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2007 a confirmat încã o datã dinamismul comercial al BRD.
Dezvoltarea reþelei a continuat: au fost deschise 200 de agenþii noi,
dispozitivul nostru ajungând astfel la peste 800 de puncte de vânzare;
300.000 de noi clienþi ne-au acordat încrederea lor; soldul depozitelor
noastre a crescut cu 37%, iar al creditelor cu 44%, acest ritm fiind
superior mediei din sistemul bancar.

Contribuþia BRD la economia româneascã se ridicã la peste 10 miliarde
de euro repartizaþi pe toate segmentele de piaþã: persoane fizice, micro-
întreprinderi, IMM-uri, mari întreprinderi, sectorul public ºi colectivitãþile
locale.

În paralel cu dezvoltarea sa comercialã, BRD ºi-a adaptat dispozitivul de
risc ºi control intern, pentru a-l alinia la noile reguli prudenþiale din cadrul
Basel II.

De asemenea, am realizat diverse investiþii pentru a ne ameliora
procesele ºi productivitatea: am creat un pol de servicii destinate
clienþilor, care regrupeazã serviciile administrative ale agenþiilor din zona
Bucureºti, ºi un centru informatic în periferia sudicã, destinat securizãrii
sistemelor noastre ºi dimensionat astfel încât sã ne susþinã creºterea.
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Mesajul Preºedintelui - Director General



Repere 2007*
Venit Net Bancar

707 M EUR (+40%)

Rezultat Net
306 M EUR (+ 54%)

O creºtere organicã puternicã
Investiþii

69 M EUR
Numãr de agenþii

806 (+206)

O structurã financiarã solidã
Fonduri proprii

858 M EUR (+26% )

O rentabilitate ridicatã
ROE

43%
Preþul acþiunii BRD a crescut de
18,4 ori de la data listãrii la Bursã
(2001)

Dividend/acþiune
0,59 RON (+50%)

*cifre IFRS

Toate aceste dezvoltãri comerciale ºi funcþionale nu ne-au afectat
performanþele financiare, care s-au îmbunãtãþit de la un an la altul.

Nu este prin urmare o surprizã faptul cã „Euromoney” a desemnat
BRD, pentru al treilea an consecutiv, cea mai bunã bancã din
România, calificare reluatã de „The Banker” ºi „Global Finance”.

Anul 2008 prezintã un anumit numãr de incertitudini, care ar putea
atârna greu asupra sistemului bancar. Degradarea unor indicatori
macroeconomici ºi efectele crizei financiare internaþionale au fãcut
deja ca accesul pe pieþe sã fie mai costisitor ºi pot avea impact asupra
dezvoltãrii ºi calitãþii unor contrapartide.

Capacitatea României de a atrage fondurile europene pentru a-ºi
moderniza economia, în special infrastructura ºi agricultura, constituie
de asemenea o mizã importantã. Agricultura reprezintã într-adevãr un
atu posibil decisiv în contextul unei creºteri marcate a nevoilor
alimentare; întârzierea infrastructurilor rutiere ºi feroviare poate sã
devinã ºi ea, în timp, o piedicã în calea dezvoltãrii economiei. BRD a
creat un dispozitiv specific de susþinere a acestor finanþãri ºi îºi
propune sã joace un rol de prim plan în acest sector.
Dar trebuie ca proiectele acestea eligibile sã fie validate.

Forþa BRD constã în cei 8500 de angajaþi care au în comun aceleaºi
valori, precum ºi în cei 2.400.000 de clienþi care ne-au ales. Suntem
încrezãtori cã graþie atât unora cât ºi altora, ºi în ciuda incertitudinilor
de conjuncturã, avem capacitatea de a menþine nivelul de performanþã
obþinut pânã în prezent.

Patrick Gelin
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Cardul Gadget a fost lansat în luna
martie cu scopul de atragere a non -
clienþilor care veneau în agenþii pentru
plata facturilor.
În luna aprilie apãrea în agenþiile BRD
simpaticul RoboBRD — robotul care
permite automatizarea procesului de
platã a facturilor la utilitãþi în principal.
Robotelul a fost creat în jurul unui
terminal electronic de platã dotat cu un
cititior de cod de bare ºi un aceptator de
bancnote iar avantajul principal a fost
decongestionarea ghiºeelor de platã
facturilor la utilitãþi.
Robo BRD a câºtigat premiul
«e-products and services», decernat de
revista e-Finance.

Din 14 iunie pânã în 15 iulie, Société Générale a prezentat pentru prima
oarã publicului bucureºtean o selecþie de lucrãri de artã modernã ºi
contemporanã din colecþia proprie, consideratã una dintre cele mai
valoroase colecþii private de artã. În acest interval, iubitorii de artã au
putut admira opere ale unor artiºti ca Pierre Alechinski, Victor Burgin,
Tom Carr, Lewitt Sol, Philippe Ramette sau Andy Warhol.
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Semnarea proiectului Bãneasa

Inovaþii comerciale : Cardul Gadget, RoboBRD

Cardul nr. 2 000 000

BRD a fost aranjorul unui credit sindicalizat de 186
milioane de euro, pentru finanþarea proiectului Bãneasa,
cel mai complex proiect imobiliar dezvoltat pânã în
prezent în România.

Retrospectiva anului 2007

BRD a depãºit, la începutul lunii iunie, pragul de 2.000.000 de carduri emise. În doi ani, banca ºi-a dublat,
practic, numãrul de carduri emise.

Colecþia de artã a Société Générale la Bucureºti



BRD îºi anunþa, în luna
septembrie, debutul activitãþii pe
piaþa pensiilor private obligatorii
(pilonul II).
BRD Fond de Pensii este o
societate de administrare a
fondurilor de pensii, rezultat al unui
joint-venture între Sogecap,
compania de asigurãri de viaþã a
Grupului Société Générale, care
deþine 51% din acþiuni, ºi
BRD-Groupe Société Générale,
care deþine 49% din societate.

Anul 2007 a fost, în comunitatea Société Générale, Anul Rugby .
Faptul cã Franþa a organizat, în septembrie ºi octombrie, Cupa
Mondialã de Rugby ºi Grupul Société Générale a fost sponsorul
principal a dat ocazia unei campanii de comunicare interne ºi externe
pe tema valorilor promovate de acest sport: convivialitate, respect,
spirit de echipã
Société Générale a sãrbãtorit 20 de ani de implicare în susþinerea
rugby-ului.
La rândul ei, BRD susþine Federaþia Românã de Rugby de 8 ani.

Anul 2007 a adus ºi noi posibilitãþi de dezvoltare a serviciilor financiare
în România, iar Grupul Société Générale a decis sã deschidã 3 noi
filiale. Pe lângã filiala BRD Fond de Pensii, au mai venit în România
SOGEPROM — filiala de dezvoltare ºi promovare imobiliarã ºi ECS —
România care are ca obiect de activitate leasingul operaþional de
echipamente informatice de birou.

Pentru al treilea an consecutiv, BRD a primit premiul pentru «Cea mai
bunã bancã din România» din partea Euromoney Magazine.
BRD - Groupe Société Générale a primit, pentru al doilea an
consecutiv, din partea revistei britanice «The Banker», titlul de «Cea
mai bunã bancã din România în anul 2007», iar prestigioasa revistã
americanã «Global Finance» i-a acordat acelaºi premiu.
În luna octombrie 2007, BRD s-a clasat pe locul 6 la categoria «Cel mai
bun Factor de Export ºi de Import», distincþie decernatã în cadrul
organizaþiei Factors Chain International (225 de membri).
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Premii ºi recunoaºteri

Din pasiune pentru rugby

Noi filiale ale Société Générale au venit în România

Intrarea pe piaþa pensiilor private



1.Construcþia unui nou centru
informatic. Centrul de Producþie
Informaticã Berceni gãzduieºte
peste 280 de servere ºi 100 de
echipamente de reþea ºi
gestioneazã 80 de aplicaþii
informatice ale BRD ºi filialelor
sale.
De asemenea, noul centru joacã ºi
rolul de platformã regionalã pentru
serviciile de internet banking ale
BRD ºi filialelor Société Générale
din Bulgaria, Rusia ºi Ghana.
Investiþia totalã s-a ridicat la peste
15 milioane EUR.

2. Modernizarea sediului central al Grupului Târgu Mureº. La începutul
lunii decembrie, Grupul Tºrgu Mureº a revenit în sediul modernizat,
inaugurat în prezenþa oficialitãþilor locale ºi a unora dintre clienþii bãncii

3. Centrul Regional Servicii Clienþi. Din decembrie 2007 acest centru
regional regrupeazã toate activitãþile de Back-Office ale grupurilor
teritoriale din Bucureºti.

6Raport Anual 2007

Investiþii marcante

Anul 2007 a fost unul al finalizãrii unor mari proiecte de investiþii destinate reorganizãrii activitãþii BRD. Printre
cele mai importante proiecte s-au numãrat:

Lansarea programului EuroBRD

BRD este una din bãncile care ºi-a creat o ofertã de finanþare a proiectelor care beneficiazã de fonduri
europene. Programul EuroBRD - Fonduri europene post-aderare a fost lansat in luna decembrie.

1

2 3



La 1 decembrie 1990, Banca Românã pentru Dezvoltare a fost înfiinþatã
ca bancã independentã cu statutul juridic de societate pe acþiuni, ce a
preluat activele ºi pasivele Bãncii de Investiþii, cu autorizaþie completã
de desfãºurare de activitãþi bancare. Banca Românã pentru Dezvoltare
a fost înregistratã în februarie 1991 ca societate pe acþiuni cu capitalul
social deþinut de Statul român.

În martie 1999, Société Générale a achiziþionat un pachet de acþiuni ale
Bãncii Române pentru Dezvoltare de la Fondul Proprietãþii de Stat ºi, în
acelaºi timp, a majorat capitalul social al Bãncii Române pentru
Dezvoltare, ajungând astfel sã deþinã 51% din acþiuni.

Din ianuarie 2001, acþiunile Bãncii au fost admise la tranzacþionare ºi
cotate în Categoria I (First Tier) a Bursei de Valori Bucureºti.

În 2004, Société Générale a achiziþionat ºi restul participaþiei Statului
român în Banca Românã pentru Dezvoltare, majorându-ºi astfel
acþiunile deþinute la 58,32%.

În data de 27 mai 2004, denumirea juridicã de Banca Românã pentru
Dezvoltare a fost schimbatã în BRD-Groupe Société Générale SA.
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Istoric

Profilul BRD — Groupe Société Générale

BRD - Groupe Société Générale este a doua bancã din România, cu o cotã de piaþã la 31 decembrie 2007
între 16% ºi 21%, în funcþie de segmentul de clientelã ºi de produse. La sfârºitul anului 2007, BRD este al
doilea emitent de la Bursa de Valori Bucureºti, cu o capitalizare de aproximativ 5,4 miliarde euro.

Banca numãrã aproximativ 2.400.000 clienþi, peste 8.500 salariaþi ºi deþine o reþea teritorialã de peste 800
unitãþi.

Ratinguri

Fitch A- (perspectivã negativã)
Moody’s Baa3 (perspectivã pozitivã)

Istoric ºi Profil



Poziþia BRD în cadrul Société
Générale

Société Générale este prezentã în
România din 1980, fiind singura
bancã semnificativã din Europa de
Vest care a fost prezentã în
România în perioada comunistã.

BRD face parte din reþeaua
internaþionalã a Société Générale,
gestionatã de Divizia
internaþionalã de Retail Banking, o
structurã creatã în martie 1998
pentru a coordona activitãþile
internaþionale de retail banking ale
Société Générale din strãinãtate ºi
din teritoriile franceze.

Société Générale a fost înfiinþatã în 1864 ca societate bancarã
înregistratã în Franþa. Sediul sãu social se aflã în 29 Boulevard
Haussmann, 75009, Paris, Franþa, iar acþiunile sale sunt listate la
Bursa de Valori din Paris.

Société Générale este unul dintre principalele grupuri financiare din
lume ºi a ºaptea companie francezã, ca marime, dupã capitalizarea
bursierã (46,2 miliarde EUR la 31 decembrie 2007). Société Générale
are aproximativ 151.000 de angajaþi ºi este prezentã în peste 82 de
þãri.

Société Générale se concentreazã pe urmãtoarele trei linii de activitate
complementare:

Banca de retail ºi servicii financiare;
Gestionarea activelor ºi «private banking»;
Banca pentru corporaþii ºi de investiþii.

Société Générale are peste 27 milioane de clienþi în întreaga lume
(inclusiv în Rusia, dupã achiziþionarea Rosbank).

Société Générale este una din cele mai mari bãnci din Franþa, ca
mãrime, având douã reþele de distribuþie, Société Générale ºi Crédit du
Nord, cu 9,4 millioane de clienþi persoane fizice ºi aproape 3.000 de
unitãþi.

Société Générale este al patrulea gestionar de active din zona euro, cu
un portofoliu de 435 miliarde EUR în gestiune la 31 decembrie 2007,
ºi a treia bancã europeanã, ca mãrime, dupã activele în custodie,
active care la 31 decembrie 2007 totalizau 2.583 miliarde EUR.

Société Générale este a treia bancã de finanþare ºi investiþii, din zona
euro, dupã venitul net bancar. Este prezentã în peste 45 de þãri din
Europa, Asia ºi pe continentul american.

În prezent, ratingul pentru Société Générale dat de principalele agenþii
de rating este:

Standard and Poor's : AA- (perspectivã negativã)
Moody's : Aa2 (perspectivã stabilã)
Fitch IBCA : AA- (perspectivã stabilã)
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Profilul Société Générale



BRD este o bancã universalã, oferind servicii atât persoanelor fizice cât
ºi companiilor.

Strategia BRD constã în dezvoltarea pe toate segmentele de piaþã,
menþinând în acelaºi timp un nivel de rentabilitate durabilã.

BRD este a doua instituþie de credit din România, ca mãrime, deþinând
urmãtoarele cote de piaþã (date neconsolidate):
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Strategia ºi activitatea grupului

Strategia

2005 2006 2007
(%) (%) (%)

Total active 15,4 16,5 15,4
Credite persoane juridice 14,8 16,7 15,9
Depozite persoane juridice 17,5 21,5 21,5
Credite persoane fizice 18,7 22,7 18,1
Depozite persoane fizice 16,2 16,8 17,6
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Cifre cheie, acþiunea ºi dividendul

‘04 ‘05 ‘06 ‘07

Rezultat brut de exploatare
(milioane RON)

1.215

795

576

439

Return on Equity (ROE)

‘04 ‘05 ‘06 ‘07

‘04 ‘05 ‘06 ‘07

Venit Net Bancar
(milioane RON)

1.771
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2.361
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Rezultat net
(milioane RON)

323

495

Capitaluri proprii
(milioane RON)Rezultat net/acþiune

(RON)

0,71

1,01

1,47

Numãr de angajaþi Numãr de agenþii

2004 2005 2006 2007

‘04 ‘05 ‘06 ‘07

Date bursiere

Capitalizarea bursierã a bãncii a fost de 19,5 miliarde lei (5,4 miliarde euro) la finele lui 2007, faþã de
13 miliarde lei (4 miliarde euro) în decembrie 2006, BRD situându-se pe locul 2 între societãþile listate
la Bursa de la Bucureºti.
Media zilnicã a tranzacþiilor a fost de 4,3 milioane de lei (1,3 milioane de euro) în 2007.

Din ianuarie 2001, data listãrii la bursã, valoarea acþiunii BRD a crescut de 18,4 ori în echivalent euro.

Actiunea BRD
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Tabelul urmãtor prezintã evoluþia principalilor parametri bursieri în cursul ultimilor trei ani.

Indici bursieri
Acþiunea BRD face parte din indicele BET (reprezentând 19,67% din valoarea acestuia) ºi din indicele ROTX,
de la Bursa de Valori din Viena, care include acþiunile cele mai tranzacþionate de la Bursa din Bucureºti. Acþiunile
BRD fac parte, de asemenea, din indicele «New Europe Blue Chip Index» (NTX), de la Bursa de Valori din
Viena. Acest indice regional sintetizeazã evoluþiile de pe pieþele bursiere din þãrile din Europa Centralã ºi de Est
prin cele mai importante 30 de societãþi de la Bursele de valori naþionale.

Evoluþia dividendului
Tabelul urmãtor prezintã evoluþia dividendului vãrsat pentru ultimii trei ani.

(*) Dupã repartizarea rezervei pentru riscul de credit /rezervei pentru riscul bancar general, pentru anii îin care s-a constituit

Plata dividendelor
Dividendele sunt distribuite acþionarilor proporþional cu cota lor de participare la capitalul social. Venitul
generat de dividende este supus impozitãrii la sursã.

Conform Actului Constitutiv al Bãncii, dividendele sunt plãtite în termen de maxim 3 luni de la data aprobãrii
situaþiilor financiare anuale aferente exerciþiului încheiat, în numerar sau prin virament, la alegerea
acþionarului.

Dividendele nesolicitate se prescriu dupã 3 ani, potrivit dispoziþiilor legale.
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2005 2006 2007
Capitaluri proprii IFRS (milioane RON) 1.825 2.311 3.098
Capitalizare bursierã (milioane RON) 9.548 12.893 19.513

Profit net/acþiune (RON) nominal 0,71 1,01 1,47

Activ net/acþiune (RON) nominal 2,62 3,32 4,44

Curs (RON) închidere 13,7 18,5 28,0
maxim 14,7 19,8 29,7
minim 3,7 14,0 19,7

2005 2006 2007
Numãr de acþiuni (x 1000) 696.902 696.902 696.902
Dividende totale (million RON) 215 256 412
Dividende pe acþiune (RON), nominal 0,31 0,37 0,59
Rata de distribuþie * 45% 45% 45%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
medie medie medie medie medie medie medie medie
anualã anualã anualã anualã anualã anualã anualã Ian-18 Feb
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BRD, o bancã universalã:

Banca pentru persoane fizice:
2.259.000 clienþi
� Creditele în sold acordate
persoanelor fizice reprezintã
aproape 13,6 miliarde RON
(+46% faþã de decembrie 2006).

� Din cifra de mai sus, BRD
Finance, filiala specializatã în
acordarea de credite la locul de
vânzare, a înregistrat un sold de
608 Milioane RON (+25%).

� BRD Fond de Pensii, filiala a
SOGECAP (filialã a SG
specializatã în asigurãrile de
viaþa) ºi a BRD, ºi-a început
activitatea în 2007 odatã cu
lansarea pilonul II (pensii
obligatorii).

Banca întreprinderilor: 146.000
clienþi
� Creditele cãtre persoane juridice
reprezintã peste 15,3 miliarde
RON (+ 44% faþã de decembrie
2006).

� Factoring: Lider pe piaþa
româneascã cu o cotã de piaþã
de peste 40%.

� BRD Sogelease: printre primele 5
societãþi de leasing, filiale ale
unor bãnci sau instituþii financiare,
cu o cotã de piaþã de 11%.

� ALD Automotive: gestionarea
unui parc de peste 2 600 de
automobile, dupã 18 luni de
activitate.

BRD ºi-a continuat în 2007 dezvoltarea susþinutã a reþelei, prin
deschiderea a peste 200 de agenþii, completând astfel acoperirea
oraºelor mari ºi mijlocii, dar ºi a zonelor rurale cu potenþial ridicat
(agenþii Blitz).

Aceastã dezvoltare a fost însoþitã de un program ambiþios de angajãri ºi
de formare a noilor angajaþi, cu peste 2.400 de noi angajaþi care au intrat
la BRD în cursul anului 2007.
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Activitatea comercialã

Reþeaua BRD — în serviciul clienþilor
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� Noi filiale ale Société Générale
ºi-au început activitatea în
România prin douã entitãþi
asociate BRD: ECS România,
specializatã în leasing pentru
echipamente informatice ºi de
birou ºi SOGEPROM Romania
—dezvoltator imobiliar.

Banca de investitii
� BRD Corporate Finance: Servicii
de consiliere pentru fuziuni —
achiziþii ºi privatizãri

� BRD-Securities: societate de
brokeraj

� BRD Asset Management: filialã a
BRD, în domeniul gestiunii
activelor.

Cãutãm sã fim aproape de clienþii
noºtri, prin intermediul unor
concepte moderne:
� agenþiile BRD Express prezente
în zonele cu mare potenþial de
dezvoltare ºi în oraºele mici ºi
mijlocii;

� agenþiile noastre din centrele
comerciale, dar ºi din universitãþi;

� Agenþiile Blitz — prezente în
zonele rurale cu potenþial ridicat.

O bancã de proximitate care oferã ºi canale de comunicare
alternative

În afara de reþeaua sa de agenþii, care este cea mai densã din sistemul
bancar, BRD dezvoltã ºi amelioreaza în permanenþã canalele
alternative de bancã la distanþã: Centrul de apel Vocalis, serviciile de
Mobile Banking, E-Commerce ºi Mobile Banking.

BRD are încheiate acorduri de colaborare ce faciliteazã plãþile de
facturi cãtre furnizorii de electricitate, gaz ºi alte utilitãþi folosind diverse
alte canale precum bancomatele, ROBO BRD, reþeaua de comercianþi
parteneri sau serviciile de debit direct, internet sau mobile banking.

Adecvarea produselor ºi serviciilor noastre, precum ºi îmbogãþirea
gamei noastre de carduri ne-au permis sã obþinem rezultate excelente,
atât pe segmentele de piaþã ale tinerilor, salariaþilor, clientelei de
«private banking» / patrimoniale, dar ºi pe cel al românilor din
strãinãtate ºi al expatriaþilor. BRD încheie anul 2007 cu 2.259.000
clienþi activi persoane fizice, în creºtere cu peste 270.000 clienþi faþã de
decembrie 2006.

În cursul anului 2007 oferta de credite de consum a fost structuratã în
funcþie de perioadele de creditare.
În urma noilor condiþii de creditare aprobate de BNR, noua ofertã de
credite imobiliare/ipotecare a dus la relansarea apreciabilã a
producþiei ºi în consecinþã la creºterea acestui tip de credite în
portofoliul bãncii.

În domeniul economisirii, gama largã de produse BRD ne permite sã
ne adaptãm la toate categoriile de clienþi, indiferent de vârsta ºi venitul
acestora.

Pieþe ºi produse

În 2007, BRD a lansat o ofertã de pachete de produse ºi servicii,
diferenþiatã pe segmente de clientelã. Astfel, în prima parte a anului
2007 au fost create Pachetele «Clasic» ºi «Select», care au înregistrat
un mare succes comercial.

De asemenea BRD a lansat cardul Gadget, primul card proprietar
menit sã încurajeze plãþile de utilitãþi prin intemediul cardului (în 2007
fiind emise 170.000 de astfel de carduri, dintre care 80% pentru clienþi
noi) .
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Intrarea pe piaþa pensiilor
private.
BRD ºi-a anunþat intrarea pe piaþa
pensiilor private obligatorii (pilonul
II) în septembrie 2007. BRD —Fond
de Pensii, entitate asociatã a BRD,
este rezultatul unei colaborãri între
Sogecap, compania de asigurãri
de viaþã a Grupului Société
Générale care deþine 51% din
acþiuni, ºi BRD, cu 49% din
societate.

Tinerii, ºi în special studenþii, au reprezentat in continuare un segment
prioritar pentru BRD. Astfel, in 2007, dezvoltarea parteneriatelor cu
universitatile, completarea ofertei cu noi produse ºi servicii ºi actiunile
de animare comerciala realizate in colaborare cu partenerii, au permis
atragerea a peste 180.000 de noi clienti tineri.

Clientela de «private banking» / patrimonialã beneficiazã de o
atenþie deosebitã din partea bãncii prin agenþia sa specializatã de
Private Banking, prin reþeaua internaþionalã a Grupului Société
Générale ºi consilierii sãi de clientelã dedicaþi, repartizaþi în toatã þara,
dar ºi prin serviciile ºi produsele adaptate la nevoile sale specifice.

Românii din strãinãtate reprezintã un alt segment de clienþi pentru
care BRD ºi-a dezvoltat în 2007 oferta de produse specifice, formatã
din pachete de servicii dedicate, transferuri internaþionale, finanþare
simplificatã a proiectelor lor imobiliare din România, precum ºi serviciul
de asistenþã Vocalis International — celula dedicatã de bancã la
distanþã.

Produsele pentru pensionari. Profitând de apariþia legislaþiei privind
domicilierea pensiilor în conturi bancare, BRD a lansat în 2007
produsele pentru noul segment de piaþã reprezentat de pensionari.

Finantarea persoanelor fizice

Finanþarea la locul de vânzare: BRD Finance IFN
BRD Finance a fost creatã în 2004 de BRD ºi Franfinance, unul dintre
principalii actori europeni în domeniul creditului de consum.

Din dorinþa de a menþine calitatea serviciilor, BRD Finance ºi-a adaptat
oferta ºi creeazã în permanenþã noi produse flexibile, personalizate,
adaptate partenerilor sãi. Pe o piaþã extrem de concurenþialã, creditele
acordate au crescut cu 25%, iar BRD Finance a acordat o atenþie
specialã unei oferte adaptate la situaþia financiarã a fiecãruia dintre
clienþii sãi.

În 2007 au fost lansate, împreunã cu parteneri de referinþã în domeniile
lor respective, douã noi programe de carduri co-brandate, bazându-se
pe reþeaua de acceptanþi Mastercard: una dintre ele cu Staer, în aprilie,
iar cealatã cu Carrefour, în septembrie. Aceste carduri permit celui
care le deþine sã beneficieze de formule de finanþare exclusive ºi de
reduceri în magazinele partenere.

Deºi împrumuturile acordate în magazin au reprezentat în continuare
principala activitate a BRD Finance, cu peste 4.000 de magazine
partenere, vânzãrile de celealte tipuri de credite s-au dublat ºi au
reprezentat peste un sfert din volumele realizate în 2007.

Societatea ºi-a crescut numãrul de acorduri cu dealerii auto, lãrgindu-ºi
în paralel gama de produse, servicii ºi asigurãri. De asemenea, BRD
Finance a dezvoltat un card de credit propriu ºi un credit de nevoi
personale oferite direct clienþilor.
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Principalele proiecte dezvoltate
de BRD în 2007 pe piaþa marilor
clienþi corporativi:

În 2007, BRD a fost aranjor în mai
multe credite sindicalizate, în
special pentru finanþarea
proiectelor urmãtoare:
� Proiect imobiliar Bãneasa: 186
milioane EUR

� Energomontaj: 120 milioane EUR
� Proiect imobiliar Masterange:
80 milioane EUR

� Hidroconstrucþia : 60 milioane EUR

BRD a participat de asemenea,
împreunã cu Société Générale, cu
o investiþie de 250 milioane USD,
la un credit de 3 miliarde de USD,
în favoarea KazMunaiGAz.

Fondurile europene post-aderare.
BRD se implicã activ în identificarea
de soluþii de finanþare pentru
beneficiarii de fonduri europene,
adaptând produsele ºi serviciile
bancare la nevoile clienþilor.

Clientela de persoane fizice autorizate

În condiþiile unei concurenþe tot mai puternice, BRD ºi-a continuat
dezvoltarea pe aceastã piaþã datoritã unei organizãri ºi unei oferte
special concepute pentru profesiile liberale, comercianþi ºi alte
categorii de persoane fizice autorizate ºi asociaþii, dar ºi pentru
micro-intreprinderi.

Paleta de credite de investiþii dedicate profesiunilor liberale a fost
completatã pentru a rãspunde nevoilor specifice ale clienþilor noºtri
(finanþarea activitãþii curente, de lucrãri sau de investiþii, credit
imobiliar).

De asemenea, BRD s-a dotat cu o nouã aplicaþie informaticã de
evaluare prin scoring pentru profesiunile liberale ºi IMM-uri.

Clientela intreprinderi

Una din prioritãþile noastre în 2007 a continuat sã fie susþinerea
dezvoltãrii intreprinderilor mici ºi mijlocii care constituie o componentã
majorã a fondului nostru de comerþ.

Dispozitivul de exploatare este astfel organizat încât sã ne permitã
menþinerea proximitãþii geografice faþã de aceastã clientelã ºi, în
acelaºi timp, aducerea expertizei specialiºtilor de la nivelul grupurilor
teriroriale ºi Centralei (factoring, leasing, internaþional, etc.). De
asemenea, am cãutat sinergiile cu piaþa persoanelor fizice, fie acestea
sunt salariaþii sau managerii de intreprinderi.

BRD a lansat în cursul anului 2007 mai multe produse menite sã
completeze oferta pentru intreprinderile mici ºi mijlocii: Creditul
InvestissIMO — achiziþie de bunuri imobiliare, Creditul Investissimo
Plus pentru construcþii viitoare, achiziþie teren inclus într-un proiect
imobiliar, modernizare, extindere, terminare imobil sau BRD Office —
internet banking adaptat micilor intreprinzãtori. De asemenea, BRD s-a
dotat cu o nouã aplicaþie de scoring pentru profesiuni liberale ºi IMM-uri.

Oferta pentru Agricultori a continuat sã se diversifice prin dezvoltarea
gamei de produse specifice acestei pieþe, precum creditele pe termen
scurt, creditele sezoniere, creditul de investiþii, finanþãri ale campaniilor
agricole, consiliere etc.

Marii Clienþi Corporativi

Pentru marii clienþi corporativi, anul 2007 a fost marcat de o creºtere
puternicã a producþiei de credite, consecinþã a acþiunii comerciale
realizate în cursul anului în sectorul imobiliar, în sectorul public local ºi
naþional, precum ºi a valorii investiþiilor strãine directe. BRD
beneficiazã ºi în aceastã direcþie de sinergia cu liniile de afaceri ale
Société Générale.
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În octombrie 2007, « Factors Chain
International » a recunoscut
profesionalismul ºi calitatea
serviciilor de factoring ale BRD
desemnând-o numãrul 6 în lume
«Cel mai bun Factor de Export ºi
de Import».

O piaþã a întreprinderilor susþinute de servicii specializate

Activitatea de plãþi internaþionale a cunoscut în 2007 o creºtere a
volumului cu 48% faþã de 2006, la 23,7 miliarde EUR, reflectând
interesul special al BRD pentru clientela activând în comerþul exterior
(IMM-uri ºi mari companii).

Printr-o ofertã completã de servicii comerciale (acreditive, incasso,
garanþii internaþionale, ordine de platã condiþionate, acreditive stand-
by, cecuri ºi avaluri) ºi servicii de transferuri de fonduri Western Union
(atât inboud cât ºi outbound), BRD pune la dispoziþia clienþilor sãi
profesionalismul echipei sale de specialiºti ºi relaþii cu peste 900 de
bãnci corespondente din 100 de þãri.

Vasta reþea de corespondenþi din lumea întreagã ºi sprijinul Grupului
Société Générale reprezintã un real avantaj competitiv, aducând un
plus de calitate ºi promptitudine serviciilor dedicate pieþei
internaþionale.

Factoring

În 2007, valoarea creanþelor derulate prin factoring a crescut cu 54%,
atingând 506 milioane EUR, BRD consolidându-ºi astfel poziþia de lider
pe piaþa româneascã, cu o cotã de piaþã de aproape 40%.

Finanþãri ºi servicii pentru persoanele juridice

Leasing: BRD Sogelease
Într-un mediu concurenþial din ce în ce mai strâns, BRD Sogelease
IFN, filiala de leasing a BRD-Groupe Société Générale a încheiat în
decursul anului 2007 peste 3.800 de contracte de leasing, valoarea
bunurilor finanþate ridicându-se la 225 milioane Euro, cu 29% mai
mult decât în anul precedent.
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Structura portofoliului BRD Sogelease IFN la sfârºitul lunii decembrie
2007 era: autovehicule comerciale — 45%, autoturisme — 19%,
echipamente constructii — 16%, echipamente industriale, medicale ºi
deservind segmentul agricol — 16%, echipamente IT — 3%.

BRD Sogelease a reuºit sã-ºi promoveze cu succes produsul de
leasing prin reþeaua de unitãþi a BRD, acest lucru permiþând atât
accesul facil la clienþii existenþi ºi potenþiali ai bãncii cât ºi un grad mai
mare de retenþie a acestora ºi abordarea unor structuri de finanþare
competitive ºi eficiente. Datoritã unei bune cunoaºteri a clienþilor a fost
posibilã dezvoltarea unor parteneriate solide cu furnizorii (“vendor
finance”), din piaþa auto, a echipamentelor de construcþii ºi a
echipamentelor medicale.

ALD Automotive —leasing operaþional full service ºi administrare
de flote auto
Operaþionalã din iulie 2005, ALD Automotive este filiala BRD
specializatã în leasing operaþional full service de flote auto, produs ce
permite companiilor sã externalizeze parþial sau complet gestiunea
flotei lor de autovehicule.

ALD Automotive este deþinutã în proporþie de 80% de ALD
Internaþional, a doua societate europeanã de leasing operaþional de
parcuri auto, ºi 20% de BRD.

De la 1.550 de vehicule gestionate în decembrie 2006 pentru 65 de
clienþi, ALD Automotive gestiona la sfârºitul lui 2007 o flotã de peste
2.600 de vehicule pentru 135 de de clienþi.

La sfârºitul lui 2007 ALD Automotive avea o echipã de 42 de persoane
ºi o reþea de peste 700 de furnizori pe tot teritoriul þãrii (dealeri auto,
service-uri, asiguratori, asistenþã rutierã, furnizori de combustibil,
pneuri ºi vehicule de înlocuire). ALD Automotive ºi-a continuat
dezvoltarea teritorialã în colaborare cu reþeaua BRD printr-un program
de acþiuni comune, printre care se numãrã organizarea pe parcursul
anului a unor întruniri de afaceri cu companiile locale din diverse
regiuni ale þãrii.

ALD Automotive a lansat trei servicii noi: «Autovehicul prerunner»,
«Minilease», «Car wash» ºi a demarat activitatea de vânzare a
autovehiculelor de ocazie.
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Depozitare / Custodie

BRD are o experienþã de peste 10
ani ca bancã de depozitare/
custodie, precum ºi de sprijinul
Grupului Société Générale (al 3-
lea custode din Europa ºi numãrul
10 in lume, cu o reþea de
corespondenþi care acoperã 73 de
þãri) ºi oferã toate serviciile de
depozitare, custodie ºi
subcustodie.

BRD a fost prima bancã
depozitarã autorizatã de Comisia
de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private pentru aceastã
activitate. Aceastã autorizaþie,
coroboratã cu politica prudentã, în
ceea ce priveºte calculul ºi
certificarea activelor clienþilor, ne-a
permis sã atragem o mare parte
din piaþa pensiilor private
(aproximativ 80%).

Activitatea de brokeraj

BRD Securities este o societate de brokeraj, prezentã atât pe Bursa de
Valori Bucureºti cât ºi pe Bursa de Produse Derivate de la Sibiu. BRD
Securities oferã consiliere în investiþii ºi capacitãþi de execuþie,
structurând ºi executând oferte publice iniþiale, emisiuni de obligaþiuni
pentru clienþi persoane juridice ºi municipalitãþi.

Operaþiuni de Piaþã

În cursul anului 2007 BRD ºi-a consolidat prezenþa pe pieþele
financiare. Astfel, cota de piaþa în funcþie de volumul tranzacþiilor de
schimb valutar a crescut de la 15 % în 2006 la 15,7% în 2007.

Promovarea activã a produselor derivate a permis creºteri importante
de volume la operaþiunile de schimb valutar la termen ºi introducerea
tranzacþiilor de swap pe rata dobânzii.

O performanþã de excepþie a fost obþinutã odatã cu implementarea
platformei de e-trading pe internet pentru operaþiunile de piaþã —
TRADirect. Aplicaþia permite un acces facil ºi rapid al clienþilor la
cotaþiile actualizate în timp real pentru tranzacþiile de schimb valutar ºi
pentru piaþa monetarã.

Gestiunea Activelor

Aceastã activitate este desfãºuratã prin intermediul unei societãþi
asociate de administrare a activelor, BRD Asset Management. Fondul
de investiþii Simfonia 1 a cunoscut o scãdere uºoarã a activului net de
7,4%, interesul investitorilor fiind în special orientat cãtre fondurile
diversificate ºi acþiuni. Simfonia 1 rãmâne totuºi printre cele mai mari
fonduri de pe piaþa româneascã, cu un activ net de 83 MRON (23
MEUR).

Fondul diversificat Concerto, lansat în 2006 pentru a rãspunde nevoilor
investitorilor individuali a cunoscut în 2007 o creºtere a activului net de
15,4%. Fondul a înregistrat la sfârºitul anului 2007 un activ net de
17,7 MRON (4,9 MEUR).

Servicii de consultanþã

Cu zece ani de experienþã pe piaþa româneascã a consultanþei în
privatizare ºi fuziune — achiziþii, BRD Corporate Finance completeazã
gama de servicii puse de bancã la dispoziþia clienþilor sãi.

Filiala le oferã, în cazul unor operaþiuni transfrontaliere importante,
întreaga expertizã a SG Corporate & Investment Banking în sectorul
lor economic, precum ºi sprijinul echipelor de fuziuni — achiziþii ale
Grupului.
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Guvernanþa corporativã

Informaþii generale

Conducerea Bãncii

BRD este o societate pe acþiuni înmatriculatã la Registrul Comertului sub nr. J40/608/19.02.1991 având codul
de înregistrare fiscalã 361579/10.12.1992.
Banca are sediul social la Turnul BRD, Bd. Ion Mihalache 1-7, cod 011171, sector 1, Bucureºti, România.
BRD funcþioneazã în temeiul Legii societãþilor comerciale nr. 31/1990 (cu modificãrile ulterioare) ºi al
Ordonanþei de Urgenþã nr. 99/2006 privind instituþiile de credit ºi adecvarea capitalului (cu modificãrile
ulterioare).
În calitate de societate listatã la Bursa de Valori Bucureºti la prima categorie, Banca se supune legislaþiei
pieþei de capital : Legea Pieþei de Capital 297/2004, Regulamentul nr.1/2006 al CNVM cu modificãrile
ulterioare, Codul Bursei de Valori Bucureºti. Potrivit Actului Constitutiv, obiectul principal de activitate al Bãncii
îl constituie desfãºurarea de activitãþi bancare.

Consiliul de Administraþie

Consiliul de Administraþie al Bãncii este format din 11 administratori aleºi de Adunarea Generalã a Acþionarilor
ºi este condus de Patrick Gelin, ales preºedinte pe data de 16 octombrie 2004.
Consiliul de Administraþie stabileste direcþia activitãþilor Bãncii ºi monitorizeazã realizarea acestor activitãþi.
Potrivit Actului Constitutiv al Bãncii, Consiliul examineazã orientarea strategicã a Bãncii, planul de investiþii ºi
hotãrãºte asupra modificãrilor aduse structurii de management, ca ºi asupra operaþiunilor care pot afecta
semnificativ rezultatele instituþiei, structura bilanþului sau profilul de risc. Consiliul de Administraþie se
întruneºte cel puþin o datã pe lunã.



Administratorii Bãncii, funcþiile deþinute de aceºtia ºi numãrul de acþiuni sunt:

Membrii Consiliului de Administraþie sunt obligaþi sã declare la Bursa de Valori Bucuresti ºi la Comisia
Naþionalã de Valori Mobiliare tranzacþiile semnificative (cumpãrãri sau vânzãri) pe care le efectueazã asupra
titlurilor Bãncii.
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Nume Functii detinute Numar actiuni

Patrick GELIN Preºedintele Consiliului de Administraþie al BRD

Director General al BRD
Membru în Consiliul de Administraþie al BRD Finance IFN

Membru în Consiliul de Administraþie al ALD Automotive

Membru în Consiliul de Administraþie al BRD Fond de Pensii

Preºedintele «Consiliului Investitorilor Strãini»

10 000

Petre BUNESCU Membru în Consiliul de Administraþie
Director General Adjunct al BRD
Vice-Preºedinte al Asociaþiei Române a Bãncilor
Membru în Consiliul de Administraþie al Transfond SA

340 150

Sorin-Mihai POPA Membru în Consiliul de Administraþie al BRD

Director General Adjunct al BRD

Membru în Consiliul de Administraþie al BRD Sogelease

Membru în Consiliul de Administraþie al BRD Fond de Pensii

0

Didier ALIX Membru în Consiliul de Administraþie al BRD
Director General Adjunct al Société Générale

0

Bogdan BALTAZAR Membru în Consiliul de Administraþie al BRD 0

Aurelian DOCHIA Membru în Consiliul de Administraþie al BRD

Membru în Consiliul de Administraþie al BRD Corporate
Finance

0

Anne FOSSEMALLE Membru în Consiliul de Administraþie al BRD
Director Regional pentru Europa de Est, BERD

0

Jean — Louis MATTEI Membru în Consiliul de Administraþie al BRD
Director General al Diviziei Internaþionale de Retail Banking
al Groupe Société Générale

0

Dumitru D. POPESCU Membru în Consiliul de Administraþie al BRD 0

Sorin Marian COCLITU Membru în Consiliul de Administraþie al BRD
Preºedinte Director General al Fondului Român de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinzãtorii Privaþi

0

Ioan CUZMAN Membru în Consiliul de Administraþie al BRD
Preºedinte SIF Banat Crisana

3 500



Comitetul de Direcþie asigurã conducerea executivã a Bãncii, sub autoritatea Directorului General, Patrick
Gelin. Comitetul de Direcþie se întruneºte cel puþin o datã pe sãptãmânã. Membrii sãi sunt împuterniciþi sã
conducã ºi sã coordoneze activitatea zilnicã a Bãncii, cu excepþia activitãþilor de competenþa Consiliului de
Administraþie ºi a AGA. Membrii sãi au competenþa de a angaja rãspunderea Bãncii, potrivit legii.

Comitetul de Direcþie are urmãtoarea componentã :

Nume Functie
Patrick GELIN Director General al BRD
Petre BUNESCU Director General Adjunct al BRD
Sorin-Mihai POPA Director General Adjunct al BRD
Hervé BARBAZANGE Director General Adjunct al BRD

Ca ºi administratorii, membrii Comitetului de Direcþie sunt obligaþi sã declare la Bursa de Valori Bucureºti ºi
la Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare tranzacþiile semnificative (cumpãrãri sau vânzãri) pe care le
efectueazã asupra titlurilor bãncii.

Comitetul de Audit este format din trei membri ai Consiliului de Administratie care nu sunt membri în Comitetul
de Direcþie. Comitetul de Audit se întruneºte de douã ori pe an sau mai des dacã circumstanþele o impun.
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Urmãtorii administratori ai Bãncii sunt membri în Comitetul de Audit:

Nume Funcþie
Jean - Louis MATTEI Preºedinte
Aurelian DOCHIA Membru
Sorin Marian COCLITU Membru

Principalele responsabilitãþi ale Comitetului de Audit sunt: analizarea, independent de conducerea executivã
a Bãncii , a adecvãrii metodelor contabile ºi procedurilor interne de colectare a informaþiilor; evaluarea calitãþii
auditului ºi a controlului intern iar, dacã este necesar, propunerea de politici ºi proceduri de aplicare, precum
ºi efectuarea unor analize specifice solicitate de Consiliul de Administraþie.

Situaþiile bãncii sunt certificate de cãtre un cabinet independent. Certificarea se referã atât la situaþiile
financiare individuale pregãtite în conformitate cu reglementãrile contabile aplicabile la nivel individual, cât ºi
la situaþiile financiare consolidate elaborate conform Standardelor Internaþionale de Raportare Financiarã
(„IFRS”). Numirea auditorului extern revine Consiliului de administraþie ºi este aprobatã în cadrul Adunãrii
Generale a Acþionarilor.
Cabinetul însãrcinat cu certificarea situaþiilor este Ernst & Young Assurance Services SRL.

Condus de Directorul General, Comitetul de Administrare a Riscurilor se întruneste trimestrial ºi ori de câte
ori este necesar. Obiectivele sale sunt gestionarea riscurilor majore ale Bãncii, cum ar fi riscul de creditare,
riscul de piaþã, riscul operaþional ºi riscul de imagine/ reputaþional.

Întâlnirile sãptãmanale ale acestui Comitet sunt conduse de Directorul General Adjunct care coordoneazã
activitatea reþelei ºi se referã la credite (atât pentru persoanele fizice, cât ºi pentru persoanele juridice) care
depãsesc, ca nivel, compeþentele directorilor executivi. Dosarele care nu sunt rezolvate în cadrul acestor
reuniuni sunt transmise Comitetului de Direcþie.

Comitetul de Gestiune a Activelor ºi Pasivelor se întruneste lunar sau mai frecvent dacã circumstanþele o
impun. Reuniunile sunt conduse de Directorul General. Comitetul urmãreste în principal expunerea la riscul
de dobândã, riscul de lichiditate ºi încadrarea în cei mai importanþi indicatori reglementari.
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Comitetul de Credit



Calendarul de comunicare
financiarã 2008

În conformitate cu regulile
aplicabile emitenþilor de valori
mobiliare ºi în linie cu strategia de
comunicare financiarã a Grupului
Société Générale, BRD publicã
anual, un calendar de comunicare
financiarã.
Acest document, agreat cu Bursa
de Valori Bucureºti ºi cu Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare,
guverneazã toate evenimentele
financiare ale Bãncii.

În fiecare an, cu ocazia prezentãrii
rezultatelor sale financiare anuale,
Banca organizeazã o conferinþã
de presã la care toþi jurnaliºtii,
analiºtii financiari ºi investitorii pot
obþine informaþii cu privire la
performanþele bãncii ºi la politica
sa de dezvoltare.

Calendarul financiar, prezentãrile
ºi rapoartele financiare
trimestriale, semestriale ºi anuale
pot fi consultate pe site-ul
instituþional: www.brd.ro

Telefon: (+40) 21 301. 61. 60
E-mail: investor@brd.ro

BRD se preocupã sã acorde în mod periodic atât acþionarilor, cât ºi
analiºtilor financiari, o informaþie riguroasã, omogenã ºi de calitate,
conform celor mai bune practici de piaþã ºi recomandãrilor autoritãþilor
bursiere.

O echipã dedicatã

O echipã dedicatã informeazã investitorii instituþionali ºi analiºtii
financiari români sau strãini cu privire la strategia Bãncii, evoluþiile
semnificative ºi rezultatele financiare. Astfel, o echipã responsabilã de
« relaþiile cu acþionarii » se aflã în totalitate la dispoziþia celor
aproximativ 18.000 de acþionari individuali ai bãncii.

Principiile noastre fundamentale

Politica noastrã în materie de informaþii financiare se bazeazã pe trei
principii:

� Garantarea accesului egal la informaþie pentru toþi acþionarii ºi a
disponibilitãþii imediate a acesteia;

� Respectarea termenelor legale în ceea ce priveºte publicarea
rezultatelor;

� Transparenþã.

Orice informaþie financiarã sau de altã naturã, consideratã a influenþa
cursul bursier al acþiunilor face obiectul unui comunicat pus la
dispoziþia investitorilor prin intermediul Bursei de Valori Bucureºti ºi a
Comisiei Naþionale a Valorilor Imobiliare.

Calendarul financiar pentru anul 2008 este urmãtorul:

21 februarie 2008 Prezentarea rezultatelor preliminare la 31
decembrie 2007 în cadrul întâlnirii cu analiºtii

22 aprilie 2008 Adunarea Generalã a Acþionarilor
23 aprilie 2008 Prezentare rezultate anuale 2007
14 mai 2008 Prezentarea rezultatelor trimestrului 1
11 august 2008 Prezentarea rezultatelor trimestrului 2
10 noiembrie 2008 Prezentarea rezultatelor trimestrului 3
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Relaþia cu acþionarii/investitorii



Puncte de reper privind
formarea profesionalã în 2007:

� un buget de 15.380 K RON
� peste 5.773 persoane formate
� 386.542 ore de formare

Implementarea în 2007 a
platformei de e-learning a permis
ameliorarea eficiacitãþii
programelor de formare ºi
scãderea costurilor.

Punem la dispozitia noilor angajati programe de integrare ºi de formare
profesionalã, care sã le asigure încã de la început o înþelegere a culturii
noastre ºi dimensiunea practicã a activitãþii lor ulterioare.

În cursul anului 2007, 1500 de noi angajaþi au beneficiat de acest
program complet de formare iniþialã, ceea ce reprezintã peste 30.000 de
zile-om de formare. BRD dispune de 3 Agenþii Scoalã amenajate la
Bucureºti, Iaºi ºi Predeal, ºi de 30 de traineri specializaþi pentru aceste
cursuri care includ cunoºtinte despre produse ºi servicii, proceduri ºi
aplicaþii informatice, noþiuni de risc, aspecte comportamentale ºi aplicaþii
practice.

Preocuparea Bãncii pentru dezvoltarea competenþelor colaboratorilor ei
nu se rezumã doar la noii angajaþi. Evoluþia ºi nevoile de formare ale
salariaþilor sunt urmãrite în permanenþã. Traiectoria de dezvoltare este
stabilitã împreunã cu aceºtia ºi este susþinutã prin programe de formare
personalizate, care rãspund celor mai diverse nevoi:
� programe destinate managementului de proximitate
� programe de leadership pentru încadrarea strategicã
� îndrumarea dezvoltãrii individuale a angajaþilor.
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Resurse umane

Recrutare ºi Formare Profesionalã

Numãr angajaþi
Sfârºit de an (consolidat)

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07

4.292 4.539

5.636

7.286

8.489



BRD îºi propune sã dezvolte
competenþele ºi sã îndrume
evoluþia profesionalã a salariaþilor
sãi. Pentru a atrage persoanele de
valoare ºi a fideliza personalul,
BRD a investit în principalele
procese care contribuie la
aceasta:

� Recrutare atât externã, cât ºi
internã

� Integrare
� Dezvoltarea competenþelor
(formare)

� Dezvoltarea carierei (parcurs
profesional)

� Evaluarea performanþelor
(întâlnirea de evaluare)

Programele START
Prin aceste programe, BRD doreºte sã atragã, dezvolte ºi reþinã
talentele, sã formeze tinerii cu potenþial ridicat care pot deveni experþi
sau manageri.

Banca pune la dispoziþia participanþilor la programe instrumentele
necesare pentru dezvoltarea profesionalã ºi personalã. Îndrumarea
participanþilor de cãtre responsabilii lor ierarhici ºi de specialiºtii
Departamentului Resurse Umane constituie un atu major al acestor
programe.

Specializãrile pe care le propunem tinerilor vizeazã domenii diverse:
auditul, comercialul, informatica, finanþele sau funcþiile suport.

Evoluþia participanþilor:

� spre comercial - 80%
� spre domeniul de management al riscurilor, finanþe ºi fluxuri - 20%

La finele anului 2007, 33 de persoane participau la programele START .
Programe START

� Start AUDITEUR
� Start COMMERCIAL
� Start FINANCIER
� Start IT
� Start MANAGER
� Start GRANDES ECOLES

Integrarea noilor angajaþi
Pentru noii angajaþi a fost prevãzut un program de integrare, pentru a
le aduce un plus în ceea ce priveºte alinierea la practicile Grupului
Société Générale, clarificarea rolului diferitilor actori, ameliorarea
procesului de transmitere de informaþii.

În 2007, BRD a dovedit din nou cã este Cel mai dorit angajator în
rândul tinerilor. Asociaþia Studenþilor Economiºti din România (ASER)
a desemnat BRD al treilea an la rând “Cel mai dorit angajator” . BRD
este, de asemenea, compania cu “Cea mai mare implicare în mediul
studenþesc” — distincþie oferitã în 2007 de ASER.
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Gestiunea Carierei

Premii ºi recunoasteri



BRD - Groupe Société Générale
doreºte sã participe activ la
dezvoltarea societãþii româneºti în
ansamblul sãu.
Parteneriatele cu societatea civilã
se inscriu în cultura noastrã de
dialog cu comunitatea ºi reflectã
dorinþa noastrã de a ne planifica
acþiunile pornind de la aspiraþiile
lumii care ne inconjoarã.

În concordanþã cu strategia Société
Générale la nivel mondial, dar ºi cu
necesitãþile locale, am ales sã ne
implicãm în cinci domenii: artã ºi
culturã, educaþie, sport, acþiuni
umanitare ºi protecþia mediului.

BRD sprijinã proiecte de teatru, film, muzicã clasicã, artã
contemporanã ºi ne implicãm în promovarea patrimoniului cultural
românesc. Prin parteneriatul cu Institutele Culturale Franceze din
România, promoveazã schimburile culturale între România ºi Franþa.
Parteneriatele tradiþionale cu Opera Românã, cu Muzeul Naþional de
Artã Contemporanã, cu Muzeul Naþional de Artã al României, cu
UNITER sau cu Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã « Ion Luca Caragiale » au continuat ºi s-au dezvoltat
în 2007.

Tinerii sunt cel mai important capital pentru societatea româneascã de
mâine. BRD îi ajutã pe tineri sã devinã adevãraþi profesioniºti,
implicându-se atât financiar, cât ºi personal - folosind experienþa
propriilor angajaþi.

BRD este activã în mediul universitar, prin parteneriate
cu asociaþii studenþeºti (AIESEC, ASER, BEST), dar ºi
prin alte iniþiative, cum ar fi Bursele Academice sau
programul de educaþie pentru elevi „Înveþi ºi Câºtigi cu
BRD”. De asemenea, BRD se implicã ºi în educaþia
extraºcolarã a tinerilor prin programul Youth Bank —
program prin care liceenii sunt învãtaþi sã construiascã
ºi sã deruleze programe de implicare comunitarã.
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Responsabilitatea socialã

Educaþie

Arta ºi cultura



În cadrul BRD se preþuiesc valorile pe care le promoveazã
rugby-ul: angajament, respectul adversarului, spirit de
echipã. Acesta e motivul pentru care banca sprijinã de
peste 7 ani rugby-ul românesc. Din 2000 am implementat,
alãturi de Federaþia Românã de Rugby, un program de
redresare a acestui sport.

Susþinem însã ºi alte sporturi. BRD este
partenerul Federaþiei Române de Tenis, iar din
1998, partenerul oficial al Turului Ciclist al
României.

De mulþi ani suntem partenerii unor asociaþii de ajutorare a copiilor defavorizaþi ºi a persoanelor vârstnice:
Samusocial, Asociaþia « Valentina », Organizaþia « Salvaþi Copiii », Asociaþia pentru Sprijinirea Copiilor cu

Handicap Fizic din România, Asociaþia Umanitarã « Equilibre»
pentru ajutorarea persoanelor vârstnice, etc.

Voluntariatul Angajaþilor. Prin participarea sa la proiectul
Eurohabitat Rãdãuþi 2007, în perioada 3-7 septembrie 2007,
BRD s-a implicat în cea mai mare acþiune de voluntariat din
Europa. Peste 650 de voluntari au construit în doar 5 zile 27
de case. BRD a fost partener principal ºi a participat ºi cu
angajaþi voluntari pentru construcþia unei case.

Implicarea noastrã în protecþia mediului reprezintã o investiþie durabilã în societatea în care ne desfãºurãm
activitatea.
BRD monitorizeazã ºi încearcã sã reducã consumul de resurse cu impact asupra mediului în activitatea de zi
cu zi a bãncii. De asemenea, banca susþine iniþiativele care urmãresc educarea populaþiei în privinþa protecþiei
mediului inconjurãtor.
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Acþiuni umanitare

Protecþia mediului

Sport



Cadrul general

Banca abordeazã riscul in mod
prudent, în conformitate cu
strategia sa pe termen lung.
Politicile ºi activitãþile de
management al riscului sunt în
concordanþã cu practicile Société
Générale, ºi se concentreazã
asupra identificãrii ºi evaluãrii
riscurilor într-un stadiu incipient.
Banca implementeazã aceastã
abordare, prin intermediul funcþiei
de management al riscului, funcþie
independentã de structurile
comerciale.

Gestionarea riscului de credit se bazeazã pe câteva principii importante,
cum ar fi:

� analizarea ºi aprobarea lansãrii de noi produse ºi activitãþi
generatoare de risc de cãtre conducerea bãncii;

� utilizarea de criterii bine definite de acordare a creditului, în funcþie
de tipul de clientelã, implicând atât cunoaºterea detaliatã a
debitorului, cât ºi a destinaþiei ºi structurii creditului, precum ºi a
sursei de rambursare, solicitarea de garanþii reale sau personale
pentru diminuarea riscului de credit la niveluri acceptabile;

� procese bine formalizate pentru aprobarea creditelor, incluzând un
sistem clar de competenþe de aprobare;

� monitorizarea continuã a expunerilor, la nivel individual, respectiv la
nivel de grup de expuneri, unde este cazul;

� monitorizarea ºi raportarea periodicã, cãtre conducerea bãncii, a
calitãþii portofoliilor de credit;

� verificarea periodicã a activitãþii de creditare, de cãtre funcþia de
audit intern;

� utilizarea unui sistem pentru identificarea ºi gestionarea creditelor
neperformante ºi a diferitelor aspecte rezultate din aceastã activitate,
utilizând indicatori obiectivi.

Obiectivul riscului de credit este menþinerea unui portofoliu echilibrat pe
sectoare economice, categorii de clientelã ºi zone geografice. La 31
decembrie 2007, expunerea sectorialã era cea de mai jos.
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Managementul riscului

Riscul de credit



Controlul ºi gestionarea riscurilor de piaþã au fost întãrite, þinând cont, pe de o parte, de influenþa crizei
"subprime" ºi de turbulenþele de pe pieþele internaþionale, ºi pe de altã parte, de dezvoltarea tranzacþiilor cu
instrumente de piaþã în România.

BRD are o abordare prudentã, banca orientându-se spre acoperirea nevoilor clienþilor, fãrã sã-ºi asume poziþii
în nume propriu.

Riscul operaþional reprezintã riscul de pierderi rezultate din proceduri interne inadecvate sau nerespectate,
erori umane, erori legate de sisteme, dar ºi din evenimente externe.

Banca utilizeaza urmãtoarele trei metodologii de administrare a riscului operaþional: Autoevaluarea riscurilor
ºi controalelor (RCSA); Colectarea informaþiilor privind pierderile (OLDC) ºi Indicatorii de risc (KRI).

RCSA este o abordare structuratã preventivã pentru identificarea ºi evaluarea riscurilor ºi implementarea
acþiunilor necesare pentru a preveni riscurile care au fost identificate ºi evaluate ca inacceptabile, având în
vedere toleranþa Bãncii faþã de risc. OLDC este o metodologie care permite colectarea sistematicã a
pierderilor de risc operaþional care depãºesc un anumit prag, urmate de raportarea cãtre managementul
superior. KRI utilizeazã un set de indicatori (pe zone evaluate ca având risc ridicat) a cãror monitorizare indicã
posibile schimbãri nefavorabile în profilul de risc operaþional, declanºând astfel acþiuni adecvate.

Pe lângã aceste metodologii de managementul al riscului, Banca atenueazã anumite riscuri operaþionale prin
poliþe de asigurare.
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Riscul de piaþã

Riscul operaþional

Resurse primare, energie electricã
7%

Industrie chimicã
ºi petrochimie
4%

Metalurgie, siderurgie, construcþie de
maºini-utilaje, electrice ºi
electrotehnice
6%

Industria lemnului, celulozei
ºi hârtiei
6%

Industrie textilã, confecþii,
marochinãrie
2%

Construcþii, proiecte, materiale de
construcþii, sticlãrie, porþelan
17%Industrie alimentarã, agriculturã

9%

Comerþ, turism
33%

Prestãri de servicii,
alte sectoare

14%

Transport ºi telecomunicaþii
5%

Repartizarea sectorialã 31.12.2007



Pentru a reduce riscurile operaþionale, BRD a
elaborat, de mai mulþi ani, planuri ºi a
implementat dispozitive de continuitate a
activitãþii, care sunt supuse în mod periodic la
teste.

Soluþii de back-up au fost dezvoltate cu
parteneri specializaþi în IT ºi telecomunicaþii.

BRD dispune de un centru de back-up
informatic ºi de centre de repliere dotate cu
posturi de lucru dedicate ºi funcþionale.

Punerea în funcþiune a unui centru de repliere
nou ºi modern reprezintã cea mai importantã
evoluþie înregistratã de bancã în 2007.

Tot în 2007, organizarea ºi planul de gestionare a
situaþiilor de crizã au fost ameliorate ºi detaliate.
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Planul de continuitate a activitãþii
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Cãtre Acþionarii BRD — Groupe Société Générale S.A.

Raport asupra situaþiilor financiare

1. Am auditat situaþiile financiare anexate ale bãncii BRD — Groupe Société Générale S.A. ºi ale subsidiarelor
sale (“Banca”) care cuprind bilanþul consolidat la data de 31 decembrie 2007, contul de profit ºi pierdere
consolidat, situaþia consolidatã a modificãrilor capitalului propriu ºi situaþia consolidatã a fluxurilor de trezorerie
pentru exerciþiul financiar încheiat la aceastã datã ºi un sumar al politicilor contabile semnificative ºi alte note
explicative. Situaþiile financiare menþionate se referã la:

Activ net/Total capitaluri: 3,097,685 mii lei
Rezultatul net al exerciþiului financiar: 1,019,375 mii lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situaþiile financiare

2. Conducerea Bãncii rãspunde pentru întocmirea ºi prezentarea fidelã a acestor situaþii financiare în
conformitate cu Ordinul Guvernatorului Bãncii Naþionale a României Nr 5. din 22 Decembrie 2005, cu
modificãrile ulterioare, care cere ca aceste situaþii financiare consolidate sã fie pregãtite în conformitate cu
Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã. Aceastã responsabilitate include: proiectarea,
implementarea ºi menþinerea unui control intern relevant pentru întocmirea ºi prezentarea fidelã a situaþiilor
financiare care sã nu conþinã denaturãri semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea ºi aplicarea
politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimãri contabile rezonabile în circumstanþele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastrã este ca, pe baza auditului efectuat, sã exprimãm o opinie asupra acestor situaþii
financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari
din România. Aceste standarde cer ca noi sã respectãm cerinþele etice ale Camerei, sã planificãm ºi sã
efectuãm auditul în vederea obþinerii unei asigurãri rezonabile cã situaþiile financiare nu cuprind denaturãri
semnificative.

4. Un audit constã în efectuarea de proceduri pentru obþinerea probelor de audit cu privire la sumele ºi
informaþiile prezentate în situaþiile financiare. Procedurile selectate depind de raþionamentul profesional al
auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativã a situaþiilor financiare, datorate fraudei
sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea ºi
prezentarea fidelã a situaþiilor financiare ale Bãncii pentru a stabili procedurile de audit relevante în
circumstanþele date, dar nu ºi în scopul exprimãrii unei opinii asupra eficienþei controlului intern al Bãncii. Un
audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite ºi rezonabilitatea
estimãrilor contabile elaborate de cãtre conducere, precum ºi evaluarea prezentãrii situaþiilor financiare luate
în ansamblul lor.

Raport de audit financiar

Raport asupra situaþiilor financiare
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5. Considerãm cã probele de audit pe care le-am obþinut sunt suficiente ºi adecvate pentru a constitui baza
opiniei noastre de audit.

Bazele opiniei cu rezerve

6. Prezentãri incomplete
Banca nu a inclus în notele la situaþiile financiare toate prezentãrile prevãzute în Standardul Internaþional de
Raportare Financiarã nr. 7 „Instrumente financiare: prezentãri”, urmãtoarele nefiind prezentate (anul curent ºi
anul precedent):
O analizã a expunerii maxime la riscul de credit pentru fiecare clasã de instrumente financiare, informaþii cu
privire la ratingul de credit pentru active financiare care nu sunt nici restante, nici depreciate, o analizã pe
maturitãþi a fluxurilor de trezorerie neactualizate, aferente datoriilor financiare, analiza de senzitivitate a ratei
dobânzii care aratã efectul descreºterii ratelor de dobândã asupra contului de profit ºi pierdere ºi asupra
capitalurilor proprii, creanþa ataºatã a creditelor depreciate ºi activele intrate în posesia Bãncii în cursul anului
în baza executãrii contractelor de garanþie aferente.

Opinia

7. În opinia noastrã, cu excepþia omiterii prezentãrilor la care se face referire în alineatul anterior, situaþiile
financiare consolidate prezintã în mod adecvat, sub toate aspectele importante, poziþia financiarã consolidatã
a Bãncii la 31 decembrie 2007, ºi a rezultatelor operaþiunilor sale financiare consolidate ºi a situaþiei
consolidate a fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la aceasta datã, în conformitate cu Ordinul
Guvernatorului Bãncii Naþionale a României Nr 5. din 22 Decembrie 2005 cu modificãrile ulterioare, ºi în
conformitate cu Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã (care, pentru raportarea situaþiilor
financiare consolidate, este o cerinþã a Ordinului Guvernatorului Bãncii Naþionale a României, Nr 5. din 22
decembrie 2005, articolul 171).

Alte aspecte

8. Acest raport este adresat exclusiv acþionarilor Bãncii în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea
raporta acþionarilor Bãncii acele aspecte pe care trebuie sã le raportãm într-un raport de audit financiar, ºi nu
în alte scopuri. În mãsura permisã de lege, nu acceptãm ºi nu ne asumãm responsabilitatea decât faþã de
Bancã ºi de acþionarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia
formatã.

Raport asupra conformitãþii raportului consolidat al administratorilor cu situaþiile financiare consolidate

În concordanþã cu Ordinul Guvernatorului Bãncii Naþionale a României Nr 5. din 22 Decembrie 2005, articolul 176,
punctul e), noi am citit raportul consolidat al administratorilor ataºat situaþiilor financiare consolidate. Raportul
consolidat al administratorilor nu face parte din situaþiile financiare consolidate. În raportul consolidat al
administratorilor, noi nu am identificat informaþii financiare care sã fie în mod semnificativ neconcordante cu
informaþiile prezentate în situaþiile financiare consolidate alãturate.

Ernst&Young Assurance Services SRL

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România Bucuresti, România
Cu nr. 77/15 August 2001 12 martie 2008
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Bilanþ consolidat
la data de 31 decembrie 2007
(Sume în mii lei)

Note 31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
ACTIVE

Disponibilitãþi 4 938.137 792.849
Conturi la Banca Centralã 5 10.287.975 7.656.066
Conturi curente ºi depozite la bãnci 6 801.358 524.179
Active disponibile pentru vânzare 7 118.221 29.092
Credite, net 8 25.224.949 17.576.635
Creanþe din leasing 9 1.055.972 713.570
Investiþii în asociaþi 10 61.392 41.616
Imobilizãri corporale, net 11 1.166.212 1.141.640
Fondul comercial, net 12 50.151 50.151
Imobilizãri necorporale, net 13 36.884 26.296
Impozitul amânat activ, net 18 16.872 37.263
Alte active 14 224.457 89.727

Total active 39.982.580 28.679.084

DATORII SI CAPITALURI PROPRII
Depozite la vedere ºi conturi curente 15 14.597.857 8.252.135
Depozite la termen 16 14.010.399 12.918.346
Împrumuturi 17 7.810.756 5.002.147
Datoria cu impozitul curent 90.153 11.454
Alte datorii 19 375.730 184.049

Total datorii 36.884.895 26.368.131

Capital social 20 2.515.622 2.515.622
Rezerve privind activele
disponibile pentru vânzare 699 3.035
Rezultat reportat/(Deficit acumulat) 554.513 (211.208)

Interes minoritar 26.851 3.504

Total capitaluri proprii 3.097.685 2.310.953

Total datorii ºi capitaluri proprii 39.982.580 28.679.084

Situaþiile financiare au fost autorizate de cãtre conducere pe 12 martie 2008 ºi sunt semnate din partea Bãncii de:

Patrick Gelin Petre Bunescu
Preºedinte Director General, Director General Adjunct,

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Contul de rezultat consolidat pentru anul
încheiat la 31 decembrie 2007
(Sume în mii lei)

Note 31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Venituri din dobânzi 22 2.837.724 2.021.349
Cheltuieli cu dobânzile 23 (1.338.330) (836.317)
Venituri nete din dobânzi 1.499.394 1.185.032
Deprecierea creditelor (143.678) (71.793)

Venituri nete dupã deprecierea creditelor 1.355.716 1.113.239

Venituri din comisioane, net 24 632.313 395.859

Venituri din diferente de curs, net 25 324.780 214.069
Venituri din asociaþi 5.725 696
Alte venituri 26 42.752 47.269

Venituri înainte de cheltuielile operaþionale 2.361.286 1.771.132

Contribuþia la Fondul de Garantare a Depozitelor 27 (11.682) (14.406)
Cheltuieli cu salariile ºi asimilate 28 (552.519) (402.799)
Amortizarea ºi deprecierea mijloacelor fixe 29 (136.228) (107.429)
Alte cheltuieli operaþionale 30 (445.604) (451.440)
Total cheltuieli operaþionale (1.146.033) (976.074)

Profit brut (înainte de impozitul pe profit) 1.215.253 795.058

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent 18 (175.025) (119.772)
Venitul/ (cheltuiala) cu impozitul pe profit amânat 18 (20.853) 28.344
Total impozit pe profit (195.878) (91.428)

Profit net 1.019.375 703.630

Profit/(pierdere) atribuibil(ã) interesului minoritar (2.261) 2.675
Profit atribuibil acþionarilor societãþii mamã 1.021.636 700.955

Rezultat pe acþiune (în RON) 36 1,4660 1,0058

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Situaþia consolidatã a fluxurilor de trezorerie
pentru anul încheiat la 31 decembrie 2007
(Sume în mii lei)

Note 31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Fluxurile de trezorerie ale activitãþii operaþionale

Profit înainte de impozitul pe profit 1.215.253 795.058

Ajustãri pentru elementele nemonetare
Cheltuieli cu deprecierea ºi amortizarea 126.618 105.473
Pierdere netã cu scoaterea din gestiune
a activelor corporale ºi necorporale (1.136) (3.180)
Pierdere din reevaluarea investiþiilor (4.432) 3.648
Deprecierea creditelor ºi alte cheltuieli cu provizioanele 143.678 56.806

Profit înainte de modificarea
activelor ºi pasivelor operaþionale 1.479.981 957.805

Modificari ale activelor ºi pasivelor
din activitatea operaþionalã

Rezerve minime obligatorii la BNR (2.745.889) (3.376.180)
Depozite blocate (1) 57
Active disponibile pentru vânzare (91.465) 10.705
Credite (7.791.992) (8.126.625)
Creante din leasing (342.402) (139.161)
Alte active (135.192) (23.601)
Depozite la vedere ºi conturi curente 6.345.722 3.089.555
Depozite la termen 1.092.053 2.804.971
Alte datorii 190.407 49.428

Total modificãri ale activelor ºi pasivelor
operaþionale (3.478.759) (5.710.851)

Plãþi privind impozitul pe profit (96.326) (116.261)

Disponibilitãþi din activitãþi operaþionale (2.095.104) (4.869.307)

Activitãþi de investiþii
Achiziþii titluri de participaþie (15.344) (10.955)
Vânzãri titluri de participaþie — 4.923
Achiziþii de active corporale ºi necorporale (171.388) (211.677)
Încãsãri din vânzarea de active corporale ºi necorporale 10.745 5.136

Disponibilitãþi din activitãþi de investiþii (175.987) (212.573)

Disponibilitati din activitati de finantare
Cresterea imprumuturilor 2.808.609 2.608.495
Cresterea capitalului social al filialelor 25.608 —
Plati de dividende (254.640) (213.606)

Disponibilitãþi nete din activitãþi de finanþare 2.579.577 2.394.889

Modificãri nete în disponibilitãþi ºi asimilate 308.486 (2.686.991)

Disponibilitãþi ºi asimilate la începutul perioadei 31 1.430.651 4.117.642

Disponibilitãþi ºi asimilate la sfârºitul perioadei 31 1.739.137 1.430.651

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Situaþia consolidatã a miºcãrilor
în capitaluri proprii pentru
anul încheiat la 31 decembrie 2007
(Sume în mii lei)

Note Capital Rezerve privind Interes Rezultat Total
social activele minoritar reportat /

dosponibile (pierdere
pentru acumulatã)
vânzare

31 decembrie 2005 2.515.622 4.987 829 (696.887) 1.824.551

(Pierdere)/Profit net(ã) în 2006 — — 2.675 700.955 703.630

Distribuirea dividendelor
pentru 2005 — — (215.277) (215.277)

Modificarea valorii juste a activelor

disponibile pentru vânzare — (1.952) — — (1.952)

31 decembrie 2006 2.515.622 3.035 3.504 (211.208) 2.310.953

Creºterea capitalului social 25.608 25.608

Profit net în 2007 (2.261) 1.021.636 1.019.375

Distribuirea dividendelor
pentru 2006 (255.916) (255.916)

Modificarea valorii juste a activelor

disponibile pentru vânzare (2.336) (2.336)

31 decembrie 2007 20 2.515.622 699 26.851 554.513 3.097.685

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare



Note la situaþiile financiare consolidate
(Sume în mii lei)

1. Informaþii generale

BRD—Groupe Société Générale („Banca” sau „Grupul”) este o societate pe acþiuni înregistratã în
România. Banca ºi-a început activitatea ca societate bancara 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.

Acþionarul principal este Société Générale France („Societatea mamã”).

Banca are 806 unitãþi teritoriale (31 decembrie 2007: 600). Pe parcursul anului 2007, Banca a avut în
medie 8.013 salariaþi (2006: 6.605), iar la sfârºitul anului avea 8.534 (31 decembrie 2007: 7.286).

BRD—Groupe Société Générale oferã întreaga gamã de servicii bancare destinate persoanelor fizice ºi
juridice, conform legislaþiei în vigoare. Banca acceptã depozite ºi acordã credite, efectueazã plaþi prin
transfer în România ºi strãinãtate, presteazã servicii de schimb valutar ºi alte servicii bancare pentru
clienþi persoane fizice ºi juridice.

BRD—Groupe Société Générale este cotatã la categoria I a Bursei de Valori Bucureºti („BVB”) începând
cu 15 ianuarie 2001.

Structura acþionariatului se prezintã astfel:

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Société Générale France 58,32% 58,32%
SIF Oltenia 5,41% 5,34%
SIF Muntenia 5,27% 5,27%
SIF Moldova 5,03% 5,05%
SIF Banat Criºana 4,60% 4,60%
SIF Transilvania 5,00% 5,00%
Banca Europeanã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare („BERD”) 5,00% 5,00%
Alþi acþionari 11,37% 11,42%
Total 100,00% 100,00%

2. Bazele pregãtirii

a) Bazele contabilizãrii

Situaþiile financiare consolidate ale Bãncii ºi filialelor sale au fost întocmite în conformitate cu
Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã („IFRS”) emise de Consiliul Standardelor
Internaþionale de Contabilitate (IASB) ºi conþin bilanþul consolidat, contul de rezultat consolidat, situaþia
consolidatã a miºcãrilor în capitaluri proprii, situaþia consolidatã a fluxurilor de trezorerie ºi note.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Situaþiile financiare consolidate sunt prezentate în lei româneºti („RON”), care reprezintã pentru Bancã
ºi filialele sale moneda fucþionalã ºi de prezentare, rotunjite la 1.000 unitãþi, ºi sunt întocmite în baza
costului istoric, modificat astfel încât sã includã valoarea justã a unor instrumente financiare.

b) Bazele consolidãrii

Situaþiile financiare consolidate cuprind situaþiile financiare ale BRD Groupe Société Générale ºi ale
filialelor sale la 31 decembrie 2007. Situaþiile financiare ale filialelor sunt întocmite pentru aceeaºi
perioadã de raportare ca a societãþii—mamã, folosindu-se politici contabile consecvente.

O filialã este o întreprindere asupra cãreia Banca exercitã controlul. Controlul se presupune cã existã
atunci când Banca deþine în mod direct sau indirect mai mult de 50% din acþiunile cu drept de vot ale
unei întreprinderi. Situaþiile financiare consolidate includ situaþiile financiare ale BRD Groupe Société
Générale SA ºi ale urmãtoarelor filiale: BRD Sogelease IFN S.A (deþinere de 99,96%, 2006: 99,96%),
BRD Finance IFN S.A (deþinere de 49%, 2006: 49%), BRD Securities — Groupe Société Générale SA
(deþinere de 99,82%, 2006: 99,82%), BRD Corporate Finance SRL (deþinere de 100 %, 2006: 51,25%)
ºi ALD Automotive SRL (deþinere de 20 %, 2006: 20%). Toate filialele au sediul central în Bucureºti, Blvd
Ion Mihalache nr. 1—7. Toate tranzacþiile ºi soldurile dintre BRD—Groupe Société Générale ºi filialele
consolidate, precum ºi câºtigurile ºi pierderile nerealizate din tranzacþii între bancã ºi filiale, au fost
eliminate.

Filialele sunt consolidate de la data achiziþiei, aceasta fiind datã la care banca obþine controlul, ºi
continuã sã fie consolidate pânã la data când acest control înceteazã.

Capitalurile proprii ºi profitul net atribuibil interesului minoritar sunt prezentate separat în bilanþ, respectiv
în contul de profit ºi pierdere.

Achiziþiile de interes minoritar sunt contabilizate folosind aceeaºi metodã ca societatea mamã, adicã
diferenþa dintre suma plãtitã ºi valoarea justã a activelor nete achiziþionate este recunoscutã ca fond de
comerþ. Orice diferenþã negativã a costului de achiziþie faþã de valoarea justã a activelor nete
identificabile (reducere la achiziþie) va fi recunoscutã direct în contul de profit ºi pierdere al anului în care
se face achiziþia.

c) Modificãri ale politicilor contabile ºi adoptarea unor IFRS revizuite/modificate

Banca a adoptat urmãtoarele interpretãri ºi amendamente aduse IFRS de la 1 ianuarie 2007 ºi în cursul
anului 2007:

— IFRS 7, Instrumente Financiare: informatii de furnizat, si un amendament complementar la IAS
1, Prezentarea situaþiilor financiare — Prezentare de Capital (intrã în vigoare pentru exerciþiile
financiare care încep la sau dupã 1 ianuarie 2007)
IFRS 7 introduce noi cerinþe de prezentare pentru a îmbunãtãþi informaþiile despre instrumentele
financiare. Acest standard cere prezentarea de informaþii calitative ºi cantitative privind expunerea la
riscurile provenind din instrumente financiare, inclusiv un minim de prezentãri referitoare la riscul de
credit, riscul de lichiditate ºi riscul de piatã, inclusiv analiza senzitivitãþii la riscul de piaþã. Standardul
înlocuieºte IAS 30, Informaþii prezentate în situaþiile financiare ale bãncilor ºi ale instituþiilor financiare
similare, precum ºi cerinþele de prezentare din IAS 32, Instrumente financiare: prezentare ºi descriere.
Standardul este aplicabil tuturor entitãþilor care aplicã IFRS.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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Amendamentul la IAS 1 indroduce cerinþe de prezentare referitoare la nivelul de capital al entitaþii ºi la
felul cum aceasta îºi gestioneazã capitalul. Banca a evaluat impactul aplicãrii IFRS 7 ºi al
amendamentului la IAS 1 ºi a ajuns la concluzia cã principalele cerinþe de prezentare suplimentare se
referã la analiza senzitivitãþii la riscul de piaþã si cele privind capitalul.

— IFRIC 7, Aplicarea metodei retratãrii conform IAS 29, Raportarea financiarã in economiile
hiperinflaþioniste (intrã in vigoare pentru exerciþiile financiare care încep la sau dupã 1 martie 2006)

IFRIC 7 cere entitãþilor sã aplice IAS 29 Raportarea financiarã în economiile hiperinflaþioniste în
perioada de raportare în care entitatea identificã pentru prima oarã existenþa hiperinflaþiei în economia
monedei sale funcþionale, ca ºi cum economia ar fi fost dinainte hiperinflaþionistã.
IFRIC 7 nu este relevant pentru activitatea Bãncii.

— IFRIC 8, Aria de aplicabilitate a IFRS 2 (intrã în vigoare pentru exerciþiile financiare care încep la sau
dupã 1 mai 2006).

IFRIC 8 clarificã faptul cã IFRS 2 Plata pe baza de acþiuni se aplicã oricãrei tranzacþii prin care o entitate
a acordat instrumente de capitaluri proprii sau au contractat o datorie (pe baza valorii intrumentelor de
capitaluri proprii ale sale) atunci când compensaþia care poate fi identificatã de entitate se dovedeste a
fi mai micã decat valoarea justã a intrumentelor acordate.
IFRIC 8 nu este relevant pentru activitatea Bãncii.

— IFRIC 9, Reevaluarea derivativelor incorporate (intrã în vigoare pentru exerciþiile financiare care
încep la sau dupã 1 iunie 2006)

IFRIC 9 cere ca o entitate sã evalueze dacã un contract conþine un instrument derivat incorporat la data
la care entitatea devine parte la contract pentru prima datã ºi interzice reevaluarea, cu excepþia cazului
în care existã o modificare semnificativã a contractului în ceea ce priveste fluxurile de numerar.
Banca este în curs de a evalua impactul pe care aceastã interpretare îl va avea asupra situaþiilor
financiare.

— IFRIC 10, Raportarea financiarã interimarã ºi deprecierea (intrã în vigoare pentru exerciþiile
financiare care încep la sau dupa 1 noiembrie 2006).

Aceastã interpretare poate avea impact asupra situaþiilor financiare în cazul în care a fost recunoscutã
o pierdere din depreciere în situaþiile financiare interimare în legaturã cu investiþii disponibile pentru
vânzare, instrumente de capitaluri necotate contabilizate la cost, fondul comercial, aceasta
nemaiputând fi reversata în perioade de raportare interimare ulterioare sau în situatiile financiare
anuale.

d) Standarde ºi Interpretari emise, dar care nu au intrat încã în vigoare

Banca a ales sã nu adopte în avans anumite standarde noi, amendamente ºi interpretari ale
standardelor existente, publicate ºi obligatorii pentru exerciþiile finaciare care incep la 1 ianuarie 2008
sau ulterior, dupã cum urmeazã:

— IFRS 8, Segmente operationale (intrã in vigoare pentru exerciþiile financiare care încep la sau dupã
1 ianuarie 2009)
IFRS 8 înlocuieºte IAS 14, Raportarea pe segmente ºi prezintã abordarea managementului privind
raportarea pe segmente. Informaþia raportatã ar trebui sã fie aceea pe care managementul o foloseºte

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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la nivel intern pentru evaluarea performanþei segmentelor operaþionale ºi alocarea resurselor aferente
acestor segmente. Informaþiile pot fi diferite de cele raportate în bilanþ ºi în contul de rezultate ºi, ca
urmare, entitãþile trebuie sã asigure explicaþii ºi reconcilieri ale diferenþelor.

Banca este în curs de a evalua impactul pe care acest nou standard îl va avea asupra situaþiilor
financiare.

— IAS 23 (revizuit), Costurile îndatorãrii (intrã în vigoare pentru exerciþiile financiare care încep la sau
dupã 1 ianuarie 2009)

Tratamentul de bazã în variantã de standard existentã, de a evidenþia imediat costurile îndatorãrii ca ºi
cheltuieli în contul de profit ºi pierdere, este eliminat în cazul activelor cu ciclu lung de producþie. Toate
costurile îndatorãrii care sunt direct atribuibile construcþiei sau achiziþionãrii de active cu ciclu lung de
producþie trebuie capitalizate. Activele cu ciclu lung de producþie sunt activele care necesitã o perioadã
substanþiala de timp pentru a le aduce la stadiul de vânzare sau folosire. În conformitate cu prevederile
tranzitorii ale Standardului, Banca va aplica noile prevederi ale Standardului în mod prospectiv. În
consecinþã, Banca va capitaliza doar acele costuri ale îndatorãrii apãrute dupã 1 ianuarie 2009 nu ºi pe
cele care au fost deja recunoscute ca ºi cheltuieli.

— IFRIC 11, IFRS 2 — Tranzacþii cu acþiunile grupului ºi cu acþiuni proprii (intrã în vigoare pentru
exerciþiile financiare care încep la sau dupa 1 martie 2007)

Interpretarea cere ca tranzacþiile prin care unui angajat i se acordã drepturi la intrumentele de capitaluri
ale entitãþii, sã fie contabilizate ca tranzacþii cu plata pe bazã de acþiuni de cãtre entitate, chiar dacã
acesta alege sau i se cere sã cumpere aceste instrumente de la o terþã parte, sau dacã acþionarii entitãþii
furnizeazã intrumentele de capitaluri necesare.

Aceasta interpretare se referã, la modalitatea în care filialele contabilizeazã în situaþiile lor financiare
individuale tranzacþiile prin care angajaþii acestora primesc drepturi asupra intrumentelor de capitaluri
ale societãþii—mama.

IFRIC 11 nu este relevant pentru activitatea Bãncii.

— IFRIC 12, Tranzacþii de concesionare de servicii (intra în vigoare pentru exerciîiile financiare care
încep la sau dupã 1 ianuarie 2008)

Interpretarea subliniazã o abordare prin care se contabilizeazã aranjamentele contractuale care rezultã
din faptul cã entitãþile oferã servicii publice. Conform acestei interpretãri operatorul nu poate contabiliza
infrastructura ca imobilizãri corporale, ci ca un activ financiar ºi / sau imobilizare necorporalã.
IFRIC 12 nu este relevant pentru activitatea Bãncii.

— IFRIC 13, Programe de fidelizare a clientelei (intra în vigoare pentru exerciîiile financiare care încep
la sau dupã 1 iulie 2008)

IFRIC 13 cere ca premiile acordate clienþilor prin programe de fidelizare sã fie înregistrate ca o
componentã separatã a tranzacþiei în urma careia sunt acordate. Astfel suma primitã este atribuitã
premiului acordat ºi mãsuratã ulterior la cost amortizat.

Banca estimeazã cã aceastã interpretare nu va avea impact asupra situaþiilor financiare. În prezent nu
existã asemenea programe.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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— IFRIC 14, IAS 19 : Plafonarea activului de beneficii, cerinþele minime de finanþare ºi interacþi-
unile lor (intra în vigoare pentru exerciþiile financiare care încep la sau dupã 1 ianuarie 2008)

IFRIC 14 oferã asistenþã în stabilirea plafonului pentru surplusul din planul de beneficii determinate ce
poate fi recunoscut ca un activ în conformitate cu IAS 19, Beneficiile angajaþilor. De asemenea
interpretarea explicã, cum acest plafon poate fi influenþat de o cerinþã minimã de finanþare ºi doreste sã
standardizeze practicile curente existente.

Banca estimezã cã aceasta Interpretare, nu va avea nici un impact asupra situaþiilor financiare,
deoarece toate planurile de beneficii determinate înregistreazã în prezent pierdere.

— IAS 1, Prezentarea situaþiilor financiare (intra în vigoare pentru exerciþiile financiare care încep la
sau dupã 1 ianuarie 2009)

IAS 1 a fost revizuit pentru a îmbunãtãþi calitatea informaþiilor prezentate în situaþiile financiare. Una
dintre cele mai importante modificãri este aceea ca situaþia modificãrilor în capitalurile proprii va include
doar tranzacþiile cu deþinãtorii de capitaluri proprii. De asemenea Standardul introduce cerinþa raportãrii
comprehensive a venitului, care combinã toate veniturile ºi cheltuielile recunoscute în contul de profit ºi
pierdere, împreunã cu alte venituri comprehensive.

O altã modificare a standardului este aceea de a prezenta retratarea sau aplicarea retroactivã a noilor
politici contabile, începând cu soldurile iniþiale ale primelor situaþii financiare comparative prezentate în
perioada de raportare (o a treia coloanã va fi introdusã în bilanþ).

Banca va efectua modificãrile necesare pentru prezentarea situaþiilor financiare în 2009.

— IFRS 2, Plata pe bazã de acþiuni : Condiþii pentru întrarea în drepturi ºi anulãri (intrã în vigoare
pentru exerciþiile financiare care încep la sau dupã 1 ianuarie 2009)

Amendamentul clarificã douã aspecte: definirea „condiþiilor pentru intrarea în drepturi” ºi introducerea
termenului de „condiþii pentru neintrarea în drepturi” pentru alte condiþii decât cele de prestare ºi
efectuare de servicii ºi performanþã. De asemenea amendamentul clarificã faptul cã acelaºi tratament
contabil se aplicã premiilor anulate fie de entitate fie de contrapartidã.
Banca estimezã cã aceastã Interpretare nu va avea nici un impact asupra situaþiilor financiare.

— IFRS 3 Combinãri de intreprinderi ºi IAS 27 Situaþii financiare consolidate ºi individuale (intrã
în vigoare pentru exerciþiile financiare care încep la sau dupã 1 iulie 2009)

IASB a publicat pe 10 ianuarie 2008 o versiune revizuitã a IFRS 3, Combinãri de intreprinderi ºi IAS 27,
Situaþii financiare consolidate ºi individuale. IFRS 3 (revizuit) introduce o serie de modificãri în
tratamentul contabil al combinãrilor de întreprinderi care vor impacta fondul de comerþ recunoscut,
rezultatul reportat în perioada în care s-a realizat o achiziîie ºi viitoarele rezultate reportate. Aceste
modificãri se refera la recunoaºterea ca cheltuieli a costurilor directe privind achiziþia ºi recunoaºterea
modificãrilor ulterioare de valoare justã a consideraþiei în contul de profit ºi pierdere (decât prin ajustarea
fondului de comerþ).

IAS 27 (revizuit) cere ca o modificare în procentul de interes într-o filialã sã fie contabilizatã ca o
tranzacþie de capitaluri. Prin urmare, o asemenea modificare nu va afecta fondul de comerþ ºi nici contul
de profit ºi pierdere. De asemenea, aceste standarde revizuite schimbã modul de contabilizare a
pierderilor realizate de filiale, precum ºi pierderea controlului într-o filialã.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Modificãrile aduse de IFRS 3 ºi IAS 27 (revizuite) trebuie aplicate prospectiv ºi vor afecta achiziþiile ºi
tranzacþiile cu interes minoritar din perioadele urmãtoare.

— IAS 32 ºi IAS 1 Instrumente financiare care pot fi lichidate înainte de scadenþã (intra în vigoare
pentru exerciþiile financiare care încep la sau dupã 1 ianuarie 2009)

IAS 32 revizuit cere ca instrumentele financiare care pot fi lichidate înainte de scadenþã ºi obligaþiile ce
rezultã din lichidare s7 fie recunoscute în conturi de capitaluri dacã anumite condiþii sunt îndeplinite.
Modificãrile aduse de IAS 1 solicitã prezentarea anumitor informaþii referitoare la instrumentele
financiare care pot fi lichidate înainte de scadenþã recunoscute în conturi de capitaluri.

Banca estimezã cã revizuirea standardelor IAS 32 ºi IAS 1, nu va avea nici un impact asupra situaþiilor
financiare

e) Raþionamente profesionale ºi estimãri

În procesul de aplicare a politicilor contabile ale Grupului, managementul utilizeazã raþionamentul
profesional ºi face estimãri pentru determinarea sumelor recunoscute în situaþiile financiare. Cele mai
importante raþionamente ºi estimãri sunt urmãtoarele:

Provizioane pentru deprecierea creditelor ºi creanþelor
Banca analizeazã creditele problemã, la fiecare datã de raportare, pentru a identifica în ce mãsurã este
necesarã înregistrarea unui provizion pentru depreciere în contul de profit ºi pierdere. Este necesar
raþionamentul managementului, în mod special în estimarea sumei ºi a momentului fluxurilor viitoare de
numerar pentru determinarea nivelului necesar de provizion. Asemenea estimãri se bazeazã pe ipoteze
privind o serie de factori, dar rezultatele reale pot fi diferite, ducând la modificãri viitoare ale nivelului
provizionului.

Pe lângã provizioanele specifice constituite pentru creditele ºi avansurile semnificative la nivel
individual, Banca înregistreazã ºi un provizion colectiv de depreciere pentru expunerile care, deºi nu
necesitã un provizion specific, au un risc mai mare de neplatã decât la momentul acordãrii. Aceastã
estimare ia în considerare factori cum ar fi: deteriorarea riscului de þarã, industria, uzura, precum ºi
identificarea unei deficienþe structurale sau înrãutãþirea fluxurilor de trezorerie.

Deprecierea fondului comercial
Banca determinã dacã fondul comercial este depreciat, cel puþin anual. Aceasta presupune o estimare
a valorii de utilizare a unitãþilor generatoare de numerar pentru care este alocat fondul comercial.
Estimarea valorii de utilitate presupune ca Banca sã realizeze o estimare a fluxurilor viitoare de numerar
aferente unitãþilor generatoare de numerar ºi, de asemenea, sã aleagã o ratã de actualizare potrivitã
pentru a calcula valoarea prezentã a acestor fluxuri de numerar. Valoarea contabilã a fondului comercial
este la 31 decembrie 2007, 50.151 (2006: 50.151).

Beneficii postangajare
Costul planului de contribuþii determinate este calculat folosind metode de evaluare actuariale.
Evaluarea actuarialã presupune stabilirea anumitor ipoteze cu privire la ratele de actualizare, ratele
previzionate de rambursare a activelor planului, creºteri salariale viitoare ºi rata mortalitãþii. Datoritã
orizontului lung de timp la care se referã aceste planuri estimãrile fãcute sunt expuse unui grad ridicat
de incertitudine. Ipotezele folosite sunt descrise în Nota 19.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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f) Impactul inflaþiei

IFRS prevede ca situaþiile financiare întocmite în baza costului istoric sã fie ajustate astfel încât sã ia în
considerare efectele inflaþiei, dacã aceasta a fost semnificativã. IAS 29 cuprinde indicaþii privind
modalitãþile prin care trebuie întocmite situaþiile financiare în astfel de condiþii. Standardul prevede ca
situaþiile financiare trebuie retratate în putere de cumpãrare curentã la data bilanþului ºi respectiv
câºtigul sau pierderea din poziþia monetara netã trebuie inclus(ã) în contul de profit ºi pierdere ºi
prezentat(ã) separat. Retratarea situaþiilor financiare în conformitate cu IAS 29 impune utilizarea unui
indice general al preþurilor care reflectã modificãrile survenite în puterea de cumpãrare.

IAS 29 sugereazã cã economiile trebuie sã fie considerate ca hiperinflaþioniste dacã, printre altele, rata
de inflaþie cumulatã pe o perioadã de trei ani se apropie sau depãºeºte 100%. Creºterea anualã a
indicelului general de preþuri comunicatã de Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii Economice
(„INSSE”) pentru perioada 2004—2006 a fost dupã cum urmeazã:

Miºcarea în Creºterea/scãderea
indicele preþului de cursului de schimb

consum EUR vs. RON
Anul încheiat la 31 decembrie 2006 8,6% (7,29%)
Anul încheiat la 31 decembrie 2007 4,9% (8,03%)
Anul încheiat la 31 decembrie 2007 6,6% (6,76%)

Existã ºi alþi factori care trebuie luaþi în considerare atunci când se ia decizia dacã este necesarã
retratarea situaþiilor financiare în conformitate cu IAS 29. Aceºtia includ, fãrã a se limita la aceºtia,
urmãtoarele: majoritatea populaþiei preferã sã îºi pãstreze economiile în active nemonetare sau într-o
valutã relativ stabilã, iar valorile deþinute în moneda localã sunt investite imediat pentru a pãstra puterea
de cumpãrare; majoritatea populaþiei apreciazã valorile monetare în raport cu o moneda relativ stabilã
ºi nu cu moneda localã, iar preþurile pot fi exprimate în acea valutã; vânzãrile ºi cumpãrãrile pe credit
au loc la preþuri ce compenseazã pierderea aºteptatã a puterii de cumpãrare în timpul perioadei de
creditare, chiar dacã perioada este scurtã; ratele dobânzilor, salariile ºi preþurile sunt legate de un indice
al preþurilor.

Situaþiile financiare au fost retratate pentru a tine cont de efectele inflaþiei pânã la 31 decembrie 2003 în
conformitate cu prevederile IAS 29.

g) Raportarea pe segmente

Operaþiunile desfâºurate de entitãþile din cadrul grupului sunt supuse unor riscuri ºi beneficii similare
atât din punct de vedere al mediului economic, cât ºi din punct de vedere al tipului de activitate. Prin
urmare, Banca nu a identificat segmente ce trebuie raportate separat.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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3. Politici contabile semnificative

a) Conversia soldurilor exprimate în valutã

Tranzacþiile în valutã sunt înregistrate la cursul de schimb al monedei funcþionale de la data tranzacþiei.
La data bilanþului, activele ºi datoriile monetare denominate în valutã sunt translatate folosind cursul de
schimb al monedei funcþionale pentru ziua respectivã. Diferenþele sunt recunoscute în contul de profit ºi
pierdere. Elementele nemonetare denominate într-o altã valutã care sunt contabilizate la cost sunt
convertite utilizând ratele de schimb de la data tranzacþiei iniþiale. Elementele nemonetare denominate
în valutã, mãsurate la valoarea justã, sunt convertite utilizând ratele de schimb de la data determinãrii
valorii juste.

Ratele de schimb la 31 decembrie 2007, respectiv 2006, pentru valutele care au avut un impact
semnificativ asupra situaþiilor financiare ale Bãncii, au fost:

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
RON/ USD 2,4564 2,5676
RON/ EUR 3,6102 3,3817

b) Disponibilitãþi ºi asimilate

În scopul prezentãrii situaþiei fluxurilor de numerar, numerarul ºi echivalentul numerar cuprinde
numerarul din casierie, conturile curente ºi plasamentele pe termen scurt la alte bãnci, mai puþin cele
care sunt gajate, titlurile de trezorerie, certificatele de trezorerie ºi alte investiþii foarte lichide pe termen
scurt cu o scadenþã mai micã de 90 de zile de la data achiziþiei.

c) Conturi curente si depozite la bãnci

Aceste elemente sunt prezentate la costul amortizat, din care sunt deduse sumele reprezentând
scoateri în afara bilanþului ºi provizioane.

d) Credite ºi avansuri cãtre clientela ºi creante din leasing financiar

Creditele, avansurile cãtre clientela ºi creanþele din leasing financiar acordate de Bancã prin remiterea
de fonduri direct împrumutatului sunt recunoscute în bilanþ când aceste fonduri sunt puse la dispoziþia
împrumutatului. Aceste credite sunt recunoscute îniþial la valoarea justã inclusiv costurile de acordare.
Creditele ºi avansurile acordate clientelei sunt mãsurate ulterior la cost amortizat.

Dacã existã o dovadã obiectivã cã Banca nu va putea recupera toate sumele cuvenite (principal ºi
dobânda) conform termenilor contractuali iniþiali ai creditului/contractului de leasing, aceste
credite/contracte de leasing sunt considerate depreciate. Valoarea deprecierii este masuratã ca
diferenþa între valoarea contabilã ºi valoarea recuperabilã a fiecãrui credit/contract de leasing,
reprezentând valoarea fluxurilor de numerar viitoare actualizate cu rata efectivã iniþiala a dobânzii,
inclusiv sumele care se aºteaptã din recuperarea colateralului, dacã împrumutul este colateralizat ºi
executarea lui este probabilã.

Deprecierea ºi nerecuperabilitatea sunt mãsurate ºi recunoscute la nivelul fiecãrui element pentru
creditele ºi creanþele individual semnificative ºi la nivel de portofoliu pentru credite ºi creanþe similare,
neidentificate individual ca fiind depreciate. Valoarea contabilã a unui activ este redusã la valoarea
recuperabilã estimatã prin trecerea pe cheltuieli, folosind un cont de provizion pentru depreciere. Dacã
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valoarea deprecierii se diminueazã ulterior datoritã unui eveniment care are loc dupã momentul
deprecierii, reluarea provizionului se realizezã prin contul de profit ºi pierdere. O scoatere în afara
bilanþului este efectuatã când creditul/creanþa din leasing financiar este considerat(ã) nerecuperabil(ã),
în întregime. Scoaterile în extrabilanþier reduc provizioanele stabilite anterior ºi în acelaºi timp reduc
principalul creditului. Recuperarile de credite/creanþe de leasing financiar depreciate în perioadele
anterioare, scoase în extrabilanþier, sunt incluse în venituri

e) Leasing

Determinarea faptului cã un contract conþine sau nu o creanþa de leasing se bazeazã pe conþinutul
economic al contractului ºi presupune o analizã a faptului cã îndeplinirea contractului depinde sau nu
de folosirea unui anumit activ sau a anumitor active ºi dacã contractul acordã dreptul de a utiliza activul.

Banca în calitate de locator

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

Operaþiunile de leasing în care Grupul 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.

f) Investiþii în asociaþi

Un asociat este o întreprindere asupra cãreia Banca exercitã o influenþã semnificativã ºi nu este nici
filialã, nici asociere în participaþie. Investiþia în întreprinderi asociate este contabilizatã utilizând metoda
punerii în echivalenþã.

Conform metodei punerii în echivalenþã, investiþia într-un asociat este înregistratã în bilanþ la cost plus
cota investitorului din modificãrile activului net dupã data achiziþiei. Fondul de comerþ în cazul unui
asociat este inclus în valoarea contabilã a investiþiei ºi nu este amortizat. Banca face o analizã în
vederea identificãrii deprecierii privind investiþia netã a Grupului în asociîþi. Cota din rezultatele
operaþiunilor întreprinse de asociat este reflectatã în contul de profit ºi pierdere. În cazul în care o
modificare a fost recunoscutã direct în capitalurile proprii ale asociatului, Banca recunoaºte cota sa din
orice modificare ºi o prezintã, când este cazul, în situaþia consolidatã a miºcãrilor în capitalurile proprii.

Datele de raportare ale asociatului coincid cu cele ale Bãncii ºi cele mai importante politici contabile sunt
în conformitate cu cele ale Bãncii în cazul tranzacþiilor ºi evenimentelor similare, în circumstanþe
asemãnãtoare.

g) Investiþii ºi alte instrumente financiare disponibile pentru vânzare

Activele disponibile pentru vânzare sunt iniþial recunoscute la valoarea justã inclusiv costurile de
tranzacþionare direct atribuibile.

Toate achiziþiile ºi vânzãrile obiºnuite de active financiare sunt recunoscute iniþial la data decontãrii.
Diferenþele de valoare justã între data tranzacþiei ºi data decontãrii sunt recunoscute în conturile de
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capitaluri. Achiziþiile sau vânzãrile obiºnuite sunt achiziþii sau vânzãri de active financiare care prevãd
livrarea activelor într-o anumitã perioadã determinatã în general prin reglementãrile sau practicile în
vigoare pe piaþa respectivã.

Dupã recunoaºterea iniþialã, acestea sunt mãsurate la valoarea lor justã, pierderile sau profitul fiind
recunoscute ca o componentã separatã a capitalurilor proprii pânã când investiþia este recunoscutã sau
pânã când se constatã cã investiþia este depreciatã, moment în care câºtigul sau pierderea cumulatã,
recunoscut(ã) anterior în capitalurile proprii este inclus(ã) în contul de profit ºi pierdere.

Valoarea justã a investiþiilor care sunt tranzacþionate în mod activ pe o piaþã financiarã organizatã este
determinatã prin referinþã la cotaþiile bid de la închiderea ºedinþei din data bilanþului.

În cazul în care un activ disponibil pentru vânzare înregistrat la valoarea justã este depreciat, suma
reprezentând diferenþa între cost ºi valoarea justã actualã, mai puþin orice pierdere din depreciere
recunoscutã anterior în contul de profit ºi pierdere, este transferatã din capitalurile proprii în contul de
profit ºi pierdere. Reluãrile referitoare la intrumente clasificate ca disponibile pentru vânzare nu se
recunosc în venituri.

Dacã valoarea justã nu poate fi determinatã în mod credibil (în cazul unei investiþii pentru care nu existã
o piaþã activã), activele financiare disponibile pentru vânzare sunt recunoscute la cost mai puþin
valoarea provizioanelor pentru depreciere. În cazul în care existã o dovadã obiectivã cã a avut loc o
pierdere din depreciere, pentru un element înregistrat la cost, valoarea pierderii este determinatã ca
diferenþa între valoarea contabilã a activului ºi valoarea prezentã a fluxurilor viitoare de numerar
actualizate cu ratã de rentabiliate actualã de pe piaþã, a unui activ similar.

h) Imobilizãri corporale

Clãdirile ºi alte imobilizãri corporale sunt înregistrate la costul de achiziþie, diminuat cu amortizarea
cumulatã ºi deprecierea cumulatã.

În conformitate cu IAS 29 „Raportarea financiarã în economiile hiperinflaþioniste”, imobilizãrile corporale
au fost retratate, conform contabilitãþii de hiperinflaþie, luându-se în considerare indicele general al
preþurilor între data achiziþiei ºi 31 decembrie 2003.

Amortizarea este calculatã pe baza metodei liniare, luând în considerare ratele stabilite conform
duratelor de viaþã utilã estimate, dupã cum sunt prezentate mai jos:

Tip activ Ani
Clãdiri ºi construcþii speciale 10—40
Calculatoare ºi echipamente 3—6
Mobilier ºi alte echipamente 10
Mijloace de transport 5

Terenurile nu se amortizeazã. Imobilizarile în curs nu se amortizeazã înainte de a fi date în folosinþã.
Cheltuielile de reparaþie ºi întreþinere sunt înregistrate în contul de rezultat în perioada în care sunt
angajate. Cheltuielile ulterioare sunt recunoscute ca un activ conform aceloraºi principii de recunoaºtere
utilizate la momentul recunoaºterii iniþiale.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Valoarea contabilã a imobilizãrilor corporale este revizuitã când evenimente sau circumstanþe indicã
faptul cã valoarea activelor ar putea sã nu mai fie recuperatã. În acest caz valoarea contabilã se
diminueazã pânã la valoarea recuperabilã.

Activele corporale sunt derecunoscute la cedarea acestora sau când nu se mai aºteapta beneficii
economice viitoare din utilizarea sau cedarea lor. Câºtigul sau pierderea care rezultã din
derecunoaºterea unui activ corporal (determinat ca diferenþa între încasãrile nete la cedare ºi valoarea
contabilã a elementului) este inclus(ã) în contul de profit ºi pierdere în anul în care activul este
derecunoscut.

i) Costurile imprumuturilor

Costurile imprumuturilor sunt recunoscute ca o cheltuialã atunci când sunt angajate.

j) Investiþii imobiliare

Investiþiile imobiliare sunt recunoscute initial la cost, inclusiv costurile de tranzactionare. Ulterior
recunoasterii initiale, investitiile imobiliare sunt inregistrate la cost mai putin orice amortizare cumulata
si orice pierdere din depreciere.

Investitiile imobiliare sunt derecunoscute fie când sunt cedate, fie când investiþia imobiliarã respectivã
este definitiv retrasã din folosinþã ºi nu se mai aºteaptã beneficii economice viitoare din cedarea ei.
Câºtigurile sau pierderile apãrute din cedarea sau casarea investiþiilor imobiliare sunt recunoscute în
contul de profit ºi pierdere în anul casãrii sau cedãrii.

Transferurile cãtre investiþii imobiliare vor fi fãcute atunci, ºi numai atunci, când existã o modificare a
utilizãrii, evidenþiatã de încetarea utilizãrii de cãtre proprietar, începerea unui leasing operaþional cu o
altã parte, sau încheierea procesului de construire sau dezvoltare. Transferurile de la investiþiile
imobiliare se fac atunci, ºi numai atunci, când existã o modificare a utilizãrii, evidenþiata de începerea
utilizãrii de cãtre proprietar sau începerea procesului de dezvoltare în perspectiva vânzãrii.

Amortizarea clãdirilor incluse în investiþii imobiliare se realizeazã utilizând metoda liniarã pe durata de
utilizare aºa cum se prezintã în nota 3. h).

k) Active detinute pentru vanzare

Banca clasificã un activ ca deþinut pentru vânzare dacã valoarea sa contabilã va fi recuperatã, în
principal, prin vânzare mai degrabã decât prin utilizarea sa continuã. Activele clasificate ca deþinute
pentru vânzare sunt acelea care sunt disponibile pentru vânzare imediat în starea în care se prezintã
acestea în momentul respectiv, pe baza termenilor uzuali în cazul vânzãrilor de astfel de active iar
vânzarea lor are o probabilitate ridicatã.

Activele deþinute pentru vânzare sunt recunoscute iniþial ºi mâsurate ulterior la cea mai micã dintre
valoarea contabilã ºi valoarea justã minus costurile de vânzare.

Banca recunoaºte un venit pentru orice creºtere ulterioarã a valorii juste minus costurile de vânzare,
farã a depãºi pierderea cumulatã din depreciere care a fost recunoscutã fie în conformitate cu IFRS 5,
fie anterior, în conformitate cu alt IFRS.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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l) Fondul comercial

Fondul comercial este evaluat la momentul achiziþiei la cost, reprezentând diferenþa, într-o combinare
de intreprinderi, dintre costul de achiziþie ºi cotã parte a Grupului din valoarea justã netã a activelor,
pasivelor ºi datoriilor contingente identificabile. Dupã recunoaºterea iniþialã, fondul comercial este
evaluat la cost minus orice pierderi cumulate ulterior din depreciere.

Începând cu 1 ianuarie 2004 fondul comercial deja înregistrat în bilanþ nu se mai amortizeazã ºi este
revizuit pentru depreciere la fiecare datã de raportare sau mai des dacã evenimente sau schimbãri în
circumstanþe aratã cã valoarea contabilã ar putea fi depreciatã. Deprecierea se determinã prin
evaluarea valorii recuperabile a unitãþii generatoare de numerar la care se referã fondul comercial. În
cazul în care valoarea recuperabilã a unitãþii generatoare de numerar este mai micã decât valoarea
contabilã, o pierdere din depreciere este recunoscutã.

m) Imobilizãri necorporale

Activele necorporale sunt mãsurate iniþial la cost. Dupã recunoaºterea iniþialã, imobilizãrile necorporale
sunt înregistrate la cost minus amortizarea cumulatã ºi pierderea cumulatã din depreciere.

În conformitate cu IAS 29 „Raportarea financiarã în economiile hiperinflaþioniste”, activele necorporale
au fost retratate, conform contabilitãþii de hiperinflatie, luându-se în considerare indicele general al
preþurilor între data achiziþiei ºi 31 decembrie 2003.

Toate activele necorporale în sold la 31 decembrie 2007 respectiv 2006, au durate de viaþã determinate
ºi se amortizeazã pe baza metodei liniare pe o duratã de viaþã utilã de pânã la 3 ani. Durata ºi metoda
de amortizare sunt revizuite cel puþin la sfârºitul fiecãrui an financiar.

La data bilanþului, activele necorporale sunt analizate pentru indicii de depreciere sau modificãri ale
beneficiilor viitoare estimate. Când valoarea contabilã a unui activ este mai mare decãt valoarea
recuperabilã estimatã, aceasta este redusã la valoarea recuperabilã.

n) Instrumente financiare derivate

Banca utilizeazã instrumente financiare derivate cum ar fi contracte forward, swap ºi opþiuni pe rata de
schimb precum ºi forward ºi swap-uri pe rata dobânzii pentru tranzacþionarea cu clientelã ºi în scopul
acoperirii riscurilor legate de fluctuaþiile ratei dobânzii ºi ale cursurilor de schimb. Asemenea
instrumentele financiare derivate sunt recunoscute iniþial în bilanþ la valoarea justã, la data la care Banca
devine parte într-un asemenea contract ºi, ulterior, acestea sunt reevaluate la valoarea lor justã.

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

Valoarea justã a contractelor forward pe cursul de schimb este calculatã pe baza ratelor de schimb
forward actuale pentru contracte cu maturitate asemãnãtoare. Valoarea justã a contractelor swap pe
rata dobânzii este determinatã prin referinþã faþã de valorile de piaþã a instrumentelor similare.

Banca nu aplicã în prezent contabilitatea de acoperire.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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o) Împrumuturi

Împrumuturile sunt recunoscute iniþial la valoarea justã a sumelor primite mai puþin costurile de
tranzacþie aferente. Împrumuturile sunt evaluate ulterior la costul amortizat, utilizând metoda ratei
dobânzii efective.

Orice diferenþã este recunoscutã în contul de profit atunci când împrumuturile sunt derecunoscute, ca
ºi, prin amortizare, pe perioada rãmasã pânã la maturitate.

p) 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
decontare a acestora pe o baza netã.

q) 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 titluri 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 le revinde la o datã viitoare specificatã (contracte repo reluate) sunt
înregistrate drept credite ºi avansuri acordate altor bãnci sau clienþi, dupã caz.

r) Depozitele ºi conturile curente ale clientelei

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

s) Derecunoasterea activelor ºi datoriilor financiare

Active financiare
Un activ financiar este derecunoscut atunci când:
� Drepturile contractuale asupra fluxurilor de trezorerie decurgând din activele financiare au expirat;
� Banca reþine drepturile contractuale de a primi fluxurile de trezorerie din activul financiar, dar îºi

asumã o obligaþie contractualã de a le plãti unei terþe pãrþi fãrã întârzieri semnificative, în cadrul unui
aranjament de intermediere; sau

� Banca a transferat drepturile sale de a primi fluxuri de trezorerie, ºi ori a) a transferat în mod
substanþial toate riscurile ºi beneficiile asociate activului financiar, sau b) nu a transferat în mod
substanþial toate riscurile ºi beneficiile asociate activului financiar, dar a transferat controlul asupra
activului financiar

Datorii financiare
O datorie financiarã este derecunoscutã atunci când obligaþia este stinså, anulatã sau expirã.

Atunci când o datorie financiarã este înlocuitã de o altã datorie financiarã cãtre acelaºi creditor, dar cu
termeni contractuali semnificativ diferiti sau când termenii actualei datorii sunt modificaþi semnificativ, un
asemenea schimb sau modificare este tratat(ã) ca o derecunoaºtere a datoriei iniþiale, urmatã de

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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recunoaºterea unei noi datorii, iar diferenþa între valorile contabile este recunoscutã în contul de profit
ºi pierdere.

t) Recunoaºterea veniturilor ºi cheltuielilor

Veniturile sunt recunoscute în masura în care beneficiile economice sunt probabile ºi venitul poate fi
evaluat în mod credibil. Urmãtoarele criterii trebuie de asemenea sã fie indeplinite pentru a putea
recunoaºte venituri:

Venituri din dobânzi ºi asimilate

Pentru toate instrumentele financiare mãsurate la cost amortizat ºi pentru cele purtatoare de dobândã
clasificate ca investiþii financiare deþinute pentru vânzare, veniturile sau cheltuielile din dobânzi sunt
recunoscute la rata efectivã de dobândã. Aceastã ratã actualizeazã exact fluxurile de numerar viitoare
(plaþi sau încasãri) pe durata de viaþã estimatã a instrumentului financiar, sau pe o perioadã mai scurtå,
unde este necesar, la valoarea netã contabilã a activului sau datoriei financiare. Calculul ia în
considerare toþi termenii contractuali ai instrumentului financiar ºi include toate taxele sau costurile
incrementale, direct atribuibile instrumentului ºi care sunt parte integrantã a ratei efective de dobândã,
dar nu ºi pierderi viitoare din credite. Valoarea contabilã a activului sau datoriei financiare este ajustatã
dacã Banca îºi revizuieºte estimãrile privind plãþile ºi încasãrile. Valoarea contabilã ajustatã este
calculatã pe baza ratei efective iniþiale a dobânzii ºi modificarea valorii contabile este înregistratã ca
venit sau cheltuialã din dobânzi.
Odatã ce valoarea înregistratã a unui activ financiar sau a unui grup de active financiare similare a fost
redusã din cauza unei pierderi din depreciere, venitul din dobânzi continuã sã fie recunoscut prin
aplicarea ratei efective iniþiale a dobânzii la noua valoare contabilã.

Venituri din comisioane ºi speze bancare

Banca obþine venituri din comisioane ºi speze pentru diversele servicii bancare oferite clienþilor sãi.
Veniturile din comisioane pot fi împãrþite în urmãtoarele douã categorii:

(i) Venituri din comisioane pentru servicii oferite pentru o anumitã perioadã de timp

Aceste venituri sunt recunoscute în baza contabilitãþii de angajamente, pe întreaga perioadã a serviciilor
oferite. Veniturile din aceasta categorie includ venituri din comisioane ºi managementul activelor,
comisioane de custodie ºi alte comisioane de management ºi consultanþã.

(ii) Venituri din comisioane pentru tranzacþii

Comisioanele percepute pentru negocierea sau participarea la o negociere a unei tranzacþii pentru o
terþã parte — cum ar fi demersurile pentru achiziþia de acþiuni sau alte titluri sau pentru cumpãrarea sau
vânzarea unei companii — sunt recunoscute la momentul încheierii tranzacþiilor respective.
Comisioanele sau componente ale comisioanelor legate de obþinerea unei anumite performanþe, sunt
recunoscute dupã îndeplinirea respectivelor criterii.

Venituri din dividende

Dividendele sunt recunoscute la momentul la care este stabilit dreptul acþionarilor de a primi sumele
respective.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Venituri nete din tranzacþionare

Rezultatele obtinuþe din activitãþi de tranzacþionare includ toate câºtigurile ºi pierderile din modificarea
valorii juste ºi veniturile sau cheltuielile din dobânda ºi dividende pentru activele sau datoriile financiare
þinute în scopul tranzacþionãrii.

u) Beneficiile angajatilor

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

Asigurãri sociale:
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). Banca nu are nici o obligaþie legalã sau implicitã de a plãti
beneficii viitoare. Singura obligaþie a bãncii este de a plãti contribuþiile la momentul în care acestea devin
scadente. Dacã membrii asiguraþi în baza planului de Pensii ºi Asigurãri Sociale înceteazã a mai fi
salariaþi ai Bãncii sau a subsidiarelor acesteia, Banca nu are nici o obligaþie de a mai plãti acestora
beneficiile pe care le plãtea în anii în care erau angajaþi. Contribuþiile Bãncii sunt înregistrate în conturile
de cheltuieli privind salariile ºi cheltuielile asimilate.

Beneficii postangajare:
Banca are obligaþia contractualã de a plãti personalului care iese la pensie, beneficii calculate pe baza
salariului la momentul pensionãrii ºi a numãrului de ani lucraþi de fiecare persoanã. Datoria Bãncii cu
acordarea de beneficii în baza acestui plan de beneficii definit este estimatã anual folosind tehnica
actuarialã „metoda factorului de credit proiectat” ºi este recunoscutã în contul de profit ºi pierdere pe
baza contabilitãþii de angajamente. Excedentul sãu deficitul determinat de modificãrile ratei de
actualizare ºi a altor ipoteze actuariale sunt recunoscute ca venit sau cheltuialã pe durata medie
aºteptatã rãmasã pânã la pensie pentru angajaþii participanþi la plan.

Plãþi compensatorii:
Conform legislaþiei româneºti, Banca acordã plãþi compensatorii în cazul terminãrii perioadei de
angajare în cadrul unui proces de reducere de personal, având sau nu legaturã cu un proces 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 începe implementarea planului de restructurare, fie comunicã planul de
restructurare celor ce vor fi afectaþi într-o anumitã mãsura pentru a permite o estimare a derulãrii
planului de restructurare. Pânã la data actualã, Conducerea Bãncii nu a iniþiat nicio acþiune în acest
sens.

v) Impozitare

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

Datoria cu impozitul pe profit amânat este recunoscutã pentru toate diferenþele temporare impozabile
între baza fiscalã a activelor ºi datoriilor ºi valoarea lor contabilã la data bilanþului, în scopuri de
raportare financiara, care vor avea ca rezultat valori impozabile în perioadele viitoare.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Activele privind impozitul pe profit amânat sunt recunoscute pentru toate diferenþele temporare
deductibile, reportarea pierderilor ºi creanþelor fiscale nefolosite, în limita în care este probabil ca profitul
impozabil va fi disponibil ºi faþã de care diferenþa temporarã deductibilã sã poatã fi utilizatã. Valoarea
contabilã a activelor privind impozitul amânat este revizuitã la fiecare datã a bilanþului ºi redusã în
mãsura în care nu mai este probabil sã fie disponibil suficient profit impozabil pentru a permite utilizarea
beneficiului unei pãrþi a creanþei privind impozitul amãnat sau al totalitãþii acestuia.

Creanþele ºi datoriile privind impozitul amânat trebuie evaluate la valoarea care se aºteaptã sã fie plãtitã
cãtre sau recuperatã de la autoritãþile fiscale, pe baza ratelor de impozitare (ºi pe baza legilor fiscale)
care au fost reglementate sau aproape reglementate pânã la data bilanþului.

Activele ºi datoriile privind impozitul curent ºi impozitul amânat se pot compensa dacã se referã la
aceeaºi entitate impozabilâ ºi sunt percepute de aceeaºi autoritate fiscalã ºi entitatea are dreptul de a
le compensa.

Pentru tranzacþiile ºi alte evenimente recunoscute direct în capitalul propriu, orice efecte fiscale aferente
vor fi, de asemenea, recunoscute direct în capitalul propriu.

w) Provizioane

Un provizion este recunoscut numai în momentul în care banca are o obligaþie prezentã (legalã sau
implicitã) generatã de un eveniment anterior ºi este probabil 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 modificãrii puterii de cumparare în timp este semnificativ,
valoarea provizionului va fi egalã cu valoarea actualizatã a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru
compensarea obligaþiilor. Unde se foloseste actualizarea, creºterea în valoare a provizionului pentru a
reflecta trecerea timpului este recunoscutã drept cost al îndatorãrii.

x) 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 îndepãrtatã.

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

y) Rezultatul pe acþiune

Rezultatul pe acþiune („EPS”) este determinat prin impãrþirea profitului net la numãrul mediu ponderat al
acþiunilor în circulaþie din anul respectiv. La 31 decembrie 2007, respectiv 2006 Banca nu a emis nici un
instrument de capitaluri proprii potenþial diluant.

z) 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 cealalta parte, sau o pot influenþa în mod semnificativ în luarea unor decizii
financiare sau operaþionale.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Tranzacþiile între pãrþi afiliate reprezintã un transfer de resurse sau obligaþii între pãrþi afiliate indiferent
dacã implicã un preþ sau nu.

aa) 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
activitãþii nu este adecvatã sunt reflectate în situaþiile financiare. Evenimentele ulterioare ce nu necesitã
ajustãri sunt prezentate în note, în cazul în care sunt semnificative.

bb) Garanþii financiare

În cursul normal al activitãþii, Banca oferã garanþii financiare, constând în acreditive acceptate, scrisori
de garanþie bancarã.
Garanþiile financiare sunt iniþial recunoscute în situaþiile financiare la valoare justã, în „Alte datorii”,
reprezentând prima încasatã sau de încasat. Ulterior recunoaºterii iniþiale, obligaþia Bãncii legatã de
fiecare garanþie emisã este mãsuratã la cea mai mare dintre valoarea primei amortizate ºi cea mai bunã
estimare a cheltuielii necesare pentru stingerea oricãrei obligaþii financiare, rezultatã din garanþia emisã.
Orice creºtere a datoriei legatã de garanþiile financiare este înregistratã în contul de profit ºi pierdere, în
„Deprecierea creditelor”. Prima încasatã este recunoscutã în contul de profit ºi pierdere ca ºi „Venituri
nete din comisioane ºi speze bancare”, utilizându-se metoda liniarã pe durata de viaþã a garanþiei.

4. Disponibilitãþi

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Numerar în casierie ºi tezaur 622.572 569.900
Numerar în ATM 315.565 222.949
Total 938.137 792.849

5. Conturi la Banca Centralã

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Conturi curente 10.287.975 7.542.086
Depozite — 113.980
Total 10.287.975 7.656.066

Banca Naþionalã a României („BNR” sau „Banca Centralã”) cere ca bãncile comerciale din România sã
pãstreze la BNR o anumitã sumã în contul curent („rezerva minimã obligatorie”), calculatã în
conformitate cu reglementãri specifice ca procent aplicat la valoarea medie a fondurilor imprumutate de
Bancã, inclusiv depozitele clientelei, pe parcursul perioadei de calcul precedente. La 31 decembrie
2007 procentul pentru rezerva obligatorie denominatã în RON ºi moneda strãinã, a fost de 20% ºi
respectiv 40% (2006: 20% si 40%).

Nivelul calculat al rezervei minime obligatorii pentru ultima perioadã a anului a fost de 9.402.689 (2006:
6.804.051).

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Dobânda plãtitã de BNR pentru rezervele minime obligatorii în timpul anului 2007 a fost între 1,9% p.a.
ºi 2,50% p.a. pentru RON (2006: 1,5% — 1,90% p.a.), între 0,80% si 1,35% p.a. pentru EUR (2006:
0,70% — 0,80% p.a.).

6. Conturi curente ºi depozite la bãnci

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Depozite la bãnci româneºti 241.878 240.409
Depozite la bãnci strãine 373.570 213.065
Conturi curente la bãnci româneºti 39 7.974
Conturi curente la bãnci strãine 185.871 62.731
Total 801.358 524.179

La 31 decembrie 2007, soldurile de mai sus includeau sume blocate în valoare de 358 (2006: 357).

Ratele de dobândã obþinute pentru conturi curente în valutã au variat între 0,1% si 6% p.a. (2006: 0,1%
— 4,65% p.a.). Ratele de dobândã obþinute pentru depozite în RON au variat între 1,25% si 30% p.a.
(2006: 1,20% — 21,0% p.a.). Pentru depozitele în valutã ratele au variat între 1,95% ºi 8,70% p.a. (2006:
1,30% — 7,80% p.a.).

7. Active disponibile pentru vânzare

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Titluri de stat 96.100 4.890
Participaþii 4.534 7.766
Alte titluri 17.587 16.436
Total 118.221 29.092

Titluri de stat

La 31 decembrie 2007, titlurile de stat constau din obligaþiuni de stat în RON purtatoare de dobândã
emise de Ministerul de Finanþe pe perioade cuprinse între 2 ºi 5 ani (2006: între 2 ºi 15 ani).

Alte participaþii

Alte participaþii ale bãncii constau în acþiuni la Victoria Business Center S.A., Bursa Românã de Mãrfuri,
Casa de Compensare Bucureºti SA, Thyssen Krupp Bilstein Compa S.A., Depozitarul Central SA,
Mobiasbanca SA, ECS International România SA, Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinzãtorii Privaþi SA ºi TransFond.

Alte titluri

La 31 decembrie 2007, Banca deþine unitãþi într-un fond monetar („Simfonia 1”) ºi într-un fond
diversificat („Concerto”) în valoare totalã de 6.995 (6.577 la 31 decembrie 2006), respectiv 10.592
(9.859 la 31 decembrie 2006).

Simfonia 1 investeºte pe piaþa monetarã ºi în instrumente financiare cu un grad ridicat de lichiditate
(titluri de stat, certificate de depozit, obligaþiuni emise de guvern ºi autoritãþile locale). Banca deþinea la

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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sfârºitul anului un numãr total de 309.497 unitãþi (2006: 309.497) ºi valoarea unei unitãþi de fond a fost
de RON 22,60 (2006: 21,25).

Concerto investeºte în instrumente de piaþã monetarã ºi în instrumente financiare de capitaluri proprii
tranzacþionate pe Bursa de Valori Bucureºti. Banca deþinea la sfârºitul anului un numãr total de 90.353
(2006: 90.353) unitãþi ºi valoarea unei unitãþi de fond a fost de RON 117,23 (2006: 109,12).

8. Credite, net

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Credite, brut 25.988.188 18.143.770
Deprecierea creditelor (763.239) (567.135)
Total 25.224.949 17.576.635

Totalul creditelor acordate la 31 decembrie 2007 ºi 2006 avea urmãtoarea structurã:

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Credite de trezorerie 7.331.317 5.369.790
Credite pentru echipamente 5.438.940 3.468.645
Finanþarea activitãþii comerciale 315.619 242.793
Achiziþii imobiliare, inclusiv
credite ipotecare 1.757.424 899.175
Credite guvernamentale — 968
Credite de consum 9.429.144 7.213.996
Altele 1.715.744 948.403
Total 25.988.188 18.143.770

La 31 decembrie 2007 soldul operaþiunilor de factoring este de 261.915 (189.332 la 31 decembrie 2006)
ºi al operaþiunilor de scontare este de 53.471 (53.307 la 31 decembrie 2006).

Ratele anuale pentru creditele în RON au variat în 2007 între 5% ºi 30% p.a. (2006: 5% — 30% p.a.), iar
pentru cele în valutã între 5,75% ºi 18% p.a. (2006: 6,5% — 13% p.a.)

Creditele de trezorerie conþin o suma de 159.120 (2006: 65.656) reprezentând datorii ale clienþilor sub
forma acreditivelor acceptate.

Structura pe tipuri de proprietate ºi pe valute este urmãtoarea:

Tip de proprietate 31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Companii private 12.030.559 8.345.459
Companii de stat 391.031 499.204
Persoane fizice 13.566.598 9.299.107
Total 25.988.188 18.143.770

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Analiza pe sector

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Producþie 9,8% 12,0%
Industrie alimentarã 3,7% 3,8%
Transport ºi alte servicii 2,9% 7,6%
Comerþ 18,1% 16,3%
Agricultura 1,9% 1,5%
Construcþii 4,3% 3,2%
Persoane fizice 51,0% 49,2%
Altele 8,3% 6,4%
Total 100,0% 100,0%

Creditele acordate persoanelor fizice includ credite imobiliare, credite de consum ºi descoperiri de cont.

La 31 decembrie 2007, costul amortizat al creditelor acordate celor mai mari 20 de clienþi persoane
juridice (grupuri de clienþi legaþi) este de 887.837 (1.095.515 la 31 decembrie 2006), în timp ce valoarea
scrisorilor de garanþie bancarã ºi a acreditivelor emise în favoarea acestor clienþi este de 1.888.403
(510.048 la 31 decembrie 2006).

Provizioane pentru deprecierea creditelor

Sold la 31 decembrie 2005 554.119
Treceri în extrabilanþier, nete de recuperãri (58.777)
Deprecierea creditelor, net 71.793
Sold la 31 decembrie 2006 567.135
Treceri în extrabilanþier, nete de recuperãri 52.426
Deprecierea creditelor, net 143.678
Sold la 31 decembrie 2007 763.239

Provizioanele pentru depreciere conþin atât provizioane specifice pentru credite identificate ca fiind
depreciate, cât ºi provizioane pentru deprecierea colectivã, la nivel de portofoliu. Valoarea creditelor
pentru care s-a constituit provizion specific este de 1.097.302 (31 decembrie 2006: 733.238)

Analiza pe vechime a creditelor restante dar nedepreciate pe clase de active financiare

31 decembrie 2007

<_ 30 zile 31—60 zile 61—90 zile >_ 91 zile Total
Companii 397.166 19.750 1.584 5.514 424.014
Întreprinderi mici 161.228 26.470 17.603 1.159 206.460
Consum 745.395 155.940 63.904 — 965.239
Ipotecar 69.854 11.648 3.617 — 85.119
Total 1.373.643 213.808 86.708 6.673 1.680.832

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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31 decembrie 2006

<_ 30 zile 31—60 zile 61—90 zile >_ 91 zile Total
Companii 379.769 20.692 2.047 1.317 403.825
Întreprinderi mici 66.653 11.759 3.401 214 82.027
Consum 577.305 104.303 40.506 — 722.114
Ipotecar 65.491 7.539 2.884 — 75.914
Total 1.089.218 144.293 48.838 1.531 1.283.880

Valoarea contabilã a creditelor ale cãror termene au fost renegociate

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Companii 946 2.860
Întreprinderi mici 133 0
Total 1.079 2.860

Analiza acoperirii cu garantii a creditelor restanþe dar nedepreciate

31 decembrie 2007

Credite Partea acoperita Partea acoperita
cu colaterale cu garantii personale

Companii 424.014 18.843 536.018
Persoane fizice ºi întreprinderi mici 1.256.818 167.966 61.643
Total 1.680.832 186.809 597.661

31 decembrie 2006

Credite Partea acoperita Partea acoperita
cu colaterale cu garantii personale

Companii 403.825 7.221 365.697
Persoane fizice ºi întreprinderi mici 880.055 74.063 20.198
Total 1.283.880 81.284 385.895

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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(Sume în mii lei)

9. Creanþe din leasing

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Investiþie brutã în leasing financiar:
Cu maturitate mai micã de 1 an 490.593 278.343
Cu maturitate între 1 ºi 5 ani 713.775 527.713
Cu maturitate mai mare de 5 ani 1.186 18.120

1.205.554 824.176
Dobândã aferentã contractelor de leasing financiar (149.582) (110.606)
Investiþie netã în leasing financiar 1.055.972 713.570

Investiþia netã în leasing financiar:
Cu maturitate mai micã de 1 an 415.043 229.460
Cu maturitate între 1 ºi 5 ani 639.774 467.131
Cu maturitate mai mare de 5 ani 1.155 16.979

1.055.972 713.570

10. Investiþii în asociaþi

Domeniul 31 31 Adiþii Ieºiri Profit / 31
de decembrie decembrie în în (pierdere) decembrie

activitate 2007 (%) 2006 2007 2007 din asociaþi 2007
Fondul Român Garantarea 30,78% 12.702 587 — (302) 12.987
de Garantare creditelor
a Creditului
Rural „FGCR”
Asiban S.A Asigurãri 25,00% 27.027 5 — 4.228 36.255
Romcard S.A. Procesare 20,00% 301 — — 124 425

carduri
Biroul de Supraveghere 18,80% 1.586 — — 584 2.17
Credit SA activitate

de creditare
BRD Fond Gestionare 49,00% — 9.379 — — 9.379
de Pensii S.A. fond de pensii
BRD Sogelease Leasing 20,00% — 136 136
Asset Rental SRL
SOGEPROM 20,00% — 242 (202) 40
România SRL

41.616 15.344 — 4.432 61.392

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Asociaþii au sediile sociale dupã cum urmeazã:

Asociat Adresa
Fondul de Garantare
a Creditului Rural „FGCR” Strada Occidentului, nr. 5, sector 1, Bucureºti
Asiban S.A Str. Mihai Eminescu, nr. 45, sector 1, Bucureºti
Romcard S.A. Strada Stefan Mihaileanu, nr. 38, ap. 3, sector 2, Bucureºti
Biroul de Credit S.A. Calea Victoriei, nr. 15, sector 3, Bucureºti
BRD Fond de Pensii S.A. B-dul Unirii, nr. 64, bl. K4, sc. 5, parter, sector 3, Bucureºti
BRD Sogelease Asset Rental SRL Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, Bucureºti, 011171 — Turn BRD, et. 12
SOGEPROM Romania SRL Ion Mihalache, nr.1-7, sector 1, Bucureºti, 011172

11. Imobilizãri corporale, nete

Terenuri Clãdiri ºi Calculatoare Materiale Imobilizãri Total
construcþii ºi ºi alte corporale
speciale echipamente active în curs

Valoare netã la
31 decembrie 2005 26.091 878.702 37.097 76.961 30.067 1.048.918
Transferuri ºi intrãri 3 67.884 42.804 40.239 41.463 192.393
Valoarea netã a
imobilizãrilor corporale
scoase din evidenþã (94) (906) (148) (784) (28) (1.960)
Transferuri cãtre active
deþinute pentru vânzare — — — — — —
Amortizarea — (49.149) (25.424) (22.241) — (96.814)
Cheltuieli cu deprecierea — (897) — — — (897)
Valoare netã la
31 decembrie 2006 26.000 895.634 54.329 94.175 71.502 1.141.640
Transferuri ºi intrãri 127 85.717 30.462 28.784 25.405 170.495
Valoarea netã a
imobilizarilor corporale
scoase din evidenþã (288) (8.854) (13) (676) (0) (9.831)
Transferuri cãtre active
deþinute pentru vânzare (9.320) (9.252) — — — (18.572)
Amortizarea — (56.531) (37.348) (23.641) — (117.520)
Cheltuieli cu deprecierea
Valoare netã la
31 decembrie 2007 16.519 906.714 47.430 98.642 96.907 1.166.212

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Soldul imobilizãrilor corporale cuprinde investiþii imobiliare. Miºcarea în investiþiile imobiliare este pre-
zentatã mai jos.

Valoare netã la 31 decembrie 2005 50.569
Transferuri ºi intrãri 6.140
Valoarea netã a imobilizãrilor corporale scoase din evidenþã (273)
Amortizarea (3.782)
Cheltuieli cu deprecierea (897)
Valoare netã la 31 decembrie 2006 51.757
Transferuri ºi intrãri (14.359)
Valoarea netã a imobilizãrilor corporale scoase din evidenþã (7.289)
Amortizarea (4.039)
Cheltuieli cu deprecierea —
Valoare netã la 31 decembrie 2007 26.070

12. Fondul de comerþ

Fondul de comerþ reprezintã surplusul costului de achiziþie peste valoarea justã a activelor nete
identificabile transferate de la Société Générale Bucharest cãtre Banca în 1999. Fondul de comerþ nu
se mai amortizeazã începãnd cu 1 ianuarie 2004 (a se vedea politici contabile). În cursul anului 2007
nu a fost identificatã nicio depreciere a fondului de comerþ.

13. Imobilizãri necorporale, net

Soldul imobilizãrilor necorporale la 31 decembrie 2007 ºi 2006 reprezentã în principal software bancar.

Valoare netã la 31 decembrie 2005 14.770
Adiþii în 2006 19.283
Valoarea netã a imobilizarilor necorporale scoase din evidentã —
Cheltuiala cu amortizarea (7.757)
Valoare netã la 31 decembrie 2006 26.296
Adiþii în 2007 19.465
Valoarea netã a imobilizarilor necorporale scoase din evidenþã —
Cheltuiala cu amortizarea (8.877)
Valoare netã la 31 decembrie 2007 36.884

14. Alte active

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Avansuri cãtre furnizori 78.863 36.914
Debitori diverºi 60.889 21.564
Operaþiuni cu instrumente derivate 24.703 5.052
Active deþinute pentru vânzare 18.572 —
Materiale ºi consumabile 5.680 5.833
Alte active 35.750 20.364
Total 224.457 89.727

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Soldul debitorilor diverºi este prezentat net de un provizion de depreciere de 9.792 (31 decembrie 2006:
7.927).

Activele deþinute pentru vânzare reprezintã clãdiri ºi terenul aferent care nu mai sunt utilizate ºi pe care
banca intenþioneazã sã le vândã în mai puþin de 1 an. Miºcarea este urmãtoarea:

Valoare contabilã la 31 decembrie 2005 4.734
Intrãri —
Ieºiri (4.734)
Valoare contabilã la 31 decembrie 2006 —
Intrãri 18.572
Ieºiri —
Valoare contabilã la 31 decembrie 2007 18.572

15. Depozite la vedere ºi conturi curente

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Persoane fizice ºi juridice 14.526.356 8.114.562
Ministerului Finanþelor Publice — 30.556
Bãnci româneºti 2.966 35.737
Bãnci strãine 68.535 71.280
Total 14.597.857 8.252.135

Ratele anuale ale dobânzii oferite de Bancã pentru conturile curente ºi depozitele la vedere deschise
de persoane fizice ºi juridice au fost cuprinse între 0,25 % p.a. ºi 7,25% p.a. pentru RON (între 0,25%
p.a. ºi 7,00% p.a. în anul 2006) ºi între 0,25% p.a. ºi 3,75% p.a. pentru valute (între 0,25% p.a. ºi 3,25%
p.a. în anul 2006).

Nivelurile maxime ale ratelor dobânzii oferite de Bancã pentru conturile Loro au fost 0,25% p.a. pentru
valute (0,25% p.a. în 2006). Nivelele medii ale ratelor de dobândã pentru depozitele interbancare au fost
de 7,81% p.a. pentru RON, 5,29% p.a. pentru USD ºi 4,31% p.a. pentru EUR (6,15% p.a. pentru RON,
5,54% p.a. pentru USD ºi 2,94% p.a. pentru EUR în 2006).

16. Depozite la termen

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Persoane fizice ºi juridice 13.344.451 11.972.154
Bãnci strãine 271.004 588.562
Bãnci româneºti 394.944 357.630
Total 14.010.399 12.918.346

Ratele de dobânda anuale plãtite de Bancã pentru depozitele în RON au variat între 0,25% ºi 8,25%
p.a. (2006: 0,25% — 7,25% p.a.), iar pentru depozitele în valutã intre 2,20% ºi 4,50% p.a. (2006: 2,00%
— 4,25% p.a.)

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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17. Împrumuturi

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Împrumuturi de la persoane aflate în
relaþii speciale cu Banca 5.681.295 3.747.762
Împrumuturi de la instituþii financiare
internaþionale 578.427 259.463
Împrumuturi de la alte instituþii de credit 761.398 169.713
Obligaþiuni emise 734.791 785.801
Alte finantãri 54.845 39.408
Total 7.810.756 5.002.147

Ratele de dobândã pentru împrumuturile în EUR au variat între 3,75% p.a. ºi 7,70% p.a. Ratele de
dobândã pentru împrumuturile în USD au variat între 6,02% p.a. ºi 7,38% p.a. A se vedea notele 40 ºi
41 pentru structura pe maturitãþi, respectiv pentru gap-ul de rata a dobânzii privind împrumuturile.

Obligaþiunile reprezintã titluri emise în RON, în decembrie 2006 pe piaþa din Luxembourg, în valoare de
735.000, pe 5 ani, cu o rata a dobânzii fixã de 7,75%.

Împrumuturile de la pãrþi afiliate includ o sumã de EUR 200.000.000 (2006: EUR 200.000.000),
reprezentând douã împrumuturi subordonate, un credit de EUR 100.000.000 contractat în 2005, cu o
ratã EURIBOR6M+0,5, scadent în 2015 ºi un credit de EUR 100.000.000 contractat în 2006, cu o ratã
EURIBOR6M+0,99, scadent în 2013.

18. Impozitul pe profit

Impozitul curent este calculat pe baza profitului impozabil conform înregistrãrilor fiscale.

Componenþa datoriei/activului cu impozitul pe profit amânat se reconciliazã dupã cum urmeazã:

Anul încheiat la 31 decembrie 2007
Diferenþe Bilanþ Cont de profit
temporare consolidatsi pierdere consolidat

Pasive privind impozitul amânat
Imobilizãri corporale ºi necorporale (142.504) (22.801) (3.974)
Investiþii ºi alte titluri (25.589) (4.094) (329)
Altele — — —
Total (168.093) (26.895) (4.303)

Active privind impozitul amânat
Credite 179.858 28.777 (16.424)
Altele 93.685 14.990 (126)
Total 273.543 43.767 (16.550)

Elemente impozabile conform IAS 12 105.450 16.872

Venit net din impozit amânat (20.853)

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)

64Raport Anual 2007



Anul încheiat la 31 decembrie 2006
Diferenþe Bilanþ Cont de profit
temporare consolidat ºi pierdere consolidat

Pasive privind impozitul amânat
Imobilizãri corporale ºi necorporale (117.666) (18.827) 19.572
Investitii ºi alte titluri (26.414) (4.226) 447
Altele — — 919
Total (144.080) (23.053) 20.939

Active privind impozitul amânat
Credite 282.505 45.201 (3.686)
Altele 94.471 15.115 11.091
Total 376.976 60.316 7.405

Elemente impozabile conform IAS 12 232.896 37.263

Venit net din impozit amânat 28.344

Miºcarea în datoria/activul cu impozitul amânat este prezentatã mai jos:

Pasive nete privind impozitul amânat, la 31 decembrie 2005 8.548
Impozitul amânat recunoscut ca ºi capital 371
Venit net din impozitul amânat 28.344
Active nete privind impozitul amânat, la 31 decembrie 2006 37.263
Impozitul amânat recunoscut ca ºi capital 462
Venit/(Cheltuiala) din impozitul amânat, net (20.853)
Active nete privind impozitul amânat, la 31 decembrie 2007 16.872

19. Alte pasive

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Creditori diverºi 121.313 114.758
Dividende de platã 96.756 1.681
Sume datorate angajaþilor 56.706 32.341
Venituri înregistrate în avans 52.435 10.306
Alte sume datorate la bugetul statului 46.977 24.696
Operaþiuni cu instrumente derivate 1.276 —
Provizioane 267 267
Total 375.730 184.049

Inclusã în categoria venituri înregistrate în avans este o sumã de 12.627 (2006: 4.983) reprezentând
valoarea justã initialã a contractelor de garanþie financiarã diminuatã cu amortizarea ulterioarã.

Miºcarea în provizioane este urmãtoarea:

Valoare la 31 decembrie 2006 267
Cheltuiala în cursul anului —
Reluãri la venituri —
Valoare la 31 decembrie 2007 267

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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Sumele datorate salariaþilor includ, între altele ºi primele aferente rezultatelor pentru anul 2007, în
valoare de 31.988 (2006: 20.001) ºi beneficii post-angajare în sumã de 12.073 (2006: 10.323).
Contribuþiile sociale aferente bonusurilor în valoare de 9.370 (2006: 6.119) sunt incluse în Alte sume
datorate la bugetul statului.

Planul de beneficii postangajare determinate

Planul de beneficii postangajare determinate stabileºte beneficiile postangajare pe care un salariat este
îndreptãþit sã le primeascã la pensionare în funcþie de vechimea la locul de muncã ºi salariu. Planul
acoperã toþi angajaþii, iar beneficiile sunt nefinanþate. O evaluare actuarialã completã este facutã anual
de cãtre un actuar independent.

Cheltuieli recunoscute în contul de profit ºi pierdere

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Costul serviciului curent 998 911
Costul dobânzii 792 639
Pierderile actuariale recunoscute
în timpul anului 181 272
Costul seviciului anterior 20 20
Cheltuiala netã cu beneficiile 1.991 1.842

Miºcarea în planul de beneficii determinate

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Soldul iniþial al datoriei din
planul de beneficii 10.323 8.563
Costul serviciului total 1.018 931
Beneficii plãtite (241) (82)
Costul dobânzii 792 639
Pierderile actuariale recunoscute
în timpul anului 181 272
Soldul final al datoriei din
planul de beneficii 12.073 10.323

Principalele ipoteze actuariale

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Rata de actualizare 5,35% 3,95%
Rata inflaþiei 2,00% 2,11%

2007 2006
Datoria din planul de beneficii determinate 12.073 10.323
Ajustãri pe baza faptelor asupra datoriei
din planul de beneficii 2.068 (1.109)

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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20. Capitaluri

Capital social nominal

Capitalul social nominal, înregistrat la Registrul Comerþului este 696.901 (2006: 696.901). În capitalul
social este inclusã ºi suma de 1.818.721 (2006: 1.818.721) reprezentând surplus din reevaluare.

Capitalul social la 31 decembrie 2007 reprezintã 696.901.518 (2006: 696.901.518) acþiuni ordinare,
autorizate, emise ºi aflate în circulaþie. Valoarea nominalã a unei acþiuni este de 1 RON (2006: 1 RON).

În decursul anilor 2007 ºi 2006, Banca nu a cumpãrat acþiuni proprii.

Deficit acumulat

În deficitul acumulat este inclusã suma de 426.637 (2006: 426.637) reprezentãnd rezerve legale,
rezerva pentru riscuri bancare generale ºi alte rezerve a cãror utilizare este restricþionatã de legislaþia
bancarã.

21. Adecvarea capitalului

În anul 2007, adecvarea capitalului Bãncii este monitorizatã de reglementarile locale în vigoare care
sunt în conformitate cu Directiva Europeanã 2000/12/EC. Aceste cerinþe utilizeazã cifrele la nivel
individual determinate conform reglementãrilor de raportare financiar-contabila locale (bazate pe
directivele europene privind standardele de contabilitate pentru instituþiile de credit). În cursul anului
2007, Banca s-a conformat în totalitate cu aceste reglementãri.

La 31 decembrie 2007 capitalul reglementar ºi indicatorul de sovabilitate determinat conform acestor
reglementãri este de 3.599.462 respectiv 12,0% (2006: 2.726.613 respectiv 13.3%).

22. Venituri din dobânzi

2007 2006
Dobânzi pentru credite 2.654.721 1.796.197
Dobânzi pentru depozite la bãnci 168.871 179.525
Dobânzi pentru titluri de trezorerie 14.132 45.627
Total 2.837.724 2.021.349

23. Cheltuieli cu dobânzile

2007 2006
Dobânzi pentru depozitele la termen 798.807 604.683
Dobânzi pentru depozitele la vedere 296.849 130.940
Dobânzi pentru împrumuturi 242.674 100.694
Total 1.338.330 836.317

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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24. Comisioane ºi speze bancare, net

2007 2006
Venituri din comisioane din
operaþiuni de încasãri ºi plãþi 641.049 483.130
Alte venituri din comisioane 59.283 37.265
Cheltuieli cu comisioanele (68.019) (124.536)
Venituri nete din comisioane 632.313 395.859

25. Venituri din diferenþe de curs valutar, net

2007 2006
Venituri din diferenþe de curs valutar 5.397.160 2.463.636
Cheltuieli din diferenþe de curs valutar (5.072.380) (2.249.567)
Total 324.780 214.069

26. Alte venituri

Includ venituri din activitãþi bancare cum ar fi cele din derivative (exceptând derivativele pe curs de
schimb) vândute clienþilor ºi din activitãþi non-bancare, cum ar fi venituri din chirii ºi vânzãri de imobilizãri
corporale. Venitul net din derivative este 598 (2006: 1.058).

27. Cheltuieli cu contribuþia la Fondul de Garantare a Depozitelor

Depozitele persoanelor fizice ºi, începând cu 2004, a unor tipuri de persoane juridice, incluzând
întreprinderile mici ºi mijlocii, sunt garantate pânã la un anumit plafon de Fondul de Garantare a
Depozitelor în Sistemul Bancar („FGDSB”), persoanã juridicã, ale carei resurse se constituie în principal
din contribuþiile societãþilor bancare, calculate ca procent din depozitele entitãþilor prevãzute de lege.

28. Salarii ºi cheltuieli aferente

2007 2006
Salarii 314.960 235.600
Asigurãri sociale 111.421 90.810
Bonusuri 41.358 26.120
Altele 84.780 50.269
Total 552.519 402.799

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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29. Cheltuieli cu amortizarea ºi deprecierea

2007 2006
Amortizare ºi depreciere (vezi Nota 11) 117.520 97.711
Amortizarea imobilizãri necorporale
(vezi Nota 13) 8.877 7.757
Alte cheltuieli cu scoaterea din
gestiune a imobilizarilor 9.831 1.961
Total 136.228 107.429

30. Alte cheltuieli operaþionale

2007 2006
Cheltuieli administrative 364.036 384.247
Publicitate ºi sponsorizãri 34.443 31.019
Alte cheltuieli 47.125 36.174
Total 445.604 451.440

31. 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, de la data achiziþiei:

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Disponibilitãþi ºi elemente asimilate 938.137 792.849
Conturi curente ºi depozite la bãnci 801.000 523.822
Depozite ºi certificate de depozit la BNR — 113.980
Total 1.739.137 1.430.651

32. Garanþii ºi alte angajamente financiare

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Scrisori de garanþie 2.666.605 1.701.366
Angajamente de finanþare date 3.401.125 2.916.105
Total angajamente date 6.067.730 4.617.471

Garanþii ºi acreditive

Banca emite scrisori de garanþie ºi acreditive pentru clienþii sãi. 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 asigurari irevocabile asupra faptului ca Banca va efectua plata în cazul în care un client nu
îºi poate îndeplini obligaþiile faþã de un terþ,au asociat un risc de credit similar cu creditele acordate clientelei.

De asemenea, ºi riscul de piaþã ºi cel operaþional asociate acestor instrumente sunt similare celor
asimilate acordãrii de credite. Aceste instrumente prezinta ºi un risc de lichiditate pentru Bancã în

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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eventualitatea unei revendicãri îndreptate cãtre aceasta în cazul în care un client nu îºi îndeplineºte
obligaþia garantatã.

Angajamente de finanþare

Angajamentele de finanþare reprezintã partea netrasã a sumelor aprobate ca ºi facilitãþi de creditare.
Totuºi, datoritã faptului cã riscul de credit asociat acestora depinde de probabilitatea efectuãrii tragerii
unor sume, care apoi ar putea deveni restante, acest risc este considerat mai redus.

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

33. Alte angajamente

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Imobilizãri corporale 17.794 12.124
Imobilizãri necorporale 3.006 14.182
Total 20.800 26.307

34. Pãrþi afiliate

Banca se angajeazã în operaþiuni cu societãþile sale afiliate ºi asociate. Toate aceste operaþiuni au fost
derulate în condiþii similare, inclusiv cele privind ratele dobânzii ºi condiþiile privind garanþiile, cu termenii
pentru operaþiuni similare cu terþi. Tranzacþiile / soldurile cu pãrþile afiliate pot fi sumarizate astfel:

2007 2006
Active
Conturi Nostro 117.508 25.579
Credite acordate 183.610 183.100

Pasive
Conturi Loro 30.557 66.116
Depozite atrase 271.004 385.217
Împrumuturi 4.942.309 3.058.902
Împrumuturi subordonate 738.985 688.860

Angajamente

Scrisori de garanþie primite 133.038 26.506
Valoarea notionalului operaþiunilor de schimb 4.094.484 520.564
Valoarea notionalului derivativelor pe rata dobânzii 490.839 600.705

Venituri din dobânzi ºi comisioane 14.749 13.049
Cheltuieli cu dobânzi ºi comisioane 156.619 95.967
Câºtig/(pierdere) netã din derivative pe rata dobânzii 3.359 1.058
Câºtig/(pierdere) netã din derivative pe curs de schimb (127.772) (13.101)

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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Cheltuielile cu dobânzi includ o sumã de 32.503 (2006: 18.860) referitoare la împrumuturi subordonate.

La 31 decembrie 2007, membrii Consiliului de Administraþie ºi ai Comitetului de Direcþie deþineau
353.650 acþiuni (2006: 571.010).

Beneficiile pe termen scurt ale Conducerii (salarii, bonusuri, alte indemnizaþii ºi contribuþiile sociale
aferente) sunt de 4.621 (2006: 2.378).

35. Datorii contingente

La 31 decembrie 2007, Banca este angajatã ca parat într-un numãr de procese provenind din activitãþi
normale ale Bãncii cu clientela, în valoare totalã de aproximativ 2.214 (2006: 1.167). Conducerea Bãncii
considerã ca deciziile finale în aceste procese nu vor avea un efect semnificativ negativ asupra situaþiei
financiare a Bãncii.

36. Profitul pe acþiune

31 decembrie 2007 31 decembrie 2006
Acþiuni ordinare în circulaþie 696.901.518 696.901.518
Rezultatul exerciþiului 1.021.636 700.955
Rezultat pe acþiune (in RON) 1,4660 1,0058

37. Dividende aferente acþiunilor ordinare

2007 2006
Dividende declarate ºi plãtite în timpul anului
Dividend 2006: 0,3672 RON (2005:0,3089) 254.640 213.606

Dividende propuse la AGA
Dividend final 2007: 0,5921 RON (2006: 0,3672) 412.607 255.916

Datoriile cu dividendele de platã în sumã de 1.276 (2006: 1.681) sunt incluse în alte datorii.

38. Managementul riscului

Principalele active ºi datorii financiare ale Bãncii sunt reprezentate de credite ºi avansuri cãtre clientela,
creanþe din leasing, valori plasate la BNR, depozite la vedere ºi la termen ºi împrumuturi. Aceste
instrumente sunt expuse la o serie de riscuri precum riscul de credit, riscul valutar, riscul de ratã a
dobânzii ºi riscul de lichiditate, care sunt discutate mai jos.

Riscul de credit

Riscul de credit reprezintã pierderea pe care ar suporta-o Banca dacã un client sau o altã contrapartidã
nu ºi-ar îndeplini obligaþiile contractuale. Riscul de credit este implicit în produsele bancare tradiþionale
— credite, angajamente de creditare ºi alte datorii contingente, cum sunt acreditivele — dar ºi în contracte
de tipul produselor derivate (a se vedea notele 8, 9 si 32).

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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Banca îºi administreazã expunerea atât faþã de contrapartidele individuale, cât ºi faþã de grupuri de
clienþi prin limite de creditare stabilite la momentul analizei. Valoarea limitei depinde de factori cantitativi
cum sunt poziþia ºi performanþa financiarã a clientului, situaþia industriei dar ºi de factori calitativi cum ar
fi calitatea managementului, structura acþionariatului, precum ºi de soliditatea garanþiilor prezentate de
client. Pentru persoane fizice, garanþiile sunt preponderent imobile ºi autovehicule, ºi garanþiile
personale sunt în cele mai multe cazuri oferite de rude de gradul I. Pentru persoane juridice garanþiile
sunt spaþii industriale sau alte imobile deþinute, echipamente sau stocuri, în timp ce garanþiile personale
sunt oferite de societatea mamã, alte companii din Grup sau alte bãnci. Expunerile în raport cu limitele
autorizate sunt monitorizate în mod continuu.

Riscul de piaþã

Riscul de piaþã este riscul de pierdere legat de modificarea variabilelor de pe piaþã cum ar fi ratele de
dobândã ºi cursurile valutare.

Riscul valutar
Riscul valutar este legat de modificarea cursurilor de schimb. Banca administreazã riscul valutar
utilizând limite pentru poziþiile valutare deschise la nivelul fiecãrei valute ºi la nivelul poziþiei
valutare globale.

Riscul de ratã a dobânzii
Riscul de ratã a dobânzii este legat de modificarea ratelor de dobândã ale pieþei. Acest risc este
administrat de Bancã prin monitorizarea gap-urilor dintre active ºi pasive pe intervale de scadenþã
ºi/sau pe intervale de repreþuire, respectiv prin utilizarea unei limite de senzitivitate a structurii
bilanþului la riscul de dobândã. Banca are stabilite limite cu privire la poziþia de ratã de dobândã
cuantificatã sub formã senzitivitãþii bilanþului ºi calculatã ca fiind modificarea valorii actualizate a
activelor ºi pasivelor ca urmare a unei creºteri cu 1% a rateler de dobândã din piaþã (o presupusã
deplasare paralelã a curbei randamentului). Senzitivitatea bilanþului la 31 decembrie 2007 este o
valoare negativã de 72.378 (2006: 49.580), semnificând ca o creºtere cu 1% a ratei de dobândã
din piaþã determinã o reducere a valorii actualizate a bilanþului. Senzitivitatea marjei de dobândã
la 31 decembrie 2007 este o valoare negativã de 30.995.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este asociat fie dificultãþii întâmpinate de a obþine fondurile necesare pentru a-ºi
îndeplini angajamentele, fie imposibilitãþii de a realiza un activ financiar în timp util ºi la o valoare
apropiatã de valoarea sa justã.

Abordarea Bãncii în privinþa administrãrii riscului de lichiditate începe cu formularea unei strategii privind
lichiditatea, care este aprobatã de Conducerea Bãncii. Banca monitorizeazã în permanenþa decalajele
de lichiditate între activele ºi pasivele Bãncii, ºi foloseºte scenarii de stres ca parte a managementului
riscului de lichiditate.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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39. Structura bilanþului pe valute

31 decembrie 2007
Total RON EUR Alte

ACTIVE
Disponibilitãþi 938.137 740.872 168.541 28.724
Conturi la Banca Centralã 10.287.975 4.330.374 5.957.601 —
Conturi curente ºi depozite la bãnci 801.358 521.902 227.335 52.121
Active disponibile pentru vânzare 118.221 118.221 — —
Credite, net 25.224.950 13.016.662 11.753.015 455.272
Creanþe din leasing 1.055.972 — 1.039.175 16.797
Fond comercial,net 50.151 50.151 — —
Impozitul pe profit amânat activ, net 16.872 16.872 — —
Active imobilizate ºi alte active 1.488.945 1.488.945 — —
Total active 39.982.581 20.283.999 19.145.667 552.914

DATORII
Depozite la vedere ºi conturi curente 14.597.857 9.907.758 4.232.667 457.432
Depozite la termen 14.010.399 8.975.888 4.246.536 787.975
Împrumuturi 7.810.756 1.483.857 6.326.899 —
Datoria cu impozitul curent 90.153 90.153 — —
Alte datorii 375.730 338.882 — 36.848
Total capitaluri proprii 3.097.685 3.097.685 — —
Total pasive 39.982.580 23.894.223 14.806.102 1.282.255

31 decembrie 2006
Total RON EUR Alte

ACTIVE
Disponibilitãþi 792.849 662.585 109.889 20.375
Conturi la Banca Centralã 7.656.066 3.325.058 4.331.008 —
Conturi curente ºi depozite la bãnci 524.179 443.935 36.345 43.899
Active disponibile pentru vânzare 29.092 29.092 — —
Credite, net 17.576.635 10.608.142 6.537.730 430.763
Creanþe din leasing 713.570 — 696.773 16.797
Fond comercial,net 50.151 50.151 — —
Împozitul pe profit amânat activ, net 37.263 37.263 — —
Active imobilizate ºi alte active 1.299.279 1.299.111 165 3
Total active 28.679.084 16.455.337 11.711.910 511.837

DATORII
Depozite la vedere ºi conturi curente 8.252.135 5.484.064 2.304.990 463.081
Depozite la termen 12.918.346 7.945.556 3.874.552 1.098.238
Împrumuturi 5.002.147 813.381 4.187.960 806
Datoria cu impozitul curent 11.454 11.454 — —
Alte datorii 184.049 147.201 — 36.848
Total capitaluri proprii 2.310.953 2.310.953 — —
Total pasive 28.679.084 16.712.609 10.367.502 1.598.973

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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40. Structura pe maturitãþi

Structura pe maturitãþi a activelor ºi datoriilor Bãncii pe baza duratei rãmase pânã la maturitate la data
de 31 decembrie 2007 si 2006 este urmãtoarea:

31 decembrie 2007 Total 0—1 1—3 3—12 1—5 Peste Fãrã
luni luni luni ani 5 ani maturitate

definitã
ACTIVE
Disponibilitãþi 938.137 938.137 — — — — —
Conturi la Bancã
Centrala 10.287.975 10.287.975 — — — — —
Conturi curente ºi
depozite la bãnci 801.358 561.418 57.000 22.156 88.624 72.160 —
Active disponibile
pentru vânzare 118.221 — 96.100 22.121 —
Credite, net 25.224.949 1.471.942 1.781.730 6.306.356 8.630.960 7.033.961 —
Creanþe din leasing 1.055.972 141.766 393.761 249.502 270.429 514 —
Fond comercial, net 50.151 — — — — — 50.151
Impozitul pe profit
amânat activ, net 16.872 1.531 2.011 13.842 9.909 12.378 (22.800)
Active imobilizate
ºi alte active, net 1.488.945 — 224.457 — — — 1.264.488
Total active 39.982.580 13.402.769 2.458.959 6.591.856 9.096.022 7.141.134 1.291.839

DATORII
Depozite la vedere
ºi conturi curente 14.597.857 14.597.857 — — — — —
Depozite la termen 14.010.399 4.666.700 1.289.685 2.255.740 5.720.480 77.794 —
Împrumuturi 7.810.756 778.450 201.748 2.410.648 3.647.505 772.405 —
Datoria cu
impozitul curent 90.153 — — 90.153 — — —
Alte datorii 375.730 253.141 122.589 — — — —
Total datorii 36.884.895 20.296.148 1.614.022 4.756.541 9.367.985 850.199 —

Total capitaluri proprii 3.097.685 — — — — — 3.097.685

Decalaj (6.893.379) 844.937 1.835.314 (271.963) 6.290.935 (1.805.846)

Decalaj cumulat (6.893.379) (6.048.443) (4.213.129) (4.485.090) 1.805.846 —

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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31 decembrie 2006 Total 0—1 1—3 3—12 1—5 Peste Fãrã
luni luni luni ani 5 ani maturitate

definitã
ACTIVE
Disponibilitãþi 792.849 792.849 — — — — —
Conturi la Banca
Centralã 7.656.066 7.656.066 — — — — —
Conturi curente ºi
depozite la bãnci 524.179 341.239 — 18.294 91.470 73.176 —
Active disponibile
pentru vânzare 29.092 — 4.890 24.202 —
Credite, net 17.576.635 986.767 1.013.471 5.044.455 6.451.073 4.080.869 —
Creanþe din leasing 713.570 28.858 121.611 200.515 354.672 7.914 —
Fond comercial, net 50.151 — — — — — 50.151
Impozitul pe profit
amânat activ, net 37.263 3.555 — 4.179 — 29.529 —
Active imobilizate ºi
alte active, net 1.299.279 — 89.727 — — — 1.209.552
Total active 28.679.084 9.809.334 1.224.809 5.267.443 6.902.105 4.215.690 1.259.703

DATORII
Depozite la vedere
ºi conturi curente 8.252.135 8.252.135 — — — — —
Depozite la termen 12.918.346 4.273.759 1.532.726 2.328.327 4.620.065 163.469 —
Împrumuturi 5.002.147 704.711 185.640 847.369 2.588.087 676.340 —
Datoria cu
impozitul curent 11.454 — — 11.454 — — —
Alte datorii 184.049 69.291 114.758 — — — —
Total datorii 26.368.131 13.299.896 1.833.124 3.187.150 7.208.152 839.809 —

Total capitaluri proprii 2.310.953 — — — — — 2.310.953

Decalaj (3.490.562) (608.315) 2.080.293 (306.047) 3.375.881 (1.051.250)

Decalaj cumulat (3.490.562) (4.098.877) (2.018.584) (2.324.631) 1.051.250 —

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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41. Expunerea la rata de dobândã

Elementele bilanþiere relevante sunt alocate pe benzi în funcþie de scadenþa rezidualã a fiecarei rate
pentru elementele cu ratã fixã de dobândã, respectiv în funcþie de cea mai apropiatã datã de modificare
a dobânzii, în cazul acelor instrumente care îºi modificã rata de dobândã înainte de scadenþã.

31 decembrie 2007 0—1 1—3 3—12 1—5 Peste Total
luni luni luni ani 5 ani

ACTIVE
Disponibilitãþi 938.137 — — — — 938.137
Conturi la Banca
Centralã 10.287.975 — — — — 10.287.975
Conturi curente ºi
depozite la bãnci 561.418 57.000 22.156 88.624 72.160 801.358
Active disponibile
pentru vânzare — — — 96.100 22.121 118.221
Credite, net 13.852.208 3.360.046 3.071.678 3.466.343 1.474.674 25.224.949
Creanþe din leasing 141.766 393.761 249.502 270.429 514 1.055.972
Fond comercial, net — — — — 50.151 50.151
Impozitul pe profit
amânat activ, net 1.531 2.011 13.842 9.909 (10.421) 16.873
Active imobilizate
ºi alte active — — — — 1.488.945 1.488.945
Total active 25.783.035 3.812.818 3.357.178 3.931.405 3.098.144 39.982.581

DATORII
Depozite la vedere
ºi conturi curente 14.597.857 — — — — 14.597.857
Depozite la termen 10.499.810 1.573.429 1.510.248 425.194 1.718 14.010.399
Împrumuturi 2.029.610 3.989.265 764.277 1.011.700 15.904 7.810.756
Datoria cu
impozitul curent — — 90.153 — — 90.153
Alte datorii 253.141 122.589 — — — 375.730
Total datorii 27.380.418 5.685.283 2.364.678 1.436.894 17.622 36.884.895

Total capitaluri proprii — — — — 3.097.685

Poziþie netã (1.597.383) (1.872.466) 992.500 2.494.511 (17.163)

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
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31 decembrie 2006 0—1 1—3 3—12 1—5 Peste Total
luni luni luni ani 5 ani

ACTIVE
Disponibilitîþi 792.849 — — — — 792.849
Conturi la Banca
Centralã 7.656.066 — — — — 7.656.066
Conturi curente ºi
depozite la bãnci 341.239 — 18.294 91.470 73.176 524.179
Active disponibile
pentru vânzare — — — 4.890 24.202 29.092
Credite, net 11.350.165 2.135.581 1.120.033 2.178.918 791.938 17.576.635
Creanþe din leasing 28.858 121.611 200.515 354.672 7.914 713.570
Fond comercial, net — — — — 50.151 50.151
Impozitul pe profit
amânat activ, net 3.555 — 4.179 — 29.529 37.263
Active imobilizate
ºi alte active — — — — 1.299.279 1.299.279
Total active 20.172.732 2.257.192 1.343.021 2.629.950 2.276.189 28.679.084

DATORII
Depozite la vedere
ºi conturi curente 8.252.135 — — — — 8.252.135
Depozite la termen 9.031.512 1.722.929 1.670.637 492.247 1.021 12.918.346
Împrumuturi 1.651.587 1.922.312 221.501 1.206.747 — 5.002.147
Datoria cu impozitul
curent — — 11.454 — — 11.454
Alte datorii 69.291 114.758 — — — 184.049
Total datorii 19.004.525 3.759.999 1.903.592 1.698.994 1.021 26.368.131

Total capitaluri proprii — — — — 2.310.953

Pozitie neta 1.168.207 (1.502.807) (560.571) 930.956 (35.785)

42. Valoarea justã

Valoarea justã este suma la care un activ ar putea fi schimbat sau la care o datorie ar putea fi stinsã,
între pãrþi interesate ºi în cunoºtinþã de cauzã, într-o tranzacþie desfãºuratã în condiþii obiective Valoarea
justã este cel mai bine evidenþiatã de preþul de piaþã al instrumentului financiar, dacã acesta existã.

Active financiare

Depozitele plasate la bãnci, creditele ºi contractele de leasing acordate de cãtre Bancã sunt evaluate la
cost amortizat folosind rata efectivã a dobânzii mai puþin orice depreciere.

În cazul depozitelor plasate la bãnci, costul amortizat este aproximat de valoarea justã datoritã naturii
lor pe termen scurt, ratelor de dobândã care reflectã condiþiile prezente de pe piaþa ºi lipsei unor costuri
de tranzacþionare semnificative.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)

Raport Anual 200777



Tabelul de mai jos prezintã valoarea justã a creditelor acordate ºi a altor creanþe, fiind urmat de
descrierea metodelor de a determinã valoarea justã.

Sold Valoare justã
31.12.2007 31.12.2007

Credite ºi alte creanþe 26.280.921 26.400.105

Urmãtoarele metode ºi ipoteze semnificative au fost aplicate în determinarea valorii juste creditelor ºi a
altor creanþe prezentate în tabelul de mai sus ºi care sunt înregistrate la cost:

(a) valoarea justã a instrumentelor financiare cu rata variabilã se presupune cã este aproximatã de
soldul contabil;

(b) valoarea justã a creditelor acordate cu rata fixã înregistrate la cost amortizat este estimatã
folosind ratele curente ale pieþei oferite pentru credite similare.

Modificãrile calitãþii creditelor din portofoliu nu sunt luate în considerare în determinarea valorii juste
brute, pentru cã impactul deprecierii este recunoscut separat prin scãderea valorii provizionului
constituit pentru pierderi atât din suma înregistratã cât ºi din valoarea justã.

Pentru scopuri de prezentare a valorii juste, dobânda înregistratã pânã la data raportarii este inclusã în
valoarea contabilã a instrumentelor financiare.

Datorii financiare

Costul amortizat al depozitelor ºi împrumuturilor se considerã cã aproximeazã respectivele lor valori
juste, tinând cont de faptul cã aceste elemente se repreþuiesc, în general, pe termen scurt, sunt
purtãtoare unei dobânzi care reflectã condiþiile prezente de pe piaþã ºi sunt încheiate fãra costuri de
tranzacþionare semnificative.

Notele ataºate sunt parte integrantã a acestor situaþii financiare
(Sume în mii lei)
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Sediu ºi filiale

Contacte

BRD Finance
Vincent DELATTE-Director General
Tel: + 4021.200.81.00
Fax: + 4021.200.81.92
e-mail: vincent.delatte@brd.ro

BRD Sogelease
Jean-Claude BOLOUX-Director General
Tel.: + 4021-301.41.23
Fax: + 4021-301.41.04
e-mail: jean-claude.boloux@brd.ro

ALD Automotive
Philippe VALIGNY-Director General
Tel: + 4021.301.49.50
Fax: + 4021.301.49.55
e-mail: philippe.valigny@aldautomotive.com

BRD Fond de Pensii
Damien MARECHAL-Director General
Tel: + 4021.408.29.01
Fax: + 4021.408.29.20
e-mail: damien.marechal@brd.ro

BRD Corporate Finance
Bogdan ILIESCU-Director General
Tel: + 4021.301.41.40
Fax: + 4021.301.41.45
e-mail: bogdan.iliescu@brdsg.ro

BRD Asset Management
Dan NICU-Director General
Tel: + 4021.301.41.30
Fax: + 4021.301.41.36
e-mail: dan.nicu@brdam.ro

BRD Securities
Cornel FUMEA-Director General
Tel: + 4021.301.41.50
Fax: + 4021.301.41.59
e-mail: cornel.fumea@brd.ro

SOGEPROM România
Olivier MARTEAU-Director General
Tel: + 4021.301.48.15
e-mail: olivier.marteau@brd.ro

ECS Romania
Benoit RETIF-Director General
Tel: + 4021.301.65.99
Fax: + 4021.301.42.05
e-mail: benoit.retif@ecs-group.com

BRD-Groupe Société Générale
Bvd. Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1
Bucureºti 011171, România
Tel.: (+40) 021-301.61.00
Fax.: (+40) 021-301.66.36
E-mail: comunicare@brd.ro
www.brd.ro

VOCALIS (Centru de apel)
Tel.: 0800 803 803
Tel: + 4 021 302 6161
*BANCA (*22622)

SECRETARIATUL GENERAL
Tel.: 021-301.61.21
Fax: 021-301.61.22

Secretar General :
Gheorghe MARINEL
E-mail: gigi.marinel@brd.ro

Director Adjunct Comunicare:
Mihaela BURADA
E-mail: mihaela.burada@brd.ro
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Reþeaua

SUCURSALA MARI CLIENÞI
CORPORATIVI, Bucureºti
Dorin SAVU-Director executiv
Tel.: 021-301.40.00
Fax: 021-301.40.04
e-mail: dorin.savu@brd.ro

GRUP ACADEMIEI , Bucureºti
Gheorghe ILIE-Director executiv delegat
Tel.: 021-305.69.00/01
Fax: 021-305.69.99
e-mail: gheorghe.ilie@brd.ro

GRUP DOROBANÞI, Bucureºti
Dana BÃJESCU-Director executiv
Tel.: 021-208.65.65
Fax: 021-208.65.47
e-mail: dana.bajescu@brd.ro

GROP UNIREA, Bucureºti
Adrian MARÞIª-Director executiv
Tel.: 021-320.98.36
Fax: 021-320.98.41
e-mail: adrian.martis@brd.ro

GRUP BACÃU
Daniela BURLACU-Director executiv
Tel.: 0234-510.518
Fax: 0234-510.576
e-mail: daniela.burlacu@brd.ro

GRUP BAIA MARE
Petricã VANÞ-Director executiv
Tel.: 0262-212.115
Fax: 0262-215.237
e-mail: petrica.vant@brd.ro

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

GRUP CLUJ
Mihai TEODORESCU-Director executiv
Petru PETRUÞ-Director executiv delegat
Tel.: 0264-405.110
Fax: 0264-598.222
e-mail: mihai.teodorescu@brd.ro
e-mail: petru.petrut@brd.ro

GRUP CONSTANÞA
Marius CALIÞOIU-Director executiv
Bogdan NICULESCU-Director executiv delegat
Tel.: 0241-508.604
Fax: 0241-613.233
e-mail: marius.calitoiu@brd.ro
e-mail: bogdan.niculescu@brd.ro

GRUP CRAIOVA
Radu NEAGOE-Director executiv
Tel.: 0251-413.753
Fax: 0251-406.358
e-mail: radu.neagoe@brd.ro

GRUP DROBETA TURNU SEVERIN
Laurenþiu VASILIEF-Director executiv
Tel.: 0252-316.074
Fax: 0252-313.570
e-mail: laurentiu.vasilief@brd.ro

GRUP GALAÞI
Cristian DOBRE-Director executiv
Tel.: 0236-319.528
Fax: 0236-418.097
e-mail: cristian.dobre@brd.ro

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

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

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

GRUP PLOIEªTI
Cristian GHENADE-Director executiv
Tel.: 0244-595.610
Fax: 0244-595.605
e-mail: cristi.ghenade@brd.ro

GRUPE SIBIU
Patric POPOVICI-Director executiv delegat
Tel.: 0269-202.600
Fax: 0269-217.690
e-mail: patric.popovici@brd.ro

GRUPE TIMIªOARA
Petru NEGRU-Director executiv
Nicola CARABENCIOV-Director executiv delegat
Tel.: 0256-302.089
Fax: 0256-302.092
e-mail: petru.negru@brd.ro
e-mail: nicola.carabenciov@brd.ro

GRUPE TÂRGU MUREª
Corneliu GROSU-Director executiv
Bartha KALMAN -Director executiv delegat
Tel.: 0265-207.410
Fax: 0265-261.058
e-mail: corneliu.grosu@brd.ro
e-mail: bartha.kalman@brd.ro

GRUPE VALAHIA
Claudiu CÃLIN -Director executiv
Tel: 021-319.00.41
Fax: 021-317.00.06
e-mail: claudiu.calin@brd.ro
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Sediul social : 29, bd Haussmann, 75009 Paris
France

site internet : www.socgen.com
O societate creatã în 1864
Capital : 537.712.831 EUR
RCS Paris 552 120 222



România, Bucureºti, Bvd Ion Mihalache nr. 1-7 , sector 1
Telefon: 40 21 301 61 00
Fax: 40 21 301 66 36

E-mail: comunicare@brd.ro, http://www.brd.ro
Telex: 11877 BRD SAR, 10381 BRD SAR

Cod SWIFT : BRDE RO BU

Creaþie ºi concepþie : SEGL/COM

BRD — Groupe Société Générale are toate drepturile rezervate

Tipãrit la TIPOHOLDING S.A. Telefon Cluj: 0264-430153, 595711, 456071; Bucureºti: 021-2129177, 2129178

Foto : Sorin Lupºa, Lavinia Nuþeanu, Bogdan Iorga
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