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BRD - Groupe Société Générale este a doua bancã româneascã în funcþie de activele bancare ºi cea
mai importantã bancã privatã. În ceea ce priveºte capitalizarea bursierã, BRD deþine locul al doilea în
rândul companiilor listate la Bursa de Valori Bucureºti. 

Activitãþile BRD - Groupe Société Générale sunt orientate în principal pe urmãtoarele segmente: 

Banca de retail 

� Peste 1,2 milioane de clienþi persoane fizice ºi mai mult de 900.000 posesori de

carduri. 

� O cotã de aproximativ 20% din piaþa cardurilor. 

� În funcþie de diversele produse, cota sa de piaþã variazã între 15% ºi 25%.

Banca de referinþã a societãþilor comerciale 

� BRD este banca de referinþã a societãþilor private din România.

� Este prezentã în toate ramurile economiei locale, cu o cotã de piaþã semnificativã în ceea ce

priveºte întreprinderile mici ºi mijlocii.

� Beneficiind de sprijinul Grupului Société Générale, BRD joacã un rol important în relaþia cu

societãþile multinaþionale franceze, cât ºi cu alte societåþi multinaþionale stråine.

Banca de investiþii 

� Prin intermediul a douã entitãþi specializate, BRD/SG Corporate Finance ºi BRD Securities,

BRD oferã servicii complete de consultanþã în domeniul fuziunilor – achiziþiilor, investiþiilor ºi

privatizårilor, precum ºi al intermedierii tranzacþiilor cu valori mobiliare.

� Este implicatã într-o serie de finanþãri structurate de proiecte de mare anvergurã, realizate cu

sprijinul serviciilor specializate ale Grupului Société Générale.
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Rating

Fitch IBCA
Datoria în valutã pe termen scurt B
Datoria în valutã pe termen lung BB
Suport 3
Perspectiva ratingului pe termen lung Stabil

Moody's
Datoria în valutã pe termen lung B1
Perspectiva ratingului de soliditate financiarã Pozitiv
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Grupul Société Générale este a cincea bancã din zona euro dupã capitalizarea bursierã, cu

30,7 miliarde de euro la 31 decembrie 2003. Venitul net bancar ºi rezultatele sale s-au

dublat din anul 1996. Cu peste 90.000 angajaþi în întreaga lume (80 de þãri), activitatea Grupului

se concentreazã în jurul a trei mari poli:

Banca de retail ºi servicii financiare

� Nr. 1 în rândul bãncilor de retail nemutualiste din Franþa (36 % din venitul

net bancar al Grupului) în ceea ce priveºte cifra de afaceri ºi numãrul de unitãþi bancare

(2.725 unitãþi ale Société Générale ºi ale Crédit du Nord).  

� Numãrul clienþilor persoane fizice (8,3 milioane de clienþi în Franþa) a crescut cu

aproximativ 20% din 1999, ceea ce înseamnã un plus de 1 milion de clienþi. 

� Banca de retail din afara Franþei (11% din venitul net bancar al Grupului) regrupeazã mai mult

de 5 milioane de clienþi în 31 de filiale din 28 de þãri. Modelul dupã care

funcþioneazã este acela al unei bãnci universale, care oferã o gamã completã de servicii

clienþilor persoane fizice ºi întreprinderilor. În decursul ultimilor cinci ani, Grupul a efectuat o

serie de achiziþii: în România, Bulgaria (1999), Slovenia, Republica Cehã (2001), Tunisia

(2002), Ghana, Réunion (2003) ºi Grecia (2004). În 2003, reþeaua internaþionalã a fost

consolidatã prin deschiderea a încã 119 unitãþi bancare, astfel încât la sfârºitul anului 2003

numãrul total al acestora atingea 1.352.

Banca de finanþare ºi de investiþii

� SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) regrupeazã activitãþile bãncii de finanþare

(21% din produsul net bancar al Grupului) ºi ale bãncii de investiþii (12% din produsul net

bancar al Grupului). 

� Printre primele 10 instituþii pe pieþele de capital din zona euro
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� Printre liderii mondiali în materie de instrumente derivate 

� Printre liderii mondiali în materie de finanþãri structurate, oferind servicii specializate în mai

multe sectoare: 

– finanþarea exporturilor – numãrul 1 mondial în anul 2003 (se situeazã între primii 3

pentru al 9-lea an consecutiv);

– finanþãri structurate de materii prime – numãrul 1 mondial (se situeazã între primii

2 pentru al 4-lea an consecutiv);

– finanþarea proiectelor – numãrul 5 mondial (se situeazã între primii 5 pentru al 3-lea

an consecutiv).

Gestiunea de active ºi gestiunea privatã

� Al patrulea gestionar bancar din zona euro, cu

aproximativ 284 miliarde euro în

gestiune la 31 decembrie 2003.

� 65.000 clienþi în 24 þãri în Europa ºi

Asia.

� Douã activitãþi:

Gestiunea mobiliarã, prin intermediul

SG Asset Management

Gestiunea privatã, prin intermediul SG

Private Banking

Rating

AA- (Standard & Poor's)
Aa3 (Moody's)
AA- (Fitch)
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Evolutia mediului macroeconomic din
România s-a încadrat ºi în anul 2003 într-un
context complex ºi uneori contradictoriu.
România a încheiat anul 2003 cu rezultate
macroeconomice oficiale meritorii. Astfel,
creºterea PIB a fost de 4,9% ºi, important,
inflaþia a scãzut de la 17,8% la 14,1%.
Deficitul bugetar a fost de 2,3% din PIB, faþã
de 2,6% programat, iar rezervele BNR au
crescut uºor în raport cu luna  decembrie a
anului 2002, ajungând la aproape 8 miliarde
de euro. 

În schimb, lipsesc atât semnele unei
restructurãri serioase, cât ºi cele ale unei
severitãþi minime faþã de marii datornici, ceea
ce nu poate constitui premiza unei scãderi a
împovãrãtoarelor arierate ºi a deficitului
cvasi-fiscal, în aceste condiþii chiar ºi deficitul
bugetar de 3% fiind considerat inflaþionist ºi,
în consecinþã, comprimat, la cererea Fondului
Monetar Internaþional, la un optimist 2,1% din
PIB.

Anul 2004 va fi marcat de multiple provocãri:
inflaþie cu o singurã cifrã, de 9%, o apreciere

în termeni reali a leului de 2% - 4%, o
creºtere programatã a PIB de 5,5%,
reducerea deficitului de cont curent la 5,2%
din PIB ºi un deficit bugetar de 2,3% - 2,7%
din PIB. Realizarea acestor obiective, mai
ales într-un an electoral, va fi însã destul de
dificilã. 

Sistemul bancar nu a putut în 2003 ºi nu va
putea nici în 2004 sã se sustragã acestor
fundamentale tensiuni macroeconomice care
preseazã atât bãncile, cât mai ales clienþii
noºtri cei mai buni, firmele private
competitive ºi persoanele fizice. Cu toate
acestea, sistemul bancar, în care ponderea
bãncilor cu capital majoritar sau integral
occidental, serios, este de aproape 60%
(mult peste ponderea acestui capital în
ansamblul economiei), a rezistat destul de
bine ºi rãmâne robust. Activele bilanþiere nete
au crescut cu 28,34%, iar operaþiunile cu
clientela (în cvasi-totalitate credite) cu 68,3%,
în timp ce provizioanele au crescut mai puþin
(cu 46,2%), creditele restante ºi îndoielnice
cu ºi mai puþin (23,1%), iar creanþele
extrabilanþiere ºi urmãrite în continuare doar
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cu 6,27%. Cã aceste progrese s-au realizat
în condiþiile unui ambient economic dificil ºi a
unei concurenþe sporite o atestã profitul net
pe întregul sistem bancar, care a crescut cu
doar 16,36%, cu numai douã puncte
procentuale peste rata inflaþiei.

BRD - Groupe Société Générale ºi-a
continuat, în ciuda mediului destul de puþin
propice performanþei, dezvoltarea pe marile
axe strategice. Am rãmas banca de referinþã
pentru clienþii persoane juridice ºi corporaþii
mari, consolidând ºi dezvoltându-ne în
acelaºi timp componenta de retail. În ceea ce
priveºte acþiunea BRD, preþul mediu exprimat
în lei a crescut în anul 2003 cu 65,5%, iar cel
exprimat în euro a crescut cu 38,2% faþã de
media anului 2002, în timp ce tranzacþiile cu
acþiunile bãncii au reprezentat 10% din
valoarea totalã a tranzacþiilor desfãºurate la
BVB. BRD reprezintã 25% din capitalizarea
BVB. Aceste cifre dovedesc faptul cã titlul
BRD este, la aceastã orã, poate singurul 
" blue chip " neconjunctural veritabil de pe
piaþa de capital din România.

Nu mai este o noutate cã în 2004 concurenþa
în sistemul bancar se va accentua. Posibila
intrare pe piaþa bancarã româneascã a unor
mari grupuri bancare europene ºi intrarea
BERD ºi a IFC în acþionariatul BCR ar putea

contribui la aceastã dezirabilã evoluþie, bunã
pentru clienþi ºi pentru economie în general.
Transparenþa, capacitatea de reacþie a
bãncilor la nevoile clienþilor, în general
orientarea fermã, vizibilã ºi prietenoasã cãtre
client vor deveni atuuri ºi mai importante în
aceastã concurenþã ascuþitã ºi am
convingerea cã banca noastrã, clienþii ºi
acþionarii noºtri, nu vor avea decât de
câºtigat într-un astfel de context.
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Cum apreciaþi rezultatele BRD-Groupe Société
Générale în  2003? 

Performanþele pe care BRD le-a obþinut în anul
2003 sunt satisfãcãtoare. Creºterea cu 26% a
venitului net bancar, precum ºi gestiunea
eficientã a cheltuielilor generale, au permis
creºterea cu 30% a rezultatului brut din
exploatare, care s-a situat la nivelul valorii de
3.748 miliarde lei, echivalentul a 99,8 milioane
euro. Profitul net s-a menþinut constant în
termeni comparabili, fiind de 2.358 miliarde lei,
echivalentul a 62,7 milioane euro, comparat cu
2.251 miliarde lei la sfârºitul anului 2002, în
condiþiile în care costul riscului a fost sensibil
mai ridicat datoritã noului regim de provizionare
instaurat de Banca Naþionalã a României.
Aceastã reglementare este însã binevenitã,
deoarece aliniazã bãncile româneºti la normele
internaþionale.  

Aceastã performanþã este cu atât mai notabilã
cu cât se înscrie într-un mediu economic încã
fragil ºi într-un context în care competiþia a atins
nivele de multe ori nerezonabile. În plus,
dezvoltarea noastrã comercialã a fost dublatã

de continuarea modernizãrii în profunzime a
Bãncii,  atât la nivel de organizare ºi proceduri,
cât ºi de sisteme informatice. 

Care sunt în prezent orientãrile strategice ale
Bãncii? 

Ca ºi în anii anteriori, suntem preocupaþi de
dezvoltarea fondului nostru de comerþ ºi de
plasarea clientului în centrul preocupãrilor
noastre.  

Pentru a atinge aceste obiective, trebuie sã ne
adaptãm în permanenþã organizarea funcþionalã
ºi operaþionalã ºi sã ne îmbogãþim oferta
comercialã.

Care au fost evenimentele marcante ale BRD în
2003? 

Ceea ce a marcat în mod decisiv viaþa bãncii
noastre în 2003 este, fãrã îndoialã, schimbarea
imaginii de marcã - logo-ul ºi numele comercial.
Rebrandingul este rezultatul unei iniþiative
mondiale a Grupului Société Générale, care
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vizeazã uniformizarea identitãþilor vizuale ale
tuturor filialelor sale.
Acest proces doreºte, pe de o parte, sã
sublinieze apartenenþa bãncii noastre la Grupul
Société Générale ºi, pe de altã parte, sã-i
întinereascã ºi sã-i modernizeze imaginea,
conferindu-i o mai mare vizibilitate. 
În cadrul campaniei de rebranding a fost lansat
un nou slogan "Puterea de a reuºi", care
ilustreazã legãtura între succesul Bãncii ºi
succesul clienþilor sãi, fiind necesar un efort de
comunicare important atât pe plan intern, cât ºi
în exterior, pentru promovarea valorilor Grupului
Société Générale pe care le-am adoptat:
profesionalism, spirit de echipã, inovaþie. 

Lansarea noii imagini a Bãncii a fost dublatã ºi
de deschiderea noului sediu social. Inaugurarea
sa oficialã, în septembrie 2003, de cãtre
Preºedintele României, Dl. Ion Iliescu, Ministrul
francez al Comerþului Exterior, Dl. François
Loos, ºi Directorul General Delegat al Grupului
Société Générale, Dl. Philippe Citerne, a
reprezentat un moment important al vieþii
noastre colective. Avem de acum înainte la
dispoziþie un instrument de lucru modern,
funcþional, situat într-o zonã de prestigiu a
capitalei. 

Care este avantajul cel mai competitiv al Bãncii
dumneavoastrã ? 

Beneficiem de douã atuuri importante care
explicã fidelitatea clienþilor noºtri: excelenta
reputaþie a BRD ºi prezenþa unui acþionar
majoritar, Société Générale, care este una dintre
primele bãnci din zona Euro, atât prin
dimensiuni, cât ºi prin performanþe.  

Calitatea personalului nostru este un alt factor
de succes, care va reprezenta un element de
demarcare din ce în ce mai decisiv în faþa
concurenþei. Mândri cã fac parte din
comunitatea BRD, salariaþii noºtri sunt
recunoscuþi pentru profesionalismul lor, fiind
însã conºtienþi cã mai sunt multe de fãcut pentru
a ne adapta unei pieþe care evolueazã rapid.
Doresc sã le mulþumesc pentru rezultatele din
2003, ai cãror artizani sunt, ºi am încredere cã
vor face tot ce le stã în putere pentru a menþine
BRD într-o poziþie de lider.
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În 2003, profitul net a reprezentat 2.358 miliarde lei. Rezultatul brut din exploatare este de 3.748
miliarde lei, în creºtere cu 14 % (în termeni comparabili) faþå de anul precedent.

Rezultate în creºtere continuã

O puternicã rentabilitate
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O structurã financiarã solidã

Indicatorul de solvabilitate 
la 31 decembrie 2003 : 16,0 %

în miliarde lei 2000 2001 2002 2003
Activitatea
Total bilanþ 37.694 54.015 63.889 81.187
Credite clientelã 15.171 21.293 30.229 49.298
Depozite clientelã 28.288 41.212 48.438 61.145

Capitaluri proprii 5.759 7.788 9.448 11.911

Numãr de angajaþi 4.444 4.507 4.365 4.258

Numãr de unitãþi bancare 193 191 178 181

Capitaluri proprii
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Acþiunea BRD est cotatã din data de 15 ianuarie 2001 în prima categorie la Bursa de Valori Bucureºti.

În 2003, preþul acþiunii BRD a crescut cu 47% faþã de 2002, prin raportare la o evoluþie de 27% a
indicelui Bursei de Valori (BET).

La 31 decembrie 2003, capitalizarea bursierã a BRD atingea 27.736 miliarde lei, echivalentul a 675
milioane euro. BRD deþinea la aceastã datã locul al doilea în rândul societãþilor cotate la Bursã,
reprezentând aproximativ 25% din capitalizarea totalã a pieþei. 

Evoluþia dividendelor 

Tabelul de mai jos ilustreazã evoluþia dividendelor plãtite în fiecare an începând cu momentul cotãrii. Pentru a fi comparabile,

dividendele pe acþiune din perioada 1999 – 2001 au fost recalculate în funcþie de numãrul de acþiuni existente la momentul

plãþii dividendelor în anul 2003.

(*) Dupã participarea salariaþilor la profit (pânå în 2002), alocarea rezervei legale ºi a rezervei pentru riscul de credit
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1999 2000 2001 2002 2003
Numãr acþiuni (x 1.000) 348.451 348.451 348.451 1.393.803 1.393.803

Total dividende (miliarde lei) 455 752 1.213 1.202 966

Dividende pe acþiune (lei)
nominal 1.305 2.158 3.480 862 693
bazã 2003 326 539 870 862 693

Baza distribuibilã (*) 100% 100% 100% 100% 70%

Acþiunea
BRD
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Date de piaþã

Tabelul de mai jos ilustreazã evoluþia principalilor parametri bursieri începând cu momentul cotãrii. Pentru a fi comparabile,

profitul ºi activul net pe acþiune din anii 2002 ºi 2001 au fost recalculate în funcþie de numãrul de acþiuni existente la momentul

plãþii dividendelor în anul 2003.

(*) baza : IAS BNR

350

300

250

200

150

100

50

–

Ia
n-

02

F
eb

-0
2

M
ar

-0
2

A
pr

-0
2

M
ai

-0
2

Iu
n-

02

Iu
l-0

2

A
ug

-0
2

S
ep

-0
2

O
ct

-0
2

N
ov

-0
2

D
ec

-0
2

Ia
n-

03

F
eb

-0
3

M
ar

-0
3

A
pr

-0
3

M
ai

-0
3

Iu
n-

03

Iu
l-0

3

A
ug

-0
3

S
ep

-0
3

O
ct

-0
3

N
ov

-0
3

D
ec

-0
3

BRD   GSG BRD

BET

2001 2002 2003
Capital social la 31.12 (numãr acþiuni x 1.000) 348.451 696.901 1.393.803
Capitalizare bursierã (miliarde lei) 7.945 18.119 27.736

Profitul net pe acþiune (lei) nominal (*) 5.872 3.230 1.692
bazã 2003 (*) 1.468 1.615 1.692

Activ net pe acþiune (lei) nominal  (*) 22.350 13.558 8.546
bazã 2003 (*) 5.587 6.779 8.546

Preþ (lei) închidere 22.800 26.000 19.900
închidere (bazã 2003) 5.700 13.000 19.900
maxim 31.600 33.700 31.100
minim 12.800 15.500 16.100

Evoluþia preþului prin comparaþie cu indicele BET
Preþuri zilnice, baza 2003
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Capitalul

La 31 decembrie 2003, capitalul social este divizat în 1.393.802.680 acþiuni (31 decembrie 2002:
696.901.340), cu o valoare nominalã de 3.000 lei pe acþiune (31 decembrie 2002: 5.000 lei). 

În 2003 structura capitalului a suferit urmãtoarele schimbãri:
� acordarea unei acþiuni gratuite la fiecare 5 acþiuni deþinute la data de 20 noiembrie 2002,
� divizarea la 5 a valorii nominale, apoi acordarea unei noi acþiuni de 3.000 lei pentru fiecare 5

acþiuni în valoare de 1.000 lei deþinute la 30 ianuarie 2003.

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

–

Ia
n-

02

F
eb

-0
2

M
ar

-0
2

A
pr

-0
2

M
ai

-0
2

Iu
n-

02

Iu
l-0

2

A
ug

-0
2

S
ep

-0
2

O
ct

-0
2

N
ov

-0
2

D
ec

-0
2

Ia
n-

03

F
eb

-0
3

M
ar

-0
3

A
pr

-0
3

M
ai

-0
3

Iu
n-

03

Iu
l-0

3

A
ug

-0
3

S
ep

-0
3

O
ct

-0
3

N
ov

-0
3

D
ec

-0
3

Volum tranzacþii
Media zilnicã în milioane de acþiuni



15RAPORT ANUAL 2003

Structura acþionariatului 

Graficul de mai jos ilustreazã structura capitalului (identicã cu repartizarea drepturilor de vot) la 31
decembrie 2003:

SIF BANAT-CRIªANA I
5,01%

SIF MOLDOVA II
5,05%

SIF TRANSILVANIA III
5,00%

SIF MUNTENIA IV
5,27%

SIF OLTENIA V
5,45%

BERD
4,99%

Alþi acþionari
10,91%

APAPS
7,32%

Société Générale
51,00%



Politica noastrã în materie de comunicare financiarã este susþinutã de urmãtoarele principii:
transparenþã, egalitatea accesului la informaþii pentru toþi acþionarii ºi respectarea termenelor legale de
publicare, în conformitate cu calendarul de comunicare financiarã al Grupului Société Générale.  

Toate informaþiile de naturã sã influenþeze cursul acþiunilor Bãncii la Bursã fac obiectul acordului
prealabil al BVB, informãrii CNVM ºi publicãrii în presã, sub formã de comunicate de presã,
comunicate care pot fi imediat consultate pe site-ul www.brd.ro. 

Banca organizeazã reuniuni specifice cu jurnaliºtii ºi analiºtii financiari, investitorii instituþionali ºi
agenþiile de rating. În fiecare an are loc o conferinþã de presã pentru prezentarea rezultatelor.

Calendar de comunicare financiarã

15 aprilie 2004 Anunþarea rezultatelor la 31 decembrie 2003
20 aprilie 2004 Data de referinþã pentru Adunarea Generalã
26 aprilie 2004 Adunarea Generalã a Acþionarilor
17 mai 2004 Anunþarea rezultatelor bãncii pe primul trimestru 2004
20 august 2004 Anunþarea rezultatelor bãncii pe primul semestru 2004
10 noiembrie 2004 Anunþarea rezultatelor bãncii pe trimestrul al treilea 2004

Telefon: (+40) 21 301 6100 / int. 6160 

Adresa e-mail: communication@brd.ro 
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Relaþia 
cu acþionarii  





BRD este o societate comercialã pe acþiuni, deþinutã public, care îºi

desfãºoarã activitatea în baza Legii societãþilor comerciale ºi a altor

reglementãri specifice. Conducerea Bãncii este asiguratã de un Consiliu

de Administraþie ºi de un Comitet de Direcþie. Atribuþiile Consiliului ºi ale

Comitetului sunt stabilite prin Actul Constitutiv al Bãncii, a cãrui ultimã

actualizare a fost aprobatã de cãtre Adunarea Generalã a Acþionarilor din

data de 26 aprilie 2004. Preºedintele Consiliului de Administraþie este ales

dintre membrii Consiliului. Consiliul este prezidat de cãtre Domnul Bogdan

Baltazar.  

Membrii Comitetului de Direcþie sunt desemnaþi de Consiliul de

Administraþie. Comitetul de Direcþie este prezidat de cãtre Directorul

General, Domnul Patrick Gelin, asistat de un Director General Delegat,

Domnul Gérard Le Pape, ºi de doi Directori Generali Adjuncþi, Domnul

Petre Bunescu ºi Domnul Sorin-Mihai Popa.
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Consiliul de Administraþie este format din 11 membri, aleºi de Adunarea Generalã a Acþionarilor pentru
un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire. Consiliul se reuneºte cel puþin o datã pe lunã.
Hotãrârile se iau cu majoritatea absolutã a voturilor administratorilor prezenþi sau reprezentaþi. 

Consiliul de Administraþie are în principal urmãtoarele atribuþii: 
� propune Adunãrii Generale a Acþionarilor: bilanþul contabil, destinaþia ºi repartizarea profitului;

proiectul bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul urmãtor; modificarea Actului Constitutiv;
majorarea sau reducerea capitalului social al Bãncii; emisiunea de obligaþiuni ºi alte titluri de
valoare;

� convoacã Adunarea Generalã a Acþionarilor Bãncii;
� aprobã strategia generalã a Bãncii, precum ºi politicile de dezvoltare ale acesteia; 
� aprobã credite care conduc la o expunere netã faþã de un singur debitor de cel puþin 10% din

fondurile proprii ale Bãncii;
� aprobã credite persoanelor fizice ºi juridice aflate în relaþii speciale cu banca, potrivit

prevederilor exprese din regulamentele BNR;
� aprobã planul de investiþii pe anul urmãtor;
� aprobã participarea cu capital a Bãncii la investiþii financiare ºi bancare ºi la alþi agenþi

economici din þarã sau strãinãtate, potrivit prevederilor exprese din regulamentele BNR;
� aprobã documentele normative pe baza cãrora se acordã credite personalului Bãncii ºi

familiilor acestora;
� numeºte auditorul financiar al Bãncii.

În cursul anului 2003, Consiliul de Administraþie ºi-a exercitat aceste atribuþii, aprobând sau validând
decizii ale Comitetului de Direcþie, care au vizat în general toate atribuþiile enumerate mai sus.

Astfel, Consiliul de Administraþie a propus Adunãrii Generale pentru aprobare :
� situaþiile financiare ale BRD pe anul 2003: bilanþul contabil, contul de profit ºi pierdere,

repartizarea profitului ºi stabilirea dividendului pe anul 2003; 
� bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 2004 ºi programul de activitate pentru exerciþiul

financiar 2004;
� o emisiune de obligaþiuni pe piaþa internã în cursul anului 2004, în valoare de 1.500 mld. lei;
� participarea BRD cu capital la alte societãþi ºi majorarea unor participaþii (ex. BRD Sogelease

SRL, Regisco SA, Bursa Românã de Mãrfuri, ASIBAN SA, RCI Leasing România SRL,
Argeºana SA, Biroul de Credit, BRD Finance Credite Consum SRL etc);

� reînnoirea mandatelor de administrator pentru unii membri ai Consiliului de Administraþie,
precum ºi alegerea a doi noi membri, respectiv a Domnului Sorin-Mihai Popa ºi a Doamnei
Anne Fossemalle.

19RAPORT ANUAL 2003

Consiliul
de Administraþie



Bogdan BALTAZAR Patrick GELIN Claude SOULE Petre BUNESCU Sorin-Mihai POPA
Ioan NICULESCU

Didier ALIX Jean-Louis MATTEI Anne FOSSEMALLE
Aurelian DOCHIA

Petre Pavel SZEL
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� confirmarea în funcþii a membrilor Consiliului de Administraþie, precum ºi repartizarea
structurilor pe care aceºtia le coordoneazã;

� mutarea sediului social al Bãncii din Str. Doamnei în Bdul Ion Mihalache;
� scoaterea din funcþiune a unor active etc.

La 31 decembrie 2003, Consiliul de Administraþie avea urmãtoarea componenþã:

*) înlocuit începând cu ianuarie 2004 de cãtre Dl. Gérard LE PAPE, 57 ani

Administratorii au obligaþia de a informa Bursa de Valori Bucureºti ºi Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare cu privire la tranzacþiile (achiziþii sau vânzari) pe care le efectueazã cu acþiunile Bãncii. 

Anul primei desemnãri Funcþii 
ºi anul expirãrii 

prezentului mandat
Bogdan BALTAZAR 1998 Preºedinte al Consiliului de Administraþie al BRD
64 ani 2007 Membru al Consiliului de Administraþie al Fondului 
Deþine 721.170 acþiuni BRD Român de Investiþii

Vicepreºedinte al Asociaþiei Române a Bãncilor
Patrick GELIN 2001 Director General al BRD
58 ani 2005
Deþine 20.000 acþiuni BRD
Claude SOULÉ (*) 1999 Director General Delegat al BRD
60 ani 2003
Deþine 12.400 acþiuni BRD
Petre BUNESCU 1999 Director General Adjunct al BRD
51 ani 2007 Membru al Consiliului de Administraþie al MISR 
Deþine 1.333.800 acþiuni BRD Romanian Bank – Cairo, al Transfond SA ºi al 

Institutului Bancar Român
Sorin-Mihai POPA 2003 Director General Adjunct al BRD (numit în aprilie 2003)
39 ani 2007 Membru al Consiliului de Administraþie al 

BRD Sogelease SRL ºi al RCI Leasing
Ioan NICULESCU 1995 Membru al Consiliului de Administraþie al Asiban S.A.
65 ani 2007 ºi al BRD Sogelease SRL
Deþine 432.720 acþiuni BRD
Didier ALIX 1999 Director General Adjunct al Grupului Société 
57 ani 2007 Générale
Jean – Louis MATTEI 1999 Director Banque de Détail Hors France
56 ani 2007 Métropolitaine – Groupe Société Générale
Anne FOSSEMALLE 2003 Director regional pentru Europa de Est, BERD
40 ani 2007
Aurelian DOCHIA 2001 Director General BRD/SG Corporate Finance
53 ani 2005
Petre Pavel SZEL 2002 Preºedinte-Director General al Muntenia Consult 
59 ani 2007
Deþine 17 acþiuni BRD



Comitetul de Direcþie se reuneºte o datã pe sãptãmânã, membrii acestuia fiind împuterniciþi sã
conducã ºi sã coordoneze activitatea zilnicã a Bãncii, în afara operaþiunilor care þin de competenþa
Consiliului de Administraþie ºi a Adunãrii Generale a Acþionarilor. Membrii Comitetului sunt investiþi cu
competenþa de a angaja rãspunderea Bãncii. 

Componenþa sa la 31 decembrie 2003 era urmãtoarea:

� Patrick Gelin - Director General
� Claude Soulé (*) - Director General Delegat  
� Petre Bunescu - Director General Adjunct 
� Sorin-Mihai Popa - Director General Adjunct

(*) înlocuit, începând cu ianuarie 2004, de cãtre Gérard Le Pape

Principalele atribuþii ale Comitetului de Direcþie includ aprobarea:

� Regulamentului propriu de funcþionare a Bãncii, cu excepþia competenþelor Comitetului de
Direcþie, ale Comitetului de Audit, ale Comitetului de Remunerare;

� Normelor ºi directivelor interne ale Bãncii ºi a modificãrilor acestora;
� Politicii de dobânzi practicate la resursele ºi plasamentele Bãncii;
� Tarifelor ºi comisioanelor în lei ºi valutã;
� Politicii anuale de creditare, precum ºi aprobarea de credite care conduc la o expunere faþã

de un singur debitor cuprinsã între 3 milioane Euro echivalent ºi 10% din fondurile proprii ale
Bãncii;  mãsurilor de recuperare a unor creanþe etc.

Ca ºi administratorii, membrii Comitetului de Direcþie au obligaþia de a informa Bursa de Valori
Bucureºti ºi Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare cu privire la tranzacþiile (achiziþii sau vânzãri) pe
care le efectueazã cu acþiunile Bãncii. 
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Comitetul de Audit 

Consiliul de Administraþie este asistat de un Comitet de Audit condus de Preºedintele Consiliului, fiind
format, în afarã de Preºedinte, din doi administratori care nu sunt membri ai Comitetului de Direcþie.
Acesta se întruneºte cel puþin o datã pe semestru. 

Printre responsabilitãþile acestui comitet se numãrã: 
� analiza, independent de conducerea Bãncii, a pertinenþei metodelor contabile ºi a procedurilor

interne de colectare a informaþiilor ; 
� evaluarea calitãþii auditului ºi a controlului intern, în special cu privire la mãsurarea,

supravegherea ºi controlul riscurilor ºi propunerea, dacã este cazul, a mãsurilor necesare ;
� analiza altor aspecte specifice indicate de Consiliul de Administraþie.

Auditorul financiar  

Conturile bãncii sunt certificate de un cabinet independent. Certificarea acoperã conturile statutare
stabilite conform normelor Bãncii Naþionale a României ºi conturile stabilite conform Standardelor
Internaþionale de Raportare Financiarã (" IFRS "), anexate prezentului raport. Numirea auditorului
extern este una din atribuþiile Consiliului de Administraþie. 

Cabinetul de audit agreat în vederea  certificãrii  este Ernst & Young Assurance Services SRL ºi este
reprezentat de Doamna Oana Petrescu.

De asemenea, în cadrul Bãncii funcþioneazã, potrivit prevederilor Legii Bancare nr. 58/1998, un
Comitet de Risc, un Comitet de Credite ºi un Comitet de Administrare a Activelor ºi Pasivelor, ale
cãror atribuþii sunt prevãzute în Norma de Funcþionare Internã a Bãncii. 

22 RAPORT ANUAL 2003





O strategie comercialã ambiþioasã:

Strategia comercialã s-a axat pe câºtigarea de
noi segmente de clientelã ºi pe lãrgirea ofertei
comerciale în materie de produse de
economisire, de creditare ºi de noi canale de
distribuþie.

Politica de atragere a tinerilor ºi a clienþilor cu
venituri ridicate 

BRD s-a angajat într-o politicã voluntaristã în
ceea ce priveºte studenþii, care s-a materializat
în lansarea unei oferte specifice ºi în încheierea
de parteneriate cu universitãþile ºi cu cele mai
reprezentative asociaþii studenþeºti.

Aceastã ofertã, însoþitã de avantaje
extrabancare, a înregistrat un succes notabil,
conducând la stabilirea a mai mult de 30.000 de
relaþii bancare, ceea ce a consolidat prezenþa
BRD pe acest segment de piaþã. 

Dezvoltarea fondului de comerþ depinde, de
asemenea, de întãrirea poziþiei BRD pe niºa
clienþilor cu potenþial ridicat. Dispunând de o
bazã de clienþi solidã ºi dorind sã fidelizeze
aceastã clientelã, BRD s-a angajat în crearea
unei reþele performante de consilieri de clientelã
dedicaþi acestei pieþe. În general, clienþii cu
venituri ridicate au apreciat aceastã nouã formã
de organizare, care le permite sã aibã un
interlocutor unic pentru ansamblul aspectelor
privind relaþia lor bancarã. Exploatarea acestei
proximitãþi relaþionale între consilierii de clientelã

ºi clienþii lor va juca un rol determinant atât
pentru definirea conceptelor de marketing ale
ofertelor specifice, cât ºi în animarea acestei
pieþe. 

Acest dispozitiv constituie ºi un instrument de
atragere de noi clienþi pe aceastã piaþã foarte
exigentã. 

O activitate comercialã susþinutã în 2003

Creºtere semnificativã a veniturilor din
produsele de economisire: 30.741 mld. lei 
+ 13,3 % în 2003 

În 2003, populaþia a preferat în mod clar
lichiditãþile, deci siguranþa, în detrimentul
plasamentelor pe termen lung.

Pentru a rãspunde acestor aºteptãri, BRD  ºi-a
extins gama de produse de economisire lichide.
Lansat în septembrie 2003, contul de
economisire " Atucont " a avut un real succes,
BRD semnând 8.000 contracte numai în
decursul ultimului trimestru.

Nivelul veniturilor în valutã a cunoscut
dezvoltarea cea mai vizibilã, crescând cu 15,5%
în comparaþie cu anul precedent.

Plasamentele pe termen lung în produse de
asigurãri rãmân limitate ºi sunt în principal
concentrate pe produsele în valutã. Oferta de
asigurãri de viaþã s-a îmbogãþit prin lansarea
unui produs cu primã unicã, destinat unei
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clientele cu venituri ridicate. Fondul "Simfonia 1"
îºi pãstreazã poziþia de lider al pieþei, cu o cotã
de 36%.

Creditele acordate persoanelor fizice: 
o activitate în creºtere

Activitatea de creditare a persoanelor fizice
ocupã un loc major în cadrul BRD, datoritã unor
parteneriate încheiate în principalele domenii de
activitate: mari reþele de distribuþie (Carrefour,
Praktiker, Bricostore), automobile (Renault/
Dacia) ºi Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe.

Pe parcursul unui an, creditele acordate
persoanelor fizice au crescut cu 172 %,
atingând 13,597 miliarde lei la sfârºitul lui
decembrie 2003. Ponderea lor în totalul
portofoliului a avansat de la 16,5 % în 2002 la
27,6% în 2003.

� Credite de consum: o cotã de piaþã de 21%

Dublatã de o cerere puternicã, activitatea
comercialã s-a caracterizat printr-o majorare

considerabilã a volumului creditelor de consum,
înregistrându-se un numãr de 260.000 de cereri
de credite în 2003.

Creditele pentru nevoi personale au cunoscut
cea mai vizibilã performanþã, cu o creºtere de la
28% la 49% la sfârºitul anului 2003 în totalul
creditelor acordate persoanelor fizice.

� Credite imobiliare: o consolidare a poziþiei
BRD 

Conºtientã de potenþialul puternic pe care îl
prezintã clienþii care doresc sã-ºi achiziþioneze o
proprietate, BRD a dezvoltat soluþii care sã rãs-
pundã aºteptãrilor acestora, asigurând o trans-
parenþã ºi o duratã mai mare a împrumuturilor.
În acest context, parteneriatul reuºit încheiat cu
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe permite
implicarea în mai multe programe imobiliare de
anvergurã.

Evoluþia disponibilitãþilor ºi a depozitelor
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Canalele de distribuþie: o ofertã din ce în ce
mai diversã

De mai mulþi ani, BRD oferã clienþilor sãi o
gamã largã de servicii pe mai multe canale:
unitãþi bancare, reþeaua de bancomate, reþeaua
telefonicã. În 2003, BRD ºi-a continuat puternica
politicã de investiþii în noile canale de distribuþie,
punând la dispoziþia clienþilor sãi un veritabil
serviciu multicanal.

Astfel, BRD a dezvoltat serviciile propuse de
platforma sa telefonicã " VOCALIS ", care
permite soluþionarea tuturor cererilor de
informaþii primite prin telefon sau Internet
referitoare la stabilirea de întâlniri sau la pre-
subscrierea pentru produse, în legãturã cu
reþeaua fizicã de unitãþi bancare.

La sfârºitul anului 2003, centrul procesa în
medie 1.000 apeluri clienþi pe zi, în creºtere cu
30 % faþã de anul precedent. 

De asemenea, BRD s-a dotat cu o platformã
telemarketing, veritabil instrument de promovare
în cadrul campaniilor de marketing direct.
Aceastã structurã vine în completarea
dispozitivului comercial al reþelei, oferind
unitãþilor bancare oportunitãþi optime de contact
cu clienþii existenþi ºi cei potenþiali.   

BRD a fost printre primele instituþii care au
lansat un serviciu de consultare ºi de
tranzacþionare prin SMS, propunând, în
parteneriat cu Orange, serviciul "Mobilis". 

Cardurile bancare: un an de consolidare 

In pofida intrãrii pe piaþã a unor noi concurenþi,
BRD se menþine pe poziþia a doua pe piaþa
cardurilor bancare. Cu mai mult de 900.000
carduri în circulaþie, BRD se afirmã ca un
emitent de referinþã.

Pe o piaþã caracterizatã de o concurenþã
acerbã, BRD ºi-a intensificat demersurile pentru
a convinge societãþile de avantajele domicilierii
salariilor ºi pentru a stimula tranzacþiile
efectuate prin card. 

În urma eforturilor susþinute ale Bãncii, pe
parcursul anului 2003, numãrul comercianþilor
echipaþi cu POS a crescut de la 732 la 1.716.  

Evoluþia numãrului de comercianþi afiliaþi, 
care acceptã carduri BRD
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Printre obiectivele prioritare ale BRD pe aceastã
piaþã s-au numãrat dezvoltarea activitãþii de
bancã universalã pentru întreprinderile mici ºi
mijlocii, precum ºi furnizarea de servicii specifice
pentru marile întreprinderi.  

În contextul unei concurenþe intense, Banca a
depus eforturi semnificative pentru a-ºi menþine
cotele de piaþã, practicând, în acelaºi timp, o
politicã prudentã de risc ºi de provizionare.  

Marile întreprinderi  

Fie direct, fie prin intermediul filialelor sale
specializate, BRD ºi-a consolidat capacitatea de
a oferi clienþilor sãi, societãþi multinaþionale sau
mari întreprinderi româneºti, o gamã foarte
diversã de servicii de bancã de afaceri. 

Reorganizarea structurii dedicate marilor conturi
a permis accentuarea ritmului de activitate în
2003. Aceste activitãþi, beneficiind de sprijinul
structurilor dedicate din cadrul Grupului Société
Générale, au înregistrat o puternicã dezvoltare.

Astfel, în materie de finanþare a proiectelor,
BRD, împreunã cu Société Générale, a oferit
servicii de consultanþã Grupului Vinci în ceea ce
priveºte montajul financiar pentru construirea
unui tronson rutier.  

De asemenea, BRD a participat la montajul, la
derularea ºi la finanþãrile locale în cadrul mai
multor credite de export pentru furnizorii de
echipamente industriale strãine.

BRD a fost printre primele bãnci care au realizat
operaþiuni de finanþare a materiilor prime
(cherosen, oþel) pentru clienþii sãi.

În acelaºi timp s-a constatat creºterea
operaþiunilor cu valoare adãugatã, în ceea ce
priveºte anvergura ºi complexitatea acestora. 
Astfel, în 2003 BRD a fost unicul aranjor în
cadrul celei mai importante finanþãri private, în
valoare de 50 milioane euro, destinate
dezvoltãrii hypermarket-urilor Carrefour în
România. 

Pentru a-ºi întãri capacitatea de intervenþie în
sectorul agroalimentar, BRD a semnat o
convenþie de partajare a riscului cu BERD, în
valoare de 88 milioane de euro.

În materie de consultanþã, Banca oferã marilor
clienþi români ºi strãini servicii de consultanþã în
investiþii financiare, prin intermediul a douã
entitãþi specializate: BRD/SG Corporate
Finance, actor major pe piaþa serviciilor de
consultanþã în achiziþii ºi fuziuni din România,
care furnizeazã în egalã mãsurã servicii în
investiþii ºi privatizãri; ºi BRD Securities -
Groupe Société Générale SA, una din primele
trei societãþi de brokerage de pe piaþa
româneascã, cu o cotã de piaþã de 7,4 % din
totalul tranzacþiilor derulate la Bursa de Valori
Bucureºti. 
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Întreprinderile mici ºi mijlocii 

Încã marcatã de orientarea sa tradiþionalã înspre
piaþa întreprinderilor, BRD ºi-a întãrit poziþia pe
aceastã piaþã.

Resurse în creºtere 

Fondurile atrase sub formã de depozite au
înregistrat o creºtere considerabilã. La sfârºitul
lunii decembrie 2003, acestea ating 30.404
miliarde lei (+42,7 %), amplificând tendinþa
constatatã în ultimii doi ani.  

Aceastã evoluþie a fost alimentatã în mod
evident de lansarea certificatelor de depozit ºi
de eforturile depuse de reþeaua bancarã de
colectare a veniturilor aferente. 

Creditele: o dezvoltare susþinutã 

În 2003 activitatea de creditare a Bãncii a
cunoscut un progres evident, fiind susþinutã de
dinamismul investiþiilor din partea întreprinderilor.

Consolidarea structurii dedicate marilor clienþi a
permis o intensificare considerabilã a ritmului
activitãþii pe acest segment de clientelã, cu
aplicarea în acelaºi timp a unei politici riguroase
în materie de marje ºi de riscuri.

La sfârºitul lunii decembrie 2003, nivelul
creditelor acordate persoanelor juridice atinge
35.701 miliarde lei, în creºtere cu 41 %. 

Disponibilitãþi ºi depozite ale persoanelor juridice
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În cadrul acestei evoluþii, creºterea creditelor în
valutã (69,6 %) a fost mai puternicã decât cea a
creditelor în lei (28,9 %). 

Fluxuri ºi servicii  

Factor major al relaþiei bancã - întreprindere,
captarea fluxurilor a constituit o prioritate în anul
2003. 

În ciuda mediului competitiv, fondurile atrase au
fost pãstrate datoritã eforturilor reþelei ºi
activitãþii susþinute de operaþiuni internaþionale.

Leasing:  afirmarea unei dinamici comerciale

Datoritã BRD Sogelease, BRD are o poziþie
privilegiatã, ocupând locul al doilea pe piaþa de
leasing din România.

BRD Sogelease finanþeazã investiþiile
întreprinderilor de orice mãrime, sprijinindu-se în
principal pe reþeaua de unitãþi a BRD.

BRD Sogelease a înregistrat o activitate
comercialã foarte susþinutã, fiind prezentã pe
toate pieþele: transport, domeniul imobiliar,
echipamente industriale.

Dupã primul exerciþiu financiar complet,
valoarea contractelor comerciale încheiate a
atins 66 milioane euro, în creºtere cu 120%.
Soldul contractelor de leasing la sfârºitul anului
2003 se situa la 58 milioane euro, reprezentând
o creºtere cu 260%.

Factoring: o ofertã în dezvoltare 

Factoring-ul oferã o soluþie de finanþare a
necesitãþilor curente ale întreprinderilor,
propunând în acelaºi timp un serviciu de
gestiune a relaþiei cu clientul. 

În 2003 accentul a fost pus pe consolidarea
relaþiilor cu societãþile de factoring ale Grupului
Société Générale.

Cifra de afaceri, obþinutã în întregime din
operaþiunile de export, s-a situat la nivelul a 43
milioane euro, în creºtere cu 9% faþã de anul
2002. 

În paralel, BRD a pregãtit extinderea ofertei sale
comerciale de factoring pentru a rãspunde
aºteptãrilor pieþei interne. 

Lansarea, la sfârºitul anului 2003, a
componentei de factoring intern, permite Bãncii
sã asigure o gestiune globalã a relaþiei cu clienþii
sãi.
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În anul 2003, BRD s-a menþinut în nivelele de
prudenþialitate acceptate, printr-o gestiune ºi un
control adecvat al riscurilor, în vederea
desfãºurãrii fãrã incidente a fluxurilor de
decontãri, asigurãrii finanþãrii necesare pentru

susþinerea activitãþii de creditare ºi menþinerii
unui portofoliu de credite bine echilibrat.

Printr-o politicã flexibilã de dobânzi, banca ºi-a
consolidat relaþiile cu deponenþii, oferind
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dobânzi atractive la depozite ºi credite în condiþii
avantajoase.

În anul 2003, în contextul creºterii cu 67,3% a
creditelor neguvernamentale, cât ºi al
intensificãrii concurenþei pe aceastã piaþã,
strategia de lichiditate a bãncii a vizat în
principal:

� creºterea duratei medii a resurselor atrase,
prin plata unui premium de dobândã pentru
scadenþele mai lungi ºi introducerea
certificatelor de depozit; 

� plasarea excedentelor de lichiditate cu
precãdere pe piaþa interbancarã, pe
termene de pânã la o lunã, la BNR sau alte
bãnci locale ºi internaþionale, cu bonitate
recunoscutã.

În vederea minimizãrii riscurilor din activitatea
de creditare, banca a urmãrit dispersarea
echilibratã a acestora între diferitele sectoare de

activitate. La 31 decembrie 2003, sectoarele cu
expuneri mai mari de 10% din totalul
angajamentelor sunt " Comerþ ºi turism" (24 %,
care, în afara unui numãr relativ restrâns de
clienþi importanþi, este caracterizat prin dispersia
foarte mare pe clienþi mici ºi mijlocii), " Servicii ºi
alte sectoare" (19%), " Construcþii " ( 13%), "
Industria alimentarã ºi agricultura" (12%). 

În ceea ce priveºte managementul global al
activelor ºi pasivelor, a fost dezvoltat
instrumentarul metodologic si tehnic al gestiunii
on-line a riscurilor valutare, de ratã a dobânzii ºi
de lichiditate, potrivit  normelor Grupului Société
Générale. Astfel, indicatorul de lichiditate a
bãncii s-a menþinut la un nivel corespunzãtor,
fiind de 4,40 la finele anului 2003.
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Reechilibrarea piramidei vârstelor

La sfârºitul anului, Banca avea 4.258 angajaþi
faþã de 4.365 la sfârºitul anului 2002.
Reducerea numãrului de angajaþi a fost posibilã
datoritã implementãrii unor sisteme ºi
echipamente de lucru moderne ce au permis
optimizarea activitãþilor ºi proceselor bãncii.

În spiritul politicii de resurse umane la nivelul
grupului vizând reechilibrarea piramidei
vârstelor, BRD a continuat ºi în 2003 politica sa
voluntaristã în ceea ce priveºte recrutarea ºi
formarea tinerilor cu potenþial. Astfel, un numãr
de 300 de persoane, în mare majoritate tineri
absolvenþi, au avut posibilitatea de a se integra
în cadrul Bãncii.

Parteneriat BRD – mediul universitar

În scopul identificãrii tinerilor studenþi sau
absolvenþi cu potenþial, BRD a fost prezentã la
numeroase Forumuri Studenþeºti pe teme de
oportunitãþi de angajare ºi a încheiat
parteneriate de duratã cu universitãþi de
prestigiu în vederea organizãrii de stagii în
cadrul Bãncii. 

Formarea profesionalã

Þinând cont de mediul concurenþial în dinamicã
ºi de tendinþele pieþei, o atenþie specialã s-a
acordat programelor de formare profesionalã, în

vederea creºterii profesionalismului angajaþilor ºi
a îmbunãtãþirii calitãþii ºi diversitãþii serviciilor
oferite clienþilor.  

În 2003, accentul a fost pus mai ales pe
formarea consilierilor de clientelã, care întreþin
relaþii directe cu clienþii Bãncii, spre deosebire
de anul 2002 când formarea a fost orientatã
spre dezvoltarea abilitãþilor de lucru cu
echipamentele informatice.

În contextul descris anterior, în cursul anului
2003 angajaþii Bãncii au beneficiat de circa
5.000 de participãri la diverse stagii de formare.
Angajaþii care în cursul anului 2003 au
beneficiat de cel puþin un stagiu de pregãtire au
reprezentat 63% din efective, faþã de 61% în
2002 ºi 53% în 2001.

De asemenea, a crescut în mod semnificativ
numãrul angajaþilor care au beneficiat de
programe de pregãtire în cadrul Grupului
Société Générale. În 2003, 5,7% din volumul
formãrii profesionale a fost reprezentat de
programe în cadrul Grupului, faþã de 2% în 2002
ºi 1% în 2001, numãrul de angajaþi care au
beneficiat de aceastã oportunitate fiind de peste
110, faþã de doar 20 de salariaþi în cursul anului
2002.
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Managementul carierei în serviciul
competenþei

Inspirându-se din valorile fundamentale ale
Grupului Société Générale -
profesionalismul, spiritul de echipã, inovaþia
- ºi în spiritul practicilor Grupului în
domeniul gestiunii resurselor umane, BRD
a adoptat o politicã nouã în 2003, cu un
dublu obiectiv: eficientizarea gestiunii
carierei angajaþilor ºi accelerarea dezvoltãrii
competenþelor acestora. 

Astfel, Banca a iniþiat un plan de acþiune în
vederea stimulãrii mobilitãþii funcþionale ºi
geografice a salariaþilor în funcþie de
necesitãþile în continuã schimbare ale
Bãncii ºi de competenþa ºi orientarea
profesionalã a acestora. În acest sens, a
fost creatã o structurã dedicatã ºi
instrumente specifice. Noul sistem de
evaluare permite o evaluare mai eficientã a
performanþelor ºi a aºteptãrilor personalului,
cu întruniri regulate ale unui Comitet de
Carierã, din care face parte ºi conducerea
Bãncii, pentru a anticipa ºi monitoriza
evoluþia carierelor.
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BRD s-a afirmat ca un actor important în viaþa
comunitãþii, implicarea sa în viaþa socialã
articulându-se în jurul a 3 axe: cultura, sportul ºi
mecenatul solidar.

BRD este partenerul tradiþional al unor
manifestãri de prestigiu, cum ar fi ceremoniile
de înmânare a premiilor Uniunii Artiºtilor Plastici
sau a premiilor UNITER. BRD sprijinã apariþia
unor noi generaþii de actori talentaþi prin
diferitele acþiuni de mecenat cum ar fi
sponsorizarea Universitãþii Naþionale de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã " Ion Luca
Caragiale”,  prin susþinerea organizãrii
spectacolelor montate ºi jucate de studenþii în
ani terminali la studioul Casandra.

Banca a sponsorizat ºi alte manifestãri de
anvergurã, precum concursul " Le Mot d'Or ",
organizat de Institutul Francez din Bucureºti, 
" Les journées européennes " organizat de
Centrul Cultural Francez din Cluj-Napoca sau
" La fête du cinéma français ", organizat de

Institutul Francez din Bucureºti.

În dorinþa de a încuraja tinerele talente, de a
proteja patrimoniul muzical ºi de a promova
adevãratele valori, BRD sprijinã de mai mulþi ani
diverse evenimente muzicale. În spiritul
Fundaþiei Mécénat Musical Société Générale ºi
în colaborare cu aceasta, BRD a organizat, cu
ocazia inaugurãrii noului sãu sediu social, în
septembrie 2003, concertul cvartetului de

coarde Ad Libitum ºi al pianistului francez, Eric
Le Sage. 

Banca a achiziþionat un numãr de creaþii ale
tinerilor artiºti români, aceastã colecþie urmând a
fi îmbogãþitã în anii care urmeazã. Începând cu
anul 2004, publicul va avea posibilitatea de a
vizita expoziþii de artã modernã în holul Bãncii,
care oferã un spaþiu generos de expoziþie. Holul
a fost în întregime decorat de artistul Alexandru
Ghilduº, a cãrui opþiune artisticã a fost aceea de
a corela imaginea de tradiþie a existenþei Bãncii
cu lucrãri de artã spaþialã realizate într-o
tehnologie brevetatã, dintr-un material care se
defineºte printr-o extrem de mare sinceritate -
sticla. 

Ca în fiecare an, la începutul anului 2003 BRD a
reînnoit parteneriatele sportive tradiþionale cu
Federaþia Românã de Rugby, Federaþia
Românã de Ciclism ºi Federaþia Românã de
Tenis. Printre evenimentele sportive de impact
ale anului 2003 se numãrã Turul Ciclist al
României, Campionatele internaþionale de
atletism ale României, ediþia inauguralã a
Trofeului Clubului Diplomaþilor la Tenis. 

În sfârºit, veritabil "cetãþean" responsabil, Banca
nu a neglijat un domeniu sensibil al vieþii
sociale: sprijinirea fundaþiilor având ca obiect de
activitate ajutorarea copiilor plasaþi în instituþii
sau a copiilor provenind din familii defavorizate.
Astfel, pentru al doilea an, BRD a fost partenerul
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principal al Asociaþiei "Valentina", acordând
fondurile necesare funcþionãrii asociaþiei pentru
copii cu handicap de la Bacãu. 

Pe data de 3 decembrie 2003, celebratã în
întreaga lume ca Ziua internaþionalã de
solidaritate cu persoanele cu handicap, BRD-
Groupe Société Générale a anunþat o
importantã donaþie de calculatoare, licenþa de
utilizare a programelor fiind oferitã de Microsoft
România. Beneficiarii donaþiei au fost centre de
terapie ocupaþionalã aflate în coordonarea

metodologicã a Autoritãþii Naþionale pentru
Persoanele cu Handicap, organizaþii
neguvernamentale active în domeniul apãrãrii
drepturilor persoanelor cu handicap ºi, prin
intermediul Fundaþiei "Salvaþi Copiii", un numãr
de 30 de ºcoli situate în zone defavorizate. BRD
a luat parte, de asemenea, la numeroase acþiuni
caritabile organizate în beneficiul copiilor bolnavi
ºi al persoanelor în vârstã.

36 RAPORT ANUAL 2003





La 31 decembrie 2003, suma totalã a creditelor acordate clienþilor reprezintã 49.298 miliarde lei (1.199
milioane euro), în creºtere cu 43 % în termeni reali faþã de anul precedent. 

Portofoliul de credite acordate persoanelor fizice a cunoscut o puternicã dezvoltare în 2003, atingând,
la sfârºitul anului, 28 % din totalul creditelor acordate.  

La 31 decembrie 2003, depozitele de la clienþi au atins 61.145 miliarde lei (1.487 milioane euro), în
creºtere cu 11 % în termeni reali în comparaþie cu anul 2002.

în miliarde lei 2002 2003 Evoluþie
03 / 02 (*)

Persoane fizice 4.989 17 % 13.597 28 % +139 %
Persoane juridice 25.240 83 % 35.701 72 % + 24 %
Credite cãtre clienþi 30.229 100 % 49.298 100 % + 43 %

din care lei 12.623 42 % 25.181 51 %
valutã 17.606 58 % 24.117 49 %

Depozite de la clienþi 48.438 100 % 61.145 100 % + 11 %
din care lei 25.749 53 % 34.008 56 %

valutã 22.689 47 % 27.137 44 %

(*) în termeni reali
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În 2003, venitul net bancar a crescut cu 10% în termeni reali. Veniturile din comisioane au progresat
cu 18% în termeni reali, reprezentând 33% din totalul venitului net bancar, în timp ce în 2002 acestea
reprezentau 31%.

Creºterea cheltuielilor generale a rãmas limitatã la 7% în termeni reali, în ciuda constituirii în 2003 a
unui provizion pentru participarea salariaþilor la profit, în valoare de  98 miliarde lei. Conform unei
metode identice, creºterea cheltuielilor generale este de 5%. 

Pe ansamblu, rezultatul brut din exploatare a crescut cu 14%, în timp ce coeficientul de exploatare
este în scãdere cu 1,6% faþã de anul trecut.

Creºterea costului net al riscului în 2003 provine din adoptarea noilor reglementãri ale Bãncii
Naþionale a României, aplicabile începând cu ianuarie 2003. În plus, costul net al riscului pentru anul
2003 cuprinde suma de 132 miliarde lei reprezentând provizioane de risc necomercial. Din aceastã
sumã, 103 miliarde lei acoperã un litigiu fiscal aferent anilor 1997-1998, iar 29 miliarde lei deprecierea
latentã a unor imobilizãri. Ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor bilanþiere a scãzut de
la 2,9% în 2002 la 2,2% în 2003.

Profitul net în 2003 este de 2.358 miliarde lei. Conform unei metode identice ºi în afara elementelor
excepþionale indicate mai sus, profitul net se situeazã, în termeni comparabili, la acelaºi nivel ca anul
precedent. Rentabilitatea fondurilor proprii (ROE) este de 24,7%. 

în miliarde lei 2002 2003 Evoluþie
03 / 02 (*)

Venitul net bancar 6.273 7.910 + 10 %
Cheltuielile generale (3.399) (4.162) + 7 %
Rezultatul brut din exploatare 2.874 3.748 + 14 %
Costul net al riscului (161) (769) NS
Impozitul pe societãþi (462) (621) + 18 %
Profitul net 2.251 2.358 - 8 %
Coeficientul de exploatare 54,2% 52,6%
Rentabilitatea fondurilor proprii (ROE) 30,7% 24,7%

(*) în termeni reali
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Totalul bilanþului la sfârºitul anului 2003 este de 81.187 miliarde lei (1.975 milioane euro), în creºtere
cu 11% faþã de anul precedent, în termeni comparabili. 

Majorarea valorii participaþiilor se datoreazã în principal contribuþiei în valoare de 45 miliarde lei la
capitalul filialei de leasing (BRD Sogelease), deþinutã 100%.

În 2003 s-a efectuat o reevaluare a imobilizãrilor, la 1.354 miliarde lei, de cãtre un expert independent
de reputaþie internaþionalã. 

La 31 decembrie 2003, indicatorul de solvabilitate, calculat în condiþiile prevãzute de Banca Naþionalã
a României, este de 16,0%, stabilindu-se la 4% peste nivelul minim indicat de lege (12%).

în miliarde lei la 31 decembrie 2002 2003 Evoluþie
03 / 02 (*)

Active
Casa, disponibilitãþi la bãnci centrale 14.558 14.771 - 11 %
Creanþe asupra instituþiilor de credit 8.220 7.469 - 20 %
Creanþe asupra clientelei 29.786 48.886 + 44 %
Titluri 3.456 264 - 93 %
Participaþii 145 209 + 26 %
Imobilizãri 6.654 8.362 + 10 %
Alte active 1.070 1.226 + 1 %
Total activ 63.889 81.187 + 11 %

Pasive
Datorii privind instituþiile de credit 3.839 5.677 + 30 %
Datorii privind clientela, din care: 49.153 62.032 + 11 %

– la termen 32.775 43.690 + 17 %
Alte pasive 1.449 1.567 - 5 %
Capitaluri proprii 9.448 11.911 + 10 %
Total pasiv 63.889 81.187 + 11 %

(*) în termeni reali
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Raportul auditorului financiar cãtre acþionarii
societãþii Banca Românã pentru Dezvoltare S.A.

Cãtre acþionarii societãþii Banca Românã pentru Dezvoltare S.A.

1. Am auditat situaþiile financiare consolidate aparþinând Bãncii Române pentru Dezvoltare
S.A. ("Banca") pentru anul încheiat la 31 decembrie 2003, care conþin bilanþul consolidat,
contul de profit ºi pierdere consolidat, situaþia modificãrilor capitalului propriu consolidat,
situaþia consolidatã a fluxurilor de trezorerie ºi notele aferente de la 1 la 45.
Responsabilitatea pentru aceste situaþii financiare revine conducerii Bãncii.
Responsabilitatea noastrã constã în exprimarea unei opinii asupra acestor situaþii, pe baza
auditului pe care l-am efectuat.

2. Acest raport este destinat exclusiv acþionarilor Bãncii. Raportul nostru a fost pregãtit pentru
a prezenta acþionarilor Bãncii acele aspecte cerute de Standardele Internaþionale de Audit
ºi nu în alte scopuri. În baza prevederilor legii nu acceptãm ºi nu ne asumãm
responsabilitatea decât în faþa Bãncii ºi a acþionarilor acesteia în ansamblu, pentru munca
de audit, pentru acest raport sau pentru opinia pe care ne-am format-o.

3. Noi am realizat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaþionale de Audit. Aceste
standarde cer ca noi sã planificãm ºi sã realizãm acest audit astfel încât sã obþinem o
asigurare rezonabilã cã situaþiile financiare nu conþin erori semnificative. Un audit presupune
examinarea, pe bazã de test, a documentelor care sã susþinã cifrele ºi notele din situaþiile
financiare. Un audit presupune, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite ºi a
estimãrilor semnificative fãcute de cãtre conducere, precum ºi a prezentãrii de ansamblu a
situaþiilor financiare. Considerãm cã auditul nostru furnizeazã o bazã rezonabilã pentru a ne
exprima o opinie.

4. Aºa cum am menþionat în Nota 3q, Banca nu calculeazã comisioanele de acordare ºi
costurile directe aferente facilitãþilor de credit aflate în sold la 31 decembrie 2003, a cãror
recunoaºtere în contul de profit ºi pierdere ar trebui amânatã proporþional în perioadele
viitoare, pe întreaga perioadã de derulare a angajamentului, în conformitate cu cerinþele IAS
18 "Venituri din activitãþi curente". 

5. În opinia noastrã, cu excepþia impactului elementelor menþionate în paragraful 4, situaþiile
financiare consolidate prezintã o imagine corectã în toate aspectele semnificative asupra
poziþiei financiare a Bãncii la 31 decembrie 2003, asupra rezultatului operaþiunilor sale ºi a
Situaþiei fluxului de numerar pentru anul încheiat la acea datã în confomitate cu Standardele
Internaþionale de Raportare Financiarã.

30 Aprilie 2004
Bucureºti, România 

Ernst & Young Assurance Services SRL
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Bilanþ consolidat la 31 decembrie 2003
(Sume în milioane Lei în putere de cumpãrare la 31 decembrie 2003)

Nota 31 decembrie 2002 31 decembrie 2001
ACTIVE

Disponibilitãþi ºi asimilate 4 2.426.159 2.821.638
Conturi curente la Banca Centralã 5 19.014.077 19.790.159
Conturi curente ºi depozite la bãnci 6 866.794 3.438.431
Titluri disponibile pentru vânzare 7 522.721 4.369.228

Credite,brut 50,193,909 34,949,812
Provizioane pentru deprecierea creditelor (2,464,585) (2,058,126)

Credite, net 8 47.729.324 32.891.686
Creanþe din leasing 9 2.217.925 626.925
Asociaþi ºi filiale neconsolidate 10 439.843 521.429
Titluri de participare disponibile pentru vânzare 11 28.003 28.561
Imobilizãri corporale, net 12 10.208.929 10.731.167
Fondul comercial, net 13 501.510 586.132
Imobilizãri necorporale, net 14 249.442 443.391
Alte active, net 15 236.212 373.990

Total active 84.440.939 76.622.737

DATORII ªI CAPITALURI PROPRII
Depozite clientelã

Depozite la vedere 16 20.437.179 19.885.351
Depozite la termen 17 44.656.519 38.850.783

Depozite, total 65.093.698 58.736.134
Împrumuturi 18 4.417.340 3.266.061
Datoria cu impozitul pe profit amânat, net 19 530.658 910.562
Alte datorii 20 580.539 364.010

Total datorii 70.622.235 63.276.767

Capital social, nominal 21 4.181.408 3.484.507
Surplusul din restatarea capitalului social 18.187.207 18.187.207
Rezerva pentru riscuri bancare generale 136.098 136.098
Surplus din reevaluare 1.049.296 1.147.190
Deficit acumulat (9.735.305) (9.609.032)

Total capitaluri proprii 13.818.704 13.345.970

Total datorii ºi capitaluri proprii 84.440.939 76.622.737

Situaþiile financiare au fost autorizate de cãtre conducere pe 30 aprilie 2004 ºi sunt semnate din partea Bãncii de:

Patrick Gelin Petre Bunescu
Director General, Director General Adjunct,

Notele ataºate sunt parte integralã a acestor situaþii financiare
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Contul de rezultat consolidat pentru anul
încheiat la 31 decembrie 2003
(Sume în milioane Lei în putere de cumpãrare la 31 decembrie 2003)

Nota 31 decembrie 2002 31 decembrie 2001
Venituri din dobânzi

Dobânzi din credite 23 7.222.269 6.651.828
Dobânzi pentru depozite la bãnci 23 1.292.442 2.112.125
Dobânzi pentru titluri 23 261.237 1.295.518

Total venituri din dobânzi 8.775.948 10.059.471

Cheltuieli cu dobânzile
Dobânzi la depozitele atrase 24 (3.261.877) (5.182.934)
Dobânzi pentru împrumuturi 24 (99.479) (123.682)

Total cheltuieli cu dobânzile (3.361.356) (5.306.616)

Venituri nete din dobânzi 5.414.592 4.752.855
Provizioane pentru deprecierea creditelor, net 8 (667.406) (235.433)

Venituri nete dupã provizioanele pentru depreciere 4.747.186 4.517.422
Venituri din comisioane 25 3.322.593 2.799.665
Cheltuieli cu comisioanele 25 (359.245) (332.612)
Venituri din comisioane, net 2.963.348 2.467.053

Venituri operaþionale
Venituri din diferenþe de curs, net 26 715.393 717.632
Venituri/ (pierderi) din asociaþi (94.532) (163.071)
Alte venituri 228.494 108.890

Total venituri operaþionale 849.355 663.451

Venituri înainte de cheltuielile operaþionale 8.559.889 7.647.926

Cheltuieli operaþionale
Cheltuielile cu contribuþiile la 
Fondul de Garantare a Depozitelor 28 (232.055) (240.617)
Cheltuieli cu salariile si asimilate 30 (2.238.444) (2.235.548)
Amortizarea imobilizãrilor 
corporale si necorporale 31 (1.336.552) (1.316.304)
Alte cheltuieli operaþionale 32 (2.060.922) (1.920.485)

Total cheltuieli operaþionale (5.867.973) (5.712.954)

Profit operaþional, net 2.691.916 1.934.972

Pierderea din poziþia monetarã netã (292.645) (144.218)

Profit brut (înainte de impozitul pe profit) 2.399.271 1.790.754

Impozit pe profit
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent 19 (723.867) (508.021)
Venitul/ (Cheltuiala) din impozitul pe profit amânat 19 267.184 (35.922)

Total impozit pe profit (456.683) (543.943)

Profit net 1.942.588 1.246.811

Rezultat pe acþiune (în ROL) 1.394 2.045

Notele ataºate sunt parte integralã a acestor situaþii financiare
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Situa¡ia consolidatã a fluxului de trezorerie pentru
anul încheiat la 31 decembrie 2003
(Sume în milioane Lei în putere de cumpãrare la 31 decembrie 2003)

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Fluxuri de trezorerie ale activitãþii operaþionale
Profit operaþional înainte de ajustãrile de hiperinflaþie 
ºi înaintea impozitului pe profit 2.691.916 1.934.972

Ajustãri pentru elementele nemonetare
Cheltuieli cu deprecierea ºi amortizarea 1.336.552 1.316.304
Pierdere netã datoritã scoaterii din gestiune 
a activelor corporale ºi necorporale 117.156 254.412
Pierdere din reevaluarea investiþiilor 100.402 213.329
Provizioane pentru credite ºi alte cheltuieli 
cu provizioanele 653.585 288.084

Total ajustãri elemente nemonetare 2.207.695 2.072.129

Profit net ajustat cu elementele nemonetare 4.899.611 4.007.101
Modificãri ale activelor ¿i pasivelor din activitatea 
operaþionalã

Rezerve minime obligatorii la BNR (277.357) (2.955.279)
Garanþii la bãnci (302.236) (727)
Titluri de stat 3.510.605 (1.292.454)
Titluri deþinute în scopul tranzacþionãrii 20.832 105.706
Credite (20.907.337) (10.076.867)
Creanþe din leasing (1.782.584) (680.698)
Alte active 27.833 (184.159)
Depozite la vedere 3.219.276 3.136.132
Depozite la termen 11.340.159 5.293.129
Alte datorii 147.187 (57.244)

Total modificãri ale activelor ºi pasivelor operaþionale (5.003.622) (6.712.461)

Impozit pe profit plãtit (531.991) (327.860)

Disponibilitãþi din activitãþi operaþionale (636.002) (3.033.220)

Disponibilitãþi din (utilizate în) activitãþi de investiþii
Achiziþii titluri de participaþie (18.258) (11.832)
Achiziþii de active corporale ºi necorporale (774.940) (2.342.956)
Venituri din vânzarea de active corporale ºi necorporale 24.147 21.140 

Total disponibilitãþi utilizate în activitãþi de investiþii (769.051) (2.333.648)

Disponibilitãþi din activitãþi de finanþare
Creºterea fondurilor împrumutate 1.661.842 1.750.098 
Dividende plãtite (1.371.960) (1.631.360)

Disponibilitãþi nete din activitãþi de finanþare 289.882 118.738 

Pierdere monetarã din operaþiuni cu numerar (1.461.305) (2.223.885)

Modificãri nete în disponibilitãþi ºi asimilate (2.576.476) (7.472.015)

Disponibilitãþi ºi asimilate la începutul perioadei 12.242.538 19.714.553 

Disponibilitãþi ºi asimilate la sfârºitul perioadei 9.666.062 12.242.538 

Notele ataºate sunt parte integralã a acestor situaþii financiare
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Situa¡ia consolidatã a miºcãrilor în capitaluri proprii 
pentru anul încheiat la 31 decembrie 2003
(Sume în milioane Lei în putere de cumpãrare la 31 decembrie 2003)

Capital Rezerve din Rezerve Surplus Pierdere Total
social- retratarea pentru din acumulatã

nominal capitalului riscuri reevaluare
social bancare

generale

Sold la 
31 decembrie 2002 
(raportat) 3.484.507 18.187.207 136.098 1.147.190 (9.237.357) 13.717.645

Ajustãrile anului anterior – – – – (371.675) (371.675)

Sold la 
31 decembrie 2002 3.484.507 18.187.207 136.098 1.147.190 (9.609.032) 13.345.970

Distribuirea dividendelor 
pentru 2002 – – – – (1.371.960) (1.371.960)

Sold la 
31 decembrie 2002 
(dupã distribuirea 
dividendelor) 3.484.507 18.187.207 136.098 1.147.190 (10.980.992) 11.974.010

Recunoaºterea 
provizioanelor pentru 
deprecierea clãdirilor – – – (97.894) – (97.894)

Creºterea capitalului 
social 696.901 – – – (696.901) –

Profit net în 2003 – – – – 1.942.588 1.942.588

Sold la 
31 decembrie 2003 
(înainte de distribuirea 
dividendelor) 4.181.408 18.187.207 136.098 1.049.296 (9.735.305) 13.818.704

Notele ataºate sunt parte integralã a acestor situaþii financiare



Note la situaþiile financiare consolidate
(Sume în milioane Lei în putere de cumpãrare la 31 decembrie 2003)

1. Informaþii generale

Banca Românã pentru Dezvoltare (,,BRD – Groupe Société Générale" sau ,,Banca") este o societate
pe acþiuni înregistratã în România. Banca ºi-a început activitatea ca societate bancarã cu capital de stat
la sfârºitul anului 1990, prin preluarea patrimoniului fostei Bãnci de Investiþii. Banca are sediul central în
Bucureºti, Blvd. Ion Mihalache nr. 1–7 ºi este înregistratã la Registrul Comerþului ca societate pe acþiuni,
sub numãrul R.C. J40/608/1991. 

Acþionarul principal este Société Générale France.

Banca are 181 unitãþi teritoriale, pe întreg teritoriul þãrii, organizate în 20 de grupuri (178 de unitãþi la 31
decembrie 2002). Pe parcursul anului 2003, Banca a avut în medie 4.336 salariaþi, iar la sfârºitul anului
avea 4.258 (respectiv 4.454 în medie în anul 2002 ºi 4.365 angajaþi la sfârºitul anului 2002).

BRD– Société Générale oferã întreaga gamã de servicii bancare destinate persoanelor fizice ºi juridice,
conform legislaþiei în vigoare. Banca acceptã depozite ºi acordã credite, efectueazã plãþi prin transfer în
România ºi strãinãtate, presteazã servicii de schimb valutar ºi servicii bancare pentru clienþii sãi
persoane fizice ºi juridice. BRD deþine, de asemenea, participaþii majoritare ºi minoritare la câteva
societãþi româneºti ºi strãine (a se vedea Nota 10 ºi 11).

La 31 decembrie 2003 ºi 2002, structura acþionariatului se prezintã astfel:

31 decembrie2003 31 decembrie 2002
Société Générale France 51.00% 51.00%
Autoritatea pentru Privatizare ºi 
Administrarea Participaþiilor Statului ("APAPS") 7.32% 7.32%
SIF Oltenia 5.45% 5.42%
SIF Muntenia 5.27% 5.27%
SIF Banat Criºana 5.01% 5.01%
SIF Moldova 5.05% 5.05%
SIF Transilvania 5.00% 5.00%
Banca Europeanã pentru Reconstrucþie 
ºi Dezvoltare ("BERD") 5.00% 4.99%
Alþi acþionari 10.90% 10.94%
Total 100.00% 100.00%

2. Convenþii de prezentare

Situaþiile financiare sunt întocmite în moneda þãrii în care Banca opereazã, leul românesc (,,ROL").
Jurnalele ºi înregistrãrile contabile ale Bãncii sunt realizate în conformitate cu Standardele Româneºti
de Contabilitate Armonizate cu Directiva CEE 86/635/CEE ºi cu Standardele Internaþionale de
Contabilitate (,,IAS BNR") ºi Legea româneascã a societãþilor bancare. Situaþiile financiare statutare au
fost întocmite conform metodei costului istoric, exceptând reevaluarea imobilizãrilor corporale.
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Aceste situaþii financiare sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaþionale de Raportare
Financiarã (,,IFRS") care cuprind standarde ºi interpretãri aprobate de Consiliul pentru Standardele
Internaþionale de Contabilitate (,,IASB") ºi interpretãri ale Standardelor Internaþionale de Contabilitate
formulate de Comitetul Permanent pentru Interpretarea Standardelor, acceptate de IASB. 

Principala diferenþã între situaþiile financiare statutare ºi cele IFRS se referã la metoda de determinare
a provizionului pentru deprecierea creditelor, a impozitului pe profit amânat ºi raportarea în economia
hiperinflaþionistã.

3. Politici contabile 

Schimbãri în politici contabile

În decursul anului 2003, Banca a decis sã-ºi armonizeze politicile contabile cu cele adoptate de
compania mamã (Groupe Société Générale) ºi a schimbat politica contabilã pentru imobilizãri corporale
de la ,,valoare reevaluatã" la ,,cost, mai puþin amortizare cumulatã".

Situaþiile financiare la 31 decembrie 2002 au fost retratate pentru a reflecta aceastã schimbare în politici
contabile dupã cum urmeazã: imobilizãrile corporale la 31 decembrie 2002 au scãzut cu 495.567 ºi
cheltuielile cu amortizarea pentru 2002 au scãzut cu 136.772. Datoria cu impozitul pe profit amânat ºi
contul de profit ºi pierdere au fost ajustate în conformitate.

a) Bazele consolidãrii

Situaþiile financiare consolidate cuprind situaþiile financiare ale BRD – Groupe Société Générale ºi ale
filialelor ºi întreprinderilor asociate. Filialele sale, toate înregistrate în România, sunt BRD Sogelease
SRL, BRD Corporate Finance SRL ºi BRD Securities S.A. în care Banca deþine 100%, 51,25% ºi
respectiv 99,62% din capitalul lor social.

O filialã este o întreprindere în care banca exercitã controlul asupra deciziilor managementului.
Controlul se presupune cã existã când Banca deþine în mod direct sau indirect mai mult de 50% din
acþiunile cu drept de vot ale unei întreprinderi. 
Politica Bãncii este sã consolideze filialele care au impact material în situaþiile financiare. În consecinþã,
Banca consolideazã BRD Sogelease SRL.
Toate tranzacþiile ºi soldurile dintre BRD – Groupe Société Générale ºi BRD Sogelease, precum ºi
profiturile ºi pierderile nerealizate din tranzacþii între bancã ºi filialã, au fost eliminate (vezi notele
corespunzãtoare).

Întreprinderea asociatã este o întreprindere în care investitorul are influenþã semnificativã ºi care nu este
nici filialã a acestuia, nici asociere în participaþie. O investiþie într-o întreprindere asociatã trebuie
contabilizatã pe baza metodei punerii în echivalenþã. Investiþiile în întreprinderi asociate sunt iniþial
înregistrate la cost ºi ajustate ulterior þinând seama de schimbãrile post-achiziþie referitoare la partea
Bãncii din activele nete ale întreprinderilor în care s-a investit. Contul de profit ºi pierdere reflectã partea
Bãncii din rezultatele activitãþii întreprinderilor în care a investit. 

b) Conversia soldurilor exprimate în valutã

Tranzacþiile în valutã sunt înregistrate la cursul de schimb de la data tranzacþiei. La data bilanþului,
activele ºi datoriile monetare denominate în valutã sunt translatate folosind cursul de schimb oficial BNR
de închidere. 
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Aceste rate de schimb au fost:

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
ROL/ USD 32.595 33.500
ROL/ EUR 41.117 34.919

Diferenþele de curs care provin din decontarea tranzacþiilor la cursuri diferite de cele de la data
tranzacþiei, precum ºi diferenþele de curs valutar nerealizate din active ºi datorii monetare sunt
recunoscute în contul de profit ºi pierdere.

c) Impactul inflaþiei

Situaþiile financiare ºi sumele corespondente perioadei anterioare sunt retratate în raport cu unitatea de
masurã curentã la data bilanþului pentru a reflecta efectele hiperinflaþiei.

Pierderea din poziþia monetarã netã este inclusã în rezultat ºi prezentatã separat ca ajustare de
hiperinflaþie.

IAS 29 nu indicã în mod specific o ratã a inflaþiei pânã la care hiperinflaþia poate ajunge, deºi standardul
sugereazã faptul cã economiile sunt considerate hiperinflaþioniste dacã rata cumulatã a inflaþiei pe o
perioadã de trei ani depãºeºte 100%, printre alþi factori. În România, indicii preþurilor de consum pentru
31 decembrie 2003, 2002 ºi 2001 au fost 14,1%, 17,9% ºi respectiv 30,3%. Rata cumulatã a inflaþiei pe
perioada de trei ani a fost 75%. 

Alþi factori care trebuie luaþi în considerare când se decide asupra necesitãþii retratãrii situaþiilor
financiare în conformitate cu IAS 29 includ, nelimitativ, urmãtorii: majoritatea populaþiei preferã sã-ºi
pãstreze averea în active nemonetare sau într-o valutã relativ stabilã ºi valorile deþinute în monedã
localã sunt imediat investite pentru a pãstra puterea de cumpãrare; majoritatea populaþiei apreciazã
valorile monetare în raport cu o valutã relativ stabilã ºi nu cu moneda localã ºi preþurile pot fi raportate
la acea valutã; vânzãrile ºi cumpãrãrile pe credit au loc la preþuri ce compenseazã pierderea aºteptatã
a puterii de cumpãrare, pe durata perioadei de creditare, chiar dacã perioada e scurtã; ratele dobânzilor,
salariile ºi preþurile sunt legate de un indice de preþuri.

Având în vedere cã rata cumulatã a inflaþiei pentru anii 2001, 2002 ºi 2003 a fost peste 75%, conform
informaþiilor publicate de INSSE ºi þinând cont ºi de alþi factori existenþi, s-a decis adoptarea IAS 29 în
pregãtirea acestor situaþii financiare.

Banca a retratat situaþiile sale financiare pentru a le aduce în termeni de putere de cumpãrare la 31
decembrie 2003, dupã cum urmeazã:

Active ºi datorii monetare
Creanþele ºi datoriile (incluzând creditele ºi depozite atrase, pe termen scurt ºi lung purtãtoare de
dobânzi) nu au fost retratate, fiind active ºi datorii monetare ºi sunt, în consecinþã, prezentate în ROL,
în putere de cumpãrare curentã la 31 decembrie 2003.

Active nemonetare ºi capitaluri proprii
Activele nemonetare ºi capitalurile proprii sunt retratate în funcþie de costul lor istoric, prin aplicarea
indicelui preþurilor de consum între data înregistrãrii iniþiale ºi data bilanþului. Unele elemente
nemonetare sunt înregistrate la valori curente la alte date decât data achiziþiei sau a bilanþului, de
exemplu imobilizãrile corporale care au fost reevaluate. În aceste cazuri, valorile contabile sunt retratate
de la data reevaluãrii.
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Contul de profit ºi pierdere
Toate elementele din contul de profit ºi pierdere sunt retratate prin aplicarea indicelui preþurilor de
consum de la datele la care elementele respective au fost înregistrate iniþial în situaþiile financiare ºi
pânã la data bilanþului. Retratarea lor s-a realizat lunar.

Ajustarea de hiperinflaþie
Într-o perioadã inflaþionistã, o companie cu un dezechilibru între activele ºi datoriile monetare poate
pierde sau câºtiga putere de cumpãrare, în funcþie de direcþia dezechilibrului. Aceste pierderi sau
câºtiguri din poziþia monetarã netã sunt calculate ca diferenþa rezultând din retratarea activelor
nemonetare, a capitalurilor proprii ºi a elementelor din contul de profit ºi pierdere. Diferenþa este
înregistratã în contul de profit ºi pierdere.

d) Date comparative

Banca a retratat soldurile la 31 decembrie 2002, prin aplicarea indicelui preþurilor de consum pentru
perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2003 (14,1%) pentru toate soldurile.

Pentru anumite elemente, în 2003 a fost modificatã prezentarea în situaþiile financiare. În consecinþã,
sumele pentru 2002 au fost reclasificate pentru a corespunde prezentãrii din 2003.

e) Conturi curente ºi depozite la bãnci 

Acestea sunt evidenþiate la costul amortizat, din care sunt deduse sumele reprezentând scoateri în
afara bilanþului ºi provizioane.

g) Credite

Creditele acordate de Bancã prin remiterea de fonduri direct împrumutatului sunt recunoscute în bilanþ
când fondurile sunt puse la dispoziþia debitorilor. Aceste credite sunt recunoscute iniþial la cost,
reprezentat de valoarea justã a fondurilor acordate la iniþierea creditului, ºi sunt ulterior evaluate la cost
plus datorii ataºate ºi deducând rambursãrile ulterioare de principal.

Dacã existã o dovadã obiectivã cã Banca nu va putea recupera  toate sumele cuvenite (principal ºi
dobândã) conform termenilor contractuali iniþiali ai creditului, aceste credite sunt fi considerate
depreciate. Valoarea pierderii este mãsuratã ca diferenþa între valoarea contabilã a creditului ºi valoarea
fluxurilor de numerar viitoare actualizate cu rata efectivã a dobânzii iniþiale sau ca diferenþã între
valoarea contabilã a creditului ºi valoarea justã a colateralului, dacã împrumutul este colateralizat ºi
executarea lui este probabilã.

Deprecierea ºi nerecuperabilitatea sunt mãsurate ºi recunoscute la nivelul fiecãrei expuneri pentru
creditele ºi creanþele individual semnificative ºi la nivel de portofoliu pentru un grup de credite ºi creanþe
similare neidentificate individual ca fiind depreciate.

Valoarea contabilã a unui activ este redusã la valoarea recuperabilã estimatã prin folosirea unui cont de
provizion pentru depreciere. O scoatere în afara bilanþului este efectuatã când creditul este considerat
nerecuperabil, în întregime sau parþial. Scoaterile în extrabilanþier reduc provizioanele stabilite anterior
ºi în acelaºi timp reduc principalul creditului. Recuperãrile de credite depreciate în perioadele anterioare
sunt incluse în venituri.

Dacã valoarea deprecierii scade în viitor datoritã unui eveniment ulterior deprecierii, diminuarea
provizionului se face prin reducerea cheltuielii cu provizioane pentru depreciere.
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Banca nu mai înregistreazã datorii ataºate pentru creditele înregistrate în afara bilanþului.

h) Leasing

Leasing financiar – Banca în calitate de locator

Lesingul financiar, care transferã locatarului, în mare mãsurã, toate riscurile ºi beneficiile aferente
dreptului de proprietate asupra bunului este recunoscut în bilanþ drept creantã la minimum dintre
valoarea justã a bunului ºi valoarea prezentã a plaþilor minime de leasing. Plãtile de leasing sunt alocate
între capital ºi contul de profit ºi pierdere într-un mod care reflectã o ratã periodicã constantã a
rentabilitãþii aferente investiþiei nete neamortizate aferente leasingului financiar. 

Leasing operaþional – Banca în calitate de locator

Operaþiunile de leasing în care Banca reþine în mare mãsurã toate riscurile ºi beneficiile aferente
dreptului de proprietate asupra bunului sunt clasificate ca leasing operaþional. Venitul rezultat din
leasingul operaþional este recunoscut ca venit pe o bazã liniarã.

i) Titluri disponibile pentru vânzare

Activele disponibile pentru vânzare sunt iniþial recunoscute la cost (inclusiv costurile de tranzacþionare).
Toate achiziþiile ºi vânzãrile de active financiare care prevãd livrarea activelor la o datã stabilitã în
general prin reglementãrile sau practicile în vigoare pe piaþa respectivã sunt recunoscute la data
decontãrii. 

Dupã recunoaºterea iniþialã, acestea sunt evaluate la valoarea lor justã. Dacã valoarea lor justã nu
poate fi determinatã, ele sunt recunoscute la cost mai putin valoarea provizioanelor pentru depreciere.
Modificãrile în valoarea justã sunt recunoscute în contul de profit ºi pierdere ca venit financiar.

Dobânda obþinutã pentru instrumentele de debit disponibile pentru vânzare este recunoscutã ca venit
din dobânzi.

Venitul din dividende este înregistrat la momentul declarãrii dividendelor. 

j) Imobilizãrile corporale 

Imobilizãrile corporale sunt prezentate la costul de achiziþie retratat, mai puþin amortizarea cumulatã ºi
orice pierderi cumulate din depreciere. 

Cheltuielile cu reparaþiile ºi întreþinerea sunt înregistrate ca ºi cheltuieli de exploatare la momentul
realizãrii lor. Cheltuielile ulterioare cu imobilizãrile corporale sunt recunoscute ca active doar dacã acele
cheltuieli îmbunãtãþesc condiþia activului peste standardul de performanþã evaluat iniþial.

Acolo unde valoarea contabilã a unui activ este mai mare decat valoarea recuperabilã estimatã, activul
este depreciat la valoarea recuperabilã. Câºtigurile ºi pierderile din vânzarea imobilizãrilor corporale
sunt determinate prin referinþã la valoarea contabilã ºi sunt înregistrate ca venituri.

Amortizarea este calculatã conform metodei liniare pe durata estimatã de viaþã a activului conform
tabelului urmãtor:
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Tipul activului Ani
Clãdiri 30
ATM-uri 5
Mobilier 5 – 15
Vehicule 5
Computere 3

În conformitate cu IAS 29 ,,Raportarea financiarã în economii hiperinflaþioniste", soldurile iniþiale ºi
adiþiile au fost retratate de la data achiziþiei dupã caz, prin aplicarea indicelui preþurilor de consum între
data achiziþiei ºi data bilanþului.

k) Fondul comercial

Fondul comercial este reprezentat de orice surplus al costului de achiziþie peste cota sa parte din
valoarea de piaþã a activelor ºi datoriilor identificabile achiziþionate într-o combinare de întreprinderi la
data tranzacþiei. 

Fondul comercial se amortizeazã liniar pe o perioadã de 10 ani.

l) Imobilizãri necorporale 

Imobilizãrile necorporale constau în aplicaþii informatice cumpãrate sau realizate intern, licenþe ºi alte
drepturi achiziþionate, amortizate liniar pe o perioadã de 3 ani. 

Aceste active sunt prezentate la costul retratat mai puþin amortizarea cumulatã. În conformitate cu IAS
29, valorile contabile brute iniþiale ºi intrãrile au fost retratate de la data achiziþiei aplicând variaþia
indicelui preþurilor de consum de la data achiziþiei pânã la data bilanþului. 

m) Împrumuturi

Împrumuturile sunt recunoscute iniþial la cost, calculat ca valoarea justã a sumelor primite mai puþin
costurile de tranzacþie aferente. Împrumuturile sunt evaluate ulterior la costul amortizat, iar orice
diferenþã între încasãrile nete ºi valoarea totalã de rambursat este recunoscutã în contul de profit ºi
pierdere pe perioada rãmasã pânã la maturitate folosind metoda ratei efective a dobânzii.

n) Compensarea activelor ºi datoriilor financiare

Activele ºi datoriile financiare sunt compensate iar suma netã este raportatã în bilanþ atunci când existã
un drept legal opozabil de a compensa sumele recunoscute ºi existã intenþia de realizare sau de
compensare a acestora pe o bazã netã.

o) Contractele de vânzare cu posibilitate de rãscumpãrare

Titlurile vândute cu încheierea simultanã a unui angajament de rãscumpãrare la o datã viitoare
specificatã (contracte repo) continuã sã fie recunoscute în bilanþ ca active ºi sunt evaluate în
conformitate cu politicile contabile corespunzãtoare. Datoria pentru sumele primite în cadrul acestor
contracte este inclusã în depozitele clientelei. Diferenþa între preþul de vânzare ºi cel de rãscumpãrare
este tratatã drept cheltuialã cu dobândã folosind metoda ratei efective a dobânzii. Activele achiziþionate
printr-un angajament corespondent de a revinde la o datã viitoare specificatã (contracte repo reluate)
sunt înregistrate drept credite ºi avansuri acordate altor bãnci sau clienþi, dupã caz.
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p) Depozitele clientelei

Conturile curente ºi depozitele clientelei  sunt recunoscute la cost amortizat folosind metoda ratei
efective a dobânzii.

q) Recunoaºterea veniturilor ºi cheltuielilor

Veniturile ºi cheltuielile din dobânzi sunt recunoscute în contul de profit ºi pierdere pentru toate
instrumentele purtãtoare de dobândã, pânã la maturitate, pe baza contabilitãþii de angajamente folosind
metoda randamentului efectiv. Veniturile din dobânzi includ cupoanele aferente titlurilor de investiþii ºi de
tranzacþie cu venit fix ºi dobânzile acumulate ºi primele aferente titlurilor de trezorerie ºi altor
instrumente similare.

Comisioanele de acordare a creditelor, cum ar fi cele de evaluare a performanþei financiare, evaluarea
ºi înregistarea garanþiilor, a colateralelor ºi a altor angajamente, negocierea termenilor contractului,
pregãtirea ºi procesarea documentelor ºi cele de încheiere a tranzacþiilor sunt înregistrate ca venituri în
momentul în care fondurile sunt puse la dispoziþia împrumutaþilor. 

Veniturile din comisioane ºi speze bancare pentru diversele servicii bancare sunt înregistrate la
momentul efectuãrii tranzacþiilor. Dividendele sunt recunoscute la momentul la care este stabilit dreptul
acþionarilor de a primi sumele respective.

r) Beneficiile angajaþilor

Beneficii pe termen scurt:
Beneficiile pe termen scurt ale angajaþilor includ: indemnizaþii, salarii, contribuþia la asigurãrile sociale.
Acestea sunt recunoscute ca ºi cheltuieli pe mãsura prestãrii serviciilor.

Beneficii post-angajare:
Atât Banca cât ºi angajaþii acesteia sunt obligaþi prin lege sã contribuie la asigurãrile sociale, prin Fondul
Naþional de Pensii gestionat de Casa Naþionalã de Pensii ºi Asigurãri Sociale din România (un plan de
contribuþii finanþat în baza reþinerilor la sursã). Contribuþiile Bãncii sunt înregistrate în contul de rezultat
al anului la care se referã.

Banca are obligaþia contractualã de a plãti personalului care iese la pensie, beneficii calculate pe baza
salariului ºi a numãrului de ani lucraþi de fiecare persoanã. Costul Bãncii cu acordarea de beneficii în
baza acestui plan de beneficii definite este estimat anual folosind tehnica actuarialã "metoda factorului
de credit proiectat" ºi este recunoscut în contul de profit ºi pierdere pe baza contabilitãþii de
angajamente. Câºtigul sau pierderea determinate de modificãrile ratei de actualizare ºi a altor ipoteze
actuariale sunt recunoscute ca venit sau cheltuialã pe durata perioadei de muncã rãmase pânã la
pensie pentru angajaþii participanþi la plan.
Banca nu are alte obligaþii de platã legale sau implicite.

Plã¡i compensatorii:
Conform legislaþiei româneºti, Banca acordã plãþi compensatorii în cazul terminãrii perioadei de
angajare pe fondul reducerii de personal, având sau nu legãturã cu procesul de reorganizare.
Cheltuielile cu plãþile compensatorii sunt înregistrate în momentul în care conducerea Bãncii decide
adoptarea unui plan ce va determina acordarea în viitor a indemnizaþiilor compensatorii ºi pânã la data
bilanþului fie va începe implementarea planului de restructurare sau va fi comunicat planul de
restructurare celor ce vor fi afectaþi într-o anumitã mãsurã pentru a permite o estimare a derulãrii
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planului de restructurare. Pânã la data actualã, Conducerea Bãncii nu a iniþiat nici o acþiune în acest
sens.

s) Impozitare

Impozitul curent reprezintã valoarea impozitului pe profit datorat aferent profitului statutar impozabil,
calculat conform legislaþiei fiscale româneºti ºi înregistrat în perioada la care se referã. 

Diferenþele între raportarea financiarã IFRS ºi reglementãrile fiscale dau naºtere la diferenþe între
valoarea contabilã a anumitor active ºi datorii calculatã în scopul raportãrii financiare ºi baza lor fiscalã.

Impozitul pe venitul amânat este calculat, pentru toate diferenþele temporare care apar între baza fiscalã
a activelor ºi datoriilor ºi valoarea lor contabilã folositã pentru raportarea financiarã. Activele ºi datoriile
cu impozite amânate sunt calculate utilizând ratele de impozitare care se estimeazã cã vor fi aplicate în
anii în care activele sunt recuperate sau datoriile sunt decontate, pe baza ratelor de impozitare care au
fost reglementate sau aproape reglementate la data bilanþului.

t) Rezerva pentru riscuri bancare generale

Banca constituie rezerve pentru riscuri, pierderi ºi alte riscuri neprevãzute, în plus faþã de rezervele
specifice ºi generale, ca o repartizare a rezultatului reportat.

u) Rezultatul pe acþiune

Rezultatul pe acþiune ("EPS") prezentat în Contul de profit ºi pierdere este determinat prin împãrþirea
profitului net la numãrul mediu ponderat al acþiunilor în circulaþie din anul respectiv.

În scopul calculãrii EPS, acþiunile gratuite sunt considerate ,,acþiuni-dividende".

v) Analiza disponibilitãþilor în vederea calculãrii fluxurilor de numerar

În scopul prezentãrii situaþiei fluxurilor de numerar, numerarul ºi echivalentul de numerar cuprinde
numerarul din casierie, conturile curente ºi plasamentele pe termen scurt la alte bãnci, mai puþin
colateralele, titlurile de trezorerie ºi alte investiþii foarte lichide pe termen scurt cu o scaden¡ã mai micã
de 90 de zile de la data achiziþiei.

w) Datorii ºi active contingente

Datoriile contingente nu sunt recunoscute în situaþiile financiare. Ele sunt prezentate în note, cu excepþia
cazurilor în care posibilitatea unei ieºiri de beneficii economice este înlãturatã.

Activele contingente nu sunt recunoscute în situaþiile financiare, dar sunt prezentate când o intrare de
beneficii este probabilã.

x) Provizioane

Un provizion este recunoscut numai în momentul în care compania are o obligaþie prezentã (legalã sau
implicitã) generatã de un eveniment anterior ºi este probabil (existã mai multe ºanse de a se realiza
decât de a nu se realiza) ca o ieºire de resurse care sã afecteze beneficiile economice sã fie necesarã
pentru a onora obligaþia respectivã ºi poate fi realizatã o bunã estimare a valorii obligaþiei. Unde efectul
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modificãrii puterii de cumpãrare în timp este semnificativ, valoarea provizionului va fi egalã cu valoarea
actualizatã a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru compensarea obligaþiilor.

y) Persoane aflate în relaþii speciale

Diferite entitãþi sau persoane sunt considerate a fi în relaþii speciale cu Banca în cazul în care una din
pãrþi, fie prin proprietate, fie prin drepturi contractuale, relaþii familiale sau alte situaþii similare pot
controla direct sau indirect cealaltã parte, sau o pot influenþa în mod semnificativ. 
Tranzacþiile între pãrþi afiliate reprezintã un transfer de resurse sau obligaþii între pãrþi afiliate indiferent
dacã implicã un preþ sau nu.

z) Instrumente financiare derivate

Instrumentele financiare derivate incluzând contracte în valutã ºi contracte forward sunt recunoscute
iniþial în bilanþ la cost, cu condiþia ca Banca sã devinã parte a unei prevederi contractuale a
instrumentului, iar ulterior sunt reevaluate la valoarea lor justã.

Toate instrumentele financiare derivate sunt contabilizate ca active dacã valoarea lor justã este pozitivã
ºi ca datorii dacã valoarea lor justã este negativã.  Schimbãrile în valoarea justã a instrumentelor
financiare derivative sunt înregistrate în contul de profit ºi pierderi.

zz) Utilizarea estimãrilor

Pentru a elabora situaþiile financiare în conformitate cu prevederile IFRS este necesar ca managementul
sã facã estimãri ºi sã elaboreze ipoteze ce afecteazã valorile raportate ale activelor ºi pasivelor,
prezentarea tuturor angajamentelor primite sau asumate în situaþiile financiare ºi valorile veniturilor ºi
cheltuielilor pentru perioada de raportare. Aceste estimãri pot fi diferite de valorile efective. Estimãrile
managementului sunt revizuite periodic ºi în cazul în care se considerã necesare unele ajustãri, acestea
sunt înregistrate în rezultatul perioadei în care ele devin cunoscute.

zzz) Evenimente ulterioare datei bilanþului 

Evenimentele ulterioare datei bilanþului ce furnizeazã informaþii suplimentare despre situaþia Bãncii la
data bilanþului (evenimente ce necesitã ajustãri), sau acelea care indicã faptul cã ipoteza continuitãþii
exploatãrii nu este adecvatã sunt reflectate în situaþiile financiare. Evenimentele ulterioare ce nu
necesitã ajustãri sunt prezentate în note, în cazul în care sunt semnificative.
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4. Disponibilitãþi ºi asimilate

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Numerar 1.726.930 2.382.470
Numerar în ATM 699.229 439.168
Total 2.426.159 2.821.638

5. Conturi la Banca Centralã

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Conturi curente 12.353.751 13.802.775
Depozite 6.660.326 5.987.384
Total 19.014.077 19.790.159

Banca Naþionalã a României (,,BNR" sau ,,Banca Centralã") cere ca bãncile comerciale din România
sã pãstreze la BNR o anumitã rezervã calculatã în conformitate cu reglementãrile specifice (,,rezerva
minimã obligatorie") ca procent aplicat la valoarea medie a fondurilor împrumutate de Bancã în luna
anterioarã, incluzând toate depozitele clientului. La 31 decembrie 2003 ºi 2002, procentul pentru
rezerva obligatorie denominatã în ROL ºi moneda strãinã, a fost de 18% p.a. ºi respectiv 25% p.a.
Rezerva minimã obligatorie este exprimatã în USD pentru depozitele în monedã strãinã ºi în ROL pentru
depozitele în moneda naþionalã.

6. Conturi curente ºi depozite la bãnci

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Depozite la bãnci româneºti 287.859 762.934
Depozite la bãnci strãine 340.261 2.141.961
Conturi curente la bãnci româneºti 1.862 36.211
Conturi curente la bãnci strãine 236.812 497.325
Total 866.794 3.438.431

La 31 decembrie 2003, soldurile de mai sus includeau sume restricþionate reprezentând colaterale
pentru operaþiuni cu carduri în valoare de 4.217 (2002– 4.915) ºi pentru compensãri multilaterale în
valoare de 283.000 (2002 – zero). 

7. Titluri disponibile pentru vânzare

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Certificate de trezorerie 261.466 2.467.658
Obligaþiuni de stat 210.584 1.821.486
Total titluri de stat 472.050 4.289.144
Alte titluri 50.671 80.084
Total 522.721 4.369.228

Titluri de trezorerie 

Certificatele de trezorerie la 31 decembrie 2003 constau în titluri în ROL cu discount pe termen de 364
de zile, emise de Ministerul Finanþelor Publice (,,MFP") în anul 2003. Aceste titluri au fost cumpãrate la
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un randament variind între 15,70% p.a. ºi 15,94% p.a. La nivelul întregului portofoliu, aceste titluri au un
randament la maturitate de aproximativ 15,87% p.a. 

Certificatele de trezorerie la 31 decembrie 2002 constau în titluri cu discount în ROL pe termen de 80
pana la 364 de zile, emise de Ministerul Finanþelor Publice în anul 2002, având un discount între 16,43%
p.a. ºi 26,36% p.a.
La nivelul întregului portofoliu, aceste titluri au un randament la maturitate de aproximativ 21,88% p.a. 

La 31 decembrie 2003 erau gajate titluri de trezorerie în valoare de 21.315 (faþa de 329.960 la 31
decembrie 2002) pentru operaþiuni de compensare.

La 31 decembrie 2003, obligaþiunile de stat în ROL ºi EUR constau în obligaþiuni purtãtoare de dobândã
emise de Ministerul de Finanþe. Eurobondurile au fost cumpãrate în septembrie 2003, au scadenþa în
septembrie 2004 ºi rata dobânzii de 4% p.a.

Obligaþiunile de stat la 31 decembrie 2002 constau în obligaþiuni în ROL în valoare de 153.486, emise
de Ministerul de Finanþe între anii 1998–2000, ºi patru tipuri de obligaþiuni în valutã în valoare de
1.668.025, dintre care unul este reprezentat de Eurobonduri cu maturitatea în 6 octombrie 2003, ºi o
ratã a dobânzii de 11% p.a. Eurobondurile au fost emise în octombrie 2001, iar Banca le-a achiziþionat
de pe piaþa secundarã de capital din România. Alte obligaþiuni sunt denominate în USD ºi au fost
achiziþionate de la data de emisiune, cuprinsã între octombrie 2001 ºi mai 2002. Rata dobânzii este
cuprinsã între 5 ºi 5,5% p.a.

Alte titluri

La 31 decembrie 2003, Banca deþine unitãþi de fond la Fondul Simfonia 1 (,,Fondul") în valoare totalã
de 50.671 (31 decembrie 2002: 80.084), având o valoare nominalã de ROL 100.000 pe unitate.
Fondul s-a înfiinþat la data de 15 martie 2001, ca fond deschis de investiþii, în baza unui acord de
societate civilã între BRD, Commercial Union Life Insurance ºi o persoanã fizicã. Obiectivul Fondului îl
reprezintã titularizarea contribuþiilor bãneºti ale membrilor fondatori ºi ale investitorilor, prin emisiunea
continuã de titluri, în vederea plasãrii colective a acestora pe piaþa financiarã, în instrumente de credit
pe termen scurt ºi/sau în instrumente financiare cu un grad înalt de lichiditate.

Conform reglementãrilor sale interne, Fondul nu investeºte în acþiuni sau alte instrumente financiare
instabile. Conform politicii de investiþii a Fondului, cel putin 70% din plasamentele sale reprezintã
instrumente financiare cu nivel de risc 0 ºi 1 (numerar, depozite bancare, certificate de depozit,
obligaþiuni emise de guvern ºi autoritãþile locale).

Investiþiile fondului sunt administrate de SG Asset Management – BRD SA (,,SGAM–BRD"), o societate
de administrare autorizatã de CNVM ºi detinutã în proporþie de 5% de BRD–Securities, societate de
valori mobiliare filialã a Bãncii ºi în proporþie de 94,5% de cãtre SGAM Paris, filiala de brokeraj a
societaþii-mamã. Contractul de administrare este încheiat pe o perioadã de 5 ani, începând cu 15 martie
2001, cu posibilitatea de reînnoire.

Dupã înfiinþare, BRD – Groupe Société Générale a devenit de asemenea societatea de distribuþie a
Fondului, având dreptul de a distribui/ retrage unitãþile de fond ale acestuia. Contractul este încheiat pe
o perioadã de 1 an, cu posibilitatea de reînnoire automatã. Banca depozitarã a Fondului este ABN
AMRO Bank (România) SA.

Conducerea Bãncii nu considerã acest Fond o entitate cu scop special, în interpretarea Comitetului
Permanent pentru Interpretarea Standardelor în SIC 12: ,,Consolidare – entitãþi cu scop special",
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deoarece Banca nu exercitã control asupra drepturilor de vot ale Fondului. Fondul nu a fost constituit
pentru a oferi Bãncii beneficii preferenþiale ºi existã intenþia reducerii implicãrii Bãncii în activitatea
acestuia. În plus, Banca nu garanteazã celorlalþi investitori în Fond obþinerea unui anumit nivel de
beneficii sau protecþia împotriva riscului.

La 31 decembrie 2003, Fondul Simfonia avea active nete în valoare de 356.194, numarul de unitãþi în
circulaþie fiind de 2.174.210, iar valoarea unui titlu de 163.827 ROL. La sfârºitul anului Banca deþinea
309.497 titluri.

8. Credite, net

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Credite, brut 50.193.909 34.949.812
Provizion pentru deprecierea creditelor (2.464.585) (2.058.126)
Total 47.729.324 32.891.686

Totalul creditelor acordate la 31 decembrie 2003 ºi 2002 avea urmãtoarea structurã:

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Credite de trezorerie 23.533.421 21.612.570
Credite pentru echipamente 13.363.585 8.459.691
Finanþarea activitãþii comerciale 490.494 611.291
Finanþare export 124.371 147.508
Achiziþii imobiliare 2.419.621 835.399
Credite guvernamentale 24.414 33.836
Altele 10.238.003 3.249.517
Total 50.193.909 34.949.812

Creditul guvernamental este garantat cu bonuri de tezaur pe 15 ani este rambursat în 10 rate anuale
începând cu 1998. Dobânda la bonurile de tezaur este plãtitã trimestrial la nivelul ratei dobânzii de
refinanþare oferitã de BNR.

La 31 decembrie 2003 soldul operaþiunilor de factoring este de 284.824 (258.581 la 31 decembrie 2002)
ºi al operaþiunilor de forfaiting este de 205.670 (352.710 la 31 decembrie 2002).

În contextul achiziþiei Société Générale Bucureºti, Société Générale Paris a emis în favoarea BRD –
Groupe Société Générale o scrisoare de garanþie valabilã 3 ani ºi cu o valoare iniþialã de 50.000.000 USD.
Pânã în prezent garanþia nu a fost utilizatã. La 31 decembrie 2003, garanþia era valabilã pentru acoperirea
riscului legat de doua credite importante în valoare totalã de 450.786 (31 decembrie 2002: 977.686).

Structura pe tipuri de proprietate ºi pe valute este urmãtoarea:

31 decembrie 2003 :
Tip de proprietate Total credite Din care

Credite în ROL Credite în alte valute
Privat 32.046.591 12.362.392 19.684.199
Public 3.794.471 1.458.425 2.336.046
Persoane fizice 14.352.847 12.678.959 1.673.888
Total 50.193.909 26.499.776 23.694.133
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31 decembrie 2002 :
Tip de proprietate Total credite Din care

Credite în ROL Credite în alte valute
Privat 26.948.145 8.707.141 18.241.004
Public 2.141.767 370.011 1.771.756
Persoane fizice 5.859.900 5.690.887 169.013
Total 34.949.812 14.768.039 20.181.773

Analiza pe sector

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Producþie 20.7% 26.0%
Industrie alimentarã 8.0% 9.9%
Transport ºi alte servicii 16.0% 20.3%
Comerþ 16.2% 15.7%
Agriculturã 2.1% 3.3%
Construcþii 5.2% 5.8%
Populaþie 28.6% 16.8%
Altele 3.2% 2.2%
Total 100.0% 100.0%

Provizioane pentru deprecierea creditelor 

Evoluþia provizioanelor în anii 2003 ºi 2002 se prezintã dupã cum urmeazã:

Sold la 31 decembrie 2001 1.872.096
Câºtig monetar în 2002 (284.091)
Trecerea în extrabilanþier a creditelor neperformante, a dobânzilor 
ºi a diferenþelor de schimb valutar aferente, nete de recuperãri 234.688
Cheltuiala cu provizionul pentru depreciere în 2002 235.433
Sold la 31 decembrie 2002 2.058.126
Câºtig monetar în 2003 (254.777)
Trecerea în extrabilanþier a creditelor neperformante, a dobânzilor 
ºi a diferenþelor de schimb valutar aferente, nete de recuperãri (6.170)
Cheltuiala cu provizionul pentru depreciere în 2003 667.406
Sold la 31 decembrie 2003 2.464.585
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9. Creanþe din leasing 

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Investiþie brutã în leasing financiar:
Cu maturitate mai micã de 1 an 855.919 245.002
Cu maturitate între 1 ºi 5 ani 1.693.392 511.799

2.549.311 756.801
Dobânda aferentã contractelor de leasing financiar (331.386) (129.876)

Investiþie netã în leasing financiar 2.217.925 626.925

Investiþia netã în leasing financiar:
Cu maturitate mai micã de 1 an 705.305 183.502
Cu maturitate între 1 ºi 5 ani 1.512.620 443.423

2.217.925 626.925

10. Asociaþi ºi filiale neconsolidate

Domeniul Partici- 31 dec. Adiþii Câºtiguri / 31 dec. Adiþii Câºtiguri / 31 dec.

de paþie 2001 în 2002 (pierderi) 2002 în 2003 ( pierderi) 2003

activitate BRD din re- din re-

2003 ( %) evaluare evaluare

Filiale 
neconsolidate
BRD Brokerage 99,62% 12.894 8.017 (6.871) 14.040 – 1.064 15.104
Securities S.A.
BRD/SG Servicii 51,25% 4.515 – 2 4.517 – (458) 4.059
Corporate de 
Finance consultanþã

17.409 8.017 (6.869) 18.557 – 606 19.163

Asociaþi
Fondul Român de Garantarea 26,32% 132.604 – 5.981 138.585 – 3.704 142.289
Garantare a depozitelor
Creditului

Rural "FGCR"

Asiban S.A Asigurãri 20,00% 65.970 – (15.840) 50.130 – 1.203 51.333
Romcard S.A. Procesare 20,00% 1.693 – 107 1.800 – (139) 1.661

carduri
RCI Leasing Leasing 9,00% – 3.500 (533) 2.967 17.890 10.573 31.430
România SRL

MISR Servicii 15,00% 455.841 – (146.451) 309.390 – (115.423) 193.967
Romanian Bank bancare

656.108 3.500 (156.736) 502.872 17.890 (100.082) 420.680
673.517 11.517 (163.605) 521.429 17.890 (99.476) 439.843

Conducerea Bãncii considerã participarea la BRD Securities S.A. ºi BRD/ SG Corporate Finance
imaterialã ºi ca urmare acestea sunt prezentate la valoarea activelor nete.
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11. Titluri de participare disponibile pentru vânzare

Domeniul Partici- 31 dec. Adiþii Câºtiguri / 31 dec. Adiþii Câºtiguri / 31 dec.

de paþie 2001 în 2002 (pierderi) 2002 în 2003 ( pierderi) 2003

activitate BRD din re- din re-

2003 ( %) evaluare evaluare

Investiþii
Fondul Garantarea 12,85% 40.013 – (33.737) 6.276 – – 6.276
Român de depozitelor
Garantare a 
Creditelor 
"FRGCIP"
Argeºana S.A. Producþie 14,92% 14.065 – (1.149) 12.916 – – 12.916
Alþii 23.893 314 (14.838) 9.369 368 (926) 8.811

77.971 314 (49.724) 28.561 368 (926) 28.003

Schimbarea în valoarea activului net reprezintã profitul/ pierderea anului ºi efectul ajustãrii de inflaþie.

Alte participaþii ale Bãncii constau în acþiuni la Piaþa de Gros S.A., Registrul Român al Acþionarilor, Bursa
Românã de Mãrfuri, Societatea Naþionalã de Compensare, Decontare ºi Depozitare a Valorilor
Mobiliare, Bianca S.A., Interbrew Romania SA, Thyssen Krupp Bilstein Compa S.A., Regisco S.A. ºi
TransFond.

12. Imobilizãri corporale, nete 

Terenuri Clãdiri Auto- Calcula- Mobilier Imobilizãri Total

ºi cons- turisme toare ºi ºi alte corporale

trucþii echipa- active în curs

speciale mente

Valoare netã la 
31 decembrie 2002 
(raportatã) 212.184 6.845.117 135.131 876.699 811.212 2.346.391 11.226.734
Ajustãrile anului 
anterior – (495.567) – – – – (495.567)
Valoare netã 
la 31 decembrie 2002 212.184 6.349.550 135.131 876.699 811.212 2.346.39110.731.167
Total adiþii – – – – – 705.038 705.038
Transferuri din imobilizari 
în curs 65.641 1.969.909 88.969 451.460 200.808 (2.776.787) –
Valoarea netã a 
imobilizãrilor corporale 
scoase din evidenþã (6.250) (50.698) (1.323) (5.480) (2.516) (71.281) (137.548)
Cheltuiala cu amortizarea 
în 2003 – (316.277) (71.254) (387.393) (205.614) – (980.538)
Cheltuieli cu deprecierea 2.077 (101.787) – – – (9.480) (109.190)
Valoare netã la 
31 decembrie 2003 273.652 7.850.697 151.523 935.286 803.890 193.88110.208.929
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13. Fondul de comerþ, net

Fondul de comerþ reprezintã surplusul costului de achiziþie peste valoarea justã a activelor nete
identificabile transferate de la SGB cãtre Bancã în 1999 ºi se amortizeazã pe o perioada de 10 ani. 

Valoare brutã Amortizare cumulatã Valoare netã
Sold la 31 decembrie 2001 846.215 (175.461) 670.754
Cheltuialã cu amortizarea în 2002 – (84.622) (84.622)
Sold la 31 decembrie 2002 846.215 (260.083) 586.132
Cheltuialã cu amortizarea în 2003 – (84.622) (84.622)
Sold la 31 decembrie 2003 846.215 (344.705) 501.510

14. Imobilizãri necorporale, net

Valoare netã la 31 decembrie 2001 531.228
Adiþii în 2002 191.470
Valoarea netã a imobilizãrilor necorporale scoase din evidenþã (18)
Cheltuialã cu amortizarea (279.289)
Valoare netã la 31 decembrie 2002 443.391
Adiþii în 2003 69.902
Valoarea netã a imobilizãrilor necorporale scoase din evidenþã (3.755)
Cheltuialã cu amortizarea (260.096)
Valoare netã la 31 decembrie 2003 249.442

Soldul imobilizãrilor necorporale la 31 decembrie 2003 ºi 2002 reprezintã în principal software bancar.

15. Alte active, net

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Diverºi debitori, net 119.995 60.710
Impozit curent – 48.240
Alte creanþe la bugetul statului 6.909 3.245
Sume în tranzit – 19.150
Materiale ºi consumabile 37.067 40.970
Avansuri plãtite furnizorilor de 
active destinate leasingului 46.650 103.762
TVA de primit 5.242 61.970
Alte active 20.349 35.943
Total 236.212 373.990

Soldul debitorilor diverºi este constituit din avansuri plãtite furnizorilor, garanþii plãtite de Bancã ºi sume
de recuperat de la alþi debitori, sume în litigiu pentru care nu a fost încã emisã o decizie judecãtoreascã,
nete de provizionul pentru debite în litigiu, în valoare de 119.363 (31 decembrie 2002: 112.074).
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16. Depozite la vedere

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Depozite ale:

Persoanelor fizice ºi juridice 18.412.267 17.808.625
Ministerului de Finanþe ºi ale 
bãncilor de refinanþare 1.073.118 1.366.005
Bãncilor româneºti 883.991 304.153
Bãncilor strãine 259 294

Sume în compensare la BNR 67.544 406.274
Total 20.437.179 19.885.351

17. Depozite la termen

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Depozite la termen:

Persoane fizice ºi juridice 42.884.982 37.777.910
Bãnci româneºti 1.529.171 632.358
Titluri de stat vândute cu 
aganjament de rãscumpãrare 242.366 440.515

Total 44.656.519 38.850.783

18. Împrumuturi

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Banca Europeanã de Investiþii 2.058.191 1.995.765
SG Paris 1.627.712 –
BERD 515.208 868.925
BIRD (din surse Eximbank) 179.712 327.409
Deutsche Genossenschaftsbank 26.382 44.108
Zuricher Kantonalbank 10.135 21.071
Deutsche Bank – 8.783
Total 4.417.340 3.266.061

19. Impozitul pe profit

Impozitul curent este calculat pe baza venitului fiscal conform situaþiilor financiare statutare. În scopuri
fiscale, deductibilitatea anumitor cheltuieli, ca de pildã cheltuielile de protocol, este limitatã la un anumit
procent din profit, reglementat prin lege.

2003 2002
Cheltuialã curentã cu impozitul pe profit 723.867 508.021
Venitul/ (Cheltuiala) din impozitul pe profit amânat (267.184) 35.922
Total 456.683 543.943

Rata impozitului pe profit pentru anii 2003 ºi 2002 a fost 25%.
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(Creanþa)/ datoria cu impozitul pe profit amânat pentru anii încheiaþi la 31 decembrie 2003 ºi 2002 se
reconciliazã astfel:

Anul încheiat la Anul încheiat la
31 decembrie 2003 31 decembrie 2002

Diferenþe Efect Diferenþe Efect
temporare fiscal temporare fiscal

Ajustãri pentru retratarea imobilizãrilor 
corporale ºi necorporale:
– imobilizãri corporale ºi necorporale 2.255.914 563.978 3.720.732 930.183

– investiþii ºi alte titluri 339.523 84.881 349.908 87.477

Alte ajustãri:
– impactul suplimentar al reintegrãrii 
creditelor înregistrate în afara bilanþului 1.715.251 428.812 1.112.082 278.020
– provizioane suplimentare pentru credite (2.012.959) (503.240) (1.460.976) (365.244)
– alte ajustãri (175.092) (43.773) (79.495) (19.874)

(472.800) (118.201) (428.389) (107.098)
Elemente impozabile conform IAS 12 2.122.637 530.658 3.642.251 910.562

Miºcarea în datoria cu impozitul pe profit este prezentatã mai jos:

Datoria cu impozitul pe profit amânat, net la 31 decembrie 2001 1.031.112
Câºtig monetar în 2002 (156.472)
Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat în 2002 35.922
Datoria cu impozitul pe profit amânat, net la 31 decembrie 2002 910.562
Câºtig monetar în 2003 (112.720)
Cheltuiala cu impozitul pe profit amânat în 2003 (267.184)
Datoria cu impozitul pe profit amânat, net la 31 decembrie 2003 530.658

20. Alte pasive

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Creditori diverºi 182.014 140.674
Dividende de platã 2.958 2.078
Sume în curs de clarificare – 54.917
Sume datorate angajaþilor* 182.537 90.568
Venituri înregistrate în avans 31.282 35.715
Impozitul curent 141.354 –
Alte sume datorate la bugetul statului 3.685 4.055
Valoarea justã a derivativelor 28.979 7.154
Altele 7.730 28.849
Total 580.539 364.010

* Din totalul sumelor datorate salariaþilor, la 31 decembrie 2003, 98.000 (87.571 la 31 decembrie 2002) reprezintã participarea

salariaþilor la profit ºi datorii înregistrate în avans pentru beneficii post angajare la 31 decembrie 2003, în sumã de 79.253.
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21. Capital social nominal

Capitalul social la 31 decembrie 2003 ºi la 31 decembrie 2002 reprezintã 1.393.802.680 ºi respectiv,
696.901.340 acþiuni ordinare, autorizate, emise ºi aflate în circulaþie. Valoarea nominalã a unei acþiuni
este de ROL 3.000 (31 decembrie 2002: ROL 5.000)

În 2003 capitalul social a crescut cu 696.901 printr-o emisiune de acþiuni cu distribuþie cu titlu gratuit. Au
fost distribuite 0,2 actiuni cu valoare nominalã de 5.000 ROL pentru o acþiune deþinutã la 20 noiembrie
2002. De asemenea, Banca a decis reducerea valorii nominale de la 5.000 ROL la 1.000 ROL ºi
cumularea a trei acþiuni cu valoare nominalã de 1.000 ROL într-o acþiune cu valoare nominalã de 3.000
ROL, pentru acþionarii înregistraþi la 30 ianuarie 2003.
Impactul inflaþiei asupra valorii nominale a capitalului social este recunoscut ca surplus din restatarea
capitalului social.

În decursul anilor 2003 ºi 2002, Banca nu a cumpãrat acþiuni proprii. 

22. Adecvarea capitalului

Tabelul de mai jos prezintã modul de calcul al adecvãrii capitalului pe baza valorilor IFRS, în
conformitate cu reglementãrile Bãncii Reglementelor Internaþionale referitoare la calculul ratei de
adecvare a capitalului:

Valoare Coeficienþi de Valoare ponderatã
2003 2002 ponderare 2003 2002

Active bilanþiere (nete de rezerve)
Disponibilitãþi ºi asimilate 2.426.159 2.821.638 0% – –
Conturi curente la Banca Centralã 19.014.077 19.790.159 0% – –
Titluri disponibile pentru vânzare 522.721 4.369.228 0% – –
Asociaþi 439.843 521.429 0% – –
Titluri de participare disponibile 
pentru vânzare 28.003 28.561 0% – –
Conturi curente ºi depozite la bãnci 866.794 3.438.431 20% 173.359 687.686
Credite, net 47.729.324 32.891.686 92% 43.910.978 31.255.751
Creanþe din leasing 2.217.925 626.925 100% 2.217.925 626.925
Imobilizãri corporale, net 10.208.929 10.731.167 100% 10.208.929 10.731.167
Fondul comercial, net 501.510 586.132 100% 501.510 586.132
Imobilizãri necorporale, net 249.442 443.391 100% 249.442 443.391
Alte active, net 236.212 373.990 100% 236.212 373.990
Total active bilanþiere 84.440.939 76.622.737 57.498.355 44.705.042

Elemente extrabilanþiere
Scrisori de garanþie 7.258.066 6.485.244 100% 7.258.066 6.485.244
Angajamente de finanþare ºi altele 10.116.239 11.313.377 50% 5.058.120 5.656.689
Angajamente exprimate în devize 39.176 999.031 50% 19.588 499.516
Total elemente extrabilanþiere 17.413.481 18.797.652 12.335.774 12.641.449
Total 101.854.420 95.420.389 69.834.129 57.346.491
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2003 2002
Nivelul I de capital
Capital social, nominal 4.181.408 3.484.507
Diferenþe de restatare a capitalului social 18.187.207 18.187.207
Deficit acumulat (9.735.305) (9.609.032)
Fond comercial (501.510) (586.132)
Total nivelul I de capital 12.131.800 11.476.550

Nivelul II de capital
Surplus din reevaluare 1.049.296 1.147.190
Rezerva pentru riscuri bancare generale 136.098 136.098
Total nivelul II de capital 1.185.394 1.283.288

Total baza de calcul 13.317.194 12.759.838
Minus investiþii în societãþi financiare (446.119) (527.706)

Total capital 12.871.075 12.232.132

Ratele de adecvare a capitalului
Rata I de adecvare a capitalului 17.37% 20.01%
Rata I + Rata II de adecvare a capitalului 18.43% 21.33%

23. Venituri din dobânzi

2003 2002
Dobânzi pentru credite 7.083.986 6.429.123
Dobânzi pentru credite restante 138.283 222.705
Venituri din dobânzi la credite 7.222.269 6.651.828
Dobânzi pentru depozite 1.258.292 1.928.640
Dobânzi pentru conturi curente 34.150 183.485
Dobânzi pentru depozite 
purtãtoare de dobândã 1.292.442 2.112.125
Dobânzi pentru titluri de trezorerie 261.237 1.295.518
Dobânzi pentru titluri de trezorerie 261.237 1.295.518
Total 8.775.948 10.059.471

24. Cheltuieli cu dobânzile

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Dobânzi pentru depozitele 
la termen ale clientelei 2.934.366 4.370.561
Dobânzi pentru depozitele 
la vedere ale clientelei 327.511 812.373
Total dobânzi pentru depozite 3.261.877 5.182.934
Dobânzi pentru împrumuturi 99.479 123.682
Total cheltuieli cu dobânzile 3.361.356 5.306.616
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25. Comisioane ºi speze bancare, net

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Din activitatea de tranzacþionare 2.316.120 2.195.079
Din activitatea de creditare 923.565 530.285
Din alte servicii 82.908 74.301
Total venituri din comisioane 
pentru serviciile prestate 3.322.593 2.799.665
Cheltuieli cu comisioanele 
pentru serviciile prestate (359.245) (332.612)
Comisioane ºi speze bancare, net 2.963.348 2.467.053

26. Venituri din diferenþe de curs valutar, net

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Venituri din diferenþe de curs valutar 54.530.582 63.504.321
Cheltuieli din diferenþe de curs valutar (53.815.189) (62.786.689)
Venituri din diferenþe de curs 
valutar, net 715.393 717.632

27. Alte venituri

Alte venituri ale Bãncii pentru anii incheiaþi la 31 decembrie 2003 ºi 2002 se referã la venituri din
activitãþi non-bancare, cum ar fi venituri din chirii ºi vânzari de imobilizãri corporale.

28. Cheltuieli cu contribuþia la Fondul de Garantare a Depozitelor

Reprezintã contribuþia Bãncii la Fondul de Garantare a Depozitelor.
Depozitele persoanelor fizice la bãnci sunt garantate pânã la un anumit plafon de Fondul de Garantare
a Depozitelor în Sistemul Bancar (,,FGDSB"), persoanã juridicã de drept public, ale cãrei resurse se
constituie în principal din contribuþiile societãþilor bancare, calculate ca procent din depozitele
persoanelor fizice.

29. Analiza disponibilitãþilor în vederea calculãrii fluxurilor de numerar

În scopul prezentãrii situaþiei fluxurilor de numerar, numerarul ºi echivalentele de numerar cuprind
urmãtoarele solduri, cu o scadenþã mai micã de 90 de zile:

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Disponibilitãþi ºi asimilate 2.426.159 2.821.638
Conturi curente ºi depozite la bãnci 579.577 3.433.516
Depozite la BNR 6.660.326 5.987.384
Total 9.666.062 12.242.538
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30. Salarii ºi cheltuieli aferente

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Salarii 1.309.376 1.186.081
Asigurãri sociale 454.910 405.048
Bonusuri din profit acordate 
angajaþilor 98.000 87.571
Altele 376.158 556.848
Total 2.238.444 2.235.548

Din cheltuielile cu salariile în 2003, 79.253 (2002: zero) reprezintã valoarea actualizatã netã a datoriei
cu beneficiul determinat post angajare.

31. Cheltuieli cu amortizarea

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Amortizare ºi depreciere 
(vezi Nota 12) 991.834 952.393
Amortizarea fondului comercial 
(vezi Nota 13) 84.622 84.622
Amortizarea altor imobilizãri 
necorporale (vezi Nota 14) 260.096 279.289
Total 1.336.552 1.316.304

32. Alte cheltuieli de exploatare

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Cheltuieli administrative 1.630.725 1.411.927
Publicitate ºi sponsorizãri 95.661 104.533
Alte cheltuieli cu scoaterea din 
gestiune a imobilizãrilor 57.708 275.533
Alte cheltuieli 276.828 128.492
Total 2.060.922 1.920.485

33. Pierderi din poziþia monetarã netã

Pierderea din poziþia monetarã netã a fost calculatã ca diferenþã rezultând din retratarea activelor
nemonetare, a capitalurilor proprii ºi a elementelor contului de rezultate (a se vedea Nota 3d).

34. Planul de beneficii post-angajare

Banca are obligaþia contractualã de a plãti personalului care iese la pensie o sumã totalã calculatã pe
baza salariului la data pensionãrii ºi a numãrului de ani lucraþi de fiecare persoanã. Planul acoperã în
mod substanþial toþi angajaþii, iar beneficiile sunt nefinanþate. 

Valoarea actualizatã netã a obligaþiilor determinate de plan este estimatã anual de specialiºti
independenþi folosind "metoda factorului de credit proiectat".
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Principalele ipoteze folosite în determinarea obligaþiilor la 31 decembrie 2003 sunt creºterea salariului
real cu 2,61% pe an, o ratã de rotaþie a personalului de 4,89% pe an, o ratã de actualizare care este
randamentul de piaþã pentru obligaþiuni corporatiste în EUR cu un rating AA.  

Un provizon de 79.253, reprezentând valoarea actualizatã netã a datoriei cu beneficiul determinat post
angajare, a fost recunoscut ºi inclus în cheltuiala cu salariile pentru acest an. Acesta include atât costul
anterior al serviciului, deoarece nici un provizion nu a fost creat panã acum, cât ºi costul curent al
serviciului.

35. Garanþii ºi alte angajamente financiare

Sumele corespunzãtoare garanþiilor în sold, angajamentelor ºi altor elemente în afara bilanþului, sunt:

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Scrisori de garanþie 7.258.066 6.485.244
Angajamente de finanþare ºi altele 10.116.239 11.313.377
Angajamente pentru operaþiuni 
în devize 39.176 999.031
Total 17.413.481 18.797.652

Garanþii ºi acreditive 

Banca emite scrisori de garanþie ºi acreditive în numele clienþilor. Principalul scop al acestor instrumente
este de a  asigura un client de disponibilitatea fondurilor la cerere. Scrisorile de garanþie ºi acreditivele
stand by, care reprezintã asigurãri irevocabile asupra faptului cã Banca va efectua plata în cazul în care
un client nu îºi poate îdeplini obligaþiile faþã de un terþ, au asociat acelaºi risc de credit ca ºi creditele
acordate clientelei.
Atât riscul de credit, cât ºi riscul de piaþã ºi cel operaþional asociate acestor instrumente sunt similare
celor asimilate acordãrii de credite. Aceste instrumente prezintã ºi un risc de lichiditate pentru Bancã în
eventualitatea unei revendicãri îndreptate cãtre aceasta în cazul în care un client nu îºi îndeplineºte
obligaþia garantatã. 

Angajamente de finanþare

Angajamentele de finanþare reprezintã neutilizãri ale sumelor aprobate ca ºi credite. Ca urmare a
riscului de credit asociat acestora, Banca este potenþial expusã pierderii într-o sumã egalã cu
angajamentele neutilizate. Datoritã faptului cã riscul de credit asociat acestora rezultã din posibilitatea
tragerii unor sume aprobate, dar neutilizate care ar putea deveni restante, acest risc este considerat
modest.

Banca monitorizeazã durata pânã la scadenþã a angajamentelor deoarece angajamentele pe termen
mai lung au grad de risc mai ridicat. Angajamentele contractuale nu reprezintã neapãrat un necesar de
lichiditate în viitor, deoarece multe din angajamente vor expira sau se vor încheia fãrã a fi utilizate.

69RAPORT ANUAL 2003



36. Alte angajamente

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Construcþii 34.050 157.834
Sisteme informatice 15.345 25.288
Altele – 15.022
Total 49.395 198.144

37. Expunere faþã de Guvern ºi Banca Naþionalã a României

La 31 decembrie 2003, activele datorate de Guvern ºi BNR reprezentau 23% din activele totale ale
Bãncii (32,27% la 31 decembrie 2002), dupã cum urmeazã:

31 decembrie 2003 31 decembrie 2002
Conturi la Banca Centralã 19.014.077 19.790.159
Titluri de trezorerie 472.050 4.289.144
Credite guvernamentale 24.414 33.836
Total 19.510.541 24.113.139

38. Persoane în relaþii speciale cu banca

Solduri :

Decembrie 31, 2003
Creanþe Datorii

Société Générale Paris
Conturi Loro – 252
Credite – 1.627.712
Conturi Nostro 40.247 –
Société Générale New York
Depozite 48.893 –
Conturi Nostro 2.962 –
Société Générale Zürich
Conturi Nostro 20.933 –
Komercni Banka, Praga
Conturi Nostro 41 –
Société Générale, Viena
Conturi Nostro 904 –
Société Générale, Frankfurt
Conturi Nostro 14.021 –
Société Générale, Tokio
Conturi Nostro 745 –
Société Générale, Varsovia
Conturi Nostro 1.365 –
Total 130.111 1.627.964
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Elemente în afara bilanþului: 

Decembrie 31, 2003
Emise de Emise în favoarea

Société Générale Paris
Operaþiuni de schimb valutar

Spot 67.948 67.984
Forward ºi SWAP 922.105 895.173

Angajamente de refinanþare 456.790 –
Scrisori de garanþie 1.948.054 127.529
Acreditive – 209.198
Société Générale Varsovia
Operaþiuni de schimb valutar

Forward si SWAP 1.305 1.304
Société Générale, Frankfurt
Scrisori de garanþie – 2.344
Société Générale, Lille
Scrisori de garanþie 40.117 –
Société Générale, Viena
Scrisori de garanþie 30.838 –
Société Générale, Liban
Scrisori de garanþie 3.260 –
Acreditive – 2.365
Société Générale, New York
Acreditive – 1.678.846
Société Générale, Ulis
Acreditive – 8.256
Société Générale, Istanbul
Acreditive 24.670 –
Total 3.495.087 2.992.999

La 31 decembrie 2003, BRD – Groupe Société Générale are în sold credite acordate cãtre directori ºi
salariaþi în valoare de 371.317 (269.769 la 31 decembrie 2002).

BRD – Groupe Société Générale se angajeazã în operaþiuni cu societãþile sale afiliate ºi asociate. Toate
aceste operaþiuni au fost derulate în condiþii similare, inclusiv ratele dobânzii ºi condiþiile privind
garanþiile, cu termenii pentru operaþiuni similare cu terþi neasociaþi.

La 31 decembrie 2003, membrii Consiliului de Administraþie ºi ai Comitetului de Direcþie deþineau
2.320.107 acþiuni (1.529.230 la 31 decembrie 2002). 

La 31 decembrie 2003 ºi 2002, membrii Consiliului de Administraþie ºi ai Comitetului de Direcþie nu
datorau Bãncii sume semnificative reprezentând credite ºi avansuri conform Regulamentului BNR.

39. Angajamente posibile

La 31 decembrie 2003, BRD – Groupe Société Générale este pârât într-un numãr de procese provenind
din activitãþi normale ale Bãncii cu clientela, în valoare totalã de aproximativ 33.906 (2002: 76.657).
Conducerea Bãncii considerã cã deciziile finale în aceste procese nu vor avea un efect semnificativ
negativ asupra situaþiei financiare a Bãncii.
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40. Profitul pe acþiune

Acþiuni ordinare Acþiuni Rezultatul Rezultat 
în circulaþie echivalente exerciþiului pe acþiune

Sold la 31 decembrie 2002 696.901.340 609.788.673 1.246.811 0.00204
Sold la 31 decembrie 2003 1.393.802.680 1.393.802.680 1.942.588 0.00139
Rezultat pe acþiune ajustat 
la 31 decembrie 2002 1.393.802.680 1.246.811 0.00089

Rezultatul pe acþiune pentru anul 2002 a fost ajustat þinând cont de emisiunea de acþiuni gratuite din
2003.

41. Managementul riscului

Riscul de piaþã 

Riscul de piaþã este riscul care apare ca urmare a modificãrilor variabilelor de pe piaþã direct observabile
cum ar fi ratele de dobândã, cursurile valutare ºi modificãri ale preþurilor de piaþã. In vederea gestionãrii
acestor riscuri, Banca utilizeazã un sistem de limite privind poziþia valutarã, contrapartide, þãri, maturitãþi,
instrumente. 

Riscul valutar

Riscul valutar este riscul de pierdere ca urmare a modificãrilor cursurilor de schimb. Rata inflaþiei din
cursul anului precum ºi deprecierea valutarã semnificativã induce riscul pierderilor prin diminuarea
valorii activului net denominat în ROL. În timpul anului, USD s-a depreciat cu 2,7% în timp de EUR s-a
apreciat cu 17,7% faþã de ROL. Banca utilizeazã limite pentru poziþiile valutare deschise ºi se
concentreazã asupra reducerii poziþiilor valutare deschise. 

Riscul de ratã a dobânzii

Riscul de ratã a dobânzii este riscul de pierdere ca urmare a modificãrilor în ratele de dobândã. Este
controlat în principal prin structura de limite ºi prin stabilirea de rate de dobândã variabile, stabilitã de
Bancã, pentru creditele acordate de aceasta.

Riscul de credit

Riscul de credit reprezintã pierderea pe care ar suporta-o Banca dacã un client sau un alt partener nu
ºi-ar îndeplini obligaþiile contractuale. Riscul de credit este implicit în produsele bancare tradiþionale –
credite, angajamente de credit ºi alte datorii contingente, cum sunt acreditivele – ºi în contractele de
tipul produselor derivate.

Banca îºi limiteazã expunerea atât faþã de partenerii individuali, cât ºi faþã de grupuri prin limite de credit
stabilite. Valoarea limitei depinde de evaluarea forþei financiare, de poziþia industriei ºi de factori calitativi
cum ar fi calitatea managementului. Expunerea faþã de limite este mãsuratã în mod continuu. Funcþia
de management al riscului de credit este independentã în cadrul Bãncii, având dreptul de autorizare al
ratingului clienþilor, de evaluare a riscului de credit ºi aprobare a creditului, ºi stabilire a provizioanelor
pentru deprecierea creditelor.
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Riscul de lichiditate 

Riscul de lichiditate este asociat fie dificultãþii întâmpinate de o întreprindere în obþinerea fondurilor
necesare pentru a-ºi îndeplini angajamentele, fie imposibilitãþii de a vinde un activ financiar în timp util
ºi la valoarea sa justã.

Abordarea Bãncii în privinþa managementului lichiditãþii este de a evalua în mod continuu poziþia
lichiditãþii, pe baza unei strategii formalizate privind lichiditatea, aprobatã de Conducerea Bãncii. Analiza
decalajelor apãrute între activele ºi datoriile Bãncii, pe baza duratei rãmase între data bilanþului ºi
maturitatea acestora, este prezentatã mai jos.

Ratele medii de dobândã aplicabile principalelor elemente din bilanþ au fost prezentate în notele
corespunzãtoare.

42 Structura bilanþului pe valute

31 decembrie 2003
Total ROL FCY

ACTIVE
Disponibilitãþi ºi asimilate 2.426.159 1.741.018 685.141
Conturi curente la Banca Centralã 19.014.077 11.522.427 7.491.650
Conturi curente ºi depozite la bãnci 866.794 319.850 546.944
Titluri disponibile pentru vânzare 522.721 312.153 210.568
Credite, net 47.729.324 24.956.089 22.773.235
Creanþe din leasing 2.217.925 – 2.217.925
Fond comercial, net 501.510 501.510 –
Imobilizãri corporale, necorporale 
ºi alte active, net 11.162.429 11.129.106 33.323
Total active 84.440.939 50.482.153 33.958.786

DATORII
Depozite la vedere 20.437.179 10.564.787 9.872.392
Depozite la termen 44.656.519 26.043.678 18.612.841
Alte fonduri împrumutate 4.417.340 464.556 3.952.784
Datoria cu impozitul pe profit amânat, net 530.658 530.658 –
Alte datorii 580.539 545.365 35.174
Total datorii 70.622.235 38.149.044 32.473.191
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31 decembrie 2002
Total ROL FCY

ACTIFS
Disponibilitãþi ºi asimilate 2.821.638 2.071.787 749.851
Conturi curente la Banca Centralã 19.790.159 12.292.657 7.497.502
Conturi curente si depozite la bãnci 3.438.431 762.934 2.675.497
Titluri disponibile pentru vânzare 4.369.228 2.701.228 1.668.000
Credite, net 32.891.686 13.943.526 18.948.160
Creanþe din leasing 626.925 626.925 –
Fond comercial, net 586.132 586.132 –
Imobilizãri corporale, necorporale 
ºi alte active, net 12.098.538 11.741.380 357.158
Total active 76.622.737 44.726.569 31.896.168

DATORII
Depozite la vedere 19.885.351 10.301.100 9.584.251
Depozite la termen 38.850.783 19.821.021 19.029.762
Alte fonduri împrumutate 3.266.061 – 3.266.061
Datoria cu impozitul pe profit amânat, net 910.562 910.562 –
Alte datorii 364.010 350.331 13.679
Total datorii 63.276.767 31.383.014 31.893.753

43. Structura pe maturitãþi

Structura pe maturitãþi a activelor ºi datoriilor Bãncii, inclusiv a mijloacelor fixe, pe baza duratei rãmase
pânã la maturitate la data de 31 decembrie 2003 ºi 2002 este urmãtoarea:

31 decembrie 2003 Total 0–1 luni 1–3 luni 3–12 luni 1–5 ani Peste Fãrã 
5 ani maturitate

definitã
ACTIVE
Numerar si asimilate 2.426.159 2.426.159 – – – – –
Conturi la Banca
Centralã 19.014.077 19.014.077 – – – – –
Conturi curente ºi 
depozite la bãnci 866.794 866.794 – – – – –
Titluri disponibile pentru 
vânzare 522.721 84.057 50.873 337.104 16 50.671
Credite, net 47.729.324 5.023.136 5.708.688 21.357.089 14.419.456 1.220.955
Creanþe din leasing 2.217.925 105.578 262.799 336.928 1.512.620 0 0
Fond comercial, net 501.510 – – – – – 501.510
Imobilizãri corporale, 
necorporale ºi alte 
active, net 11.162.429 – 236.212 – – – 10.926.217
Total active 84.440.939 27.519.801 6.258.572 22.031.121 15.932.076 1.220.971 11.478.398

DATORII
Depozite la vedere 20.437.179 20.437.179 – – – – –
Depozite la termen 44.656.519 27.676.191 10.371.643 4.643.467 39.510 – 1.925.708
Împrumuturi 4.417.340 14.947 1.095.319 1.134.022 2.103.153 69.899
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Datoria cu impozitul 
pe profit amânat, net 530.658 – – – 530.658 – –
Alte datorii 580.539 390.795 189.744 – – – –
Total datorii 70.622.235 48.519.112 11.656.706 5.777.489 2.673.321 69.899 1.925.708

CAPITALURI PROPRII
Capital social, nominal 4.181.408 – – – – – 4.181.408
Surplusul din 
restatarea 
capitalului social 18.187.207 – – – – – 18.187.207
Rezerva pentru 
riscuri bancare 
generale 136.098 – – – – – 136.098
Surplus din 
reevaluare 1.049.296 – – – – – 1.049.296
Deficit acumulat (9.735.305) – – – – – (9.735.305)
Total capitaluri 
proprii 13.818.704 – – – – – 13.818.704

Decalaj (20.999.311) (5.398.134) 16.253.632 13.258.755 1.151.072 (4.266.014)

Decalaj cumulat (20.999.311) (26.397.445) (10.143.813) 3.114.942 4.266.014 –

31 decembrie 2002 Total 0–1 luni 1–3 luni 3–12 luni 1–5 ani Peste Fãrã 
5 ani maturitate

definitã
ACTIVE
Numerar ºi asimilate 2.821.638 2.821.638 – – – – –
Conturi la Banca 
Centralã 3.438.431 3.438.431 – – – – –
Conturi curente ºi 
depozite la bãnci 19.790.159 19.790.159 – – – – –
Titluri disponibile 
pentru vânzare 4.369.228 96.077 1.531.185 2.518.723 143.134 25 80.084
Credite, net 32.891.686 15.614.404 3.992.953 8.426.747 4.453.719 403.863 –
Creanþe din leasing 626.925 15.548 27.773 135.416 448.188 – –
Fond comercial, net 586.132 – – – – – 586.132
Imobilizãri corporale, 
necorporale ºi 
alte active, net 12.098.538 – – 373.990 – 549.990 11.174.558
Total active 76.622.737 41.776.257 5.551.911 11.454.876 5.045.041 953.878 11.840.774

DATORII
Depozite la vedere 19.885.351 19.885.351 – – – – –
Depozite la termen 38.850.783 26.004.593 8.922.894 3.825.943 62.690 34.663 –
Împrumuturi 3.266.061 19.007 33.557 375.487 2.260.789 337.749 239.472
Datoria cu impozitul 
pe profit amânat, net 910.562 – – – 910.562 – –
Alte datorii 364.010 132.417 231.593 – – – –
Total datorii 63.276.767 46.041.368 9.188.044 4.201.430 3.234.041 372.412 239.472
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CAPITALURI PROPRII
Capital social, nominal 3.484.507 – – – – – 3.484.507
Surplusul din 
restatarea capitalului 
social 18.187.207 – – – – – 18.187.207
Rezervã pentru 
riscuri bancare 
generale 136.098 – – – – – 136.098
Surplus din 
reevaluare 1.147.190 – – – – – 1.147.190
Deficit acumulat (9.609.032) – – – – – (9.609.032)
Total capitaluri 
proprii 13.345.970 – – – – – 13.345.970

Decalaj (4.265.111) (3.636.133) 7.253.446 1.811.000 581.466 (1.744.668)

Decalaj cumulat (4.265.111) (7.901.244) (647.798) 1.163.202 1.744.668 –

44. Expunerea la rata de dobândã

Tabelul de mai jos furnizeazã informaþii cu privire la expunerea Bãncii la rata de dobândã în funcþie fie
de maturitatea contractualã a instrumentelor financiare, fie în funcþie de cea mai apropiatã datã de
modificare a dobânzii, în cazul acelor instrumente care îºi modificã rata de dobândã înainte de
scadenþã. În politica Bãncii este prevazutã gestionarea expunerii Bãncii la fluctuaþiile veniturilor nete din
dobânzi provenind din modificãrile ratelor de dobândã în funcþie de senzitivitatea elementelor bilanþiere
la aceste modificãri.

31 decembrie 2003 0–1 1–3 3–12 1–5 Peste Total 
luni luni luni ani 5 ani

Active
Conturi la Banca Centralã 19.014.077 – – – – 19.014.077
Conturi curente ºi 
depozite la bãnci 866.794 – – – – 866.794
Titluri disponibile 
pentru vânzare 84.073 50.873 337.104 – – 472.050
Credite, net 47.729.324 – – – – 47.729.324
Creanþe din leasing 105.578 262.799 336.928 1.512.620 – 2.217.925
Total active 67.799.846 313.672 674.032 1.512.620 – 70.300.170
Datorii
Depozite la vedere 20.437.179 – – – – 20.437.179
Depozite la termen 43.415.584 880.024 327.819 33.092 – 44.656.519
Imprumuturi 1.729.633 353.222 2.334.485 – – 4.417.340
Total datorii 65.582.396 1.233.246 2.662.304 33.092 – 69.511.038
Riscul de ratã de dobandã 
al activelor nete 2.217.450 (919.574) (1.988.272) 1.479.528 – 789.132
Riscul de ratã de 
dobândã net, cumulat 2.217.450 1.297.876 (690.396) 789.132 789.132 789.132



31 decembrie 2002 0–1 1–3 3–12 1–5 Peste Total 
luni luni luni ani 5 ani

Active
Conturi la Banca Centralã 19.790.159 – – – – 19.790.159
Conturi curente ºi 
depozite la bãnci 3.438.431 – – – – 3.438.431
Titluri disponibile pentru vânzare 96.102 1.531.185 2.518.723 143.134 – 4.289.144
Credite, net 32.891.686 – – – – 32.891.686
Creanþe din leasing 15.548 27.773 135.416 448.188 – 626.925
Total active 56.231.926 1.558.958 2.654.139 591.322 – 61.036.345
Datorii
Depozite la vedere 19.885.351 – – – – 19.885.351
Depozite la termen 38.850.783 – – – – 38.850.783
Împrumuturi 327.409 1.809.183 1.129.469 – – 3.266.061
Total datorii 59.063.543 1.809.183 1.129.469 – – 62.002.195
Riscul de ratã de 
dobândã al activelor nete (2.831.617) (250.225) 1.524.670 591.322 – (965.850)
Riscul de ratã de 
dobândã net, cumulat (2.831.617) (3.081.842) (1.557.172) (965.850)  (965.850) (965.850)

45. Evenimente ulterioare datei bilanþului

Biroul de Credit SA

Ulterior datei bilanþului, BRD a subscris un numãr de 9.894.295 de acþiuni în valoare totalã de 9.894 lei,
reprezentând 24,74% din capitalul social al Biroului de Credit. Aceasta este o societate pe acþiuni al cãrui
capital social este de 40.000, divizat în 40.000.000 acþiuni nominative cu o valoare de 1.000 lei fiecare.
Cota de participare la capitalul social iniþial a fost stabilitã în funcþie de volumul de credite acordate de
bãncile acþionare, persoanelor fizice ºi persoanelor fizice autorizate, în sold la data de 30 iunie 2003,
confirmat de BNR. Cota de participare la capitalul social se revizuieºte anual pentru o variaþie ce
depãºeste +/-1% pentru un acþionar.
Obiectul principal de activitate este colectarea, administrarea, prelucrarea ºi oferirea de informaþii în
scopul identificãrii ºi cuantificãrii riscului de credit.

Emisiunea de obligaþiuni

Adunarea Generalã a Acþionarilor din data de 23 ianuarie 2004 a aprobat un plafon global de 1.500.000
pentru emisiune de obligaþiuni în vederea atragerii fondurilor pentru finanþarea creditelor. Prima
emisiune în valoare totalã de 500.000, cu scadenþa în 21 martie 2007, a fost subscrisã în totalitate.
Emisiunea a fost intermediatã de BRD Securities. Obligaþiunile vor fi cotate la Bursa de Valori Bucureºti.

BRD – Groupe Société Générale – FranFinance

Banca a înfiinþat împreunã cu FranFinance un joint venture. Participaþia BRD – Groupe Société
Générale este de 49%.

Dividende propuse

Ulterior datei bilanþului, Banca a propus dividendele pentru 2003 în valoare de 966,458. Dividendele
sunt înregistrate în momentul declarãrii sau aprobãrii.
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FILIALE

BRD SOGELEASE
Director general: Jean Paul DECROCK
Tel.: 021-301.41.23
Fax: 021-301.41.04
E-mail: jean-paul.decrock@brd.ro

BRD SECURITIES
Director general: Liviu GIUGIUMICA
Tel.: 021-301.41.50
Fax: 021-301.41.59
E-mail: liviu.giugiumica@brd.ro

BRD Finance Credite de Consum SRL
Director general: Pierre BOSCQ
Tel.: 021- 260.20.34
Fax: 021-260.20.37
E-mail: pierre.boscq@brd.ro 

BRD/SG CORPORATE FINANCE
Director general: Aurelian DOCHIA
Tel.: 021-301.41.40
Fax: 021-301.41.45
E-mail: aurelian.dochia@brdsg.ro

SG ASSET MANAGEMENT BRD
Director general: Dan NICU
Tel.: 021-301.41.30
Fax: 021-301.41.36
E-mail: dan.nicu@brd.ro

INFOCARD (Informaþii ºi asistenþã telefonicã)
Tel.: 021-302.61.61
VOCALIS (Informaþii privind soldul cardului)
Tel.: 021-326.33.33

SECRETARIATUL GENERAL
Secretar General: Adela PASCU
Tel.: 021-301.61.21
Fax: 021-301.61.22
E-mail: adela.pascu@brd.ro
Director Comunicare: Mihaela BURADA
E-mail: mihaela.burada@brd.ro
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REÞEAUA

SUCURSALA MARI CLIENÞI
CORPORATIVI, BUCUREªTI
Director: Frédéric SEM
Tel.: 021-301.40.00
Fax: 021-301.40.04
E-mail: frederic.sem@brd.ro

GRUP ACADEMIEI, BUCUREªTI
Director: Marius CALIÞOIU
Tel.: 021-209.28.01
Fax: 021-209.28.99
E-mail: marius.calitoiu@brd.ro 

GRUP DOROBANÞI, BUCUREªTI
Director: Dana BÃJESCU
Tel.: 021-208.65.65
Fax: 021-208.65.47
Email: dana.bajescu@brd.ro

GRUP UNIREA, BUCUREªTI
Director: Elena CORPÃCESCU
Tel.: 021-320.98.36
Fax: 021-320.98.41
E-mail: elena.corpacescu@brd.ro

GROUPE BACÃU
Directeur: Daniela  BURLACU
Tel.: 0234-510.518
Fax: 0234-510.576
E-mail: daniela.burlacu@brd.ro

GRUP BRAªOV
Director: Sorin GÃITAN
Tel.: 0268-301.106
Fax: 0268-301.230
E-mail: sorin.gaitan@brd.ro

GRUPE CLUJ
Director: Mihai TEODORESCU
Tel.: 0264-405.111     
Fax: 0264-598.222
E-mail: mihai.teodorescu@brd.ro

GRUP CONSTANÞA
Director: Eugen SANDU
Tel.: 0241-618.960
Fax: 0241-613.233
E-mail: eugen.sandu@brd.ro     

GRUP CRAIOVA
Director: Vasile SGORCEA
Tel.: 0251-413.753
Fax: 0251-406.358
E-mail: vasile.sgorcea@brd.ro

GRUP DROBETA TURNU SEVERIN
Director: Vasile BÃLTÃÞESCU
Tel.: 0252-316.074
Fax: 0252-313.570
E-mail: vasile.baltatescu@brd.ro

GRUP GALAÞI
Director: Cristian DOBRE
Tel.: 0236-319.527/8
Fax: 0236-418.097
E-mail: cristian.dobre@brd.ro

GRUP IAªI
Director: Dumitru VIRTU
Tel.: 0232-213.050
Fax: 0232-212.515
E-mail: dumitru.virtu@brd.ro

GRUP PIATRA NEAMÞ
Director: Constantin MAREª
Tel.: 0233-214.494
Fax: 0233-214.494 / 213.950
E-mail: constantin.mares@brd.ro

GRUP PITEªTI
Director: George Dorin CAVAL
Tel.: 0248-218.503
Fax: 0248-221.273
E-mail: george.caval@brd.ro

GRUP PLOIEªTI
Director: Florin BÃLAN
Tel.: 0244-595.610
Fax: 0244-595.605
E-mail: florin.balan@brd.ro

GRUP SATU MARE
Director: Vasile ANDREICA
Tel.: 0261-710.536
Fax: 0261-711.899
E-mail: vasile.andreica@brd.ro  

GRUP SIBIU
Director: Cornel BENCHEA
Tel.: 0269-217.690
Fax: 0269-217.690
E-mail: cornel.benchea@brd.ro

GRUP TIMIªOARA
Director: Valer POP
Tel.: 0256-302.089
Fax: 0256-302.092
E-mail: valer.pop@brd.ro

GRUP TÂRGU MUREª
Director: Corneliu GROSU
Tel.: 0265-207.410
Fax: 0265-261.058
E-mail: corneliu.grosu@brd.ro

GRUP VALAHIA
Director: Ionuþ CALANCIA
Tel: 021-320.95.41-43
Fax: 021-320.95.44
E-mail: ionut.calancia@brd.ro

Reþeaua
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Sediul social : 29, bd Haussmann, 75009 Paris
Franþa

www.socgen.com
O corporaþie francezã creatã în 1864

Capital social : 537.712.831 EUR 
Nr. RCS Paris 552 120 222
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