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1. Situaţia economico-financiară 
 

In contextul economic actual, performanţele comerciale şi financiare ale BRD în primele 9 luni 
ale anului 2009 au fost satisfăcătoare, rezultatul net pentru această perioadă fiind de 660  
milioane RON, în scădere cu 19% (în termeni nominali) faţă de aceeaşi perioadă a anului 
precedent (fără a lua în considerare câstigul net din vânzarea participaţiei la Asiban SA din 
trimestrul III din 2008). Din cauza actualei evoluţii negative a economiei costul net al riscului a 
crescut de o manieră semnificativă, dar este în continuare limitat şi la un nivel acceptabil. 
 
In primele 9 luni ale anului, principalele modificări ale factorilor macroeconomici au fost: 
 

 Moneda naţională a continuat să se deprecieze în raport cu Euro faţă de sfârşitul anului 
2008 cu aproximativ 5,1%, respectiv cu 11,1% faţă de 30 septembrie 2008. 

 
 Rata de politică monetară a Băncii Naţionale a României („BNR”) a înregistrat o 

scadere, ajungând de la 10,25% în decembrie 2008 la 8% la finele lunii septembrie 
2009. Rata dobânzii pe piaţa interbancară, ROBOR 3 luni la data de 30 septembrie 2009 
a fost de 9,43%, în scadere cu 426 p.b. faţă de 30 septembrie 2008 si cu 603 p.b. faţă de 
31 decembrie 2008. 

 
 La 30 septembrie 2009 preţurile de consum au crescut cu 3,27% faţă de decembrie 

2008, respectiv cu 4,94% faţă de septembrie 2008. 
 

 BNR a decis reducerea ratei rezervei minime obligatorii de la 40% la 30% pentru 
pasivele in devize si de la 18% la 15% pentu pasivele in RON. 
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2. Activitatea comercială: 
BRD îşi continuă politica de a acorda credite în mod prudent, dar în actual context economic 
cererea de credite rămâne redusă. 
Clientela persoane fizice 

30.09.08 31.12.08 30.09.09

Număr de clienţi activi (milioane) 2.4 2.4 2.4

Credite (milioane RON) 15,189 15,783 15,793

Depozite (milioane RON) 13,497 13,055 14,374
 

Soldul creditelor acordate persoanelor fizice la 30 septembrie 2009 a ramas aproximativ la 
acelasi nivel comparativ cu 31 decembrie 2008 si a crescut cu 4% faţă de 30 septembrie 2008.  
 
Valoarea depozitelor atrase de la persoane fizice la 30 septembrie 2009 a înregistrat o creştere de 
10% în raport cu 31 decembrie 2008 respectiv de 6% faţă de 30 septembrie 2008. 

 
Clientela persoane juridice 

30.09.08 31.12.08 30.09.09

Credite (milioane RON) 15,347 16,482 17,176

Depozite (milioane RON) 16,359 15,672 15,779
 

 

Volumul total al creditelor acordate clienţilor persoane juridice a fost la data de 30 septembrie 
2009 în creştere cu 4% faţă de luna decembrie 2008, respectiv cu 12% faţă de 30 septembrie 
2008. 
 
Valoarea depozitelor persoanelor juridice la data de 30 septembrie 2009 a înregistrat o creştere, 
în termeni nominali cu 1% faţă de decembrie 2009..
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Contul de profit şi pierdere 

milioane RON 9 luni până la 9 luni până la

30.09.08 * 30.09.09
Venit net bancar, din care :         2,147             2,528     18%

- Marja de dobândă            959             1,151     20%
- Comisioane nete            904                959     6%

- Alte venituri nete            283                418     48%

Cheltuieli generale -          944     -       1,063     13%

Rezultatul brut din exploatare         1,203             1,465     22%

Cost net al riscului -          226     -          673     198%

Rezultat  brut            977                792     -19%

Rezultat net            813                660     -19%

2009/2008
(%)

* Rezultatele la 30 septembrie 2008 nu includ veniturile, cheltuielile, respectiv castigul net din vanzarea participatiei la Asiban SA. 
 
Indicatori economico-financiari 
 

Indicator 30.09.08 31.12.08 30.09.09

Indicator de adecvare a capitalului 9.8% 11.7% 12.3%

Rentabilitatea capitalului (ROE)1 33.3% 33.7% 21.6%

Coeficientul de exploatare2 44.0% 41.6% 42.1%

Comisioane / Venit net bancar 42.1% 40.4% 37.9%

 
 
1 Profit net/Valoarea medie a capitalurilor proprii 
2Cheltuieli generale/ Venit net bancar 
Nota: Indicatorii ROE, coeficientul de exploatare şi raportul comisioane / venit net bancar la 30 septembrie 2008, respectiv 31 decembrie 2008 
sunt calculati pe baza rezultatelor inainte de de castigul net din vanzarea participatiei la Asiban SA. 

 
Situaţiile financiare la 30 septembrie 2009 nu au fost auditate. 
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