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1. Situaţia economico-financiară
Performanţele comerciale şi financiare ale BRD în primele 9 luni ale anului 2008 au fost bune,
rezultatul net pentru această perioadă fiind de 1,039 milioane RON, în creştere cu 52% (în
termeni nominali) faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
In primele 9 luni ale anului, principalele modificări ale factorilor macroeconomici au fost:
h

Moneda naţională a continuat să se deprecieze în raport cu Euro faţă de sfârşitul anului
2007 cu aproximativ 3%, respectiv cu 11% faţă de 30 septembrie 2007.

h

Rata de politică monetară a Băncii Naţionale a României a înregistrat o crestere,
ajungând de la 7.5% în decembrie 2007 la 10.25% la finele lunii septembrie 2008. Rata
dobânzii pe piaţa interbancară, ROBOR 3 luni la data de 30 septembrie 2008 a fost de
13.69%, în crestere cu 613 p.b. faţă de 30 septembrie 2007 şi cu 531 p.b. faţă de 31
decembrie 2007.

h

La 30 septembrie 2008 preţurile de consum au crescut cu 4.61% faţă de decembrie
2007, respectiv cu 7.30% faţă de septembrie 2007.

BRD a continuat să-şi dezvolte oferta de produse în funcţie de nevoile identificate ale clientelei,
lansând noi produse. De asemenea, banca a continuat extinderea reţelei sale .
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2. Activitatea comercială:
Clientela persoane fizice
30.09.07

31.12.07

30.09.08

2.2

2.3

2.4

Credite (milioane RON)

11,553

12,907

15,189

Depozite (milioane RON)

10,321

12,075

13,497

(milioane)

Valoarea creditelor acordate persoanelor fizice la 30 septembrie 2008 a crescut cu 18%, faţă de
31 decembrie 2007, respectiv cu 31% faţă de 30 septembrie 2007. Această creştere a fost
susţinută atât de evoluţia creditelor de consum, cât şi de creşterea creditelor imobiliare.
Valoarea depozitelor atrase de la persoane fizice la 30 septembrie 2008 a înregistrat o creştere de
12% în raport cu 31 decembrie 2007 respectiv de 31% faţă de 30 septembrie 2007.
Clientela persoane juridice
30.09.07

31.12.07

30.09.08

Credite (milioane RON)

11,519

12,531

15,347

Depozite (milioane RON)

13,529

15,044

16,359

Volumul total al creditelor acordate clienţilor persoane juridice a fost la data de 30 septembrie
2008 în creştere cu 22% faţă de luna decembrie 2007, respectiv cu 33% faţă de 30 septembrie
2007.
Valoarea depozitelor persoanelor juridice la data de 30 septembrie 2008 a înregistrat o creştere,
în termeni nominali cu 21% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv o creştere de
9% faţă de 31 decembrie 2007.
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Contul de profit şi pierdere
milioane RON

Venit net bancar, din care :

9/30/2007
1,723

9/30/2008
2,416

sep2008/sep2007
40%

- Marja de dobândă*

788

959

22%

- Comisioane

681

904

33%

Cheltuieli generale

-745

-944

27%

Rezultatul brut din exploatare

978

1,473

51%

Cost net al riscului**

-163

-226

Rezultat brut

815

1,247

53%

Rezultat net

682

1,039

52%

* Diferenţa între veniturile din dobânzi la plasamentele realizate şi cheltuielile cu dobânzile pentru resursele atrase
** Cheltuieli cu provizioane privind activitatea comercială (inclusiv cele pentru creditele înregistrate în extrabilanţier) şi reluările pe venituri
aferente acestora, respectiv alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli.

Rezultatul la 30 septembrie 2008 include profitul exceptional realizat din vanzarea participatiei
detinute la Asiban S.A, profit care se ridica la suma de 225.4 milioane RON (suma neta).
Indicatori economico-financiari
Indicator
1

Solvabilitate
2
Rentabilitatea capitalului (ROE)
3
Coeficientul de exploatare
Comisioane / Venit net bancar

30.09.07

31.12.07

30.09.08

10.7%

12.0%

9.8%

40.2%
43.2%
39.6%

35.6%
43.5%
40.0%

39.6%
39.1%
37.4%

1

Indicator de adecvare a capitalului
Profit net/Valoarea medie a capitalurilor proprii
3
Cheltuieli generale/ Venit net bancar
4
Comisioane / Venit net bancar
2

Situaţiile financiare la 30 septembrie 2008 nu au fost auditate.
Preşedinte
Director General

Director
Departamentul Financiar

Patrick GELIN

Jean-Pierre TRAN QUAN NAM
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