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Bucureşti, 30 aprilie, 2014 

 
Rezultatele BCR în Trimestrul 1 2014 

CIFRE RELEVANTE1: 

Rezultatul opera Ńional  în Trimestrul 1 2014 a atins valoarea de 551,7 milioane  RON (122,5 milioane 
EUR), în scădere cu 2,8% faŃă de 567,3 milioane RON (129,3 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013. 
Venitul opera Ńional în Trimestrul 1 2014 a scăzut cu 6,8% până la 914,1 milioane  RON (203,0 milioane 
EUR) de la 981,1 milioane RON (223,6 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013. 
Cheltuielile opera Ńionale în cuantum de 362,5 milioane  RON (80,5 milioane EUR) au scăzut cu 12,4% de 
la 413,9 milioane RON (94,3 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013. Raportul cost-venit  s-a îmbunătăŃit până 
la valoarea de 39,7% faŃă de 42,2% în Trimestrul 1 2013. 
Cheltuielile cu deprecierea activelor financiare altele decât la v aloarea just ă prin profit sau pierdere în 
Trimestrul 1 2014 a scăzut cu 1,5% la 496,4 milioane RON  (110,3 milioane EUR) de la 504,0 milioane RON 
(114,9 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013. 
Profitul net  s-a situat la valoarea de 1,0 milioane RON  (0,2 milioane EUR) în comparaŃie cu pierderea netă 
de -10,2 milioane RON (-2,3 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013. 
BCR şi-a menŃinut poziŃia de lider de pia Ńă în func Ńie de active , în pofida unei reduceri a activelor totale cu 
6,8% la 65.803,9 milioane  RON (14.756,9 milioane EUR) la 31 martie 2014, în comparaŃie cu 70.583,4 
milioane RON (15.971,6 milioane EUR) la 31 martie 2013.  
BCR dispune de bază de capital şi lichiditate puternice, mult superioare minimelor reglementate: rata 
capitalului de tip 1+2 pentru grupul BCR (conform I FRS) era de 24,9% în decembrie 2013; rata de 
solvabilitate  de 14,7% (standarde locale, doar banca) în decembrie 2013. 
 
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA REZULTATELOR GRUPULUI BC R ÎN TRIMESTRUL 1 2014 

Grupul BCR a obŃinut în Trimestrul 1 2014 un rezultat opera Ńional  solid de 551,7 milioane  RON (122,5 
milioane EUR), în uşoară scădere cu 2,8% faŃă de 567,3 milioane RON (129,3 milioane EUR) în Trimestrul 1 
2013, în condiŃiile unui venit operaŃional mai mic, parŃial compensat de scăderea costurilor, ca rezultat al 
ambiŃiosului program de redresare a băncii. 
 
Venitul opera Ńional în Trimestrul 1 2014 a scăzut cu 6,8%, până la 914,1 milioane RON  (203,0 milioane 
EUR), faŃă de 981,1 milioane RON (223,6 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013. 
Venitul net din dobânzi  a scăzut cu 10,6%, până la 644,3 milioane RON (143,1 milioane EUR) în 
Trimestrul 1 2014, faŃă de 721,0 milioane RON (164,3 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013. Declinul a fost 
cauzat, în principal, de cererea modestă de credite în segmentele întreprinderilor mici şi mijlocii şi afacerilor 
mari, în pofida unor volume stabile de credite retail, acordate în condiŃiile unui mediu de dobanzi scăzute.  
Venitul net din comisioane a crescut puternic cu 23,1%, până la 175,9 milioane RON  (39,1 milioane EUR) 
în Trimestrul 1 2014, de la 142,8 milioane RON (32,6 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013, în principal 
datorită accentului dedicat operaŃiunilor de tranzacŃii şi plăŃi, precum şi soluŃiilor de investiŃii alternative 
oferite clienŃilor (fonduri de investiŃii, bancassurance, economisire în sistem ‘Bauspar’, fonduri de pensii). 
Rezultatul net din tranzac Ńionare  a scăzut cu 22,6%, la 88,3 milioane RON  (19,6 milioane EUR), de la 
114,0 milioane RON (26,0 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013, reflectând venituri mai reduse din 
operaŃiunile de schimb valutar şi tranzacŃii cu valori mobiliare.  
                                                      
1 Începând cu acest an, Erste Group (acŃionarul majoritar al BCR) a adoptat standardele de raporatare financiară (FINREP) 
ale European Banking Authority (EBA) pentru a creşte transparenŃa faŃă de investitori. Adoptarea FINREP nu are impact 
asupra profitului net istoric ori a calculării capitalului şi bilanŃului. Cu excepŃia cazului în care se prevede altfel, rezultatele 
financiare aferente primelor trei luni ale anului 2014, conform FINREP, sunt comparate cu rezultatele financiare retratate 
aferente primelor trei luni ale anului 2013 (Trimestrul 1 2013). De asemenea, dacă nu se prevede altfel, cursurile de schimb 
valutar utilizate pentru conversia sumelor în EUR sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Veniturile declarate au 
fost convertite folosind cursul mediu de schimb în Trimestrul 1 2014 de 4,5025 RON/EUR, atunci când se referă la rezultatele 
aferente Trimestrului 1 2014 şi folosind cursul mediu de schimb în Trimestrul 1 2013 de 4,3870 RON/EUR, atunci când se 
referă la rezultatele aferente Trimestrului 1 2013. BilanŃurile contabile la 31 martie 2014 şi la 31 martie 2013 au fost convertite 
folosindu-se cursurile de schimb de închidere de la datele respective (4,4592 RON/EUR la 31 martie 2014 şi, respectiv, 
4,4193 RON/EUR la 31 decembrie 2013). Toate modificările procentuale se referă la cifrele în RON. 
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Cheltuielile opera Ńionale  au scăzut cu 12,4% la valoarea de 362,5 milioane RON  (80,5 milioane EUR), de 
la 413,9 milioane RON (94,3 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013, mulŃumită măsurilor extinse de optimizare 
a structurii personalului şi reŃelei de unităŃi, precum şi managementului strict al costurilor. Astfel, raportul 
cost-venituri  s-a îmbunătăŃit până la valoarea de 39,7% faŃă de 42,2% în Trimestrul 1 2013. 
 
Cheltuiala cu deprecierea activelor financiare altele decât la va loarea just ă prin profit sau pierdere 
în Trimestrul 1 2014 a scăzut cu 1,5% la 496,4 RON milioane (110,3 milioane EUR) de la 504,0 RON 
milioane (114,9 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013, reflectând impactul unui mediu economic dificil asupra 
unor clienŃi, dar şi un flux mai redus de credite neperformante în segmentele retail şi IMM, conform 
aşteptărilor. Rata creditelor neperformante a crescut uşor până la 30,2% din totalul portofoliului de credite 
la 31 martie 2014, din cauza reducerii totale a portofoliului de credite, în special segmentul corporate. 
Volumul absolut al creditelor neperformante a continuat să se reducă, în baza unor eforturi eficiente de 
recuperare, a recunoaşterii contabile a unor pierderi din credite şi vânzărilor de portofolii de credite. Rata de 
acoperire a creditelor neperformante  se situa la 61,1%, superioară valorii de 60,0% în Trimestrul 1 2013, 
reflectând o prioritate-cheie a managementului privind îmbunătăŃirea calităŃii activelor. 
 
Profitul net s-a situat la 1,0 milioane RON (0,2 milioane EUR) în comparaŃie cu pierderea netă de -10,2 
milioane RON (-2,3 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013, pe baza unui rezultat operaŃional solid care a 
depăşit cuantumul costurilor cu riscul. 
 
Rata de solvabilitate  (BCR neconsolidat, aplicând IFRS cu filtre prudenŃiale) se menŃine mult peste 
cerinŃele de reglementare ale Băncii NaŃionale a României (min 10%), fiind de 14,7% în decembrie 2013, De 
asemenea, rata capitalului de rang 1+2 , la valoarea de 24,9% (decembrie 2013, Grupul BCR, IFRS) arată 
clar adecvarea capitalului BCR şi susŃinerea continuă din partea Erste Group. Astfel, printre instituŃiile 
bancare locale, BCR se bucură de poziŃii de capital şi finanŃare excelente.  
 
Volumul agregat al creditelor acordate clien Ńilor  a scăzut cu 14,7% % până la 36.667,7 milioane RON  
(8.222,9 milioane EUR), faŃă de 42.985,6 milioane RON (9.726,8 milioane EUR), la 31 martie 2013, 
activitatea nouă de creditare fiind afectată de cererea slabă şi reuşind să compenseze numai parŃial 
rambursările şi contracŃia portofoliului de credite. Banca intenŃionează să se concentreze asupra creditării în 
monedă locală, astfel încât să inverseze combinaŃia de valute în cadrul portofoliului de credite pe termen 
mediu şi lung şi să-şi folosească din plin capacitatea puternică de autofinanŃare în RON. 
 
Sumele datorate clien Ńilor  au rămas stabile la 37.366,9 milioane RON  (8,379,7 milioane EUR) la 31 
martie 2014, -0,2 % faŃă de 37.424,1 milioane RON (8.468,3 milioane EUR) la 31 martie 2013. Depozitele 
clienŃilor rămân principala sursă de finanŃare, în timp ce BCR se bucură de sprijinul susŃinut al băncii-mamă, 
alături de surse de finanŃare diverse şi acorduri de finanŃare cu InstituŃii Financiare InternaŃionale. 
 
În condiŃiile în care afacerile noi compensează, momentan, doar parŃial eforturile de curăŃare a portofoliului, 
la 31 martie 2014, BCR a înregistrat o scădere a activelor totale cu 6,8% până la la valoarea de 65.803,9 
milioane  RON (14.756,9 milioane EUR), faŃă de 70.583,4 milioane RON (EUR 15.971,6 million) la 31 martie 
2013. BCR îşi menŃine poziŃia de lider al sistemului bancar, după cota de piaŃă calculată în funcŃie de active.  
 
Evolu Ńia cursului de schimb (cursurile oficiale de schimb  ale Băncii Centrale Europene) 
 

  
  

Cursul la sfâr şitul perioadei  
  

Media cursurilor la sfâr şit de lun ă  

  
  Mar-2014   Dec-2013   

modificare 
%   

 
Mar-2014   Mar-2013   

modificare  
% 

RON/EUR   4,4592 4,4193  0,9% 4,5025   4,3870   2,6%
Modificare pozitivă = depreciere faŃă de EUR, modificare negativă = apreciere faŃă de EUR  
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Anexa I 

Cifre relevante ale Declara Ńiei de venit consolidate pe Trimestrul 1 2014 

- sumele în milioane RON  

 

31-Mar-14 31-Mar-13 % Var 

Venituri nete din dobânzi 644,3  721,0  -10,6% 
Deprecierea activelor financiare altele decât la 
valoarea justă prin profit sau pierdere (496,4) (504,0) -1,5% 
Venituri nete din tranzacŃionare 88,3  114,0  -22,6% 
Venituri nete din speze si comisioane 175,9  142,8  23,1% 
Cheltuieli operaŃionale (362,5) (413,9) -12,4% 
Alte venituri de exploatare (23,2) (84,2) -72,4% 
Profit brut 32,9  (20,9) na 
Cheltuiala cu impozitul pe profit (31,9) 10,7  na 
    
Rezultat net 1,0  (10,2) na 

Aferent intereselor minoritare 1,8  (2,0) na 
Aferent ac Ńionarilor b ăncii - mam ă (0,8) (12,2) -93,5% 

  
Venit operaŃional 914,1  981,1  -6,8% 
Cheltuieli operaŃionale (362,5) (413,9) -12,4% 
Rezultat opera Ńional  551,7  567,3  -2,8% 
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Anexa II  
  
Cifre relevante ale Declara Ńiei pozi Ńiei financiare consolidate la 31 martie 2014 
- sumele în milioane RON  
 

31-Mar-14 31-Mar-13 % Var 
ACTIVE 
Numerar şi plasamente la bănci centrale 7.638,0  9.358,0  -18,4% 
Active financiare deŃinute pentru tranzacŃionare 411,1  413,9  -0,7% 
Active financiare - la valoare justa prin profit sau 
pierdere 32,0  45,5  -29,6% 
Active financiare - disponibile pentru vânzare 8.228,6  4.006,6  105,4% 
Active financiare - păstrate pana la scadenta 9.686,5  10.392,7  -6,8% 
CreanŃe asupra instituŃiilor de credit 215,1  489,7  -56,1% 
Credite si avansuri acordate clientelei 36.667,7  42.985,6  -14,7% 
Derivative - instrumente de acoperire 64,8  31,2  107,3% 
Imobilizări corporale 1.483,3  1.609,5  -7,8% 
InvestiŃii imobiliare 43,9  44,9  -2,3% 
Fond comercial si alte imobilizări necorporale 374,2  413,0  -9,4% 
InvestiŃii in asociaŃi 15,1  (0,0) na 
CreanŃe din impozitul curent 89,2  177,5  -49,8% 
CreanŃe din impozitul amânat 292,0  33,8  na 
Active deŃinute pentru vânzare 89,4  60,9  46,9% 
Alte active 473,0  520,7  -9,1% 
    

Total active 65.803,9  70.583,4  -6,8% 

DATORII SI CAPITALURI PROPRII 
Datorii financiare deŃinute pentru tranzacŃionare 46,1  78,0  -40,9% 
Datorii financiare la cost amortizat 56.431,7  61.173,4  -7,8% 

Sume datorate instituŃiilor financiare 17.688,2  22.198,3  -20,3% 
Sume datorate clienŃilor 37.366,9  37.424,1  -0,2% 
ObligaŃiuni emise si alte fonduri împrumutate 1.366,5  1.551,1  -11,9% 
Alte datorii financiare 10,1  0,0  na 

Derivative - instrumente de acoperire 1.062,7  1.420,2  -25,2% 
Provizioane 397,4  430,4  -7,7% 
Datorii din impozit curent 1,8  2,7  -33,4% 
Datorii din impozitul amânat 4,3  246,5  -98,3% 
Alte datorii 401,2  434,5  -7,7% 
    
Total capitaluri proprii atribuibile: 7.458,7  6.797,7  9,7% 

Ac Ńionarilor b ăncii-mam ă 7.429,8  6.776,5  9,6% 
Intereselor care nu controleaz ă 28,9 21,2 36,1% 
    

Total datorii şi capitaluri proprii 65.803,9  70.583,4  -6,8% 
 


