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Rezultatele BRD pe primul trimestru: structur ă îmbun ătăţită a bilan ţului 
şi cost al riscului în sc ădere  

 

��������  Raport credite/depozite îmbun ătăţit: 79,5%, influen țat de cre şterea semnificativ ă a depozitelor: 
+6,9% în compara ţie cu luna martie 2013; 

��������  Eficien ţă opera ţional ă crescut ă: cheltuieli opera ţionale în sc ădere cu 2,8% fa ţă de T1 2013; 
��������  Cost net al riscului în sc ădere (- 29,7% fa ţă de  T1 2013); 
��������  Nivel confortabil al indicatorului de solvabilitate : 15,8% conform Basel III; 
��������  Profit net de 37 milioane lei 
 
Sistemul bancar românesc a continuat să înregistreze în ultimele 12 luni o scădere a volumului creditelor  
(-2,9%), cauzată de evoluţia negativă a segmentului corporate, în timp ce depozitele şi-au menţinut tendinţa 
pozitivă (+5,5% faţă de martie 2013), în special datorită clientelei persoane juridice (+8,4% faţă de martie 
2013).  
 
Soldul creditelor brute acordate de BRD persoanelor fizice a atins 17,2 miliarde lei, în creştere cu 1,3% faţă 
de aceeaşi perioadă a anului trecut (în comparaţie cu -1,1% pentru întreaga piaţă). Soldul creditelor imobiliare 
a crescut cu 16,4% faţă de martie 2013, semnificativ peste media pieţei (+9,4%), grație pozitiei de lider a 
băncii în cadrul programului “Prima Casă”. Activitatea de creditare a companiilor rămâne la un nivel scăzut, 
generând o reducere cu 8,8% (față de martie 2013) a volumului creditelor brute, până la 16,4 miliarde lei.  
 
Activitatea de finanţare a companiilor rămâne sub influența unei cereri scăzute, însă o creştere economică 
mai amplă în următoarele luni ale anului ar trebui să constituie un factor de contrabalansare. In acest sens, 
vor conta, printre altele, apetitul investitorilor, existenţi sau noi, pentru economia românească şi absorbţia 
fondurilor europene pentru finanţarea de noi proiecte în zona companiilor publice şi private.  
 
Depozitele au crescut cu 6,9% în comparaţie cu luna martie a anului 2013, susţinute de evoluţiile la nivelul 
ambelor categorii de clientelă. În acest context, raportul credite nete/depozite s-a îmbunătăţit, ajungând la 
79,5%, faţă de 94,6% la sfârşitul lunii martie 2013. 
 
Venitul net bancar a scăzut cu 12,3% în comparaţie cu primul trimestru al anului 2013, evoluţie determinată, 
în principal, de scăderea marjei nete de dobândă, generată de ponderea mai mică a creditelor nete în total 
active şi de creşterea rezervei de lichiditate. Comisioanele nete au avut o evoluţie pozitivă (+1,7%), susţinute 
de creditele sindicalizate, vânzarea de pachete de retail, serviciile de custodie şi intermediere pe piața de 
capital.  
 
Banca a continuat procesele de optimizare a costurilor, fapt ce a condus la o reducere cu 2,8% a cheltuielilor 
operaţionale comparativ cu primul trimestru al anului 2013. 
 
Rata creditelor neperformante conform IFRS a ajuns la 24,9% la sfârşitul lunii martie 2014 (faţă de 24,8% la 
31 decembrie 2013), în timp ce rata creditelor neperformante conform definiţiei Băncii Naţionale (Pierdere 2), 
a fost de 21,8% la martie 2014, în linie cu media sistemului bancar. Costul net al riscului a scăzut cu 29,7% în 
comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2013, atingând 298 puncte de bază (faţă de 393 puncte de bază la 
sfârşitul primului trimestru al anului 2013). Rata de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante 
conform IFRS s-a îmbunătăţit, ajungând la 70,9% la martie 2014 (faţă de 68,9% la finalul anului 2013).  
 
Profitul net al perioadei este de 37 milioane lei. 
 
Cu o bază de capital solidă, banca menţine un nivel confortabil al indicatorului de solvabilitate, respectiv de 
15,8%, conform Basel III.  
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“Vom continua să lucrăm la normalizarea costului riscului şi vom continua eforturile de implementare a 
măsurilor de optimizare a costurilor. Concomitent, rafinarea proceselor de acordare a creditelor va crea 
premisele creșterii activității de creditare atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii”, a spus Philippe 
Lhotte, Preşedintele – Director General al BRD.  
 
Raportul asupra rezultatelor financiare trimestriale este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al 
băncii : www.brd.ro . Copii ale documentelor vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit, şi la sediul central al BRD 
- Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti. 

Indicatorii financiari sunt la nivel individual, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).  
 
BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor şi banca nr. 1 pe piaţa românească a 
creditelor sindicalizate. BRD – Groupe Société Générale are 2,3 milioane de clienţi şi operează o reţea de aproximativ 880 de unităţi. Cu 
peste 2,3 milioane de carduri valide şi o reţea de acceptare de peste 21.600 de POS-uri şi 1.500 de ATM-uri, BRD este banca nr. 1 pe 
piaţa românească a cardurilor. Cu operaţiuni de factoring de 918 milioane de euro în 2013, BRD este liderul pieţei de factoring din 
România. 
BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 154.000 de 
angajaţi în 76 de ţări şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie: 
 

- Retail banking în Franţa 
- Retail banking internaţional, servicii financiare şi asigurări 
- Corporate & investment banking, private banking, administrare de active şi servicii pentru investitori 

 
www.brd.ro; facebook;  
 
 
 
 


