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1. Situaţia economico-financiară 
 

Rezultatul net pentru trimestrul incheiat la 31 martie 2012 a fost de 83 milioane RON, conform 
Standardelor Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), în scădere cu 39% (în termeni 
nominali) faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. 

 
In primele 3 luni ale anului, principalele modificări ale factorilor macroeconomici au fost: 
 

 Moneda naţională a continuat sa se deprecieze usor în raport cu Euro in comparaţie cu 
sfârşitul anului 2011 cu aproximativ 1,4%, respectiv s-a depreciat cu 6,1% faţă de 31 
martie 2011. 

 
 Banca Naţională a României a redus rata de referinţă, ajungând de la 6,25% în martie 

2011 la 6% la sfarsitul anului 2011 iar ulterior la 5.25% la finele lunii martie 2012. Rata 
dobânzii pe piaţa interbancară, ROBOR 3 luni la data de 31 martie 2012 a fost de 
4,57%, in scădere faţă de 31 martie 2011 cu 111 p.b., respectiv a scăzut cu 148 p.b. faţă 
de 31 decembrie 2011.  

 
 La 31 martie 2012 preţurile de consum au crescut cu 1,42% faţă de decembrie 2011, 

respectiv cu 2,4% faţă de martie 2011. 
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2. Activitatea comercială: 

 
31.03.12 31.12.11 31.03.11

Credite brute (milioane RON) 34,257 33,953 32,643

Depozite (milioane RON) 31,594 30,309 29,220

Credite nete/Depozite 99.7% 104.1% 106.0%  
 

Valoarea brută a creditelor acordate clientelei a înregistrat o uşoară creştere comparativ cu 31 
decembrie 2011 şi o îmbunătăţire de 5% faţă de 31 martie 2011, aceasta din urmă fiind 
impulsionată, în special, de creditele acordate persoanelor fizice.  
 
Valoarea depozitelor atrase de la persoane fizice la 31 martie 2012 a înregistrat o crestere de 
aproape 4% în raport cu 31 decembrie 2011, respectiv cu mai mult de 9% faţă de 31 martie 2011. 
 
Valoarea depozitelor persoanelor juridice la data de 31 martie 2012 a înregistrat o crestere de 
aproximativ 5% faţă de 31 decembrie 2011, respectiv o creştere cu mai mult de 7% faţă de 
aceeaşi perioadă a anului preceden 
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Contul de profit şi pierdere 
                                                                                                                                       milioane RON 

milioane RON 3 luni până la 3 luni până la

31.03.12 31.03.11
Venit net bancar, din care : 767              723              6%

- Marja de dobândă 522            499            5%

- Comisioane nete 185              185              0%

- Alte venituri nete 60                38                56%

Cheltuieli generale (336)             (344)             -2%

Rezultatul brut din exploatare 432              379              14%

Cost net al riscului (337)             (214)             58%

Rezultat  brut 95                165              -43%

Rezultat net 83                137              -39%

2012/2011
(%)

 
 
Indicatori economico-financiari 
 

Indicator 31.03.12 31.12.11 31.03.11

Indicator de adecvare a capitalului 1 14.5% 14.7% 14.6%

Rentabilitatea capitalului (ROE)2 5.6% 8.2% 9.6%

Coeficientul de exploatare3 43.7% 44.1% 47.5%

Comisioane / Venit net bancar 24.1% 24.5% 25.6%
 

 
1 Profit  net/Valoarea medie a capitalurilor proprii 
2Cheltuieli generale/ Venit net bancar 
3Indicator conform standardelor locale de contabilitate pentru anul 2011 
 

 
Situaţiile financiare pentru perioada incheiata la 31 martie 2012 nu au fost auditate. 
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