizioane -37 - -3.198 -

-63.945 -77.144 -17.152 -27.645

31-dEC-16  31-dEC-16  31-dEC-15  31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Câștiguri/(pierderi) din diferențe de curs valutar 9.058 9.202 8.615 8.630

Câștig/(pierdere) din instrumente derivate pe rata dobânzii 2.436 2.436 - -

Câștig/(pierdere) din instrumente derivate pe cursul valutar 785 785 -74 -74

Câștig/(pierdere) din activități de tranzacționare instrumente 
financiare cu venit fix 53 53 - -

 Câștig / (pierdere) din instrumente financiare derivate 3.274 3.274 -74 -74

Câștigurile/(pierderile) din diferențe de curs valutar in-
clud următoarele:

−  Câștigurile sau pierderile realizate din tranzacții de 
schimb valutar la vedere;

−  Rezultatul net din reevaluarea activelor și pasivelor 
bilanțiere denominate în devize.

Câștigurile/(pierderile) din instrumente financiare deri-
vate includ:

−  Câștiguri sau pierderi potențiale aferente tranzacțiilor 
instrumentelor derivate pe rata dobânzii (determinate 
prin tehnici alternative de evaluare pe baza factorilor 
observabili de piață);

−  Câștiguri sau pierderi potențiale aferente tranzacțiilor 
instrumentelor derivate pe cursul de schimb încă ne-
decontate la data situației poziției financiare (deter-
minate prin tehnici alternative de evaluare pe baza 
factorilor observabili de piață);

−  Câștiguri sau pierderi potențiale aferente instru-
mentelor cu venit fix clasificate în portofoliul de 
tranzacționare (determinate pe baza cotațiilor direc-
te).

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Venituri din comisioane

Venituri din comisioane din operațiuni cu clientela 251 251 79 79

Venituri din comisioane aferente garanțiilor 4.658 4.658 3.309 3.309

Venituri operațiuni în mandat, din care: 17.061 17.061 23.555 23.555

Comisioane încasate de la statul român pentru operațiuni 
desfășurate în mandate 4.540 4.540 7.880 7.880

Comisioane încasate de la intermediarii și beneficiarii 
produselor acordate în numele și contul statului 12.521 12.521 15.675 15.675

Venituri din comisioane de la acreditivele de import 140 140 204 204

Venituri din comisioane aferente tranzacțiilor bancare 373 373 374 374

Alte venituri din comisioane 3.060 3.060 2.674 2.674

25.543 25.543 30.195 30.195

Cheltuieli cu comisioane -1.812 -1.778 -873 -837

Venituri din comisioane, net 23.731 23.765 29.322 29.358

Detalii cu privire la modalitate de determinare a comisioanelor aferente operațiunilor în mandat precum și a variației 
anuale se regăsesc în nota 24.

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Venituri din asigurări, net

Venituri din prime brute subscrise, nete de reasigurare (a) 6.641 - 5.608 -

Venituri din prime brute subscrise 11.625 - 18.039 -

Prime cedate în reasigurare -4.983 - -12.431 -

Cheltuieli cu variația rezervelor tehnice, net de reasigurare -9.795 - 6.396 -

Cheltuieli de achiziție și alte cheltuieli de subscriere -2.441 - -689 -

Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare (b) 5.913 - -557 -

Daune aferente contractelor de asigurare -12.866 - -4.087 -

Daune cedate în reasigurare 18.779 - 3.530 -

319   - 10.758 -

Compania EXIMASIG acordă o atenție deosebită sectorului asigurărilor de risc financiar, dezvoltând în anul 2016 
colaborarea cu EXIMBANK și alte bănci din piața românească.



www.eximbank.ro  |  087086

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMâNIEI - EXIMBANK S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMâNIEI - EXIMBANK S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

Astfel:

(a) Veniturile din prime brute subscrise includ în principal prime din asigurări pentru credite și garanții (principalele 
polițe de asigurare fiind acordate pentru acoperirea riscului de credit comercial);

(b) Alte cheltuieli tehnice, nete de reasigurare includ în principal daune din asigurări de credit.

10. ALTE VENITURI

13. IMPOzITUL PE PROFIT

12. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

11. SALARII ȘI ALTE CHELTUIELI ASIMILATE

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Venituri din penalități contractuale 928 928 1.617 1.617

Alte venituri 2.422 407 1.261 505

Venituri din leasing operațional (chirii) 4.257 4.257 3.824 3.824

Dividende și venituri asimilate 443 443 2.081 2.081

8.050 6.035 8.783 8.027

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Plăți salariale 51.117 46.717 45.972 41.870

Anulari, utilizări și constituiri provizioane -7.596 -7.596 4.524 4.524

total costuri salariale 43.521 39.121 50.496 46.394

Plăți aferente colaboratorilor (i) 7.341 7.341 11.605 11.605

Anulări, utilizări și constituiri provizioane 1.676 1.676 -2.225 -2.225

total costuri colaboratori 9.017 9.017 9.380 9.380

Plăți compensații disponibilizări 5 5 33 33

Anulări, utilizări și constituiri provizioane - - - -

total costuri disponibilizări 5 5 33 33

Contribuțiile angajatorului aferente salariilor 12.473 11.511 12.127 11.194

Plăți compensatorii pensionare 65 65 42 42

Anulări, utilizări și constituiri provizioane 266 266 -491 -491

total beneficii la pensionare 331 331 -449 -449

alte costuri de natură salarială 704 704 566 566

total salarii și cheltuieli asimilate *) 66.051 60.689 72.153 67.118

*)  Suma de 4 mii lei aferentă anului 2015 a fost reclasificată de la poziția „Alte cheltuieli de exploatare” la poziția 
„Alte costuri de natură salarială”.

Detalii cu privire la anulări, utilizări și constituiri de provizioane sunt prezentate în nota 26. 

(i)  Costurile aferente colaboratorilor includ drepturile administratorilor, directorilor executivi și neexecutivi în baza 
contractelor de mandat, precum și indemnizațiile cuvenite membrilor Adunării Generale a Acționarilor și membrilor 
Comitetului Interministerial de Garanţii și Credite de Comerţ Exterior, în conformitate cu prevederile Legii 96/2000 
(nota 23, „Fonduri de Stat”).

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Impozite și taxe  1.034 1.026  1.266 1.199

Cheltuieli cu poșta și telecomunicații  3.378 3.304  3.004 2.913

Cheltuieli de întreținere  4.776 4.618  3.842 3.734

Cheltuieli cu publicitate, protocol și sponsorizare  3.166 3.095  3.247 3.129

Consumabile  1.540 1436  1.596 1.513

Apă și energie  693 693  769 769

Chirii  5.033 5.033  4.851 4851

Servicii de consultanță  1.308 657  1.717 493

Alte servicii furnizate de terți  2.952 1.952  4.066 2.534

Cheltuieli cu paza și protecția  560 560  530 530

Cheltuieli privind informațiile comerciale  -   -  79   79  

Cheltuieli privind garantarea depozitelor  1.682 1.682  2.894 2.894

Alte cheltuieli  9.846 302  1.485 5807

35.968 24.358 29.346 25.445

*)  Suma de 9.846 mii lei este aferentă în principal companiei de asigurări EximAsig, reprezentând ajustări de depre-
ciere creanțe din regrese.

Principalele componente ale cheltuielilor cu impozitul pe profit sunt:

Reconcilierea între cheltuielile cu impozitele și profitul contabil este redată mai jos:

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Impozitul pe profitul curent 2.269 2.269 10.447 10.447

 Impozitul pe profitul amânat -2.813 -2.813 -2.952 -2.952

-544 -544 7.495 7.495

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

profit contabil înainte de impozitare (a) 3.743 4.729 62.220 49.305

Cotă impozit: 16% 599 757 9.955 7.889

Impactul fiscal al veniturilor neimpozabile -3.425 -2.941 -3.216 -3.120

Impactul fiscal al cheltuielilor nedeductibile 4.398 4.791 4.416 6.545

Impact fiscal repartizării de rezerve -38 -38 -359 -359

Impact pierderii fiscale reportate 1.035 - 159 -

impozit pe profit înainte de credit fiscal 2.569 2.569 10.955 10.955

Credit fiscal -301 -301 -508 -508

impozit pe profit curent 2.268 2.268 10.447 10.447

Impozit amânat aferent diferențelor temporare -2.812 -2.812 -2.952 -2.952

impozit pe profit în contul de profit și pierdere (B) -544 -544 7.495 7.495

(+) = cheltuieli / (-) =venituri

Cotă de impozitare efectivă (B/a%) -14,5% -11,5% 12,0% 15,2%
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16. INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE

15. CREANȚE ASUPRA INSTITUȚIILOR DE CREDIT

14. CONTURI DESCHISE LA BANCA NAȚIONALă A ROMâNIEI

Diferențele dintre reglementările și regulile fiscale și standardele contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare 
generează diferențe temporare ale valorii activelor și pasivelor, pentru care se calculează impozit pe profit amânat.

BanCa/Grup*
situația pozițiEi finanCiarE situația rEzultatului GloBal

2016 2015 2016 2015

impozit amânat 

Beneficii la pensionare 188 145 42 -79

Alte provizioane privind salariații 1.023 1.951 -928 840

Provizioane pentru credite 1.518 - 1.518 -

Depreciere investiții în filiale 5.107 2.927 2.180 2.191

7.836 5.023 2.812 2.952

Transfer la impozitul pe profit curent 2.927 - - -

4.909 5.023 2.812 2.952

amânate prin capitaluri proprii

Rezerva din reevaluare -4.889 -4.788 - -

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare, ajustări la 
valoarea justă -778 -2.867 - -

impozit amânat, net -758 -2.632 2.812 2.952

*) Valoarea impozitelor amânate este aceeași atât pentru Bancă cât și pentru Grup

Banca/Grupul a calculat impozitul pe profit amânat folosind cota de impozitare statutară de 16% atât pentru 2016 
cât și pentru 2015, aceasta fiind cota de impozitare aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2005. 

Banca/Grupul nu a calculat impozit pe profit amânat pentru rezervele statutare stabilite conform normelor bancare 
și legii societăților comerciale având în vedere prevederile fiscale aplicabile.

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup Grup

Conturi curente în lei 57.098 57.098 81.514 81.514

Conturi curente în devize 23.694 23.694 23.515 23.515

 total 80.792 80.792 105.029 105.029

Conturile curente în lei la Banca Națională a României 
(„BNR”) reprezintă rezerva minimă obligatorie. Soldul la 
31 decembrie 2016 este mai mic decat nivelul prevăzut 
pentru rezerva minimă obligatorie, Banca încadrându-
se în valorile medii de menținut pe perioada de aplicare, 
respectiv media de 93.393 mii lei pentru 24 decembrie 
2016 -23 ianuarie 2017 și 96.032 mii lei pentru 24 de-
cembrie 2015 - 23 ianuarie 2016.

Pentru conturile curente în devize, parte a rezervei 
minime obligatorii ținute în conturile Băncii Naționale 
a României, valoarea se încadrează în nivelul calculat 
de 3.941 mii euro pentru perioada de aplicare 24 de-
cembrie 2016 - 23 ianuarie 2017. Pentru perioada 24 
decembrie 2015 - 23 ianuarie 2016 nivelul calculat al 
rezervei minime obligatorii era de 5.595 mii euro. 

Ratele dobânzilor anuale plătite de Banca Națională a 
României în 2016 au variat între 0,10% și 0,14% pentru 
rezervele minime constituite în lei (2015: între 0,14 % și 
0,27%), în timp ce rezervele minime menținute în euro 
au fost remunerate cu o dobandă anuală variind între 
0,05% și 0,09% (2015: între 0,09% și 0,27%).

La 31 decembrie 2016, rezerva minimă obligatorie 
ținută la Banca Națională a României era stabilită la 8% 
pentru lei și 10% pentru soldurile denominate în USD 
sau EUR (31 decembrie 2015: 8% pentru lei și 14% 
pentru USD sau EUR).

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Plătibile la cerere 32.430 32.107 37.575 30.646

Depozite la termen 84.012 55.374 16.316 5.007

Depozite colaterale 1.362 1.362 - -

 total 117.804 88.843 53.891 35.653

Dobânzile pentru depozitele la termen plasate de către Bancă/Grup pe parcursul anului 2016 au variat între:

n 0,25% și 0,75% - pentru depozitele în lei (0,25% și 2,50% în 2015),

n 0,00% și 0,10% - pentru depozitele în EURO (0,00% și 0,40% în 2015).

Depozitele colaterale în suma de 1.362 mii lei includ depozitele constituite pentru instrumentele financiare derivate 
pe rata dobânzii.

Banca/Grupul era angajat în operațiuni cu instrumente financiare derivate neajunse la scadență și nedecontate după 
cum urmează:

ValoarEa justă

 noțional  aCtiVE  datorii 

2016: instrumente financiare derivate 537.140 1.366 -1.941

Instrumente Forex Swap 421.133 - -1.941

Rating Moody's A1 66,928 - -251

Rating Moody's A2 240,678 - -1,155

Rating Moody's Baa1 45,411 - -228

Rating Moody's P1 68,117 - -306

Instrumente Forex Forward (fără rating) 27.247 174 -

Instrumente pe rata dobânzii (A2) 88.760 1.192 -

2015: instrumente financiare derivate 378.931 31 -2.148

Instrumente Forex swap 378.931 31 -2.148

Rating Moody's A1 220,573 31 -481

Rating Moody's P1 90,490 - -1,533

Fără rating 67,868 - -134

Instrumente Forex Forward - - -

Instrumente pe rata dobânzii - - -

Instrumentele derivate pe cursul de schimb sunt reevaluate față de cursul forward rămas de scurs determinat pe 
baza cursului spot BNR și a ratelor de referință ale dobânzii aferente perioadei rămase de scurs, în timp ce valoarea 
de piață a instrumentelor derivate pe rata dobânzii (denominate în USD) este calculată față de curba randamentelor 
guvernamentale „zero-coupon” publicate pentru USD.
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31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

autorități publice 343.746 343.746 167.726 167.726

alte sectoare economice, total, din care: 1.942.471 1.942.471 1.759.618 1.759.618

A. Agricultură, silvicultură și pescuit 77.323 77.323 119.140 119.140

B. Industria extractivă 107.429 107.429 102.855 102.855

C. Industria prelucrătoare 997.530 997.530 946.418 946.418

D.   Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, 
a aburului și a aerului condiţionat 55.106 55.106 69.861 69.861

E. Aprovizionare cu apă 78.605 78.605 67.835 67.835

F. Construcţii 17.237 17.237 5.383 5.383

G. Comerţ cu amănuntul și comerţ cu ridicata 316.577 316.577 190.468 190.468

H. Servicii de transport și depozitare 102.014 102.014 73.128 73.128

I. Servicii de cazare și restaurante 15.608 15.608 16.137 16.137

J. Informare și comunicaţii 23.032 23.032 31.201 31.201

K. Intermediere financiară 91.817 91.817 69.191 69.191

L. Activităţi imobiliare 862 862 1.059 1.059

M. Activităţi specializate, știinţifice și tehnice 43.306 43.306 59.217 59.217

N. Servicii administrative și activităţi de sprijin 15.326 15.326 7.692 7.692

P. Educaţie - - - -

Q. Servicii privind sănătatea umană și servicii de asistenţă socială 595 595 - -

R. Alte servicii 104 104 33 33

total portofoliu 2.286.217 2.286.217 1.927.344 1.927.344

17. CREDITE

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Credite lei - autorități publice 343.746 343.746 167.726 167.726

Credite lei - alte persoane juridice 1.537.499 1.537.499 1.433.303 1.433.303

Credite devize - alte persoane juridice 404.972 404.972 326.315 326.315

total expunere 2.286.217 2.286.217 1.927.344 1.927.344

Ajustări depreciere lei - autorități publice -116 -116 - -

Ajustări depreciere lei - alte persoane juridice -109.862 -109.862 -80.376 -80.376

Ajustări depreciere devize - alte persoane juridice -16.260 -16.260 -4.649 -4.649

Ajustări specifice pentru credite depreciate -90.166 -90.166 -54.184 -54.184

Ajustări pentru pierderi întâmplate dar neidentificate -36.072 -36.072 -30.841 -30.841

total ajustări pentru depreciere -126.238 -126.238 -85.025 -85.025

Credite totale, net 2.159.979 2.159.979 1.842.319 1.842.319

Creditele și avansurile sunt acordate societăților înregistrate în România. Creditele pot fi rambursate înainte de a ajun-
ge la scadență. În cazul rambursării anticipate, pentru unele categorii de credite se percepe un comision/penalitate.

a) Mișcări ajustări pentru depreciere

b) Analiza pe tipuri de industrii 

c) Analiza calității portofoliului de credite 

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

ajustări pentru depreciere, sold inițial din care 85.025 85.025 93.736 93.736

Ajustări pentru depreciere 86.674 86.674 93.986 93.986

Dobânzi nerecunoscute aferente creditelor depreciate -1.649 -1.649 -250 -250

(Câștig)/pierdere din ajustări pentru depreciere în perioada 
curentă (vezi nota 5) 73.823 73.823 24.011 24.011

Ajustări pentru depreciere 78.322 78.322 25.842 25.842

Dobânzi nerecunoscute aferente creditelor depreciate -4.499 -4.499 -1.831 -1.831

anulări de ajustări pentru deprecierea creditelor scoase 
din evidență -32.679 -32.679 -32.920 -32.920

Anulări de ajustări pentru depreciere scoase din evidență -38.181 -38.181 -33.355 -33.355

Dobânzi nerecunoscute aferente creditelor depreciate scoase 
din evidență 5.502 5.502 435 435

(Câștig)/pierdere din diferențe din curs de schimb 69 69 198 198

Ajustări pentru depreciere aferente creanțelor depreciate 68 68 201 201

Dobânzi nerecunoscute aferente creditelor depreciate 1 1 -3 -3

ajustări pentru depreciere, sold final din care 126.238 126.238 85.025 85.025

Ajustări pentru depreciere 126.883 126.883 86.674 86.674

Dobânzi nerecunoscute aferente creditelor depreciate -645 -645 -1.649 -1.649

Banca finanțează majoritar companiile care sunt rezidente în România reprezentând 97% din total portofoliului de 
credite acordate clientelei, diferența fiind reprezentată de expuneri din factoring extern față de factori de import 
nerezidenți.

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

total creanțe nedepreciate 1.950.179 1.950.179 1.753.861 1.753.861

Curente 1.947.349 1.947.349 1.750.947 1.750.947

Restanțe și nedepreciate, din care: 2.830 2.830 2.914 2.914

Restanțe sub 30 zile 1.417 1.417 2.914 2.914

Restanțe între 31 -60 zile 1.413 1.413 - -

Restanțe între 61 -90 zile - - - -

Restanțe peste 90 zile - - - -

total creanțe depreciate, din care: 336.038 336.038 173.483 173.483

Cu serviciul datoriei curent sau sub 30 zile 309.763 309.763 98.998 98.998

Cu serviciul datoriei peste 30 zile 26.275 26.275 74.485 74.485

total portofoliu 2.286.217 2.286.217 1.927.344 1.927.344
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Repartizarea expunerilor indirecte pe sectoare industriale, reprezentate de angajamente de creditare și garantare 
este prezentată mai jos:

BanCa/Grupul
31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

anGajamEntE 
CrEditarE

anGajamEntE 
GarantarE

anGajamEntE 
CrEditarE

anGajamEntE 
GarantarE

A. Agricultură, silvicultură și pescuit 27.813 16.216 11.498 -

B. Industria extractivă 70 1.500 170 551

C. Industria prelucrătoare 122.585 208.780 207.338 206.673

D. Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale 9.985 5.457 2.634 20.065

E. Aprovizionare cu apă 5.292 11.336 1.393 3.341

F. Construcţii 1.024 83.902 5.878 60.123

G. Comerţ cu amănuntul și comerţ cu ridicata 40.043 45.792 56.347 25.172

H. Servicii de transport și depozitare 1.631 1.041 1.834 7.995

I. Servicii de cazare și restaurante 3.643 - 96 -

J. Informare și comunicaţii 63 75.901 5.914 1.302

K. Intermediere financiară 271.323 330 30.810 17.324

M. Activităţi specializate, știinţifice și tehnice 2.063 232 4.186 3.722

N. Servicii administrative și activităţi de sprijin 248 1.436 950 937

O. Administrații publice 121.690 - 26.067 -

R. Arte, divertisment și activităţi recreative - 707 - -

S. Alte servicii 342 - - -

total portofoliu 607.815 452.630 355.115 347.205

18. INVESTIȚII

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Investiții în filiale - 61.353 - 41.366

Ajustări de depreciere - -31.921 - -18.293

total - 29.432 - 23.073

% participație deținută 97,05% 93,78%

Participația în suma de 61.353 mii lei, reprezintă 97,05% 
din capitalul social al Companiei de Asigurări-Reasigu-
rări Exim România („EximAsig”) (fără rating), care nu are 
rating alocat.

Testele de depreciere efectuate de Bancă pentru date-
le de 31 decembrie 2016, respectiv decembrie 2015, 
au relevat existența unor indicii de depreciere, valoarea 
deprecierii investiției în filiala EximAsig fiind în sumă de 
31.921 mii lei la 31 decembrie 2016, respectiv în sumă 
de 18.293 mii lei la 31 decembrie 2015, cu o cheltuială 
adițională în 2016 de 13.628 mii lei.

În anul 2016, Filiala EximAsig a efectuat o majorare a 
capitalului social de 20,000 mii lei prin aport în numerar. 
EximBank a participat la majorarea capitalului social al 
filialei EximAsig cu 19,987 mii lei, diferența 13 mii lei 
fiind aport în numerar al acționarilor minoritari. Urmare 
a acestui demers participația acționarilor minoritari a 
fost diluată. Simultan, EximAsig a efectuat, în vederea 
acoperirii pierderii reportate din capitalul social, o dimi-
nuare a capitalului social cu suma de 26.466 mii lei prin 
reducerea valorii nominale a acțiunilor de la 10 lei la 4 
lei pe acțiune.

a) Investiții în filiale

b) Instrumente financiare disponibile pentru vânzare

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Instrumente de datorie - obligațiuni și titluri de stat (cost) 1.769.448 1.769.448 1.571.545 1.571.545

Creanțe atașate 35.992 35.992 38.934 38.934

Scăderea/creșterea valorii juste a instrumentelor financiare 
disponibile pentru vânzare 4.900 4.900 17.961 17.961

total investiții la valoarea justă 1.810.340 1.810.340 1.628.440 1.628.440

alte investiții evaluate la cost 167 167 167 167

total 1.810.507 1.810.507 1.628.607 1.628.607

La 31 decembrie 2016, Grupul/Banca deținea urmă-
toarele categorii de instrumente financiare cu venit fix:

a.  Instrumente de datorie ale administrației centrale de-
nominate în lei emise de Ministerul Finanțelor Publice;

b.  Instrumente de datorie ale administrației centrale 
denominate în valută emise de Ministerul Finanțelor 
Publice;

c. Obligațiuni emise de alte instituții de credit;

d. Obligațiuni emise de Primăria Municipiului București.

Instrumentele financiare disponibile pentru vânzare sunt 
măsurate la valoarea justă, bazată pe prețurile de piață 
ale titlurilor cotate (clasificate ca nivel 1) sau prin utilizarea 
tehnicilor alternative de evaluare în cazul obligațiunilor 

emise de alte instituții de credit (clasificate ca nivel 2). 

Valoarea justă a titlurilor nelistate (clasificate ca nivel 3) 
este estimată folosind modele corespunzătoare sau 
metode de evaluare adaptate la specificul rezultatului 
financiar al investitorului.

Pentru determinarea valorii juste a instrumentelor finan-
ciare disponibile pentru vânzare, clasificate ca nivel 2, 
pentru care nu sunt disponibile prețuri pe piață, Banca/
Grupul utilizează metode de evaluare bazate pe intrări 
de date observate direct, respectiv stabilește prețurile 
pe baza datelor observabile (rate dobânzi, cotații swap, 
cotații CDS), aplicabile pe piețele specifice valutelor în 
care sunt denominate titlurile deținute.

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Certificate de trezorerie MFP (Baa3) 326.581 326.581 - -

Obligațiuni MFP (Baa3-) 1.307.696 1.307.696 1.527.055 1.527.055

Obligațiuni Primăria Mun. București (Baa3) 91.370 91.370 23.891 23.891

Obligațiuni JP MORGAN (Aa2) 31.852 31.852 33.279 33.279

Obligațiuni UNICREDIT BANK S.A. (Fitch BBB ) 42.795 42.795 44.215 44.215

Obligațiuni Banque Internationale à Luxembourg (A2) 10.046 10.046 - -

Acțiuni Transfond, Swift (fără rating) 167 167 167 167

total 1.810.507 1.810.507 1.628.607 1.628.607

La 31 decembrie 2016 Banca/Grupul a gajat obligațiuni în valoare nominală de 3.000 mii lei (31 decembrie 2015: 
3.000 mii lei) în favoarea Băncii Naționale a României, în calitatea sa de administrator al sistemului de decontare pe 
baza brută în timp real – ReGIS, în scopul garantării decontării operațiunilor derulate de Bancă/Grup prin sistemul 
electronic de compensare multilaterală a plăţilor interbancare – SENT.
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Instrumentele financiare deținute până la scadență sunt evaluate la cost amortizat.

Banca/Grupul evaluează individual dacă există dovezi obiective de depreciere, caz în care se constată dacă a avut 
loc o pierdere din depreciere, valoarea pierderii este măsurată ca diferență dintre valoarea contabilă a activelor și 
valoarea prezentă a viitoarelor fluxuri de trezorerie. Valoarea contabilă a activului este redusă și valoarea pierderii este 
recunoscută în contul de profit sau pierdere. 

La 31 decembrie 2016 portofoliul de instrumente financiare deținute până la scadență al Băncii/Grupului constă în 
obligațiuni emise de Ministerul Finanțelor Publice din România în moneda națională (31 decembrie 2015: obligațiuni 
emise de Ministerul Finanțelor Publice din România în moneda națională). 

c) Instrumente financiare deținute până la scadență

d) Instrumente financiare deținute pentru tranzacționare

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Obligațiuni emise de MFP (Baa3 *) 15.262 - 115.173 109.607

Dobânzi cumulate 404 - 4.561 4.418

total 15.666 - 119.734 114.025

* Ratingul MFP prezentat este atribuit de către agenția externă de rating Moody’s.

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Certificate de trezorerie - - - -

Obligațiuni - MFP (Nivel 1) (Baa3) 17.582 17.582 - -

total 17.582 17.582 - -

Instrumentele financiare deținute pentru tranzacționare sunt măsurate la valoarea justă, bazată pe prețurile de piață 
ale titlurilor cotate (clasificate ca nivel 1) sau prin utilizarea tehnicilor alternative de evaluare în cazul obligațiunilor 
emise de alte instituții de credit (clasificate ca nivel 2). 

La 31 decembrie 2016 portofoliul de instrumente financiare deținute pentru tranzacționare al Băncii/Grupului constă 
în obligațiuni emise de Ministerul Finanțelor Publice din România în moneda națională.



www.eximbank.ro  |  097096

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMâNIEI - EXIMBANK S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMâNIEI - EXIMBANK S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

19. IMOBILIzăRI CORPORALE ȘI NECORPORALE

BanCa (la 31 dECEmBriE 2016) tErEnuri și 
Clădiri

amEnajări spații 
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 2016 7.570 1.222 26.382 3.875 153 39.202 24.837 1.309 26.146 65.348

Intrări 8 63 1.067 253 19 1.410  2.146  1.475 3.621 5.031

Reevaluare *) 295 - - - - 295 - - - 295

Ieșiri - - -1.477 - -60 -1.537 - - - -1.537

Transferuri între categorii 2 - 73 - -75 -  865  (865) - 0

Transferuri la investiții imobiliare -2.224 - - - - -2.224  -   -  - -2.224

la 31 decembrie 2016 5.651 1.285 26.045 4.128 37 37.146 27.848 1.919 29.767 66.913

amortizarea cumulată

la 1 ianuarie 2016 390 647 18.513 1.820 0 21.370 19.683 0 19.683 41.053

Amortizare anuală 161 250 2.623 677 0 3.711 4.144 0 4.144 7.855

Reevaluare -539 0 0 0 0 -539 0 0 0 -539

Ieșiri 0 0 -1.476 0 0 -1.476 0 0 0 -1.476

Transferuri între categorii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transferuri la investiții imobiliare 0 0 0 0 0 0 0 0 0

la 31 decembrie 2016 12 897 19.660 2.497 0 23.066 23.827 0 23.827 46.893

Valoarea contabilă la 31 decembrie 2016 5.639 388 6.385 1.631 37 14.080 4.021 1.919 5.940 20.020

Valoarea contabilă la 1 ianuarie 2016 7.180 575 7.869 2.055 153 17.832 5.154 1.309 6.463 24.295

*) Reevaluarea terenurilor și clădirilor în suma de 834 mii lei (din care 295 mii lei diferența favorabilă pentru valoarea 
contabilă brută a imobilizărilor și amortizarea aferentă în suma de 539 mii lei) a fost evidențiată în contrapartidă cu 
Rezerva din reevaluare (626 mii lei) și Alte venituri din exploatare (208 mii lei). Ultima reevaluare a clădirilor a fost efec-
tuată în anul 2016 de către experți evaluatori, membrii ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor din România). 

Valoarea brută a activelor imobilizate corporale amortizate complet, aflate încă în folosință la 31 decembrie 2015, este de 14.467 mii lei și valoarea brută a activelor necorporale, amortizate complet, aflate încă în folosință este de 13.238 mii lei.

Estimarea valorii de piața s-a realizat cu respectarea principiilor și tehnicilor de evaluare cuprinse în Standardele In-
ternaţionale de Evaluare (IVS), ediția 2013. Valoarea brută a activelor imobilizate corporale amortizate complet, aflate 
încă în folosință la 31 decembrie 2016, este de 14.251 mii lei și valoarea brută a activelor necorporale, amortizate 
complet, aflate încă în folosință este de 15.336 mii lei.

BanCa (la 31 dECEmBriE 2015) tErEnuri și 
Clădiri

amEnajări spații 
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 2015 9.572 1.188 22.951 3.875 258 37.844 23.046 190 23.236 61.080

Intrări - 105 3.505 - 62 3.672 1.651 1.259 2.910 6.582

Reevaluare -298 - - - - -298 - - - -298

Ieșiri - -105 -207 - - -312 - - - -312

Transferuri între categorii - 34 133 - -167 - 140 -140 - -

Transferuri la investiții imobiliare -1.705 - - - - -1.704 - - - -1.704

la 31 decembrie 2015 7.570 1.222 26.382 3.875 153 39.202 24.837 1.309 26.146 65.348

amortizarea cumulată

la 1 ianuarie 2015 262 412 16.256 1.170 - 18.100 15.069 - 15.069 33.169

Amortizare anuală 213 235 2.456 650 - 3.554 4.308 - 4.308 7.862

Reevaluare -85 - - - - -85 - - - -86

Ieșiri - - -199 - - -199 306 - 306 108

Transferuri între categorii - - - - - - - - - -

Transferuri la investiții imobiliare - - - - - - - - - -

la 31 decembrie 2015 390 647 18.513 1.820 - 21.370 19.683 - 19.683 41.053

Valoarea contabilă la 31 decembrie 2015 7.180 575 7.869 2.055 153 17.832 5.154 1.309 6.463 24.295

Valoarea contabilă la 1 ianuarie 2015 9.310 776 6.695 2.705 258 19.744 7.977 190 8.167 27.911
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Grupul (la 31 dECEmBriE 2016) tErEnuri și 
Clădiri

amEnajări spații 
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 2016 7.570 1.222 28.384 4.388 153 41.717 28.683 1.309 29.992 71.709

Intrări 8 63 1.083 253 19 1.426 2.146 1.475 3.621 5.047

Reevaluare 295 - - - - 295 - - - 295

Ieșiri - - -1.493 0 -60 -1.553 - - - -1.553

Transferuri între categorii 2 - 73 0 -75 0 865 -865 - 0

Transferuri la investiții imobiliare -2.224 - - - - -2.224 - - - -2.224

la 31 decembrie 2016 5.651 1.285 28.047 4.641 37 39.661 31.694 1.919 33.613 73.274

amortizarea cumulată

la 1 ianuarie 2016 390 647 20.360 2.276 - 23.673 23.520 - 23.520 47.193

Amortizare anuală 161 250 2.663 729 - 3.803 4.148 - 4.148 7.951

Reevaluare -539 - - - - -539 0 - 0 -539

Ieșiri - - -1.476 - - -1.476 0 - 0 -1.476

Transferuri între categorii - - 0 - - 0 0 - 0 0

Transferuri la investiții imobiliare - - 0 - - 0 0 - 0 0

la 31 decembrie 2016 12 897 21.547 3.005 - 25.461 27.668 - 27.668 53.129

Valoarea contabilă la 31 decembrie 2016 5.639 388 6.500 1.636 37 14.200 4.026 1.919 5.945 20.145

Valoarea contabilă la 1 ianuarie 2016 7.180 575 8.024 2.112 153 18.044 5.163 1.309 6.472 24.516

Ultima reevaluare a clădirilor a fost efectuată la 31 decembrie 2016 de către experți evaluatori, membrii ANEVAR 
(Asociația Națională a Evaluatorilor din România). Estimarea valorii de piață s-a realizat cu respectarea principiilor și 
tehnicilor de evaluare cuprinse în Standardele Internaţionale de Evaluare (IVS), ediția 2013, folosind abordarea prin 

Valoarea brută a activelor imobilizate corporale amortizate complet, aflate încă în folosință la 31 decembrie 2015, este de 14.467 mii lei și valoarea brută a activelor necorporale, amortizate complet, aflate încă în folosință este de 13.238 mii lei.

metoda comparațiilor.Valoarea brută a activelor imobilizate corporale amortizate complet, aflate încă în folosință la 
31 decembrie 2016, este de 14.251 mii lei și valoarea brută a activelor necorporale, amortizate complet, aflate încă 
în folosință este de 15.336 mii lei.

Grupul (la 31 dECEmBriE 2015) tErEnuri și 
Clădiri

amEnajări spații 
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 2015 10.365 1.188 24.963 4.388 258 41.162 26.890 190 27.080 68.242

Intrări - 105 3.511 - 62 3.678 1.653 1.259 2.912 6.590

Reevaluare -298 - - - - -298 - - - -298

Ieșiri -793 -105 -223 - - -1.121 - - - -1.121

Transferuri între categorii - 34 133 - -167 - 140 -140 - -

Transferuri la investiții imobiliare -1.704 - - - - -1.704 - - - -1.704

la 31 decembrie 2015 7.570 1.222 28.384 4.388 153 41.717 28.683 1.309 29.992 71.709

amortizarea cumulată

la 1 ianuarie 2015 961 412 18.061 1.540 - 20.974 18.214 - 18.214 39.188

Amortizare anuală 307 235 2.506 736 - 3.784 5.007 - 5.007 8.791

Reevaluare -85 - - - - -85 - - - -85

Ieșiri -793 - -207 - - -1.000 299 - 299 -701

Transferuri între categorii - - - - - - - - - -

Transferuri la investiții imobiliare - - - - - - - - - -

la 31 decembrie 2015 390 647 20.360 2.276 - 23.673 23.520 - 23.520 47.193

Valoarea contabilă la 31 decembrie 2015 7.180 575 8.024 2.112 153 18.044 5.163 1.309 6.472 24.516

Valoarea contabilă la 1 ianuarie 2015 9.404 776 6.902 2.848 258 20.188 8.676 190 8.866 29.054
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22. DATORII PRIVIND BăNCILE

21. ALTE ACTIVE 

20. INVESTIȚII IMOBILIARE

Investițiile imobiliare ale Băncii/Grupului sunt evaluate la valoarea justă, folosind metoda abordării prin venit.

sold la 1 ian 
2016 intrări iEșiri

rEEValuarE sold la 31 
dEC. 2016CâștiGuri (piErdEri)

Terenuri 8.451 513 - 708 - 9.672

Clădiri 26.725 1.711 - 1.161 - 29.597

total 35.176 2.224 - 1.869 - 39.269

Banca/Grupul a reevaluat investițiile imobiliare în anul 2016 pentru a determina valoarea de piață a acestora în baza 
unui raport de evaluare emis de un evaluator independent, membru ANEVAR, folosind metoda abordării prin venit.

Veniturile din închirierea investițiilor imobiliare în anul 2016 au fost în sumă de 4.257 mii lei (2015: 3.824 mii lei).

În cursul anului 2016, Banca/Grupul a transferat o proprietate imobiliară dată spre închiriere începând cu luna iunie 
2016 în categoria investițiilor imobiliare. Anterior închirierii proprietatea era clasificată ca și imobilizare corporală, în 
grupă terenuri și clădiri. Valoarea justă la momentul transferului a fost de 2.224 mii lei. După transferul proprietății în 
categoria investițiilor imobiliare nu au mai fost recunoscute cheltuieli cu deprecierea aceastei proprietăți imobiliare.

*)  La 31 decembrie 2016, Banca are o creanță de recuperat de la bugetul statului în sumă de 11.158 mii lei, repre-
zentând în principal plăți anticipate în cursul anului 2016 în contul impozitului pe profit.

**)  Comisioane de primit operațiuni în mandat în sumă de 683 mii lei aferente anului 2015 au fost incluse în alte active, 
eliminând prezentarea distinctă în bilanț.

*) în cursul anului 2016, EximAsig a înregistrat o creanță de primă privind o poliță de asigurare aferentă anului 2014 
(în sumă de aprox. RON 4 milioane), care a fost provizionată integral. Înregistrările contabile s-au realizat pe seama 
rezultatului reportat, fără a avea însă un impact. 

sold la 1 ian 
2015 intrări iEșiri

rEEValuarE sold la 31 
dEC. 2015CâștiGuri (piErdEri)

Terenuri 5.773 307 - 2.371 - 8.451

Clădiri 27.813 1.398 - - 2.486 26.725

total 33.586 1.705 - 2.371 -2.486 35.176

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Debitori diverși, net 11.147 1.836 11.882 2.590

Impozit pe profit current *) 11.158 11.158 - -

Cheltuieli în avans 10.197 10.169 14.881 14.848

Rezerva de asigurare - partea cedată reasigurătorului 40.016 - 36.322 -

Cheltuieli achiziție reportate privind asigurările generale 565 - 2.514 -

Decontări asigurări incendiu și calamitați 475 - 1.053 -

Decontări asigurări de răspundere civilă 50 - 153 -

Decontări privind alte asigurări 579 - 836 -

Comisioane de primit operațiuni în mandat **) 390 390 683 683

Altele 19 19 60 60

alte active 74.206 23.572 68.384 18.181

Situația debitorilor diverși este prezentată în tabelul de mai jos:

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup Grup Grup BanCa

Revizuit Corecție *) Inițial

Debitori diverși - brut 23.340 7.778 23.093 3.960 19.133 9.841

Provizioane -12.193 -5.942 -11.211 -3.960 -7.251 -7.251

debitori diverși, net 11.147 1.836 11.882 - 11.882 2.590

La decembrie 2016, debitorii diverși la nivelul grupului, 
în sumă brută de 22.289 mii lei se compun din :

n creanțe curente din debitori diverși în sumă de 
16.068 mii lei;

n creanțe restante nedepreciate din debitori diverși în 
sumă de 279 mii lei;

n creanțe depreciate din debitori diverși în sumă de 
5.942 mii lei, provizionate integral.

La decembrie 2015, debitorii diverși la nivelul grupului, 
în sumă brută de 19.133 mii lei se compun din:

n creanțe curente din debitori diverși în sumă de 
11.881 mii lei;

n creanțe restante nedepreciate din debitori diverși în 
sumă de 1 mii lei;

n creanțe depreciate din debitori diverși în sumă de 
7.251 mii lei, provizionate integral.

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

ajustări pentru depreciere, sold inițial -11.211 -7.251 -7.557 -7.557

(Câștig)/Pierdere din ajustări -130 262 -425 -425

Anulări de ajustări pentru depreciere 1.110 1.110 924 924

Alte modificări (translație) -63 -63 -193 -193

Reclasificare provizioane debitori– EximAsig -1.899 - - -

sold final înainte de corecție -12.193 -5.942 -7.251 -7.251

Corecție repunere poliță 2014 – EximAsig * - - -3.960 -

ajustări pentru depreciere, sold final -12.193 -5.942 -11.211 -7.251

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Conturi curente și depozite la vedere la bănci 257.670 257.670 - -

Depozite la termen 239.847 239.847 14.318 14.318

Depozite colaterale 201 201 200 200

total datorii privind băncile 497.717 497.717 14.518 14.518
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24. REMUNERAREA OPERAȚIUNILOR ÎN MANDAT

23. DEPOzITE ATRASE DE LA MFP

În vederea îndeplinirii obiectivului strategic de susținere 
a economiei României, Banca/Grupul acționează în ca-
litate de agent al Statului Român, în numele și în contul 
acestuia, oferind agenților economici produse și servicii 
de garantare, finanțare și asigurare.

În conformitate cu prevederile Legii 96/2000, cu modifi-
cările și completările ulterioare, Banca/Grupul benefici-
ază de constituirea la dispoziţia sa a următoarelor fon-
duri (atrase în condițiile pieței sub formă de depozite):

a)  Fondul destinat operațiunilor de garantare - Legea 
96/2000 - art. 10 a 

b)  Fondul destinat operațiunilor de asigurare și reasigu-
rare - Legea 96/2000 - art. 10 b

c)  Fondul destinat operațiunilor de finanțare - Legea 
96/2000 - art. 10 c

ce vor fi utilizate pentru achitarea angajamentelor asu-
mate de Banca/Grup în numele și în contul statului (Le-
gea 96/2000 - art. 12, alin.1).

Sumele temporar disponibile din fondurile mai sus 
menţionate sunt puse la dispoziţia Băncii/Grupului 
ca surse atrase, necesare pentru susţinerea activităţii 
bancare în nume și cont propriu, în vederea îndeplinirii 
obiectivului Băncii/Grupului de stimulare a activităţii de 
comerţ exterior și dezvoltare și promovare a mediului 
de afaceri românesc (legea 96, capitolul 4, „Activitatea 
EXIMBANK - S.A. în nume și în cont propriu”). Fondurile 
mai sus prezentate rămân la dispoziţia Băncii/Grupului 
pe perioadă nedeterminată cu excepţia acelor sume 
pentru care se stabilește prin convenţie menţinerea pe 
perioade de cel puţin 5 ani.

Fondurile puse la dispozitia Băncii/Grupului sunt pre-
zentate în situația consolidată și individuală a poziției 
financiare ca datorii financiare „Depozite atrase de la 
MFP”, situația detaliată la 31 decembrie 2015 și 31 de-
cembrie 2016 fiind după cum urmează:

31-dEC-16 31-dEC-15

Fondul destinat operațiunilor de garantare 1.532.421 1.527.836

Fondul destinat operațiunilor de asigurare 
și reasigurare 38.940 35.548

Fondul destinat operațiunilor de finanțare 129.528 109.200

depozite atrase de la mfp (principal) 1.700.889 1.672.584

Dobânzi acumulate 1.298 2.275

total depozite atrase de la mfp 1.702.187 1.674.859

În cursul anului 2016 au fost executate, prin diminua-
rea fondurilor statului, garanții în sumă de 66.577 mii lei 
(2015: 22.192 mii lei). 

În primele trei luni din anul 2017 au fost executate 
garanții de stat în valoare de 37.858 mii lei pentru care 
s-a efectuat plata. Adițional notificările primite până la 
sfârșitul lunii martie 2017 totalizează de 27.477 mii lei, 
decontarea urmând să fie efectuată.

Activele și angajamentele finanțate sau acoperite de 
fondurile Statului puse la dispoziția Băncii/Grupului 
nu sunt controlate de către Banca/Grup și nu îndepli-
nesc condițiile de recunoaștere stabilite de Standarde-
le Internaționale de Raportare Financiară adoptate de 
Uniunea Europeană, nefiind în consecință prezentate în 
poziția financiară a Băncii/ Grupului. 

Operațiunile desfăsurate de Banca/Grup în numele și 
contul Statului sunt în competența de aprobare a Comi-
tetului Interministerial de Garanţii și Credite de Comerţ 
Exterior, în conformitate cu prevederile Legii 96/2000.

n Surse de constituire și utilizare

În conformitate cu prevederile Legii 96/2000 sursele fi-
nanciare de alimentare a fondurilor sunt:

a)  sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu această 
destinaţie;

b)  sumele prelevate în limita unei cote de 25% din cre-
anţele externe recuperate de stat efectiv de la ţările 
debitoare;

c) sumele nete care provin din primele de asigurare;

d) sumele recuperate din asigurarea creditelor;

e) sumele recuperate de la persoana juridică garantată;

f)  dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibi-
le ale fondurilor;

g)  dobânzi aferente finanțărilor cu dobânda 
subvenționată și a proiectelor prioritare

h) alte surse, conform legii.

Sursele de constituire a fondurilor Statului în anii 2015-
2016 sunt reprezentate de comisioane, dobânzi și pri-
me de asigurare, rambursări de finanțări sau recupe-
rări, plătite Statului de către intermediarii și beneficiarii 
produselor acordate de EximBank în numele și contul 
statului român. Nu s-au alocat fonduri de la bugetul de 
stat din anul 2009 și nu s-au repartizat sume prelevate 
din creanţele externe recuperate de stat efectiv de la 
ţările debitoare. 

În ceea ce privește utilizările din fond acestea sunt 
pentru finanțări acordate în numele și contul Statului 
Român, compensări de dobândă, executări, daune și 
comisioane plătite aferente operațiunilor desfăsurate. 

n  Dobânzi aferente depozitelor de la Ministerul 
Finanțelor Publice

În conformitate cu prevederile Legii 96/2000 cu modifi-
cările și completările ulterioare, nivelul dobânzii datorate 
de bancă pentru plasamentul la EximBank al fondurilor 
prevăzute la art. 10, se determină ca medie între ratele 
de referință BID și ASK (fixing) ale titlurilor de stat la 1 
an, publicate de Banca Națională a României în ultima zi 
lucrătoare a anului precedent celui de aplicare. Dobân-
zile se platesc lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente 

pentru luna anterioară, în contul fiecărui fond utilizat.

Costul de finanțare pentru anul 2016 a fost de 0,91% 
(2015: 1,61%).

Dobânzile aferente utilizării fondurilor Statului, sunt 
prezentate în situația consolidată a contului de profit 
și pierdere ca și “Cheltuieli cu dobânzile”, prezentate la 
nota 4 a acestor situații financiare.

Dobânzile calculate și neajunse la scadență sunt inclu-
se în costul amortizat al acestor surse.

dEpozitE atrasE dE la mfp/ 
dEstinațiE GarantarE asiGurarE și 

rEasiGurarE finanțarE total fonduri

sold inițial 1 ianuarie 2015 1.477.175 34.567 77.564 1.589.306

Alocări bugetare - - - -

Utilizări

Finanțări - - -3.314 -3.314

Compensări dobândă - - -6.589 -6.589

Executări/Daune -22.192 - - -22.192

Comisioane/alte plăți -7.765 -401 -455 -8.621

Surse

Rambursări finanțări - - 34.549 34.549

Recuperări 25.748 10 766 26.524

Comisioane/dobânzi/
prime 54.870 1.372 6.679 62.921

sold final 31 decembrie 2015 1.527.836 35.548 109.200 1.672.584

dEpozitE atrasE dE la mfp/ 
dEstinațiE GarantarE asiGurarE și 

rEasiGurarE finanțarE total fonduri

sold inițial 1 ianuarie 2016 1.527.836 35.548 109.200 1.672.584

Alocari bugetare - - - -

Utilizări

Finanțări - - -3.845 -3.845

Compensări dobândă - - - -

Executări/Daune -66.578 - - -66.578

Comisioane/ alte plăți -5.006 -551 -342 -5.899

Surse

Rambursări finanțări - - 18.999 18.999

Recuperări 23.034 2.041 2.577 27.652

Comisioane/dobânzi/
prime 53.135 1.902 2.939 57.976

sold final 31 decembrie 2016 1.532.421 38.940 129.528 1.700.889

Pentru efectuarea operațiunilor în mandat, Banca 
realizează venituri din comisioane de la statul român sau 
de la intermediarii și beneficiarii produselor acordate de 
EximBank în numele și contul statului. 

Comisioanele datorate Băncii de către stat pentru 
efectuarea operațiunilor în mandat sunt determinate 
conform convenției încheiate de bancă cu Ministerul 
Finanțelor Publice ca procent (coeficient de alocare) 
din dobânzile plătite Statului Român pentru fondurile 
plasate în depozite la EximBank. Coeficientul de 

alocare se calculează în funcție de gradul de utilizare al 
fiecărui fond, ca raport între angajamentele în vigoare și 
fondurile disponibile la finele lunii de raportare, valoarea 
maximă a acestuia fiind limitată începând cu data de 1 
iulie 2010 la nivelul de 30%. 

Coeficientul se calculează în ultima zi a fiecarei luni și se 
aplică în luna următoare asupra cuantumului dobânzilor 
aferente fondurilor Statului Român. În cursul anului 
2016, coeficientul mediu de alocare a fost de 30% 
(2015: 30%). 
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Creanțele Băncii asupra statului Român reprezentând 
comisioane calculate și neajunse la scadență 
sunt prezentate în poziția financiară consolidată și 
individuală ca și „Alte active”. Comisioanele câștigate 
de bancă pentru serviciile de mandat prestate în anul 

de referință sunt prezentate în situația consolidată și 
individuală a contului de profit și pierdere ca și “Venituri 
din comisioane”, cu detalii în nota 8 “Venituri din 
comisioane, net” a prezențelor situații financiare.

26. PROVIzIOANE

25. DATORII PRIVIND CLIENTELA

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Conturi curente 108.774 108.775 96.088 96.198

Depozite la vedere 82.217 82.217 4.976 4.976

Depozite la termen 671.400 671.400 782.737 788.666

Depozite colaterale 100.548 100.548 85.735 85.735

Alte datorii 0 0 799 799

962.939 962.940 970.335 976.374

Depozitele la termen pot fi retrase înainte de scadență, 
caz în care venitul din dobânzi este calculat pe baza ra-
tei dobânzii bonificată conturilor curente, la data retra-
gerii. Valorile datoriilor privind clientela eliminate la con-
solidare sunt în sumă 1 mii lei la 31 decembrie 2016, 
respectiv 6.039 mii lei la 31 decembrie 2015.

Depozite colaterale sunt reprezentate, în principal, de: 

n garanții în numerar primite pentru garantarea credite-

lor acordate de Bancă/Grup;

n  garanții în numerar primite pentru scrisori de garanție 
emise de Bancă/Grup;

n  depozite constituite pentru dispozitive de accesare a 
aplicației de internet banking.

Banca/Grupul nu atrage depozite de la persoane fizice, 
excepția existând pentru garanții gestionari.

Banca/Grupul a constituit provizioane pentru scrisori 
de garanție și angajamente acordate clientelei și pen-
tru obligațiile față de angajați, respectiv pentru: conce-
dii de odihnă neefectuate, bonusuri de performanță, 
pensii și alte obligații similare, litigii cu angajații și alte 
plăți compensatorii, alte litigii. Provizioanele recunos-
cute drept cheltuieli ale exercițiului financiar au fost 

revizuite și ajustate la data bilanțului pentru a reflecta 
cea mai bună estimare a obligațiilor Băncii/Grupului. 
Perioada probabilă în care obligațiile față de angajați 
vor fi recunoscute ca datorii și plătite este mai mică 
de 1 an, cu excepția provizioanelor pentru alte plăți 
salariale și a provizioanelor privind beneficiile de pen-
sionare.

 31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Provizioane pentru scrisori de garanție și angajamente 9.488 9.488 3.787 3.787

Provizioane pentru alte obligații de natură salarială 4.579 4.579 11.162 11.162

- amânate la plată pentru mai puțin de 1 an; 752 752 262 262

- amânate la plată 1-3 ani; 598 598 338 338

Provizioane pentru concedii neefectuate 1.974 1.974 1.314 1.314

Provizioane pentru beneficii de pensionare 1.173 1.173 907 907

- amânate la plată pentru mai puțin de 1 an; 41 41 47 47

- amânate la plată 1-3 ani; 142 142 66 66

- amânate la plată 3-5 ani; 119 119 83 83

- amânate la plată mai mult de cinci ani; 871 871 711 711

Alte provizioane (EximAsig*) 4.336 - 6.199 2

21.550 17.214 23.369 17.172

Constituirea de provizioane pentru ieșiri probabile de resurse în exercițiile financiare următoare precum și utilizarea 
provizioanelor recunoscute în exercițiile financiare precedente sau anularea acestora ca urmare a faptului că ieșirea 
de resurse nu mai este probabilă este prezentată după cum urmează:

Exercițiu financiar 2016

Exercițiu financiar 2015

Mișcarea provizionului pentru beneficii de pensionare:

Principalele ipoteze folosite pentru a determina beneficiile de pensionare post-angajare au fost:

*)  pentru calculul provizionulul aferent anului 2016 s-a considerat o creștere salarială de 0% în anii 2017 și 2018, iar 
începând cu 2019 o creștere de 1.5%

Grupul sold 
01.01.2016

utilizarE 
proVizion

anularE 
proVizion

ConstituirE 
proVizion

sold 
31.12.2016

Provizioane pentru scrisori de garanție și angajamente 3.787 0 -2.583 8.285 9.489

Provizioane pentru alte obligații de natură salarială, din care: 11.162 -7.152 -2.660 3.229 4.579

Provizioane pentru obligații salariale 11.158 -7.148 -2.660 2.430 3.780

Provizioane pentru litigii 4 -4 0 798 798

Provizioane pentru concedii neefectuate 1.314 -1.285 0 1.945 1.974

Alte provizioane - EximAsig*) 6.199 -1 -1.899 37 4.336

*)  la 2016, EximAsig a reclasificat provizioanele aferente debitorilor diverși în sumă de 1.899 mii lei de la poziția „Alte 
provizioane” la poziția „Debitori diverși” (în corelație cu nota 21). Suma de provizioane 4.336 mii lei reprezintă pro-
vizioane pentru litigii cu șanse mici de câștig. 

Grupul sold 
01.01.2015

utilizarE 
proVizion

anularE 
proVizion

ConstituirE 
proVizion

sold 
31.12.2015

Provizioane pentru scrisori de garanție și angajamente - - - 3.787 3.787

Provizioane pentru alte obligații de natură salarială, din care: 8.939 -7.969 -395 10.587 11.162

Provizioane pentru obligații salariale 8.939 -7.969 -395 10.583 11.158

Provizioane pentru litigii - - - 4 4

Provizioane pentru concedii neefectuate 1.235 1.225 - 1.304 1.314

Alte provizioane 3.000 - -1.469 4.668 6.199

31-dEC-16 31-dEC-15

sold inițial 907 1.397

Costul dobânzii 123 31

Costul serviciului curent 38 146

Prestații plătite -80 -52

(Câștigul)/pierderea actuarială aferentă perioadei 185 -615

sold final 1.173 907

31-dEC-16 31-dEC-15

Rata de actualizare 3,2% 4,3%

Creșteri viitoare ale salariilor *) 1,5% 2,2%

În conformitate cu IAS 19 Beneficiile angajaților, Banca/
Grupul a recunoscut în situația poziției financiare da-
toria privind beneficiile pe termen lung ale angajaților. 
În evaluarea datoriei nete privind planurile de beneficii 
Banca/Grupul a respectat următoarele principii actuari-
ale în evaluarea obligaţiilor:

•  metoda evaluării actuariale trebuie să fie metoda uni-
tăţilor de credit proiectate;

•  beneficiile trebuie atribuite perioadei în care angajatul 
câștigă aceste beneficii;

•  prezumţiile actuariale trebuie să fie nepărtinitoarea și 
reciproc compatibile.
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30. CAPITAL SOCIAL

29. VENITURI ÎN AVANS ȘI CHELTUIELI ANGAjATE

28. ALTE DATORII DIVERSE

27. ALTE DATORII

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Contribuții la fondurile de asigurări sociale 1.220 1.198 1.388 1.338

Impozit pe profit curent - - 6.349 6.349

Alte datorii către salariați 226 - 192 -

Alte datorii diverse (nota 28) 89.350 14.289 74.495 11.329

Alte datorii către bugetul de stat 749 686 752 630

91.545 16.173 83.176 19.646

        

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

rezerve tehnice – total, din care: 66.230 - 52.743 -

Rezerva de prime 10.877 - 14.978 -

Rezerva de daune privind asigurările generale 50.023 - 37.071 -

Alte rezerve tehnice aferente activității de asigurări generale * 5.330 - 694 -

decontări privind operatiunile de reasigurare-total, din care 7.637 - 8.754 -

Operațiuni de reasigurare cedări – bunuri în tranzit -6 - 3.647 -

Operațiuni de reasigurare cedări – incendiu și calamități naturale 186 - 978 -

Operațiuni de reasigurare cedări – credite 6.481 - 1.552 -

Operațiuni de reasigurare –asigurări garanții 1.441 - 2.699 -

Operațiuni de reasigurare cedări – altele -465 - -122 -

alte datorii diverse total, din care 15.483 14.289 12.998 11.328

Creditori diverși 1.232 138 1.620 136

Creditori – cash colateral 15 15 - -

Decontări interbancare 13.180 13.180 8.983 8.983

Furnizori 1.056 956 2.395 2.210

89.350 14.289 74.495 11.329

* Conține rezerva pentru riscuri neexpirate calculată în baza estimării daunelor ce vor apărea după închiderea 
exercițiului financiar, în cazul în care se constată faptul că cheltuielile aferente daunelor estimate în viitor depășesc 
rezervele de prime constituite minus cheltuielile de achiziție amânate și, drept urmare, în perioadele viitoare, rezerva 
de primă calculată nu va fi suficientă pentru acoperirea daunelor ce vor apărea în exerciţiile financiare următoare.

Partea rezervelor tehnice cedată în reasigurare este prezentată în alte active (nota 21), modificările rezervelor brute și 
nete în cursul anului 2016, fiind după cum urmează:

31-dEC-16 31-dEC-15 Variația 
nEtă

afErEnt an suBsCriErE

antErior 
2013 2013 2014 2015 2016

Rezerva de prime 10.877 14.978 -4.101 -7.581 8.555 -1.766 -660 -2.649

Rezerva de daune 50.023 37.071 12.953 7.830 1.934 18.733 -29.940 14.395

Alte rezerve tehnice aferente activității de 
asigurări generale 5.330 694 4.636 - 142 6.189 -12.245 10.550

Rezerve tehnice - valoarea brută 66.230 52.743 13.488 249 10.631 23.156 -42.845 22.296

Rezerva de prime - partea cedată 
reasigurătorului 4.381 6.051 -1.670 -4.197 2.278 -1.282 5.111 -3.580

Rezerva de daune aferente asigurărilor 
generale - partea cedată reasigurătorului 35.635 30.271 5.363 4.588 5 22.228 -28.090 6.633

Total rezerve tehnice cedate în reasigurare 40.016 36.322 3.693 391 2.283 20.946 -22.979 3.053

Rezerve tehnice - valoarea netă 26.214 16.421 9.795 -142 8.348 2.210 -19.866 19.243

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Venituri în avans – operațiuni în mandat 8.869 8.869 10.449 10.449

Venituri în avans - operațiuni garantare/creditare 2.734 2.734 2.906 2.906

Venituri în avans privind asigurarea garanțiilor 14 - 4 -

Cheltuieli angajate 345 341 700 700

11.962 11.944 14.059 14.055

Veniturile în avans reprezintă venituri aferente exercițiilor financiare viitoare din operațiuni în mandat și operațiuni ban-
care în nume și cont propriu. Cheltuielile angajate reprezintă datorii din servicii presate de terți aferente exercițiului 
financiar curent.

31-dEC-16 31-dEC-15

Capital social nominal, înregistrat 
la Registrul Comertului 800.760 800.760

Ajustarea capitalului social la 
hiperinflație (IAS 29) 900.714 900.714

total capital social 1.701.474 1.701.474

În cursul anului 2016, respectiv 2015 capitalul social 
al Băncii nu a fost modificat. Nu au fost modificări în 
structura acționariatului.
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numElE aCționarului

număr dE 
aCțiuni la 31 

dECEmBriE 
2016

ValoarE

număr dE 
aCțiuni la 31 

dECEmBriE 
2015

ValoarE

Ministerul Finanțelor Publice 127.286.457 763.720 127.286.457 763.720

SIF Banat Crișana 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 133.459.977 800.760 133.459.977 800.760

Capitalul autorizat, subscris și vărsat al Băncii la 31 decembrie 2016 este de 133.459.977 acțiuni, cu o valoare no-
minală de 6 RON (31 decembrie 2015: 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 2016 și 31 decembrie 
2015 este următoarea:

31-dEC-16 31-dEC-15

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 Crișana 0,311% 0,311%

100% 100%

34.  REzERVA AFERENTă INSTRUMENTELOR FINANCIARE 
DISPONIBILE PENTRU VâNzARE 

33. REzERVE

32. REzULTAT REPORTAT

31. DIVIDENDE

În cursul anului 2016 Banca a plătit dividende în valoare de 39.197 mii lei din profitul anului 2015. În anul 2015 Banca 
nu a plătit dividende.

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Rezultat reportat, nerepartizat -8.715 5.243 26.230 39.402

Rezultat reportat, aplicare IAS 29 -900.714 -900.714 -900.714 -900.714

Rezerve (nota 33) 225.390 225.261 225.149 225.024

-684.039 -670.210 -649.335 -636.288

 
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 anii precedenți, potrivit 
prevederilor legale sau hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Rezerva legală 55.568 55.439 55.327 55.202

Rezerve pentru riscuri bancare 22.896 22.896 22.896 22.896

Rezerve repr. surse proprii de finanțare 146.926 146.926 146.926 146.926

225.390 225.261 225.149 225.024

Rezervele legale se constituite în limita a 5% din profitul 
determinat înainte de deducerea impozitului pe profit. 

Rezervele generale pentru riscuri bancare cuprind re-
zervele constituite până la sfârșitul anului 2006, în cote-
le și limitele prevăzute de lege.

Rezervele reprezentând surse proprii de finanțare sunt 
constituite din profitul net, conform hotărârii Adunării 

Generale a Acționarilor, o pondere nesemnificativă de 
2% provenind din active și facilități fiscale, potrivit pre-
vederilor legale la momentul constituirii lor.

Prezentele situații financiare includ repartizarea profitu-
lui contabil al anului 2016 la rezerva legală în sumă de 
237 mii lei, constituite în limita cotei de 5% din profitul 
brut (2.613 mii lei la 2015).

Rezerve din reevaluare

Rezervele din reevaluare reprezintă plusurile de valoare obținute din reevaluarea imobilizărilor corporale. Situația 
rezervelor din reevaluare este următoarea:

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

La 1 ianuarie 25.135 25.135 25.314 25.314

Surplus din reevaluare 626 626 -213 -213

Impozit amânat surplus reevaluare -100 -100 34 34

la 31 decembrie 25.661 25.661 25.135 25.135

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

la 1 ianuarie 15.055 15.055 44.272 44.272

Câștiguri/(pierderi) nete din modificările de valoare justă -13.052 -13.052 -34.782 -34.782

Impozit amânat 2.088 2.088 5.565 5.565

la 31 decembrie 4.091 4.091 15.055 15.055
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36. MANAGEMENTUL RISCULUI35.  DATORII CONTINGENTE, ANGAjAMENTE ȘI ARANjAMENTE 
DE LEASING 

Garanții și acreditive

Banca/Grupul emite scrisori de garanție și acreditive 
pentru clienții săi. Scopul principal al acreditivelor este 
de a asigura un client de disponibilitatea fondurilor la 
cerere. Garanțiile și acreditivele stand by reprezintă 
angajamente irevocabile ca Banca/Grupul va efectua 
plățile în eventualitatea în care clientul nu-și poate înde-
plini obligațiile contractuale către o terță parte.

Riscurile asociate acestor instrumente financia-
re, respectiv riscul de piață, riscul de credit și riscul 
operațional, sunt similare riscurilor generate de acor-
darea împrumuturilor, valoarea expunerii la risc fiind 
determinată în funcție de factorii de conversie în credit 
echivalent. Aceste instrumente prezintă și un risc de 
lichiditate pentru Banca/Grup în eventualitatea unei re-
vendicări îndreptate către aceasta în cazul în care un 
client nu își îndeplinește obligația garantată.

Angajamente de creditare

Angajamentele de creditare neutilizate reprezintă par-
tea neutilizată din facilitățile de creditare aprobate. În 

ceea ce privește riscul acestor angajamente, banca 
este potențial expusă pierderilor cu un volum egal cu 
volumul angajamentelor totale nefolosite. Totuși valoa-
rea probabilă a pierderilor, este mai scăzută decât vo-
lumul total al angajamentelor neutilizate deoarece ma-
joritatea angajamentelor de prelungire a împrumuturilor 
sunt în funcție de capacitatea clientului de a-și menține 
standardul de credit. Există un risc de creditare legat de 
restul angajamentelor considerat moderat. 

Banca monitorizează facilitățile neutilizate din perspec-
tiva lichidității și a riscului de credit, determinând pe o 
baza periodică factul de conversie în credit echivalent în 
vederea asigurării surselor necesare de finanțare.

Pentru a diminua riscul de credit referitor la aceste an-
gajamente și datorii contingente, Banca/Grupul obține 
garanții sub formă de numerar, garanții de la stat și de 
la bănci, precum și ipoteci asupra proprietăților.

Valoarea agregată a angajamentelor și datoriilor contin-
gente evidențiate în afara bilanțului, este următoarea:

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Scrisori de garanție emise clienților 278.526 278.526 156.050 156.050

Angajamente de garantare neutilizate 173.775 173.775 173.830 173.830

Acreditive 330 330 10.161 10.161

Angajamente de creditare neutilizate 607.728 607.728 344.953 344.953

Altele 87 87 17.324 17.324

1.060.446 1.060.446 702.318 702.318

Angajamente privind leasingul operațional - Banca în calitate de locatar

Banca/Grupul a încheiat contracte de închiriere pentru spații comerciale inclusiv sediul central. Valoarea viitoare a 
plăților minime de leasing operațional este prezentată în tabelul de mai jos:

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Până la 1 an 5.639 4.997 5.311 5.712

Între 1 și 5 ani 5.400 4.918 12.755 9.805

11.039 9.915* 15.517 13.756

Suma de 9.915 mii lei include chiria aferentă sediului central din strada Barbu Delavrancea nr. 6A București, în sumă 
de 6.125 mii lei plătită integral până la maturitatea contractului (octombrie 2018).

Banca/Grupul revizuiește clauzele contractuale la scadența fiecărui contract de chirie.

Această notă oferă detalii cu privire la expunerea Gru-
pului și a Băncii la riscuri și descrie metodele utilizate de 
Conducere pentru administrarea și controlul riscurilor. 
Cele mai importante tipuri de riscuri la care este expus 
Grupul/Banca sunt:

- riscul de credit, 

- riscul de lichiditate, 

- riscul de piață (riscul ratei dobânzii, riscul valutar). 

- riscul operațional,

- riscul fiscal

- riscuri legate de activitatea de asigurare.

Riscul este inerent activităților Grupului/Băncii însă este 
gestionat printr-un proces continuu de identificare, 
evaluare și monitorizare, care este supus limitelor de 
risc și altor controale. Acest proces de management al 
riscului este decisiv pentru profitabilitatea permanentă 
a Grupului/Băncii iar fiecare persoană din cadrul Gru-
pului/Băncii este responsabilă pentru expunerile la risc 
aferente responsabilităților sale.

Principiile generale de administrare a riscului adoptate 
de către Grup/Bancă sunt următoarele: 

1.  Definirea și încadrarea în profilul de risc, toleranța 
la risc și apetitul la risc, stabilite pentru categoriile 
de riscuri semnificative asumate de Grup/Bancă, 
precum și identificarea, evaluarea, monitorizarea și 
controlul riscurilor, conform normelor și politicilor 
specifice. 

2.  Menţinerea unui sistem de raportare corespunzător 
expunerilor la riscuri, respectiv a limitelor corespun-
zătoare privind expunerea la riscuri, în conformitate 
cu mărimea și complexitatea Grupului/Băncii 

3.  Separarea corespunzătoare a atribuţiilor în cadrul 
procesului de administrare a riscurilor semnificative, 
pentru evitarea potenţialelor conflicte de interese. 
Astfel, funcția de administrare a riscurilor trebuie să 
fie independentă de funcțiile operaționale, cu sufici-
entă autoritate, importanță, resurse și acces la orga-
nul de conducere. 

4.  Asigurarea unui cadru consistent și eficient pentru 
identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul 
riscurilor, care formează baza pentru definirea con-
secventă a strategiilor, politicilor și procedurilor în ca-
drul tuturor unităților din cadrul Grupului/Băncii care 
sunt expuse la risc. 

5.  Monitorizarea respectării reglementarilor interne sta-
bilite pentru riscurile semnificative și soluţionarea 

operativă a deficienţelor constatate. 

6.  Funcția de administrare a riscurilor este implicată la 
aprobarea noilor produse sau la modificarea semnifi-
cativă a produselor existente.

7.  Revizuirea periodică a strategiei și politicilor privind 
administrarea riscurilor semnificative (cel puţin anu-
al), în conformitate cu cadrul de reglementare al 
Băncii Naționale a României, respectiv Autoritatea 
de Supraveghere Financiară.

Consiliul de Administratie, pentru a reflecta schimbă-
rile factorilor externi și interni, are responsabilitatea de 
a aproba și de a revizui periodic atât profilul, toleranța 
la risc și apetitul la risc ale Grupului/Băncii, la un ni-
vel care să asigure funcţionarea sănătoasă și atinge-
rea obiectivelor strategice, precum și strategia de risc 
în ansamblul ei și politicile de administrare a riscurilor 
semnificative, urmărind implementarea lor.

Comitetul de Direcție are responsabilitatea de a asi-
gura implementarea strategiei și politicilor de adminis-
trare a riscurilor semnificative aprobate de Consiliul de 
Administrație și de a dezvolta metodologiile și proce-
durile pentru identificarea, măsurarea, monitorizarea 
și controlul tuturor tipurilor de risc, în concordanță cu 
natura și complexitatea activităților relevante. 

În cadrul Grupului/Băncii, activitățile de administrare a ris-
curilor se desfășoară în principal pe următoarele paliere:

-  Strategic – cuprinde atribuțiile de administrare a ris-
curilor îndeplinite de Consiliul de Administrație și de 
Comitetul de Administrare al Riscurilor. 

-  Tactic – cuprinde atribuțiile de administrare a riscurilor 
îndeplinite de conducerea superioară; 

- operațional – implică administrarea riscurilor la nivelul 
la care acestea se produc, modelul de administrare a 
riscurilor la nivel operațional în cadrul Băncii/Grupului 
incluzând trei linii de apărare formate din:

a)  La primul nivel, liniile de activitate responsabile 
pentru evaluarea și minimizarea riscurilor pentru 
un nivel de profit dat. 

b)  la al doilea nivel, funcția de administrare a riscu-
rilor Grupului/Băncii monitorizează, controlează, 
cuantifică riscul; raportează nivelurilor corespun-
zătoare și propune măsuri de diminuare. Direcția 
Conformitate administrează riscul de conformitate 
la nivelul Băncii/Grupului;

c)  Departamentul Audit Intern, la al treilea nivel, reali-
zează funcția independentă de revizuire 

În conformitate cu prevederile Regulamentul de Or-
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ganizare și Funcționare, la nivelul Grupului/Băncii 
funcționează o serie de comitete cu un rol activ în admi-
nistrarea riscurilor cu scopul minimizării riscurilor la care 
banca este expusă: Comitetul de Audit, Comitetul de 
Administrare a Riscurilor, Comitetul de Credite, Comi-
tetul de Administrare a Activelor și Pasivelor, Comitetul 
de Nominalizare și Remunerare, Comitetul IT.

a) riscul de credit
Riscul de credit derivă din expunerile pe care le asumă 
Grupul/Banca, fiind posibilă afectarea negativă a pro-
fiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către 
debitor a obligaţiilor contractuale. Politica Băncii/Gru-
pului referitoare la riscul de credit constă în păstrarea 
unei bune calități a activelor, prin selectarea corespun-
zătoare a contrapartidelor și structurarea adecvată a 
tranzacțiilor. Pentru a gestiona eficient riscul de credit 
Grupul/Banca a stabilit criterii de acordare a creditelor, 
limite de expuneri și nivele de competență pentru apro-
barea tranzacțiilor. Riscul de credit include și riscul rezi-
dual – riscul ca tehnicile utilizate de diminuare a riscului 
de credit să se dovedească mai puţin eficace decât 
previziunile respectiv riscul de țară și riscul de transfer, 
riscul de concentrare a creditelor, riscul de țară/transfer 
și riscul de decontare/livrare. 

La acordarea facilităților și creditelor, Banca/Grupul se 
confruntă cu un risc de creditare, și anume riscul de ne-
plată a creanțelor. Acesta afectează atât poziții bilanțiere 
cât și poziții extrabilanțiere. Concentrarea riscului legat 
de activitatea de creditare ar putea rezulta într-o pierde-
re semnificativă pentru Bancă/Grup dacă de exemplu 
o schimbare în condițiile economice ar afecta întrea-
ga industrie sau întreaga țară. O analiză relevantă este 
inclusă în nota 37. Banca/Grupul minimizează riscul 
aferent activității de creditare prin evaluarea și monito-
rizarea atentă a expunerilor de credit, stabilirea limitelor 
de expunere și aplicarea unei politici prudente de provi-
zionare, atunci când apare riscul unei pierderi probabile 
pentru Banca/Grup. Împrumuturile sunt garantate prin 
garanții reale și alte tipuri de garanții. Expunerea la riscul 
de credit a Grupului/Băncii pe industrii este prezentată 
în Nota 17. 

Prin operaţiuni de înlocuire a expunerii se pot modifica, 
de comun acord banca și client, caracteristicile credite-
lor legate de: valoare, scadenţe, rate de credit, durată, 
perioadă de graţie, perioadă de utilizare, etc

Operaţiunile de înlocuire a expunerilor se grupează în 
operațiuni de reeșalonare sau refinanțare. 

Reeșalonarea este operaţiunea de schimbare a 
condițiilor contractuale în cazul unei expuneri prin care 
se poate modifica scadenţa și/sau suma de plată a 
uneia sau mai multor rate de credit aflate în sold, cu 
depășirea sau nu a duratei iniţiale de acordare a cre-

ditului, dar fără majorarea valorii principalului existent 
la momentul efectuării operațiunii. Este reeșalonare și 
operațiunea prin care se modifică termenul de utilizare 
a creditului, cu modificarea graficului de rambursare.

Refinanţarea este operaţiunea de înlocuire a expunerii 
prin care se poate acorda un nou credit sau se poate 
majora valoarea unui credit pentru rambursarea credi-
tului/creditelor în derulare, sume curente sau restante 
(cu excepţia dobânzilor și penalităţilor). 

Grupul/Banca folosește operațiuni de înlocuire a ex-
punerilor pentru debitori care se confruntă sau sunt 
pe cale de a se confrunta cu dificultăți în îndeplinirea 
obligațiilor lor financiare. Operațiunile de înlocuire se 
efectuează pentru raţiuni legale sau economice legate 
de dificultăţile financiare ale debitorului, pe care altfel 
Banca/Grupul nu le-ar fi luat în considerare.

b) riscul de licHiditate
Riscul de lichiditate este asociat fie cu dificultățile pe 
care Grupul/Banca le are în a strange fondurile necesa-
re pentru a-și achita angajamentele, fie cu incapacita-
tea Grupului/Băncii de a vinde un activ financiar, în timp 
util, la un curs cât mai apropiat de valoarea sa justă.

Politica Băncii/Grupului referitoare la lichiditate constă 
în păstrarea unor rezerve de lichidități suficiente pentru 
a-și onora obligațiile la scadență. Valoarea totală a ac-
tivelor și pasivelor la 31 decembrie 2016 și 31 decem-
brie 2015, analizate în funcție de perioada rămasă până 
la scadența este inclusă în Nota 38.

c) riscul de piață
Riscul de piața este riscul ca valoarea justă sau fluxurile 
de trezorerie viitoare generate de instrumentele finan-
ciare vor fluctua din cauza modificării variabilelor pieții, 
cum sunt ratele dobânzii și cursurile de schimb valutar. 

Pentru a gestiona riscul de piață, Banca/Grupul a sta-
bilit limite de tranzacționare în funcție de eligibilitatea 
contrapartidei, dar și pe tipuri de instrumente care pot 
fi tranzacționate. 

Instrumentele de datorie pe care Banca/Grupul le 
achiziționează în portfoliile sale sunt în principal repre-
zentate de emisiuni ale administrației centrale (Minis-
terul Finanțelor Publice) denominate în lei sau în euro. 
Ca tipuri de instrumente Banca/Grupul deține titluri de 
stat cu discount, obligațiuni de trezorerie cu cupon, și 
prin excepție câteva obligațiuni emise de alte instituții 
de credit, acestea fiind achiziționate în anii anteriori. 

n Riscul ratei dobânzii

Grupul/Banca este expusă unor riscuri variate, ca ur-
mare a fluctuațiilor principalelor niveluri ale dobânzilor 

de pe piața ce influențează poziția financiară și fluxurile 
de numerar.

Rata dobânzii poate să crească ca rezultat al acestor 
fluctuații, dar poate să și scadă și să producă pierderi 
în eventualitatea apariției unor modificări neprevăzute. 
Conducerea Grupului/Băncii stabilește limite cu privi-
re la eventualele modificări ale ratei dobânzii, care este 
monitorizată zilnic.

Valoarea activelor și pasivelor totale la 31 decembrie 
2016 și 31 decembrie 2015 analizate pe perioade rele-
vante de modificare a ratelor de dobândă sunt incluse 
în Nota 39b.

n Riscul valutar

Banca/Grupul își desfășoară activitatea într-o econo-
mie aflată în curs de dezvoltare. Deși în trecut România 
a avut experiența unor rate ridicate ale inflației și o de-
valorizare semnificativă a valutei naționale, în prezent 
mediul economic este considerat stabil.

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 39a.

În vederea îmbunătățirii continue a procesului de evalu-
are și monitorizare a riscului valutar, Banca/Grupul are 
implementat un model VaR (Value-at-Risk). Indicato-
rul 1day-99%-RON V@R este definit ca estimarea cu 
o probabilitate de 99% a pierderii potențiale maxime 
(exprimată în RON) ce ar putea fi înregistrată de Bancă 
prin menținerea pozițiilor valutare curente, pe un orizont 
de timp de 1 zi în condiții normale de piață, determinate 
de modificările zilnice înregistrate istoric pentru cursuri-
le valutare pe o perioadă de 1 an. 

d) riscul operațional 
Riscul operațional este riscul de pierdere rezultând 
din defecțiuni de sistem, eroare umană, fraudă sau 
evenimente externe. Atunci când sistemele de con-
trol nu funcționează, riscurile operaționale pot duce la 
deteriorarea reputației, pot avea implicații juridice sau 
de reglementare sau pot duce la pierderi financiare. 
Banca/Grupul nu se poate aștepta să elimine toate 
riscurile operaționale, dar 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 
formării personalului și a proceselor de evaluare, in-
clusiv a folosirii auditului intern, etc. În administrarea 
riscului operațional se folosesc ca instrumente proce-
sul periodic/anual de autoevaluare riscuri și controale 
aferente, indicatori cheie de risc operațional, baza de 
evenimente de risc operațional, planuri de măsuri de 

remediere și preîntâmpinare.

e) riscuri Fiscale
Legislaţia fiscală românească prevede norme detaliate 
și complexe și a suferit diverse modificări în ultimii ani. 
Interpretarea procedurilor și punerea în practică a legisla-
ţiei fiscale ar putea varia, și există riscul că anumite tran-
zacţii, ar putea fi interpretate diferit de către autorităţile 
fiscale, în comparaţie cu tratamentul Băncii/Grupului.

Guvernul român are un număr de agenţii care sunt au-
torizate să efectueze audituri de companii care operea-
ză în România. Aceste audituri sunt similare ca natură 
cu audituri fiscale efectuate de către autorităţile fiscale 
în multe ţări, dar se pot extinde nu numai la aspecte 
fiscale, dar și la alte aspecte legale și de reglementa-
re de care agenţiile ar putea fi interesate. În anumite 
circumstante, datorită inconsistențelor cadrului legal, 
autoritățile fiscale pot acționa arbitrar în stabilirea pe-
nalizărilor și dobânzilor fiscale. Deși impozitul datorat 
pentru o tranzacție poate fi nesemnificativ, penalitățile 
pot fi importante pentru că pot fi calculate luând ca 
bază valoarea tranzacției la care se adaugă: dobânzi de 
0,02%, respectiv și penalități de întârziere de 0,01%, 
pentru fiecare zi de întârziere. Ultima verificare efectu-
ată de autoritățile fiscale române a acoperit perioadele 
până la 31 decembrie 2007.” 

F)  riscuri legate de activitatea  
de asigurare

Grupul și-a stabilit orientări strategice în domeniul ma-
nagementului riscului, pe baza următoarelor elemente:

−  alinierea managementului riscurilor la nivelul 
activității de asigurări cu principiile aplicate la nive-
lul activității bancare de către EximBank;

−  implementarea cerințelor Solvency II începând cu 
01.01.2016;

−  reducerea costurilor aferente riscului de subscri-
ere prin păstrarea și îmbunătățirea permanentă a 
calității portofoliului;

−  raportul acceptabil între riscul asumat și profitul 
prognozat (pe total portofoliu, pe forme de asigu-
rare și clienți);

−  identificarea și administrarea impactului riscurilor 
asupra indicatorilor de solvabilitate, profitabilitate, 
lichiditate, calitatea portofoliului de produse de 
asigurări;

−  orientarea resurselor disponibile către activitățile 
care furnizează o rentabilitate ajustată cu riscul (de 
subscriere, de piață, operațional) superioară unui 
etalon stabilit de grup.
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Grupul își desfășoară activitatea de asigurări generale 
pe următoarele tipuri de asigurări:

1 - Asigurări de accidente;

5 – Asigurări de mijloace de transport aerian;

7 - Asigurări de bunuri în tranzit;

8 - Asigurări de incendiu și alte calamităţi naturale;

9 - Alte asigurări de bunuri;

11-  Asigurări de răspundere civilă pentru mijloace de 
transport aerian;

13 - Asigurări de răspundere civilă generală;

14 - Asigurări de credite;

15 - Asigurări de garanţii;

16 - Asigurări de pierderi financiare.

EximAsig a adoptat o abordare analitică a activității de 
subscriere și își stabilește tarifele luând în considerare 
o gamă mai extinsă de informații, existând astfel o pro-
babilitate mai mare de menținere a profitabilității fiecărui 
tip de asigurare practicat. 

Creșterea nivelului calității în procesul de subscriere se 
realizează prin continua dezvoltare calitativă și cantita-
tivă a propriilor forțe de vânzare, prin consolidarea și 
dezvoltarea relațiilor parteneriale cu brokerii de asigura-
re și nu în ultimul rând, prin optimizarea programelor de 
reasigurare. Conducerea EximAsig analizează constant 
rata daunei pe clase de asigurare pentru a determina 
cauzele apariției unor evoluții nedorite și încorporează 
rezultatele analizelor respective în calculul rezervelor 
tehnice și în procesul de subscriere.

Clasa/ rata daunEi nEtă dE rEasiGurarE 31-dEC-2016 31-dEC-2015

Asigurări de accidente - -70%

Asigurări de bunuri în tranzit - 80,40%

Asigurări de incendiu și alte calamități naturale 25,01% 8,40%

Asigurări de răspundere civilă generală 16,80% 189,70%

Asigurări de credite 709,66% -

Asigurări de garanții 131,21% -45,70%

Asigurări de pierderi financiare - -

Rata daunei netă de reasigurare a fost calculată pe an financiar. Rata ridicată a daunei pentru asigurări de cre-
dite (709.66%) a fost generată de executarea asigurărilor pentru riscul de credit comercial ca urmare a intrării în 
insolvență a doi debitori ai asiguraților din portofoliu, pe care compania de asigurări înregistra expunere semnificativă.

Concentrarea sumelor asigurate pe clase de produse de asigurare este prezentată în tabelul de mai jos:

Analiza concentrării clasificată pe principalele tipuri de riscuri asigurate este redată în tabelele de mai jos:

Clasa 31-dEC-2016
sumE asiGuratE

31- dEC -2015
sumE asiGuratE

Asigurări de accidente 2.095 5.500 

Asigurări de bunuri în tranzit  -  -

Asigurări de incendiu și alte calamități naturale 3.122.581 3.092.000 

Asigurări de răspundere civilă generală 116.013 179.800

Asigurări de credite 839.128 868.100

Asigurări de garanții 573.855 1.001.900

Asigurări de pierderi financiare -  700 

rEzErVa dE primE, 
asiGurări dE:

 31 dECEmBriE 2016  31 dECEmBriE 2015 

Brut CEdat rEasiGurarE nEt Brut CEdat rEasiGurarE nEt

Accidente 5  -   5  10  -   10 

Incendiu și calamităţi naturale  1.535  -  1.535  2.454  -   2.454 

Răspundere civilă generală  201 138  63  304  205  99 

Credite  882  599  283  1.597  1.035  562 

Garanţii  8.254  3.644  4.610  10.612  4.811  5.801 

Pierderi financiare  - -  -  1  1 

total  10.877  4.381  6.496  14.978  6.051  8.927 

rEzErVa dE daunE aVizatE 
asiGurări dE:

31 dECEmBriE 2016 31 dECEmBriE 2015

Brut CEdat rEasiGurarE nEt Brut CEdat rEasiGurarE nEt

Accidente  305  305  -   4.510  4.510  -  

Incendiu și calamităţi naturale  706  -   706  261  -   261 

Răspundere civilă generală  4.842  3.381  1.461  5.847  4.078 1.769 

Credite  15.933  12.746  3.187 - - -

Garanţii  23.537  17.618  5.919 21.326  18.121 3.205 

total  45.323  34.050  11.273 31.944  26.709 5.235 

rEzErVa dE daunE nEaVizatE 
asiGurări dE:

31 dECEmBriE 2016 31 dECEmBriE 2015

Brut CEdat rEasiGurarE nEt Brut CEdat rEasiGurarE nEt

Incendiu și calamităţi naturale 0 0 0  2  -   2 

Răspundere civilă generală 37 9 28  3.560  2.856  704 

Asigurări de credite 997 821 176

Garanţii 3.667 755 2.912 1.565  706   -  

total 4.700 1.585 3.115  5.127 3.562 1.565 

altE rEzErVE tEhniCE pEntru 
aCtiVitatEa dE asiGurări 
GEnEralE:

 31 dECEmBriE 2016 31 dECEmBriE 2015

Brut CEdat rEasiGurarE nEt Brut CEdat rEasiGurarE nEt

Incendiu și calamităţi naturale -  -  -  694  -   694 

Asigurări de credite *  5.330  -   5.330  -   -   -  

total  5.330  -   5.330  694  -   694 

*  Suma de 5.330 mii lei (Rezerve tehnice pentru activitatea de asigurări generale) cuprinde și suma de 486 mii lei 
inclusă în rezultatul testului de adecvare a datoriilor (LAT), diferența fiind rezerva pentru riscuri neexpirate.
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37. RISCUL DE CREDIT

Principiile specifice de administrare a riscului de credit 
includ:

n  Asigurarea că deciziile de creditare sunt luate în mod 
independent, fără a fi afectate de influenţe, presiuni 
sau conflicte de interese; 

n  O dinamică sustenabilă a portofoliului precum și 
menținerea unei bune calități a activelor pentru 
evitarea unei deteriorări rapide a portofoliului în 
condiţiile apariţiei unor factori de mediu perturbatori; 

n  Dezvoltarea sistemului de limite de credit prudente şi 
adecvate, consecvente cu apetitul la risc, toleranța 
la risc, profilul de risc şi soliditatea capitalului 
propriu al Grupului/Băncii, în conformitate cu 
cerinţele reglementărilor în vigoare, limite care sunt 
comunicate în mod regulat personalului relevant şi 
înţelese și respectate de către acesta. 

n  Criterii de acordare a creditelor bine definite, 
metodologii interne care permit evaluarea riscului 
de credit al expunerilor faţă de debitori individuali, 
precum și scopul și structura creditului și sursele de 
rambursare 

n  Limite de credit care agregă într-o manieră 
comparabilă și relevantă diferite tipuri de expunere, 
la diverse niveluri: clienți sau grupuri de clienți aflați 
în legătură, industrii/sectoare economice, produse, 
țări, calitatea activelor, monede, fonduri de garantare 

n  Existența unui sistem adecvat de administrare 
permanentă a creditelor

n  Procese de monitorizare atât a portofoliilor/
subportofoliilor la nivel de ansamblu cat și a creditelor 
individuale 

n  Constituirea unor ajustări de valoare (pentru 
depreciere respectiv prudențiale) adecvate; 

n  Administrarea creditelor cu probleme și acțiuni 
periodice de remediere/recuperare a creditelor 
neperformante 

n  Proceduri pentru evaluarea garanţiilor reale şi pentru 
verificarea faptului că respectivele garanţii sunt şi 
continuă să fie executabile şi valorificabile.

În ceea ce privește riscul de țară, expunerile directe sunt 
identificate, supuse limitării, monitorizate şi administrate 
pe fiecare ţară - în plus faţă de monitorizarea pe 
debitorul final/contrapartida finală. 

De asemenea, expunerea indirectă la riscul de țară este 
avută în vedere cu ocazia fiecărei tranzacții propuse 
care implică relații între clientul Grupului/Băncii și un 
client al acestuia, partener extern.

Comitetele de aprobare a creditelor evaluează condiţiile 
de acordare a creditelor şi de emitere a garanţiilor în 
raport cu riscurile asociate operaţiunilor și aprobă/
resping operațiunile de finanțare-garantare, în limita 
competențelor stabilite.

Expunerea brută maximă la riscul de credit este 
prezentată mai jos ca și expunere brută a tuturor 
activelor financiare, inclusiv expunerile din angajamente 
și datorii contingente. 

Expunerea maximă brută include toate creditele din 
portofoliul Băncii/Grupului (nota 17).

La 31.12.2016, situația este prezentată în tabelul de mai jos:

31.12.2016 - Grup  ExpunErE 
totală 

ExpunErE 
maximă la 
risCul dE 

CrEdit 

 ValoarEa justă a Garanțiilor dEținutE 

 dEpozitE 
ColatEralE  titluri 

 Garanții 
primitE dE 

la stat 

 altE 
Garanții 

finanCiarE 
 ipotECi  altElE 

Numerar 554 - - - - - - -

Instrumente financiare 
derivate 1.366 1.366 - - - - - -

Conturi la Banca 
Națională a României 80.792 - - - - - - -

Creanțe asupra 
instituțiilor de credit 117.804 117.804 - - - - - -

Credite, net 2.159.979 2.286.216 23.093 - 582.799 78.220 578.920 2.378.862

Credite la valoare 
brută 2.286.216 2.286.216 23.093 - 582.799 78.220 578.920 2.378.862

Ajustări pentru 
deprecierea creditelor -126.237 - - - - - - -

Investiții în filiale - - - - - - - -

Instrumente financiare 
de tranzacționare 17.582 17.582 - - - - - -

Instrumente financiare 
disponibile pentru 
vânzare

1.810.507 1.810.507 - - - - - -

Instrumente financiare 
deținute până la 
scadență

15.666 15.666 - - - - - -

Imobilizări corporale, net 14.200 - - - - - - -

Imobilizări necorporale, 
net 5.945 - - - - - - -

Investiții imobiliare, net 39.269 - - - - - - -

Alte active 74.596 64.400 - - - - - -

total active 4.338.260 4.313.541 23.093 - 582.799 78.220 578.920 2.378.862

Angajamente și datorii 
contingente: 1.060.446 1.060.446 16.536 - 174.511 72.532 119.404 1.392.481

Acreditive 87 87 - - - - 101 34

Angajamente 
creditare 607.728 607.728 785 - 26.964 72.506 71.622 554.132

Angajamente de 
garantare și scrisori 
de garanție emise

452.631 452.631 15.751 - 147.547 26 47.681 838.315

total 5.398.706 5.373.987 39.629 - 757.310 150.752 698.324 3.771.343
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31.12.2015 - Grup  ExpunErE 
totală 

ExpunErE 
maximă la 
risCul dE 

CrEdit 

 ValoarEa justă a Garanțiilor dEținutE 

 dEpozitE 
ColatEralE  titluri 

 Garanții 
primitE dE 

la stat 

 altE 
Garanții 

finanCiarE 
 ipotECi  altElE 

Numerar 403 - - - - - - -

Instrumente financiare 
derivate 31 31 - - - - - -

Conturi la Banca 
Națională a României 105.029 - - - - - - -

Creanțe asupra 
instituțiilor de credit 53.891 53.891 - - - - - -

Credite, net 1.842.319 1.927.344 18.674 - 643.111 83.989 646.318 1.945.118

Credite la valoare 
brută 1.927.344 1.927.344 18.674 - 643.111 83.989 646.318 1.945.118

Ajustări pentru 
deprecierea creditelor -85.025 - - - - - - -

Investiții în filiale - - - - - - - -

Instrumente financiare 
de tranzacționare - - - - - - - -

Instrumente financiare 
disponibile pentru 
vânzare

1.628.607 1.628.607 - - - - - -

Instrumente financiare 
deținute până la 
scadență

119.734 119.734 - - - - - -

Imobilizări corporale, net 18.044 - - - - - - -

Imobilizări necorporale, 
net 6.472 - - - - - - -

Investiții imobiliare, net 35.176 - - - - - - -

Alte active 68.384 53.503 - - - - - -

total active 3.878.090 3.783.110 18.674 - 643.111 83.989 646.318 1.945.118

Angajamente și datorii 
contingente: 702.318 702.318 13.314 - 192.672 20.915 148.633 518.000

Acreditive 10.161 10.161 24 - 672 - 3.716 17.612

Angajamente 
creditare 344.953 344.953 324 - 60.790 3.890 85.856 281.075

Angajamente de 
garantare și scrisori 
de garanție emise

347.204 347.204 12.966 - 131.210 17.025 59.061 219.313

total 4.580.408 4.485.428 31.988 - 835.783 104.904 794.951 2.463.118

La 31.12.2015, situația este prezentată în tabelul de mai jos: La 31.12.2016, situația este prezentată în tabelul de mai jos:

31.12.2016 - BanCa  ExpunErE 
totală 

ExpunErE 
maximă la 
risCul dE 

CrEdit 

 ValoarEa justă a Garanțiilor dEținutE 

 dEpozitE 
ColatEralE  titluri 

 Garanții 
primitE dE 

la stat 

 altE 
Garanții 

finanCiarE 
 ipotECi  altElE 

Numerar 528 - - - - - - -

Instrumente financiare 
derivate 1.366 1.366 - - - - - -

Conturi la Banca 
Națională a României 80.792 - - - - - - -

Creanțe asupra 
instituțiilor de credit 88.843 88.843 - - - - - -

Credite, net 2.159.979 2.286.216 23.093 - 582.799 78.220 578.920 2.378.862

Credite la valoare 
brută 2.286.216 2.286.216 23.093 - 582.799 78.220 578.920 2.378.862

Ajustări pentru 
deprecierea creditelor -126.237 - - - - - - -

Investiții în filiale 29.432 - - - - - - -

Instrumente financiare 
de tranzacționare 17.582 17.582 - - - - - -

Instrumente financiare 
disponibile pentru 
vânzare

1.810.507 1.810.507 - - - - - -

Instrumente financiare 
deținute până la 
scadență

- - - - - - - -

Imobilizări corporale, net 14.080 - - - - - - -

Imobilizări necorporale, 
net 5.940 - - - - - - -

Investiții imobiliare, net 39.269 - - - - - - -

Alte active 23.572 13.404 - - - - - -

total active 4.271.890 4.217.918 23.093 - 582.799 78.220 578.920 2.378.862

Angajamente și datorii 
contingente: 1.060.446 1.060.446 16.536 - 174.511 72.532 119.404 1.392.481

Acreditive 87 87 - - - - 101 34

Angajamente 
creditare 607.728 607.728 785 - 26.964 72.506 71.622 554.132

Angajamente de 
garantare și scrisori 
de garanție emise

452.631 452.631 15.751 - 147.547 26 47.681 838.315

total 5.332.336 5.278.364 39.629 - 757.310 150.752 698.324 3.771.343
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31.12.2015 - BanCa  ExpunErE 
totală 

ExpunErE 
maximă la 
risCul dE 

CrEdit 

 ValoarEa justă a Garanțiilor dEținutE 

 dEpozitE 
ColatEralE  titluri 

Garanții 
primitE dE 

la stat 

altE 
Garanții 

finanCiarE 
 ipotECi  altElE 

Numerar 391 - - - - - - -

Instrumente financiare 
derivate 31 31 - - - - - -

Conturi la Banca 
Națională a României 105.029 - - - - - - -

Creanțe asupra 
instituțiilor de credit 35.653 35.653 - - - - - -

Credite, net 1.842.319 1.927.344 18.674 - 643.111 83.989 646.318 1.945.118

Credite la valoare 
brută 1.927.344 1.927.344 18.674 - 643.111 83.989 646.318 1.945.118

Ajustări pentru 
deprecierea creditelor -85.025 - - - - - - -

Investiții în filiale 23.073 - - - - - - -

Instrumente financiare 
de tranzacționare - - - - - - - -

Instrumente financiare 
disponibile pentru 
vânzare

1.628.607 1.628.607 - - - - - -

Instrumente financiare 
deținute până la 
scadență

114.025 114.025 - - - - - -

Imobilizări corporale, net 17.832 - - - - - - -

Imobilizări necorporale, 
net 6.463 - - - - - - -

Investiții imobiliare, net 35.176 - - - - - - -

Alte active 18.181 3.333 - - - - - -

total active 3.826.780 3.708.993 18.674 - 643.111 83.989 646.318 1.945.118

Angajamente și datorii 
contingente: 702.318 702.318 13.314 - 192.672 20.915 148.633 518.000

Acreditive 10.161 10.161 24 - 672 - 3.716 17.612

Angajamente 
creditare 344.953 344.953 324 - 60.790 3.890 85.856 281.075

Angajamente de 
garantare și scrisori 
de garanție emise

347.204 347.204 12.966 - 131.210 17.025 59.061 219.313

total 4.529.098 4.411.311 31.988 - 835.783 104.904 794.951 2.463.118

La 31.12.2015, situația este prezentată în tabelul de mai jos: Suma și tipul garanțiilor necesare depind de evaluarea 
riscului de credit al contrapartidei. Sunt implementate 
reglementări privind gradul maxim de acceptabilitate 
al tipurilor de garanții. Evaluarea bunurilor propuse în 
garanție se realizează de către societăți de evaluare 
autorizate ANEVAR și agreate de Grup/Banca și notifi-
cate la Banca Națională a României iar toate rapoartele 
de evaluare sunt verificate de către evaluatorii interni ai 
Grupului/Băncii. 

Banca monitorizează valoarea de piața a garanțiilor, 
parametrii de evaluare și solicită garanții suplimentare, 
conform contractului de bază, pentru a se asigura că 
garanția acoperă întreaga expunere la riscul de credit al 
Grupului/Băncii.

Expunerea la riscul de credit a poziției bilanțiere, atât 
pentru Grup cât și pentru Bancă, reprezentând credite 
și avansuri acordate clientelei (nota 17) se clasifică pe 
categorii de risc după cum urmează:

 

CatEGoria 
dE risC

ExpunErEa maximă Brută a pozițiEi 
BilanțiErE rEprEzEntând CrEditE și 

aVansuri aCordatE CliEntElEi

31.12.2016 31.12.2015

A 606.264 451.532

B 855.180 823.323

C 422.241 439.079

D 334.906 147.741

E 5.587 65.669

Fără rating 62.039 -

total 2.286.217 1.927.344

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 angajamentelor – este puțin probabilă înregistra-
rea de pierderi;

D –  risc mare, expunerile pe acești clienți fiind urmărite 
și limitate începând cu decizia de aprobare și pe tot 
parcursul derulării, printr-o monitorizare strictă-este 
posibilă înregistrarea de pierderi;

E –  risc maxim - pierderile sunt, în majoritatea cazurilor, 
iminente.

Categoriile de risc de mai sus au la bază performanța 
financiară a debitorilor, determinată conform reglemen-
tărilor BNR. 

Credite și avansuri depreciate

Grupul/Banca clasifică creditele și avansurile ca fiind de-
preciate în cazul în care există dovezi obiective că un 
eveniment de pierdere a survenit după recunoașterea 
inițială și acest eveniment de pierdere are un impact asu-
pra fluxurilor de numerar viitoare estimate ale activului.

Expuneri restante și nedepreciate

Expunerile restante și nedepreciate sunt acele ex-
puneri pentru care se înregistrează restanțe ale do-
bânzilor și ratelor de plătit, dar pentru care Grupul/
Banca consideră că nu sunt suficiente elemente care 
să conducă la evidențierea lor ca neperformante din 
cauza numărului de zile de întârziere, a valorii restanței 
față de totalul expunerilor sau a situației economice și 
financiare ale clientului.

CrEditE 
BrutE 2016 fără rEstanțE sau dEprECiErE

rEstanțE dEprECiatE total
tip CliEnt a B C d fără 

ratinG total

Corporate 262.518 855.180 271.130 155.565 59.209 1.603.602 2.830 336.038 1.942.470

Autorități publice 343.746 - - - - 343.746 - - 343.746

total credite 606.264 855.180 271.130 155.565 59.209 1.947.348 2.830 336.038 2.286.216

CrEditE 
BrutE 2015 fără rEstanțE sau dEprECiErE

rEstanțE dEprECiatE total
tip CliEnt a B C d fără 

ratinG total

Corporate 283.806 813.885 372.290 113.240 - 1.583.221 2.914 173.483 1.759.618

Autorități publice 167.726 - - - - 167.726 - - 167.726

total credite 451.532 813.885 372.290 113.240 - 1.750.947 2.914 173.483 1.927.344
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Evaluarea deprecierii

Principalele indicii ale deprecierii considerate de Grup/
Bancă sunt după cum urmează:

n  restanțe ale principalului său ale dobânzilor mai mari 
de 60 de zile;

n  inițierea procedurilor judiciare;

n  restructurări efectuate în ultimele 12 luni pentru raţi-
uni legale sau economice legate de dificultăţile finan-
ciare ale debitorului, pe care altfel Grupul/Banca nu 
le-ar fi luat în considerare;

n  rating D sau E pe o scară de 5 clase de la A la E

n  conducerea Grupului/Băncii apreciază că există alte 
indicii obiective de depreciere (informații care indică 
că poziția financiară a împrumutatului se deteriorea-
ză ca urmare a reducerii vânzărilor sau ale marjei pro-
fitului, alte evenimente care au avut loc după data 
recunoașterii inițiale și care pot afecta posibilitatea 
debitorului de a respecta scadențarul).

Valoarea deprecierii se determină prin calcul individu-
al pentru creditele și avansurile cu dovezi obiective ale 
deprecierii rezultând ajustări specifice de depreciere și 
prin metode statistice colective pentru creanțele fără 
dovezi obiective de depreciere, estimându-se global 
valoarea pierderilor generate dar neidentificate. 

Creditele și avansurile care sunt evaluate individual și 
pentru care nu au rezultat pierderi din depreciere, sunt 
incluse în evaluarea colectivă a deprecierii, pentru pier-
deri generate dar neidentificate.

În sensul evaluării colective a deprecierii, activele finan-
ciare sunt grupate pe baza caracteristicilor similare ale 
riscului care indică abilitatea debitorilor de a plăti toate 
sumele datorate în conformitate cu termenii contractu-
ali, deprecierea determinându-se la nivelul individual al 
fiecărui credit, folosind parametri de ajustare pe grupe 
de produs și/sau durata rămasă, determinați prin meto-
de statistice istorice, respectiv probabilitatea de nepla-
tă (PD) și rata pierderii în caz de neplată (LGD).

Tabelul de mai jos prezintă provizioanele specifice și cele pentru pierderi generate și neidentificate după cum au fost 
estimate de Grup/Bancă la 31 decembrie 2016 și 31 decembrie 2015. 

La sfârșitul anului 2016, Banca/Grupul are în sold credite brute restructurate în sumă de 256.367 mii lei (2015: 
191.755 mii lei), criteriile de încadrare și menținere în categoria creditelor restructurate fiind conforme cu definițiile 
Autorității Bancare Europene, respectiv Ordinul BNR 6/2014.

Analiza creditelor restante dar nedepreciate, înainte de ajustări de depreciere:

Creditele restructurate

2016 2015

Ajustări specifice pentru credite evaluate la nivel individual 90.166 54.184

Ajustări colective pentru pierderi suportate, dar neraportate 36.072 30.841

126.238 85.025

31-dEC-16 31-dEC-16 31-dEC-15 31-dEC-15

Grup BanCa Grup BanCa

Restanțe și nedepreciate, din care: 2.830 2.830 2.914 2.914

Restanțe sub 30 zile 1.417 1.417 2.914 2.914

Restanțe între 31 - 60 zile 1.413 1.413 - -

Restanțe între 61 - 90 zile - - - -

Restanțe peste 90 zile - - - -

CrEditE rEstruCturatE ValoarE Brută ajustări ValoarE nEtă

2016 256.367 -39.204 217.163 

2015 191.755 -26.008 165.747 

Banca a procedat în cursul anilor 2015 și 2016 la reducerea directa a valorii creditelor depreciate integral acoperite 
cu ajustări pentru depreciere, continuand activitatea de recuperare a creantelor evidențiate în afara bilanțului pentru 
care nu fost epuizate mijloacele de recuperare.

ExpunEri urmăritE în ContinuarE în afara Bilanțului 31-dEC-16 31-dEC-15

Total expuneri urmărite în afara bilanțului 188.555 165.069

38. RISCUL DE LICHIDITATE

Grupul/Banca recunoaște riscul de lichiditate ca repre-
zentând riscul actual sau viitor de afectare negativă a 
profiturilor și capitalului, determinat de incapacitatea 
Grupului/Băncii de a-și îndeplini obligațiile la scadența 
acestora. 

Pentru gestionarea adecvată a acestui risc și pentru un 
management eficace al lichidității, Grupul monitorizează 
zilnic toate intrările și ieșirile de numerar sau echivalent, 
aferente scadențelor interbancare, a evenimentelor pe 
portofoliul de titluri sau rezultate din graficul de ram-
bursare a creditelor prin monitorizarea poziției de lichi-
ditate pe benzile de scadență relevante și gestionează 
activ rezervele de lichiditate necesare pentru onorarea 
obligațiilor sale, cu costuri minime.

Grupul/Banca menține rezervele minime impuse prin 
Regulamentul nr.6/2002 al BNR privind regimul rezer-
velor minime obligatorii, în cuantum de 8% din sursele 
atrase în lei și 10% din sursele atrase în valută, în vigoa-
re la sfârșitul anului 2016. 

Totodată, Banca/Grupul asigură menținerea la un 
anumit nivel a stocului de active lichide, negrevate de 
obligații, eligibile pentru operațiuni de finanțare ga-
rantată, compus din titluri de stat, pentru asigurarea 
lichidațiilor necesare în cazul apariției unor situații de 
piață excepționale. Banca/Grupul dispune de un sis-
tem de avertizare timpurie în cazul apariției unei crize 
de lichiditate în sistemul bancar.

Grupul/Banca proiectează fluxurile de numerar pe pe-
rioade de timp previzibile, utilizând scenarii alternative. 
Aceste proiecţii sunt utilizate pentru a realiza analiza 
neconcordanţelor fluxurilor de numerar (liquidity gap), 
bazată pe ipoteze cu privire la comportamentul viitor al 

activelor, datoriilor și elementelor din afara bilanţului, și 
pentru a calcula excesul sau deficitul net cumulativ de 
lichiditate pentru un orizont de timp.

Banca ia în considerare trei tipuri de scenarii de criză: 
scenarii legate de specificul intern al băncii, scenarii le-
gate de piaţă în general, și un scenariu ce dezvoltă o 
combinaţie a primelor două tipuri.

În cadrul procesului de administrare a riscului de lichi-
ditate, Banca determină zilnic indicatorul Lichiditatea 
imediată, reprezentând ponderea activelor lichide, li-
bere de gaj în totalul surselor atrase și imprumutate și 
asigură menținerea lui în limitele stabilite prin strategiile 
interne de risc. 

Urmare a transpunerii în legislația națională a Regu-
lamentului UE nr. 575/2013, începând cu luna martie 
2014 Banca folosește pentru monitorizarea riscului de 
lichiditate indicatorul de acoperire a lichiditatii (LCR) in-
dicatorul de finanțare netă stabilă (NSFR). Indicatorul 
LCR s-a menținut peste limita reglementată. 

Tabelul de mai jos analizează activele și pasivele Gru-
pului/Băncii pe grupe relevante de scadență, pe baza 
maturității reziduale contractuale, la data întocmirii 
bilanțului la 31 decembrie 2016:
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BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMâNIEI - EXIMBANK S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

31.12.2016 - Grup total

din CarE: 
supusE 

risCului dE 
liChiditatE

< 1 1 - 3 3 - 12 1 - 5 pEstE 5

luna luni luni ani ani

aCtiVE

Numerar 554 554 554 - - - -

Instrumente financiare derivate 1.366 1.366 174 1.192 - - -

Conturi la Banca Națională a României 80.792 80.792 80.792 - - - -

Creanțe asupra instituțiilor de credit 117.804 117.804 89.775 26.535 - 132 1.362

Credite, net 2.159.979 2.159.979 123.767 159.105 1.143.210 549.875 184.022

Investiții în filiale - - - - - - -

Instrumente financiare de tranzacționare 17.582 17.582 - - - - 17.582

Instrumente financiare disponibile pentru 
vânzare 1.810.507 1.810.507 87.870 9.790 433.006 848.450 431.391

Instrumente financiare deținute până la 
scadență 15.666 15.666 - - - 15.666 -

Imobilizări corporale, net 14.200 - - - - - -

Imobilizări necorporale, net 5.945 - - - - - -

Investiții imobiliare, net 39.269 - - - - - -

Alte active 74.596 64.400 64.078 - - 322 -

4.338.260 4.268.650 447.010 196.622 1.576.216 1.414.445 634.357

datorii

Instrumente financiare derivate 1.941 1.941 1.941 - - - -

Depozite de la banci 497.717 497.717 497.516 - 201 - -

Depozite de la Ministerul Finanțelor Publice 1.702.187 1.702.187 301.114 - - 1.401.073 -

Depozite de la clientelă 962.939 962.939 532.693 277.062 140.812 12.185 187

Venituri amânate și cheltuieli angajate 11.962 - - - - - -

Provizioane 27.801 - - - - - -

Alte datorii 91.545 91.545 91.545 - - - -

Impozit amânat, pasiv 758 - - - - - -

3.296.850 3.256.329 1.424.809 277.062 141.013 1.413.258 187

aCtiVE nEtE 1.047.661 1.012.321 -977.799 -80.440 1.435.203 1.187 634.170

ElEmEntE în afara Bilanțului

Angajamente de creditare 607.815 607.815 26.275 126.834 177.909 142.679 134.118

Angajamente de garantare 452.631 452.631 25.099 51.074 133.551 240.135 2.772

Intrări de numerar din instrumente derivate 446.964 446.964 202.586 189.970 54.408 - -

Ieșiri de numerar din instrumente derivate -448.317 -448.317 -203.231 -190.651 -54.435 - -

1.059.093 1.059.093 50.729 177.227 311.433 382.814 136.890

Banca deține în portofoliu active cu un grad ridicat de lichiditate (titluri emise de MFP), care îi conferă o mare capa-
citate de absorție a potențialelor socuri de lichiditate pe termen scurt. În general, depozitele atrase cu scadența sub 
o lună sunt stabile deoarece sunt prelungite la maturitate, conform specificului pieței bancare românești.

31.12.2016 - BanCa total

din CarE: 
supusE 

risCului dE 
liChiditatE

< 1 1 - 3 3 - 12 1 - 5 pEstE 5

luna luni luni ani ani

aCtiVE

Numerar 528 528 528 - - - -

Instrumente financiare derivate 1.366 1.366 174 1.192 - - -

Conturi la Banca Națională a României 80.792 80.792 80.792 - - - -

Creanțe asupra instituțiilor de credit 88.843 88.843 87.481 - - - 1.362

Credite, net 2.159.979 2.159.979 123.767 159.105 1.143.210 549.875 184.022

Investiții în filiale 29.432 - - - - - -

Instrumente financiare de tranzacționare 17.582 17.582 - - - - 17.582

Instrumente financiare disponibile pentru 
vânzare 1.810.507 1.810.507 87.870 9.790 433.006 848.450 431.391

Instrumente financiare deținute până la 
scadență - - - - - - -

Imobilizări corporale, net 14.080 - - - - - -

Imobilizări necorporale, net 5.940 - - - - - -

Investiții imobiliare, net 39.269 - - - - - -

Alte active 23.572 13.404 13.082 - - 322 -

4.271.890 4.173.001 393.694 170.087 1.576.216 1.398.647 634.357

datorii

Instrumente financiare derivate 1.941 1.941 1.941 - - - -

Depozite de la banci 497.717 497.717 497.516 - 201 - -

Depozite de la Ministerul Finanțelor Publice 1.702.187 1.702.187 301.114 - - 1.401.073 -

Depozite de la clientelă 962.940 962.940 532.694 277.062 140.812 12.185 187

Venituri amânate și cheltuieli angajate 11.944 - - - - - -

Provizioane 17.214 - - - - - -

Alte datorii 16.173 16.173 16.173 - - - -

impozit amânat, pasiv 758 - - - - - -

3.210.874 3.180.958 1.349.438 277.062 141.013 1.413.258 187

aCtiVE nEtE 1.061.016 992.043 -955.744 -106.975 1.435.203 -14.611 634.170

ElEmEntE în afara Bilanțului

Angajamente de creditare 607.815 607.815 26.275 126.834 177.909 142.679 134.118

Angajamente de garantare 452.631 452.631 25.099 51.074 133.551 240.135 2.772

Intrări de numerar din instrumente derivate 446.964 446.964 202.586 189.970 54.408 - -

Ieșiri de numerar din instrumente derivate -448.317 -448.317 -203.231 -190.651 -54.435 - -

1.059.093 1.059.093 50.729 177.227 311.433 382.814 136.890
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BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMâNIEI - EXIMBANK S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

Tabelul de mai jos analizează activele și pasivele Grupului/Băncii pe grupe relevante de scadență, pe baza maturității 
reziduale contractuale, la data întocmirii bilanțului la 31 decembrie 2015:

31.12.2015 - Grup total

din CarE: 
supusE 

risCului dE 
liChiditatE

< 1 1 - 3 3 - 12 1 - 5 pEstE 5

luna luni luni ani ani

aCtiVE

Numerar 403 403 403 - - - -

Instrumente financiare derivate 31 31 31 - - - -

Conturi la Banca Națională a României 105.029 105.029 105.029 - - - -

Creanțe asupra instituțiilor de credit 53.891 53.891 41.535 9.696 2.528 132 -

Credite, net 1.842.319 1.842.319 115.195 198.595 794.412 629.414 104.703

Investiții în filiale - - - - - - -

Instrumente financiare de tranzacționare - - - - - - -

Instrumente financiare disponibile pentru 
vânzare 1.628.607 1.628.607 156.149 47.281 366.072 791.870 267.235

Instrumente financiare deținute până la 
scadență 119.734 119.734 - - 114.025 5.709 -

Imobilizări corporale, net 18.044 - - - - - -

Imobilizări necorporale, net 6.472 - - - - - -

Investiții imobiliare, net 35.176 - - - - - -

Alte active 68.384 53.503 53.503 - - - -

3.878.090 3.803.517 471.845 255.572 1.277.037 1.427.125 371.938

datorii 

Instrumente financiare derivate 2.148 2.148 2.148 - - - -

Depozite de la banci 14.518 14.518 9.318 5.000 - 200 -

Depozite de la Ministerul Finanțelor 
Publice 1.674.859 1.674.859 274.859 - - 1.400.000 -

Depozite de la clientelă 970.335 970.335 328.114 254.391 333.864 52.846 1.120

Venituri amânate și cheltuieli angajate 14.059 - - - - - -

Provizioane 23.369 - - - - - -

Alte datorii 83.176 83.176 83.176 - - - -

Impozit amânat, pasiv 2.632 - - - - - -

2.785.096 2.745.036 697.615 259.391 333.864 1.453.046 1.120

aCtiVE nEtE 1.092.994 1.058.481 -225.770 -3.819 943.173 -25.921 370.818

ElEmEntE în afara Bilanțului

Angajamente de creditare 355.114 355.114 38.660 50.356 174.642 64.226 27.230

Angajamente de garantare 347.204 347.204 45.289 39.892 104.810 150.063 7.150

Intrări de numerar din instrumente 
derivate 377.058 377.058 265.305 111.753 - - -

Ieșiri de numerar din instrumente 
derivate -378.977 -378.977 -265.864 -113.113 - - -

700.399 700.399 83.390 88.888 279.452 214.289 34.380

31.12.2015 - BanCa total
din CarE: 

supusE risCului 
dE liChiditatE

< 1 1 - 3 3 - 12 1 - 5 pEstE 5

luna luni luni ani ani

aCtiVE 

Numerar 391 391 391 - - - -

Instrumente financiare derivate 31 31 31 - - - -

Conturi la Banca Națională a României 105.029 105.029 105.029 - - - -

Creanțe asupra instituțiilor de credit 35.653 35.653 30.653 5.000 - - -

Credite, net 1.842.319 1.842.319 115.195 198.595 794.412 629.414 104.703

Investiții în filiale 23.073 - - - - - -

Instrumente financiare de 
tranzacționare - - - - - - -

Instrumente financiare disponibile 
pentru vânzare 1.628.607 1.628.607 156.149 47.281 366.072 791.870 267.235

Instrumente financiare deținute până 
la scadență 114.025 114.025 - - 114.025 - -

Imobilizări corporale, net 17.832 - - - - - -

Imobilizări necorporale, net 6.463 - - - - - -

Investiții imobiliare, net 35.176 - - - - - -

Alte active 18.181 3.333 3.333 - - - -

3.826.780 3.729.388 410.781 250.876 1.274.509 1.421.284 371.938

datorii

Instrumente financiare derivate 2.148 2.148 2.148 - - - -

Depozite de la banci 14.518 14.518 9.318 5.000 - 200 -

Depozite de la Ministerul Finanțelor 
Publice 1.674.859 1.674.859 274.859 - - 1.400.000 -

Depozite de la clientelă 976.374 976.374 328.253 260.291 333.864 52.846 1.120

Venituri amânate și cheltuieli angajate 14.055 - - - - - -

Provizioane 17.172 - - - - - -

Alte datorii 19.646 19.646 19.646 - - - -

Impozit amânat, pasiv 2.632 - - - - - -

2.721.404 2.687.545 634.224 265.291 333.864 1.453.046 1.120

aCtiVE nEtE 1.105.376 1.041.843 -223.443 -14.415 940.645 -31.762 370.818

ElEmEntE în afara Bilanțului

Angajamente de creditare 355.114 355.114 38.660 50.356 174.642 64.226 27.230

Angajamente de garantare 347.204 347.204 45.289 39.892 104.810 150.063 7.150

Intrări de numerar din instrumente 
derivate 377.058 377.058 265.305 111.753 - - -

Ieșiri de numerar din instrumente 
derivate -378.977 -378.977 -265.864 -113.113 - - -

700.399 700.399 83.390 88.888 279.452 214.289 34.380
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BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMâNIEI - EXIMBANK S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

Datoriile financiare ale Grupului/Băncii la sfârșitul exercițiului financiar 2016, incluzând fluxurile viitoare de numerar, 
reprezentând dobânzi nerecunoscute în contul de profit și pierdere, respectiv în costul amortizat al pasivelor arătate 
în poziția financiară, sunt prezentate în tabelele de mai jos:

Datoriile financiare ale Grupului/Băncii, la sfârșitul exercițiului financiar 2015 incluzând fluxurile viitoare de numerar, 
reprezentând dobânzi nerecunoscute în contul de profit și pierdere, respectiv în costul amortizat al pasivelor arătate 
în poziția financiară, sunt prezentate în tabelele de mai jos:

31.12.2016 – Grup total < 1 luna 1 - 3 luni 3 - 12 luni 1 - 5 ani pEstE 5 ani

datorii finanCiarE. inclusiv dobânzi viitoare

Instrumente financiare derivate 1,941 1,941 - - - -

Depozite de la bănci 497,746 497,545 - 201 - -

Depozite de la MFP 1,729,954 301,114 3,211 9,634 1,415,995 -

Depozite de la clientelă 964,815 532,842 277,539 141,735 12,495 204

Alte datorii 91.545 91.545 - - - -

3.286.001 1.424.987 280.750 151.570 1.428.490 204

31.12.2016 – BanCa total < 1 luna 1 - 3 luni 3 - 12 luni 1 - 5 ani pEstE 5 ani

datorii finanCiarE, inclusiv dobânzi viitoare

Instrumente financiare derivate 1.941 1.941 - - - -

Depozite ale altor bănci 497.746 497.545 - 201 - -

Depozite de la MFP 1.729.955 301.114 3.211 9.634 1.415.995 -

Depozite de la clientelă 964.816 532.843 277.539 141.735 12.495 204

Alte datorii 16.173 16.173 - - - -

3.210.631 1.349.616 280.750 151.570 1.428.490 204

31.12.2015 – Grup total < 1 luna 1 - 3 luni 3 - 12 luni 1 - 5 ani pEstE 5 ani

datorii finanCiarE. inclusiv dobânzi viitoare

Instrumente financiare derivate 2.148 2.148 - - - -

Depozite ale altor bănci 14.522 9.318 5.004 - 200 -

Depozite de la MFP 1.747.112 274.859 5.713 17.140 1.449.400 -

Depozite de la clientelă 974.250 328.177 254.874 336.078 53.941 1.180

Alte datorii 83.176 83.176 - - - -

2.821.208 697.678 265.591 353.218 1.503.541 1.180

31.12.2015 - BanCa total < 1 luna 1 - 3 luni 3 - 12 luni 1 - 5 ani pEstE 5 ani

datorii finanCiarE, inclusiv dobânzi viitoare

Instrumente financiare derivate 2.148 2.148 - - - -

Depozite de la bănci 14.522 9.318 5.004 - 200 -

Depozite de la MFP 1.747.112 274.859 5.713 17.140 1.449.400 -

Depozite de la clientelă 980.289 328.316 260.774 336.078 53.941 1.180

Alte datorii 19.646 19.646 - - - -

2.763.717 634.287 271.491 353.218 1.503.541 1.180

39. RISCUL DE PIAȚă

a. riscul valutar
Structura pe valute a activelor și pasivelor financiare ale Grupului/Băncii la 31 decembrie 2016 este următoarea:

31.12.2016 - Grup total ron Eur usd altElE

aCtiVE 

Numerar 554 355 60 133 6

Instrumente financiare derivate 1.366 174 - 1.192 -

Conturi la Banca Națională a României 80.792 57.098 23.694 - -

Creanțe asupra instituțiilor de credit 117.804 82.406 21.089 8.016 6.293

Credite, net 2.159.979 1.771.267 327.898 60.814 -

Investiții în filiale - - - - -

Instrumente financiare de tranzacționare 17.582 17.582 - - -

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare 1.810.507 1.579.945 127.082 103.480 -

Instrumente financiare deținute până la scadență 15.666 15.666 - - -

Imobilizări corporale, net 14.200 14.200 - - -

Imobilizări necorporale, net 5.945 5.945 - - -

Investiții imobiliare, net 39.269 39.269 - - -

Alte active 74.596 73.796 554 184 62

total aCtiVE 4.338.260 3.657.703 500.377 173.819 6.361

datorii 

Instrumente financiare derivate 1.941 1.941 - - -

Depozite de la bănci 497.717 269.506 63.775 159.675 4.761

Depozite de la Ministerul Finanțelor Publice 1.702.187 1.702.187 - - -

Depozite de la clientelă 962.939 858.309 66.161 37.815 654

Venituri amânate și cheltuieli angajate 11.962 9.490 1.789 682 1

Provizioane 27.801 23.493 3.963 344 1

Alte datorii 91.545 88.540 2.862 67 76

Impozit amânat, pasiv 758 758 - - -

total datorii 3.290.599 2.947.973 138.550 198.583 5.493

Capitaluri proprii 1.047.661 1.047.661 - - -

Poziție bilanțieră -337.931 361.827 -24.764 868

Poziție SPOT extrabilanțieră (nedecontată) 24.069 -27.942 3.873 -

pozițiE spot -313.862 333.885 -20.891 868

pozițiE forWard 350.854 -372.370 21.517 -

pozițiE totală 36.992 -38.485 625 868
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BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMâNIEI - EXIMBANK S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în mii RON (“RON’000”), dacă nu se specifică altfel)

31.12.2016 – BanCa total  ron Eur usd altElE

aCtiVE 

Numerar 528 348 41 133 6

Instrumente financiare derivate 1.366 174 - 1.192 -

Conturi la Banca Națională a României 80.792 57.098 23.694 - -

Creanțe asupra instituțiilor de credit 88.843 55.064 19.476 8.010 6.293

Credite, net 2.159.979 1.771.267 327.898 60.814 -

Investiții în filiale 29.432 29.432 - - -

Instrumente financiare de tranzacționare 17.582 17.582 - - -

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare 1.810.507 1.579.945 127.082 103.480 -

Instrumente financiare deținute până la scadență - - - - -

Imobilizări corporale, net 14.080 14.080 - - -

Imobilizări necorporale, net 5.940 5.940 - - -

Investiții imobiliare, net 39.269 39.269 - - -

Alte active 23.572 22.772 554 184 62

Comisioane de primit de la Stat 390 390 - - -

Alte active 23.182 22.382 554 184 62

total aCtiVE 4.271.890 3.592.971 498.745 173.813 6.361

datorii 

Instrumente financiare derivate 1.941 1.941 - - -

Depozite de la bănci 497.717 269.506 63.775 159.675 4761

Depozite de la Ministerul Finanțelor Publice 1.702.187 1.702.187 - - -

Depozite de la clientelă 962.940 858.309 66.161 37.816 654

Venituri amânate și cheltuieli angajate 11.944 9.472 1.789 682 1

Provizioane 17.214 12.906 3.963 344 1

Alte datorii 16.173 13.216 2.814 67 76

Impozit amânat, pasiv 758 758 - - -

total datorii 3.210.874 2.868.295 138.502 198.584 5.493

Capitaluri proprii 1.061.016 1.061.016 - - -

Poziție bilanțieră -336.340 360.243 -24.771 868

Poziție SPOT extrabilanțieră (nedecontată) 24.069 (27.942) 3.873 -

pozițiE spot -312.271 332.301 -20.898 868

pozițiE forWard 350.854 (372.370) 21.517 -

pozițiE totală 38.583 (40.069) 618 868

Structura pe valute a activelor și pasivelor financiare ale Grupului/Băncii la 31 decembrie 2015:

31.12.2015 - Grup total ron Eur usd altElE

aCtiVE

Numerar 403 275 60 65 3

Instrumente financiare derivate 31 31 - - -

Conturi la Banca Națională a României 105.029 81.514 23.515 - -

Creanțe asupra instituțiilor de credit 53.891 20.197 24.120 2.085 7.489

Credite, net 1.842.319 1.520.653 245.767 75.899 -

Investiții în filiale - - - - -

Instrumente financiare de tranzacționare - - - - -

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare 1.628.607 1.510.831 117.768 8 -

Instrumente financiare deținute până la scadență 119.734 119.734 - - -

Imobilizări corporale, net 18.044 18.044 - - -

Imobilizări necorporale, net 6.472 6.472 - - -

Investiții imobiliare, net 35.176 35.176 - - -

Alte active 68.384 67.840 361 81 102

total aCtiVE 3.878.090 3.380.767 411.591 78.138 7.594

datorii 

Instrumente financiare derivate 2.148 2.148 - - -

Depozite de la bănci 14.518 5.007 200 4.148 5.163

Depozite de la Ministerul Finanțelor Publice 1.674.859 1.674.859 - - -

Depozite de la clientelă 970.335 792.252 164.132 12.403 1.548

Venituri amânate și cheltuieli angajate 14.059 11.415 1.702 939 3

Provizioane 23.369 19.807 3.562 - -

Alte datorii 83.176 80.338 2.724 2 112

Impozit amânat, pasiv 2.632 2.632 - - -

total datorii 2.785.096 2.588.458 172.320 17.492 6.826

Capitaluri proprii 1.092.994 1.092.994 - - -

Poziție bilanțieră -300.685 239.271 60.646 768

Poziție SPOT extrabilanțieră (nedecontată) 22.617 (22.170) (447) -

pozițiE spot -278.068 217.101 60.199 768

pozițiE forWard 288.441 (226.225) (62.216) -

pozițiE totală 10.373 (9.124) (2.017) 768
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31.12.2015 - BanCa total  ron Eur usd altElE

aCtiVE 

Numerar 391 263 60 65 3

Instrumente financiare derivate 31 31 - - -

Conturi la Banca Națională a României 105.029 81.514 23.515 - -

Creanțe asupra instituțiilor de credit 35.653 5.579 20.578 2.007 7.489

Credite, net 1.842.319 1.520.653 245.767 75.899 -

Investiții în filiale 23.073 23.073 - - -

Instrumente financiare de tranzacționare - - - - -

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare 1.628.607 1.510.831 117.768 8 -

Instrumente financiare deținute până la scadență 114.025 114.025 - - -

Imobilizări corporale, net 17.832 17.832 - - -

Imobilizări necorporale, net 6.463 6.463 - - -

Investiții imobiliare, net 35.176 35.176 - - -

Alte active 18.181 17.637 361 81 102

Comisioane de primit de la Stat 683 683 - - -

Alte active 17.498 16.954 361 81 102

total aCtiVE 3.826.780 3.333.077 408.049 78.060 7.594

datorii 

Instrumente financiare derivate 2.148 2.148 - - -

Depozite de la bănci 14.518 5.007 200 4148 5163

Depozite de la Ministerul Finanțelor Publice 1.674.859 1.674.859 - - -

Depozite de la clientelă 976.374 798.278 164.136 12.412 1.548

Venituri amânate și cheltuieli angajate 14.055 11.411 1.702 939 3

Provizioane 17.172 13.610 3.562 - -

Alte datorii 19.646 16.808 2.724 2 112

Impozit amânat, pasiv 2.632 2.632 - - -

total datorii 2.721.404 2.524.753 172.324 17.501 6.826

Capitaluri proprii 1.105.376 1.105.376 - - -

Poziție bilanțieră -297.052 235.725 60.559 768

Poziție SPOT extrabilanțieră (nedecontată) 22.617 (22.171) (446) -

pozițiE spot -274.435 213.554 60.113 768

pozițiE forWard 288.441 (226.225) (62.216) -

pozițiE totală 14.006 (12.671) (2.102) 768

Pentru asigurarea cadrului de măsurare, monitorizare și control a riscurilor induse de fluctuaţia pe piaţă a valutelor 
cu care Banca/Grupul tranzacţionează, se utilizează monitorizarea zilnică a indicatorilor poziţia valutară individuală 
și poziţia valutară totală.

Poziția valutară netă pentru Banca la 31.12.2016, exprimată în mii lei, este prezentată mai jos, pe fiecare valută semn-
ficativă. Filiala EximAsig are o poziție valutară deschisă nesemnificativă, compania urmărind acoperirea riscului valutar.:

Comparativ la 31.12.2015 situația poziției deschise este prezentată în tabelul de mai jos:

Valută
 spot *  forWard  pozițiE nEtă dEsChisă

sumă 
oriGinală (mii)

EChiValEnt mii 
lEi

sumă 
oriGinală (mii)

EChiValEnt mii 
lEi

sumă 
oriGinală (mii)

EChiValEnt mii 
lEi

EUR 73,177 332,301 -82,000 -372,370 -8,823 -40,069

USD -4,856 -20,899 5,000 21,517 144 618

GBP 6 32 - - 6 32

CHF -22 -93 - - -22 -93

Altele 929 - - 929

poziție netă
 (+)=lung, 
(-)=scurt

 312,270  -350,854  -38,583

*Poziția spot include poziția valutară bilanțieră și tranzacțiile cu decontare în următoarele 2 zile lucrătoare.

*Poziția spot include poziția valutară bilanțieră și tranzacțiile cu decontare în următoarele 2 zile lucrătoare.

Valută
 spot  forWard  pozițiE nEtă dEsChisă

sumă 
oriGinală (mii)

EChiValEnt mii 
lEi

sumă 
oriGinală (mii)

EChiValEnt mii 
lEi

sumă 
oriGinală (mii)

EChiValEnt mii 
lEi

EUR 47.200 213.554 -50.000 -226.225 -2.800 -12.671

USD 14.493 60.113 -15.000 -62.216 -507 -2.102

GBP 2 10 - - 2 10

CHF 23 96 - - 23 96

Altele - 661 - - - 661

poziție netă
 (+)=lung, 
(-)=scurt

274.435 -288.441 -14.006

În tabelul de mai jos, analiza reflectă sensitivitatea contului de profit și pierdere al Băncii la variații de +/-10% sau de 
+/-20% asupra cursului valutar de schimb contra RON. Impactul este determinat în funcție de cele două nivele de 
modificare a cursului de schimb, alese în mod ipotetic. Pentru compania EximAsig impactul din variația cursului de 
schimb este nesemnificativ, deoarece acoperă poziția valutară.

Valută

 pozițiE nEtă dEsChisă 
 Curs dE 
sChimB 

31.12.2016 

 impaCt profitaBilitatE  impaCt Capitaluri proprii

sumă 
oriGinală 

(mii)

EChiValEnt 
mii lEi +/- 10% +/- 20% +/- 10% +/- 20%

EUR -8.823 -40.069 4.5411 -4.007 -8.013 -4.007 -8.013

USD 144 618 4.3033 62 124 62 124

GBP 6 32 5.2961 3 6 3 6

CHF -22 -93 4.2245 -9 -19 -9 -19

Altele 929 - 93 186 93 186

poziție netă  -38.583 +/- 3.858 +/- 7.716 +/- 3.858 +/- 7.716
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Comparativ situația la 31.12.2015 pentru Bancă se prezintă astfel:

Valută

 pozițiE nEtă dEsChisă 
 Curs dE 
sChimB 

31.12.2015 

 impaCt profitaBilitatE  impaCt Capitaluri proprii

sumă 
oriGinală 

(mii)

EChiValEnt 
mii lEi +/- 10% +/- 20% +/- 10% +/- 20%

EUR -2.800 -12.671 4,5245 -1.267 -2.534 -1.267 -2.534

USD -507 -2.102 4,1477 -210 -420 -210 -420

GBP 2 10 6,1466 1 2 1 2

CHF 23 96 4,1797 10 19 10 19

Altele - 661 - 66 132 66 132

poziție netă -14.006 +/-1.401 +/-2.801 +/-1.401 +/-2.801

b. riscul de dobândă

Grupul/Banca tratează riscul ratei dobânzii pentru 
activitatea aferentă activității din afara portofoliului 
de tranzacționare ca reprezentând posibilitatea ca, 
variațiile ratelor de dobândă să afecteze profiturile vi-
itoare sau să conducă la diminuarea valorii sale eco-
nomice.

În acest sens Grupul/Banca utilizează analiza GAP pen-
tru a reflecta senzitivitatea rezultatelor financiare anuale 
la variația ratelor de dobândă și metodologia standard 
de modificare a valorii economice ca urmare a variației 
ratelor de dobândă, în conformitate cu reglementările 
BNR.

Analiza GAP realizată la data de 31.12.2016, și respec-
tiv, 31.12.2015, surprinde soldurile activelor și pasivelor 

Băncii/Grupului, senzitive la rata dobânzii, repartizate 
în funcție de momentul revizuirii ratelor de dobândă 
sau de scadența acestora, stabilind diferențele dintre 
acestea. Efectele potențiale (mii lei) asupra capitalurilor 
proprii, estimate la nivelul unui an, au fost determinate 
prin aplicarea a două scenarii de creștere liniară, dar 
diferențiate a ratelor de dobândă pentru active și pasi-
ve, respectiv creștere cu + 100 pb active /+ 50pb pasi-
ve și cu + 50 pb active /+ 100pb pasive:

2016     2015

Scenariu 1: +100pb (active) /+50pb (pasive) 12.927 13.222

Scenariu 2: +50pb (active) /+100pb (pasive) -17.145 -12.970

Nivelul mediu al dobânzilor practicate de Grup/Banca în anul 2016, respectiv în anul 2015, pentru principalele cate-
gorii de active și pasive bilanțiere denominate în lei, EUR și USD sunt arătate în tabelul de mai jos:

2016 2015

ron Eur usd ron Eur usd

aCtiVE finanCiarE 

Conturi la Banca 
Națională a 
României 

0,07% 0,12% - 0,19% 0,14% -

Creanțe asupra 
instituțiilor de credit 0,39% 0,07% 0,26% 0,74% 0,10% 0,05%

Credite 3,93% 4,38% 4,83% 4,79% 5,24% 3,60%

Instrumente cu 
venit fix 2,51% 1,93% 3,70% 4,01% 2,75% -

total active 3,00% 2,73% 3,53% 4,03% 3,29% 2,86%

datorii finanCiarE 

Depozite de la bănci 0,29% - 0,49% 0,90% 0,02% 0,13%

Depozite de la MFP 0,89% - - 1,59% - -

Depozite de la 
clientelă 0,61% 0,40% 0,41% 1,14% 0,34% 0,23%

total datorii 0,73% 0,34% 0,48% 1,41% 0,20% 0,14%

Tabelul de mai jos analizează activele și pasivele purtătoare de dobândă ale Grupului/Băncii, pe grupe relevante de 
modificare a ratei, la 31 decembrie 2016:

31.12.2016 – Grup total

din CarE 
supusE 

risCului 
dE 

doBândă 

≤1 lună 1 - 3 luni 3 - 12 luni 1 - 5 ani pEstE 5 ani

aCtiVE

Numerar 554 - - - - - - 

Instrumente financiare derivate 1.366 - - - - - - 

Conturi la Banca Națională a României 80.792 80.792 80.792 - - - - 

Creanțe asupra instituțiilor de credit 117.804 117.804 91.137 26.535 - 132 - 

Credite, net 2.159.979 2.159.979 884.375 1.024.504 246.507 3.778 815 

Instrumente financiare de tranzacționare 17.582 - - - - - - 

Instrumente financiare disponibile pentru 
vânzare 1.810.507 1.810.340 12.754 110.865 432.744 867.192 386.785 

Instrumente financiare deținute până la 
scadență 15.666 15.666 - - - 15.666 - 

Imobilizări corporale, net 14.200 - - - - - - 

Imobilizări necorporale, net 5.945 - - - - - - 

Investiții imobiliare, net 39.269 - - - - - - 

Alte active 74.596 - - - - - - 

total aCtiVE 4.338.260 4.184.581 1.069.058 1.161.904 679.251 886.768 387.600 

datorii

Instrumente financiare derivate 1.941 - - - - - - 

Depozite de la bănci 497.717 497.717 497.516 - 201 - - 

Depozite de la MFP 1.702.187 1.702.187 1.702.187 - - - - 

Depozite de la clientele 962.939 962.939 532.680 277.062 140.826 12.185 186

Venituri amânate și cheltuieli angajate 11.962 - - - - - - 

Provizioane 21.550 - - - - - - 

Alte datorii 91.545 - - - - - - 

Impozit amânat, pasiv 758 - - - - - - 

total datorii 3.290.599 3.162.843 2.732.383 277.062 141.027 12.185 186

active nete 1.047.661 1.021.738 -1.663.325 884.842 538.224 874.583 387.414
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BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMâNIEI - EXIMBANK S.A.
SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE ȘI INDIVIDUALE pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
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 31.12.2016 – BanCa total

din CarE
supusE 

risCului 
dE 

doBândă 

≤1 lună 1 - 3 luni 3 - 12 luni 1 - 5 ani pEstE 5 ani

aCtiVE 

Numerar 528 - - - - - - 

Instrumente financiare derivate 1.366 - - - - - - 

Conturi la Banca Națională a României 80.792 80.792 80.792 - - - - 

Creanțe asupra instituțiilor de credit 88.843 88.843 88.843 - - - - 

Credite, net 2.159.979 2.159.979 884.375 1.024.504 246.507 3.778 815 

Investiții în filiale 29.432 - - - - - - 

Instrumente financiare de tranzacționare 17.582 - - - - - - 

Instrumente financiare disponibile pentru 
vânzare 1.810.507 1.810.340 12.754 110.865 432.744 867.192 386.785 

Instrumente financiare deținute până la 
scadență - - - - - - - 

Imobilizări corporale, net 14.080 - - - - - - 

Imobilizări necorporale, net 5.940 - - - - - - 

Investiții imobiliare, net 39.269 - - - - - - 

Alte active 23.572 - - - - - - 

total aCtiVE 4.271.890 4.139.954 1.066.764 1.135.369 679.251 870.970 387.600 

datorii

Instrumente financiare derivate 1.941 - - - - - - 

Depozite de la bănci 497.717 497.717 497.516 - 201 - - 

Depozite de la MFP 1.702.187 1.702.187 1.702.187 - - - - 

Depozite de la clientele 962.940 962.940 532.681 277.062 140.826 12.185 186

Venituri amânate și cheltuieli angajate 11.944 - - - - - - 

Provizioane 17.214 - - - - - - 

Alte datorii 16.173 - - - - - - 

Impozit amânat, pasiv 758 - - - - - - 

total datorii 3.210.874 3.162.844 2.732.384 277.062 141.027 12.185 186

active nete 1.061.016 977.110 -1.665.620 858.307 538.224 858.785 387.414

Elementele sunt repartizate pe benzi, în funcție de scadența reziduală, pentru cele cu rata de dobândă fixă, sau în 
funcție de cea mai apropiată dată de modificare a ratei de dobândă, pentru acele instrumente cu rata de dobândă 
variabilă.

Tabelul de mai jos analizează activele și pasivele purtătoare de dobândă ale Grupului/Băncii, pe grupe relevante de 
modificare a ratei, la 31 decembrie 2015.

 31.12.2015 – Grup total

din CarE 
supusE 

risCului 
dE 

doBândă 

≤1 lună 1 - 3 luni 3 - 12 luni 1 - 5 ani pEstE 5 ani

aCtiVE

Numerar 403 - - - - - - 

Instrumente financiare derivate 31 - - - - - - 

Conturi la Banca Națională a României 105.029 105.029 105.029 - - - - 

Creanțe asupra instituțiilor de credit 53.891 53.891 41.555 9.676 2.528 132 - 

Credite, net 1.842.319 1.842.319 537.636 1.062.259 238.338 4.086 - 

Instrumente financiare disponibile pentru 
vânzare 1.628.607 1.628.440 71.482 47.299 370.415 831.942 307.302

Instrumente financiare deținute până la 
scadență 119.734 119.734 - - 114.047 5.687 - 

Imobilizări corporale, net 18.044 - - - - - - 

Imobilizări necorporale, net 6.472 - - - - - - 

Investiții imobiliare, net 35.176 - - - - - - 

Alte active 68.384 - - - - - - 

total aCtiVE 3.878.090 3.749.413 755.702 1.119.234 725.328 841.847 307.302 

datorii

Instrumente financiare derivate 2.148 - - - - - - 

Depozite de la bănci 14.518 14.518 9.311 5.007 - 200 - 

Depozite de la MFP 1.674.859 1.674.859 1.674.859 - - - - 

Depozite de la clientele 970.335 969.536 327.162 254.614 333.794 52.846 1.120

Venituri amânate și cheltuieli angajate 14.059 - - - - - - 

Provizioane 23.369 - - - - - - 

Alte datorii 83.176 - - - - - - 

Impozit amânat, pasiv 2.632 - - - - - - 

total datorii 2.785.096 2.658.913 2.011.332 259.621 333.794 53.046 1.120

active nete 1.092.994 1.090.500 -1.255.630 859.613 391.534 788.801 306.182
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BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMâNIEI - EXIMBANK S.A.
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 31.12.2015 – BanCa total

din CarE 
supusE 

risCului 
dE 

doBândă 

≤1 lună 1 - 3 luni 3 - 12 luni 1 - 5 ani pEstE 5 ani

aCtiVE

Numerar 391 - - - - - -

Instrumente financiare derivate 31 - - - - - -

Conturi la Banca Națională a României 105.029 105.029 105.029 - - - -

Creanțe asupra instituțiilor de credit 35.653 35.653 30.645 5.008 - - -

Credite, net 1.842.319 1.842.319 537.636 1.062.259 238.338 4.086 -

Investiții în filiale 23.073 - - - - - -

Instrumente financiare disponibile pentru 
vânzare 1.628.607 1.628.440 71.482 47.299 370.415 831.942 307.302

Instrumente financiare deținute până la 
scadență 114.025 114.025 - - 114.025 - -

Imobilizări corporale, net 17.832 - - - - - -

Imobilizări necorporale, net 6.463 - - - - - -

Investiții imobiliare, net 35.176 - - - - - -

Alte active 18.181 - - - - - -

total aCtiVE finanCiarE 3.826.780 3.725.466 744.792 1.114.566 722.778 836.028 307.302 

datorii

Instrumente financiare derivate 2.148 - - - - - -

Depozite de la bănci 14.518 14.518 9.311 5.007 - 200 -

Depozite de la MFP 1.674.859 1.674.859 1.674.859 - - - -

Depozite de la clientele 976.374 975.575 327.273 260.542 333.794 52.846 1.120

Venituri amânate și cheltuieli angajate 14.055 - - - - - -

Provizioane 17.172 - - - - - -

Alte datorii 19.646 - - - - - -

Impozit amânat, pasiv 2.632 - - - - - -

total datorii 2.721.404 2.664.952 2.011.443 265.549 333.794 53.046 1.120

active nete 1.105.376 1.060.514 -1.266.651 849.017 388.984 782.982 306.182

Elementele sunt repartizate pe benzi, în funcție de scadența reziduală, pentru cele cu rata de dobândă fixă, sau în 
funcție de cea mai apropiată dată de modificare a ratei de dobândă, pentru acele instrumente cu rata de dobândă 
variabilă.

40. CERINȚE DE CAPITAL

Fondurile proprii și rata fondurilor proprii ale Băncii 
sunt calculate în conformitate cu reglementarile Băncii 
Naționale a României, respectiv în conformitate cu pre-
vederile Regulamentului UE575/2013. La 31.12.2016 
și 31.12.2015, rata fondurilor proprii s-a situat la nivelul 
de 48%, mult peste cerințele BNR și Autorității Bancare 
Europene.

Banca menține o bază de capital gestionată activ pen-
tru a acoperi riscurile inerente ale activității. Gradul de 
adecvare a capitalului Băncii este monitorizat conform 
prevederilor din Regulamentul UE nr. 575/2013, de di-
rectă aplicare instituțiilor de credit din România, une-
le opțiuni naționale exercitate de BNR fiind incluse în 
Regulamentul nr. 5/2013, precum și din Directiva eu-
ropeană 2013/36/UE care este transpusă în legislația 
națională prin modificarile aduse OUG 99/2006 și prin 
Regulamentul BNR nr.5/2013.

Adecvarea capitalului Băncii presupune menținerea 
unui capital corespunzător în raport cu natura și profilul 
de risc al Băncii. Pentru stabilirea gradului de adecvare 
al capitalului se are în vedere efectul riscurilor de cre-
dit, de piață și operațional asupra condiției financiare a 
Băncii. Tipurile și mărimea riscurilor în activitatea Băncii 
determină în ce măsură capitalul ar trebui să se situeze 
deasupra nivelului minim impus de reglementări pentru 
a face față unor consecințe nedorite. 

Banca s-a încadrat în indicatorii reglementați privind 
adecvarea capitalului (o rată a fondurilor proprii totale 

de min 8%, o rată a fondurilor proprii de nivel I de min 
6% și o rată a fondurilor proprii de nivel I de bază de 
min 4,5%).

În ceea ce privește cerința de capital a filialei EXI-
MASIG, aceasta a fost calculată pe baza standardelor 
stabilite de Directiva Europeană Solvency II la 31 de-
cembrie 2016. Conform calculului și estimărilor neaudi-
tate ale conducerii Societății, în baza prevederilor Legii 
237/2015 care transpune începând cu 1 ianuarie 2016 
cerințele de Solvabilitate II în legislația locală, la data 
de 31 decembrie 2016, Societatea prezintă un grad de 
acoperire a cerințelor minime de capital de 77% și un 
grad de acoperire a cerințelor de capital de 47%. La 
data de 31 decembrie 2015, Societatea era în confor-
mitate cu cerințele de solvabilitate conform regimului 
Sovabilitate I în vigoare pe baza legislației locale la acea 
dată. 

Scăderea ratei de solvabilitate și a gradului de acope-
rire cu fonduri proprii a capitalului minim necesar sunt 
cauzate în principal de insolvența unor debitori strate-
gici pe linia de afaceri credite și garanții, conducând 
atât la diminuarea fondurilor proprii prin majorarea re-
zervelor tehnice, cât și la majorarea cerinței de capital 
de solvabilitate. 

În perioada de la închiderea exercițiului și până la data 
prezentelor situații financiare s-au demarat procedurile 
necesare refacerii indicatorilor de solvabilitate ai com-
paniei EximAsig.

41. VALOAREA jUSTă A INSTRUMENTELOR FINANCIARE

Banca folosește următoarea ierarhie pentru a stabili și a 
prezenta valoarea justă a instrumentelor financiare prin 
tehnica evaluării:

Nivelul 1: prețurile cotate pe piețele active pentru acti-
ve sau pasive identice;

Nivelul 2: tehnici de evaluare bazate pe date obser-
vabile pe piață. Această categorie include instrumente 
evaluate folosind: cotații de pe o piață activă pentru in-
strumente similare; cotații de piață pentru instrumente 
similare pe piețe care sunt considerate mai puțin active; 
sau alte tehnici de evaluare unde datele semnificative 
pot fi direct sau indirect observate în datele de pe piață. 

Nivelul 3: tehnici de evaluare bazate pe date care nu 
pot fi observate în piață. Această categorie include toa-
te instrumentele a căror metodă de evaluare nu include 
date observabile și datele neobservabile au o influență 
semnificativă asupra evaluării instrumentului. Această 

categorie include instrumente care se evaluează pe 
baza unor cotații de piață pentru instrumente similare 
unde ajustări neobservabile sau presupuneri sunt nece-
sare pentru a reflecta diferența dintre instrumente. 
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Următorul tabel prezintă activele și datoriile financiare ale Grupului la valoarea justă, funcție de ierarhia determinării acesteia: La nivel de Bancă, valoarea justă a activelor și datoriilor financiare se prezintă după cum urmează:

Grup - 31 dECEmBriE 2016 niVElul 1 niVElul 2 niVElul 3 ValoarE justă ValoarE 
ContaBilă

active financiare

Conturi la Banca Națională a României - - 80.792 80.792 80.792

Creanțe asupra instituțiilor de credit - - 117.804 117.804 117.804

Credite, net - - 2.128.068 2.128.068 2.159.979

Instrumente financiare deținute pentru tranzacționare 17.582 - - 17.582 17.582

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare 1.725.648 84.693 167 1.810.507 1.810.507

Instrumente financiare deținute până la scadență 15.669 - - 15.669 15.666

Instrumente financiare derivate - 1.366 - 1.366 1.366

Total active financiare 1.758.899 84.693 2.236.831 4.170.422 4.202.330

datorii financiare

Depozite de la bănci - - 497.717 497.717 497.717

Depozite de la MFP - - 1.702.187 1.702.187 1.702.187

Instrumente financiare derivate - 1.941 - 1.941 1.941

Depozite de la clientelă - - 962.939 962.939 962.939

total datorii financiare - 1.941 3.162.843 3.164.784 3.164.784

Grup - 31 dECEmBriE 2015 niVElul 1 niVElul 2 niVElul 3 ValoarE justă ValoarE 
ContaBilă

active financiare

Conturi la Banca Națională a României - - 105.029 105.029 105.029

Creanțe asupra instituțiilor de credit - - 53.891 53.891 53.891

Credite, net - - 1.826.999 1.826.999 1.842.319

Instrumente financiare deținute pentru tranzacționare - - - - -

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare 1.550.946 77.661 - 1.628.607 1.628.607

Instrumente financiare deținute până la scadență 122.083 - - 122.083 119.734

total active financiare 1.673.029 77.661 1.985.919 3.736.609 3.749.580

datorii financiare

Depozite ale altor bănci - - 14.518 14.518 14.518

Depozite de la MFP - - 1.674.859 1.674.859 1.674.859

Instrumente financiare derivate - - 2.148 2.148 2.148

Depozite de la clientelă - - 970.335 970.335 970.335

total datorii financiare - - 2.661.860 2.661.860 2.661.860

BanCa - 31 dECEmBriE 2016 niVElul 1 niVElul 2 niVElul 3 ValoarE justă ValoarE 
ContaBilă

active financiare

Conturi la Banca Națională a României - - 80.792 80.792 80.792

Creanțe asupra instituțiilor de credit - - 88.843 88.843 88.843

Credite, net - - 2.128.068 2.128.068 2.159.979

Instrumente financiare deținute pentru tranzacționare 17.582 - 17.582 17.582

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare 1.725.648 84.693 167 1.810.507 1.810.507

Instrumente financiare deținute până la scadență - - - - -

Instrumente financiare derivate - 1.366 - 1.366 1.366

Total active financiare 1,743,230 86,059 2.297.870 4.127.158 4,159,069

datorii financiare

Depozite de la bănci - - 497.717 497.717 497.717

Depozite de la MFP - - 1.702.187 1.702.187 1.702.187

Instrumente financiare derivate - - 1.941 1.941 1.941

Depozite de la clientelă - - 962.940 962.940 962.940

total datorii financiare - - 3.164.785 3.164.785 3.164.785

BanCa - 31 dECEmBriE 2015 niVElul 1 niVElul 2 niVElul 3 ValoarE justă ValoarE 
ContaBilă

active financiare

Conturi la Banca Națională a României - - 105.029 105.029 105.029

Creanțe asupra instituțiilor de credit - - 35.653 35.653 35.653

Credite, net - - 1.826.999 1.826.999 1.842.319

Instrumente financiare deținute pentru tranzacționare - - - - -

Instrumente financiare disponibile pentru vânzare 1.550.946 77.661 - 1.628.607 1.628.607

Instrumente financiare deținute până la scadență 116.223 - - 116.223 114.025

Total active financiare 1.667.169 77.661 1.967.681 3.712.511 3.725.633

datorii financiare

Depozite ale altor bănci - - 14.518 14.518 14.518

Depozite de la MFP - - 1.674.859 1.674.859 1.674.859

Instrumente financiare derivate - - 2.148 2.148 2.148

Depozite de la clientelă - - 976.374 976.374 976.374

total datorii financiare - - 2.667.899 2.667.899 2.667.899

Nu au existat transferuri de instrumente financiare între nivele în perioadă analizată.
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Au fost utilizate următoarele metode și ipoteze pentru 
a estima valoarea justă a instrumentelor financiare ale 
Băncii/Grupului:

Active financiare

Pentru creanțele asupra instituțiilor de credit, respectiv 
asupra conturilor la BNR, costul amortizat este estimat 
ca aproximând valoarea justă, fiind depozite pe termen 
scurt și conturi curente, cu rate de dobândă ce reflectă 
condițiile curente de piață și fără costuri de tranzacționare. 

Instrumentele financiare disponibile pentru vânzare și 
deținute până la scadență sunt măsurate la valoarea 
justă, bazată pe prețurile de piață ale titlurilor listate. 
Pentru determinarea valorii juste a titlurilor pentru care 
nu sunt disponibile prețuri pe piață, Banca utilizează 
metode de evaluare bazate pe intrări de date observate 
direct.

Instrumentele financiare deținute pentru tranzacționare 
sunt măsurate la valoarea justă, bazată pe prețurile de 
piață ale titlurilor listate. Pentru determinarea valorii jus-
te a titlurilor pentru care nu sunt disponibile prețuri pe 
piață, Banca utilizează metode de evaluare bazate pe 
intrări de date observate direct.

Datorii financiare

Costul amortizat al depozitelor de la clientelă, de la 
bănci și Stat sunt considerate a fi apropiate de valoarea 
lor justă deoarece aceste elemente au termene scur-
te de modificare a prețului, au rate de dobândă ce re-
flectă condițiile pieței și sunt încheiate fără costuri de 
tranzacționare semnificative. 

Datoriile financiare sunt pe termen scurt, Banca/Grupul 
estimând că valoarea justă a acestora este apropiată 
de valoarea contabilă.

42. TRANzACȚII CU PăRȚI AFILIATE

Grupul EximBank a analizat următoarele criterii în vede-
rea identificării părților afiliate:

(a)  control direct sau indirect, prin unul sau mai mulți 
intermediari:

(i)  partea controlează, este controlată de sau se află 
sub controlul comun al entității (aceasta include 
societățile-mamă, filialele sau filialele membre);

(ii)  are un interes într-o entitate care îi oferă influență 
semnificativă asupra entității respective; sau

(iii)  deține controlul comun asupra entității;

(b)  partea este o entitate asociată (potrivit definiției din 
IAS 28 investiții în entitățile asociate) a entității;

(c)  partea este o asociere în participație în care entitatea 
este asociat (a se vedea IAS 31 interese în asocierile 
în participație);

(d)  partea este un membru al personalului-cheie din 
conducerea entității sau a societății-mamă;

(e)  partea este un membru apropiat al familiei oricărei 
persoanei menționate la litera (a) sau (d);

(f)  partea este o entitate care este controlată, controlată 
în comun sau influențată semnificativ sau pentru care 
drepturile semnificative de vot într-o asemenea enti-
tate sunt date, direct sau indirect, de orice persoană 
menționată la litera (d) sau (e); 

(g)  partea este un plan de beneficii post-angajare

Părțile afiliate sunt așadar următoarele: 

n  Societatea de Asigurare – Reasigurare EXIMASIG, în 
caliate de filială a EXIMBANK

n  Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de acționar 
majoritar,

n  Compania Națională Imprimeria S.A., CEC Bank, 
Trezoreria Municipiului București, entități controlate 
de acționarul prinicipal

n  Membrii conducerii executive și neexecutive și per-
sonalul cheie identificat.

Persoanele care deţin funcţii-cheie sunt membrii ai per-
sonalului ale căror funcţii le conferă o influenţă semni-
ficativă asupra orientării EximBank, însă care nu sunt 
membrii ai Consiliului de Administraţie. 

Membrii Consiuliului de Administrație Director - Direcţia Risc de Credit

Director executiv – Divizia Trezorerie și Pieţe Financiare Director financiar – Direcţia Financiar Contabilitate

Director executiv – Divizia Corporate Director – Direcţia Conformitate

Director executiv – Divizia Risc Director – Direcţia Juridică

Director executiv – Divizia Financiar și Operațiuni Manager – Departament Audit Intern

Director - Direcţia Trezorerie și Pieţe de Capital Director regional

Director – Direcţia Clienţi Mici și Mijlocii Director/director adjunct sucursală

Director – Direcţia Corporații Mari Director agenţie

în EximBank sunt considerate persoane cu funcţii cheie următoarele categorii:

Toate tranzacțiile cu părțile afiliate au fost încheiate în termeni similari, luând în considerare ratele de dobândă și 
comisioanele aferente, într-un mod similar tranzacțiilor cu părți neafiliate.

Banca a încheiat tranzacții bancare de achiziționare și vânzare de titluri cu venit fix, în lei și valută, emise de către 
Ministrul Finanțelor Publice din România. Aceste tranzacții s-au desfășurat în termeni și condiții comerciale normale 
și la prețuri de piață. Tranzacțiile cu Ministerul Finanțelor Publice sunt prezentate în nota 18 în cadrul acestor situații 
financiare.

31.12.2016 - Grup

ConduCErE 
ExECutiVă 

și pErsonal 
ChEiE 

idEntifiCat

ministErul 
finanțElor 

puBliCE

Compania 
națională 

imprimEria s.a.

CEC 
Bank 
s.a.

trEzorEria 
muniCipiului 

BuCurEști
total

Creanțe asupra instituțiilor de credit - - - 15.001 41 15.042

Investiții în subsidiare - - - - - -

Comisioane de primit - 390 - - - 390

total aCtiVE - 390 - 15.001 41 15.432

Fonduri ale statului - 1.702.187 - - - 1.702.187

Datorii privind clientela – total - - 75.087 - - 75.088

total datorii - 1.702.187 75.087 - - 1.777.275

Venituri din dobânzi - - - 18 - 19

Cheltuieli cu dobânzile - -15.136 -556 -71 - -15.763

Venitul din comisioane/diverse - 4.540 10 - - 4.550

Cheltuieli cu comisioanele - - - - - -1

Beneficii pe termen scurt -13.374 - - - - -13.374

-13.374 -10.596 -546 -53 - -24.569

31.12.2015 - Grup

ConduCErE 
ExECutiVă 

și pErsonal 
ChEiE 

idEntifiCat

ministErul 
finanțElor 

puBliCE

Compania 
națională 

imprimEria s.a.

CEC 
Bank 
s.a.

trEzorEria 
muniCipiului 

BuCurEști
total

Creanțe asupra instituțiilor de credit - - - - 528 528

Investiții în subsidiare - - - - - -

Comisioane de primit - 683 - - - 683

total aCtiVE - 683 - - 528 1.211

Fonduri ale statului - 1.674.859 - - - 1.674.859

Datorii privind clientela – total - 0 75.289 - - 75.289

total datorii - 1.674.859 75.289 - - 1.750.148

Venituri din dobânzi - - - 244 1 245

Cheltuieli cu dobânzile - -26.266 -280 -12 - -26.558

Venitul din comisioane/diverse - 7.880 - - - 7.880

Cheltuieli cu comisioanele - - - - - -

Beneficii pe termen scurt -16.873 - - - - -16.873

-16.873 -18.386 -280 232 1 -35.306
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31.12.2016 - BanCa

ConduCErE 
ExECutiVă 

și 
pErsonal 

ChEiE 
idEntifiCat

soCiEtatE dE 
asiGurarE - 
rEasiGurarE 
EximasiG s.a.

ministErul 
finanțElor 

puBliCE

Compania 
națională 
imprimEria 

s.a.

CEC 
Bank 
s.a.

trEzorEria 
muniCipiului 

BuCurEști
total

Creanțe asupra instituțiilor de credit - - - - 15.001 41 15.042

Investiții în subsidiare - 29.432 - - - - 29.432

Comisioane de primit - - 390 - - - 390

total aCtiVE - 29.432 390 - 15.001 41 44.864

Fonduri ale statului - - 1.702.187 - - - 1.702.187

Datorii privind clientela – total - 1 - 75.087 - - 75.088

total datorii - 1 1.702.187 75.087 - - 1.777.275

Venituri din dobânzi - - - - 18 - 19

Cheltuieli cu dobânzile - -24 -15.136 -556 -71 - -15.787

Venitul din comisioane/diverse - - 4.540 10 - - 4.550

Cheltuieli cu comisioanele - - - - - -1 -1

Beneficii pe termen scurt -11.856 - - - - - -11.856

-11.856 -24 -10.596 -546 -53 - -23.075

31.12.2015 - BanCa

ConduCErE 
ExECutiVă 

și 
pErsonal 

ChEiE 
idEntifiCat

soCiEtatE dE 
asiGurarE - 
rEasiGurarE 
EximasiG s.a.

ministErul 
finanțElor 

puBliCE

Compania 
națională 
imprimEria 

s.a.

CEC 
Bank 
s.a.

trEzorEria 
muniCipiului 

BuCurEști
total

Creanțe asupra instituțiilor de credit - - - - - 528 528

Investiții în subsidiare - 41.366 - - - - 41.366

Comisioane de primit - - 683 - - - 683

total aCtiVE - 41.366 683 - - 528 42.577

Fonduri ale statului - - 1.674.859 - - - 1.674.859

Datorii privind clientela – total - 6.039 - 75.289 - - 81.328

total datorii - 6.039 1.674.859 75.289 - - 1.756.187

Venituri din dobânzi - - - - 244 1 245

Cheltuieli cu dobânzile - -31 -26.266 -280 -12 - -26.589

Venitul din comisioane/diverse - - 7.880 - - - 7.880

Cheltuieli cu comisioanele - - - - - - -

Beneficii pe termen scurt -15.704 - - - - - -15.704

-15.704 -31 -18.386 -280 232 1 -34.168

43. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANȚULUI

Banca a ajustat prezentele situații financiare cu eveni-
mentele survenite ulterior datei bilanțului, recunoscând 
deprecieri suplimentare ale creditelor și avansurilor 
acordate clientelei în sumă de 26.016 mii lei în con-
trapartida cu reducerea valorii capitalurilor proprii și a 
rezultatului global.

Banca a inițiat demersurile necesare pentru majorarea 
capitalului social al filialei EximAsig cu suma de maxi-

mum 20 milioane lei, în vederea respectării de către 
aceasta a nivelului minim reglementat al indicatorului 
de solvabilitate.

Cu excepția celor prezentate mai sus, în cursul anului 
2017, până la data semnării acestor situații financiare, 
nu au existat alte evenimente ulterioare semnificative 
care să fi avut impact asupra situațiilor financiare. 

________________________________________

Traian Sorin Halalai  I  Președinte Executiv

________________________________________

Lidia Stan  I  Director Executiv
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