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EVENIMENTE PRINCIPALE
2005
Ianuarie Urmare a acordului semnat cu Autoritatea Naþionalã a Vãmilor, BCR lanseazã decontarea electronicã a
datoriei vamale pentru clienþii sãi corporate cu activitate de import-export.
Februarie Clienþilor noºtri le sunt oferite 4 noi produse: facilitatea de credit multiprodus, linia de finanþare pentru
proiecte de investiþii ale autoritãþilor administraþiei publice locale, creditul pentru investiþii financiare pentru clienþii
corporate ºi ESPRO pentru clienþii retail. În conformitate cu cele mai bune practici de guvernanþã corporativã, BCR
lanseazã newsletter-ul comunic@bcr, îndreptându-se astfel spre construirea unei relaþii transparente, echilibrate cu
angajaþii ei.
Martie Clienþilor corporate ºi retail le este oferit câte un nou produs: depozitul pe termen mediu pentru clienþii
corporate ºi, respectiv, contul de economii în valutã Comod BCR. BCR atrage un credit sindicalizat de 400 milioane
USD fãrã garanþii de pe piaþa internaþionalã. Creditul reprezintã cea mai mare finanþare externã obþinutã vreodatã de
o companie româneascã. Banca implementeazã de asemenea sistemul de alocare a capitalului pe linii de afaceri.
Aprilie BCR prezintã primele situaþii financiare trimestriale consolidate în conformitate cu Standardele Internaþionale
de Raportare Financiarã pentru trimestrul încheiat la 31 martie. BCR primeºte Premiul pentru mai mult de un milion
de transferuri de bani efectuate într-un an. Încã o datã BCR se dovedeºte a fi pionierul veritabil al sistemului bancar
românesc, oferindu-le clienþilor sãi posibilitatea de a utiliza smart carduri în reþeaua sa de POS-uri ºi ATM-uri.
Mai BCR oferã serviciul de emitere carduri online, urmãrind sã satisfacã cerinþele clienþilor privind obþinerea unui card
în cel mai scurt timp, într-o manierã confortabilã ºi modernã, prin accesarea portalului BCR ºi selectarea aplicaþiei
Cards Online. BCR se implicã în ajutorarea cetãþenilor români aflaþi la nevoie, donând peste 700.000 RON familiilor
afectate grav de inundaþiile care au avut loc în patru judeþe din partea de vest a þãrii.
Iunie Banca lanseazã facilitatea multivalutã pentru clienþii corporate ºi Maxicont BCR pentru clienþii retail. BCR
atrage un împrumut de 75 de milioane USD de pe piaþa internaþionalã de capital, printr-un credit sindicalizat
multivalutã acordat pe o perioadã de trei ani. Facilitatea va fi rambursatã în cinci rate egale, începând cu 12 luni
dupã semnarea acordului. BCR primeºte “Premiul pentru cel mai performant serviciu de internet-banking în 2004”
pentru soluþia sa informaticã, e-BCR, de la revista “e-Finance”.
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Iulie BCR lanseazã pentru clienþii sãi corporate linia de credit pentru operaþiuni forward pe cursul de schimb. Încã o datã
BCR sprijinã efectiv cetãþenii români afectaþi de cel de-al doilea val de inundaþii din estul þãrii, donând peste 370.000 RON
sub formã de produse alimentare.
August BCR lanseazã cardul de credit co-branded BCR-Altex, un instrument modern, care îmbinã într-o manierã
extraordinarã avantajele creditului de consum cu cele ale cardului de credit clasic, adaptându-se perfect cerinþelor
clienþilor, asemenea întregii game de produse oferite de BCR.
Septembrie BCR este desemnatã “Banca Anului” de cãtre prestigioasa revistã The Banker, ca o expresie a succesului
ºi realizãrilor sale extraordinare. Grupul BCR intermediazã emisiunea de obligaþiuni municipale în serie pentru municipiul
Alba Iulia, cel mai mare împrumut obligatar - 24,5 milioane RON - cu cea mai lungã maturitate - 20 ani - de dupã cel deal Doilea Rãzboi Mondial. Valoarea nominalã a obligaþiunilor este de 100 RON, iar rata dobânzii este variabilã, cu
posibilitatea de a fi ajustatã semestrial. BCR devine membru cu drepturi depline al Factors Chain International.
Octombrie Preºedintele executiv al BCR, Dr. Nicolae Dãnilã, inaugureazã prima universitate corporativã din România
Universitatea BCR, creatã cu intenþia de a transforma pregãtirea individualã în cunoaºtere organizaþionalã. Academicianul
Anghel Ruginã ºi Prof. Univ. Dr. Vitalie Belousov sunt laureaþii premiilor anuale “Perseverenþã în Excelenþã” acordate de
BCR ca recunoaºtere a contribuþiei lor importante la economia ºi, respectiv, ºtiinþa mondialã. BCR, împreunã cu alþi patru
membri ai Grupului, înfiinþeazã BCR Asigurãri de Viaþã SA, urmãrind dezvoltarea unui concept modern de “soluþii financiare
integrate”, oferind clienþilor corporate ºi retail ai BCR produse de asigurãri de viaþã. BCR lanseazã Eurobondurile cu
dobândã fixã pe piaþa internaþionalã, suma iniþialã anunþatã de Bancã fiind de 300 de milioane EUR. Tranzacþia a fost
închisã la suma totalã de 500 de milioane EUR, cea mai mare emisiune de obligaþiuni efectuatã vreodatã de o companie
privatã româneascã. BCR deschide Agenþia Dristor, a 350-a unitate din reþeaua sa.
Noiembrie BCR instaleazã ATM-ul cu numãrul 1.000.
Decembrie Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) anunþã noul acþionar majoritar al BCR ERSTE BANK
AG, care va prelua Banca prin cumpãrarea a 61,8825% din acþiuni, la un preþ de 7,65 EUR pe acþiune, rezultând prin
urmare un preþ total al tranzacþiei de 3.751.554.805 EUR. BCR deschide Agenþia Romanã, a 370-a unitate a reþelei de
sucursale a BCR, amplasatã în centrul Bucureºtiului, implementând în premierã pentru BCR, conceptul modern de selfbanking. Banca deschide de asemenea BCR Café ca o extensie a Agenþiei Romanã, conceputã special pentru a le oferi
clienþilor un loc informal unde sã încheie afaceri la o ceaºcã de cafea, sã citeascã presa financiarã, sã priveascã ºtirile
Reuters, indicatorii ºi ºtirile TV. Premiul Român al Calitãþii “J.M. JURAN” îi este decernat BCR pentru performanþele
extraordinare privind excelenþa managerialã. BCR Asset Management lanseazã al treilea fond deschis de investiþii, BCR
Expert, care va investi în principal în acþiuni ale companiilor listate la Bursa de Valori Bucureºti. BCR lanseazã TRABEX, un
nou serviciu de transfer de bani ºi cardul de credit co-branded BCR - Depozitul de Calculatoare, pentru clienþii sãi retail.
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Managementul BCR
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE
(la 31 decembrie 2005)
Dr. Daniel Dãianu
Preºedinte
Dr. Thomas Krayenbuehl

Vicepreºedinte

Oliver Greene

Membru

Gheorghe Ionescu

Membru

‘

Jozsef Birtalan

Membru

Mihai Fercalã

Membru

Drd. Teodor Mihãescu

Membru

 La 22 aprilie 2005 Adunarea Generalã a Acþionarilor l-a numit pe dl Sebastian Vlãdescu Preºedinte al
Consiliului de Supraveghere ºi pe dl Gheorghe Ionescu, membru al Consiliului de Supraveghere,
înlocuindu-l astfel pe dl Ionel Desmireanu.
 La 23 septembrie 2005, Adunarea Generalã a Acþionarilor l-a numit pe dl Daniel Dãianu Preºedinte al
Consiliului de Supraveghere, înlocuindu-l pe dl Sebastian Vlãdescu ºi pe dl Mihai Fercalã ca membru,
înlocuind-o pe doamna Marioara Mema.

COMITETUL EXECUTIV
(la 31 decembrie 2005)
Dr. Nicolae Dãnilã

Preºedinte executiv

Drd. Dãnuþ Bunea

Vicepreºedinte executiv, Financiar

Drd. Jean Andronie

Vicepreºedinte executiv, Corporate Banking

Dr. Nataliþa Hurduc

Vicepreºedinte executiv, Retail Banking

Petre Preda

Vicepreºedinte executiv, Operaþiuni

Dr. Ilie Mihai

Vicepreºedinte executiv, Managementul riscurilor
AUDITOR EXTERN
KPMG

R

A

P

O

R

T

A

N

U

A

L

2

0

0

5

2

0

0

5

R

A

P

O

R

T

A

N

U

A

L

4

G r u p u l
B C R

Mesajul Preºedintelui executiv
Stimaþi acþionari, clienþi ºi angajaþi,
Doamnelor ºi domnilor,
Am deosebita plãcere sã vã prezint Raportul anual consolidat al
Grupului Banca Comercialã Românã pe anul 2005, care
încununeazã realizãrile noastre ºi demonstreazã încã o datã cã
angajamentul nostru de a obþine performanþe deosebite se traduce
în succes pentru toate pãrþile implicate.
În 2005, am þintit excelenþa, ingredient de bazã în toate produsele ºi
serviciile noastre, extras dintr-o Strategie ºi þinte bine stabilite ºi
directe, combinat cu talentul ºi expertiza puternicei noastre echipe
de profesioniºti.
Grupul BCR a continuat sã îºi dezvolte afacerile, produsele, serviciile ºi reþeaua de unitãþi, înregistrând niveluri
superioare de profitabilitate ºi, astfel, asigurând acþionarilor o creºtere remarcabilã a câºtigurilor. Chiar în
condiþiile economice actuale, pline de provocãri, ne-am poziþionat drept incontestabil lider ºi formator de piaþã
în termeni de profit, active ºi alþi indicatori financiari importanþi. Profitul net a crescut la 178 milioane EUR,
conform IFRS (+10% comparativ cu 2004), nu numai depãºind previziunile, dar ºi reprezentând 35% din profitul
net al întregului sistem bancar românesc. Mai mult, Grupul BCR ºi-a consolidat puterea financiarã pe baza unei
eficienþe crescute, având ca rezultat o creºtere constantã a activelor, pânã la aproximativ 9 miliarde EUR.
Creditele brute au crescut în termeni reali cu 37,2%, aproape dublul þintei propuse, în timp ce creditele retail
au ajuns la 37,9% din total credite, pe fondul unui comportament de creditare prudent, dar fãrã restricþii, ºi al
îmbunãtãþirii calitãþii portofoliului, marcat de o ratã diminuatã a creditelor neperformante faþã de anii anteriori.
În ansamblu, 2005 a fost un an de maximã importanþã pentru Grupul BCR. Un an în care am rãspuns cu
excelenþã cerinþelor clienþilor, implicându-ne activ în sprijinirea lor în scopul obþinerii unor performanþe
superioare, alegându-ne atent prioritãþile pentru a maximiza avantajele economice structurale, promovând
valorile ºi calitatea, creativitatea ºi transparenþa, respectul pentru individ ºi integritatea.
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Mesajul Preºedintelui executiv
Am investit substanþial în inovaþie, pentru a consolida relaþia durabilã cu clienþii noºtri ºi a accelera dezvoltarea
în beneficiul ambelor pãrþi, conduºi fiind de dorinþa puternicã de a ne poziþiona înaintea competitorilor noºtri.
Ne mândrim cu capacitatea noastrã de a crea ºi implementa produse ºi servicii de înaltã calitate, de a construi,
cultiva ºi dezvolta „puterea echipei ºi a parteneriatului”, de a crea un succes viguros bazat pe efort susþinut ºi
muncã asiduã, angajatã ºi focalizatã pe realitãþile pieþei.
Am continuat sã oferim soluþii profitabile de creditare ºi servicii de calitate tuturor clienþþilor noºtri corporate. Am
acordat constant sprijinul nostru, implicându-ne activ în generarea prosperitãþii ºi progresului pentru companiile
româneºti. În timp ce alte bãnci gândesc „competiþie”, BCR gândeºte “parteneriat”, dezvoltându-se odatã cu
clienþii sãi, fie strategici, mari, IMM-uri sau municipalitãþi, nu doar prin crearea a 9 noi produse ºi îmbunãtãþirea
a 12 din cele existente pentru ei, dar ºi prin înþelegerea clarã a nevoilor lor. Mai mult, Banca a creat o
convergenþã de bun augur între obiectivele organizaþiei ºi satisfacþia clienþilor, administrând 81 de programe
structurale, 11 linii de finanþare externã ºi 30 de acorduri de finanþare externã.
Grupul BCR a fructificat toate oportunitãþile oferite de piaþã, folosind strategii bine definite, creând ºi susþinând
valoarea, oferind clienþilor servicii remarcabile într-o manierã personalã ºi prietenoasã, comportament pe care
clienþþii noºtri retail l-au recunoscut ca „fãcând diferenþa” la nivelul sistemului bancar românesc. În 2005 am
lansat 10 noi produse ºi servicii retail ºi am îmbunãtãþit alte 27. Varietatea de mijloace ºi canale de distribuþie,
de la programe de management al relaþiilor cu clienþii pânã la Contact Center, e-banking ºi alte asemenea
parteneriate, asociate celei de-a doua reþele de unitãþi ca mãrime din România (372 de unitãþi la 31 decembrie
2005) au condus la creºterea loialitãþii clienþilor, recunoaºterea mãrcii BCR ºi la o creºtere reciprocã
substanþialã.
2005 a fost anul maximizãrii eforturilor noastre continue de aliniere la standardele internaþionale privind
managementul riscurilor ºi de stabilire de tendinþe la nivelul pieþei din România. Astfel, implementând cerinþele
Pilonului 1 al reglementãrilor Basel II ºi modelul de alocare a capitalului pe linii de afaceri, BCR nu numai cã
ºi-a proiectat activitãþile de management al riscurilor þintind protejarea dezvoltãrii durabile pe termen lung ºi a
forþei Bãncii, dar ºi pentru a deveni un model pentru toate bãncile româneºti, demonstrându-ºi încã o datã
excelenþa.
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Mesajul Preºedintelui executiv
Grupul BCR a investit masiv în îmbunãtãþirea ºi dezvoltarea facilitãþilor sale, continuând astfel cel mai îndrãzneþ
proiect de a crea o platformã IT integratã, sigurã, rapidã ºi de încredere, care sã gestioneze toate operaþiunile
bancare ºi activitãþile de raportare, ca o cerinþã fundamentalã de a asigura cele mai înalte standarde de calitate
ºi încredere în raport cu clienþii. Investiþiile în SIBCOR 2000 v2, de 15 milioane EUR numai în 2005,
demonstreazã angajamentul nostru privind dezvoltarea in-house a uneia dintre cele mai sofisticate platforme IT
din domeniu, evidenþiind astfel grija noastrã pentru satisfacerea în cele mai bune condiþii a cerinþelor clienþilor.
2005 a fost de asemenea anul implementãrii unor concepte revoluþionare în materie de resurse umane,
managementul cunoaºterii ºi motivare a angajaþilor, adoptate pentru prima oarã de o bancã din România.
Grupul BCR a continuat sã îºi potenþeze performanþele prin motivarea celor mai buni oameni ºi sprijinirea lor în
dezvoltarea aptitudinilor necesare întãririi brandului BCR ºi promovãrii valorilor noastre de bazã. Prin intermediul
nou înfiinþatei Universitãþi BCR, prima universitate corporativã din România, am combinat profesionalismul
angajaþilor, implicarea lor faþã de clienþi ºi organizaþie, cu sprijinul acordat lor de cãtre Bancã pentru a învãþa ºi
a se dezvolta, pentru a-ºi creiona cariera ºi a-ºi exprima opiniile, implicându-i astfel ºi mai mult în crearea de
valoare pentru acþionarii noºtri ºi obþinerea succesului în afaceri.
Aceste realizãri au fost recunoscute pe plan internaþional prin desemnarea BCR, pentru a patra oarã, drept
„Banca anului” în România de cãtre prestigioasa revistã „The Banker”. În decembrie, BCR a devenit prima
bancã din România care a primit Premiul Român al Calitãþii “J. M. Juran”, acordat pentru implementarea cu
succes, prin proiectul Managementul Calitãþii Totale, a unor principii solide de afaceri cum sunt: concentrarea
pe obþinerea rezultatelor, pe satisfacþia clienþilor ºi leadership, prin implicarea atât a angajaþilor, cât ºi a
managementului, prin dezvoltarea de parteneriate ºi printr-un comportament social responsabil, dovedind
astfel cã întreaga comunitate BCR este direct ºi activ angajatã în atingerea adevãratei excelenþe.
În încheiere, aº dori sã le mulþumesc acþionarilor pentru cã au oferit îndrumare ºi au cerut rezultate,
administratorilor ºi directorilor BCR pentru viziunea ºi profesionalismul lor de primã mânã, tuturor clienþilor,
pentru loialitatea ºi încrederea lor.
Aº dori sã felicit Grupul Erste Bank pentru alegerea sa înþeleaptã ºi sã îmi exprim încrederea cã, odatã integratã
în Grup, BCR va avea o contribuþie decisivã la sporirea acceleratã a valorii adãugate pentru piaþa româneascã
ºi pentru acþionari.
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Mesajul Preºedintelui executiv
Mulþumesc în special colegilor mei, salariaþii BCR, pentru angajamentul lor ºi eforturile constante depuse pentru
a transforma aceastã organizaþie într-un succes, ºi îmi exprim convingerea cã ei reprezintã într-adevãr temelia
excelenþei pe termen lung în afaceri.
Dr. Nicolae Dãnilã
Preºedinte executiv

R

A

P

O

R

T

A

N

U

A

L

2

0

0

5

2

0

0

5

R

A

P

O

R

T

A

N

U

A

L

8

G r u p u l
B C R

Economia româneascã
în 2005

R

omânia a înregistrat o creºtere economicã
bunã, de 4,1%, deºi anul care s-a încheiat
a fost unul dificil. Dupã un debut promiþãtor
în primul trimestru (care indica o expansiune de
5,9%), creºterea PIB s-a încetinit în perioada
urmãtoare sub impactul evoluþiilor nefavorabile din
agriculturã ºi al reducerilor de ritm din industrie.
Trendul de dezinflaþie a continuat într-un ritm mai lent
decât se anticipase, Banca Centralã menþinând o
politicã monetarã prudentã, în special în condiþiile
anticipãrii unor puseuri inflaþioniste. La finele lui
2005, inflaþia an/an a fost de 8,6%, iar inflaþia medie
anualã de 9%.
Devierea s-a produs pe fondul ajustãrii ample a
preþurilor administrate, a majorãrii substanþiale a
veniturilor disponibile ca urmare a introducerii cotei
unice de impozitare, al creºterii preþurilor produselor
alimentare volatile sub impactul inundaþiilor, precum
ºi al expansiunii creditului neguvernamental. Astfel,
inflaþia de bazã, asupra cãreia politica monetarã îºi
poate exercita mai eficace influenþa, s-a situat pe un
trend descendent, care a înregistrat o accentuare în
ultima parte a anului.
Creºterea economicã a fost determinatã în cea mai
mare parte de mãrirea valorii adãugate brute din
construcþii (+9,9%) ºi servicii (+8,1%) a cãror
contribuþie la formarea PIB a fost de 54,8%.
Din punct de vedere al utilizãrii, principala sursã de
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formare a PIB a rãmas consumul final care ºi-a
încetinit însã ritmul de creºtere la 8,5% (faþã de
11,9% în anul precedent). În schimb, formarea brutã
de capital fix s-a accelerat la 13%, iar rata de
investiþie a crescut la 26,2% faþã de 24,3% în 2004,
dupã ce în primul trimestru din 2005 aceasta
înregistrase cel mai scãzut nivel din ultimii 5 ani ca
urmare a creºterii semnificative a consumului.
Producþia industrialã a înregistrat o creºtere de doar
2% în anul 2005 faþã de anul precedent, iar în
industria prelucrãtoare creºterea a fost de 2,5%.
Factorii principali care au afectat producþia
industrialã în anul 2005 au fost capacitatea redusã a
ofertei autohtone de a satisface cererea internã ºi
pierderile de competitivitate externã. În plus, efectul
acestora a fost amplificat de repercusiunile
inundaþiilor asupra activitãþilor de aprovizionare ºi
desfacere ale producãtorilor. Cele mai dinamice
ramuri industriale în anul 2005 au fost: mijloacele de
transport rutier, prelucrarea lemnului, mobilier,
prelucrare þiþei ºi cãrbune.
În condiþiile creºterii foarte modeste a producþiei
industriale, creºterile de productivitate din industrie
în anul 2005 s-au datorat aproape în exclusivitate
mãsurilor de reducere a numãrului de salariaþi.
Rata ºomajului a crescut în decembrie pânã la 5,9%
ca urmare a continuãrii procesului de restructurare în
industrie ºi al reducerii activitãþii în construcþii, evoluþii
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Economia româneascã
în 2005
care au fost în parte contrabalansate de absorbþia
forþei de muncã în sectorul serviciilor. Scãderea
ºomajului în 2004 a fost ºi efectul introducerii cotei
unice de impozitare, care a stimulat angajãrile,
rezultând un grad mai bun de absorbþie a forþei de
muncã .
Soldul negativ al balanþei comerciale a crescut în
2005 cu aproape 49 % (-8.240 milioane EUR), ceea
ce a fãcut ca la finele anului trecut deficitul de cont
curent în PIB sã creascã la 8,7%. Soldul balanþei
comerciale în anul 2005 a fost de - 7.806 milioane
EUR, mai mare faþã de anul 2004 (+46,6%, ca
urmare a creºterii mai accentuate a volumului
importurilor de bunuri ºi servicii (+17,2%) comparativ
cu cel al exporturilor de bunuri ºi servicii (+7,6%).
În perioada 2007-2009 se prevede o reducere
treptatã a deficitului cont curent în PIB pânã la un
nivel de 7,5% în 2009 pe fondul reducerii decalajelor
de creºtere a exporturilor în raport cu importurile
(ambele vor creºte într-un ritm anual real de
aproximativ 13%). Evoluþiile recente aratã cã avansul
consumului corelat cu creºterea cheltuielilor
bugetare care fixeazã un nivel al deficitul bugetar în
PIB de 1% (0,5% iniþial) în urma amendãrii bugetului,
ar putea pune presiuni suplimentare pe contul
curent ºi implicit pe nivelul datoriei externe.
Investiþiile strãine directe pe sold au crescut la peste
20 miliarde EUR (+34% faþã de anul precedent).
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Principalele zone în care s-au realizat investiþii în
România în ultimii 5 ani sunt: comerþul (76 proiecte),
serviciile (57 proiecte), telecomunicaþiile (50 proiecte),
construcþiile ºi materialele de construcþii (35 proiecte)
ºi industria constructoare de maºini (35 proiecte) etc.
Nivelul ridicat al investiþiilor strãine directe din anul
2005 a avut un efect pozitiv ºi în finanþarea deficitului
de cont curent printr-un grad de acoperire de 75%,
cu rol stabilizator în evoluþie datoriei externe. Datoria
externã pe termen mediu ºi lung a crescut cu 33%,
dar ºi-a menþinut ponderea în PIB la un nivel bun de
31% comparativ cu anul anterior având în vedere cã
un nivel adecvat pentru România pe termen mediu
este de maxim 35% din PIB.
Rezervele valutare au crescut substanþial în 2005
ajungând la 16.795 milioane EUR. Nivelul atins,
echivalent a 6,4 luni de importuri, a creat condiþii ca
începând cu luna octombrie a anului trecut Banca
Centralã sã nu mai intervinã pe piaþa valutarã, în
condiþiile menþinerii regimului de flotare controlatã a
monedei naþionale.
La 1 iulie România a trecut oficial la noua monedã RON - procesul de denominare marcând încheierea
unui ciclu inflaþionist. Principalele avantaje ale
introducerii leului greu se vor concretiza în realizarea
convertibilitãþii monedei naþionale, precum ºi
optimizarea costurilor legate de activitatea cu
numerar. Noile însemne monetare vor circula în
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în 2005
paralel cu cele vechi, acestea din urmã încetându-ºi
puterea circulatorie la sfârºitul anului 2006.
În luna august 2005, Banca Naþionalã a României a
adoptat o nouã strategie de politicã monetarã þintirea directã a inflaþiei. Un rol esenþial în
funcþionarea acestui regim a revenit ancorãrii
anticipaþiilor inflaþioniste la nivelul obiectivului de
inflaþie anunþat de Banca Centralã. Raportul
trimestrial asupra inflaþiei emis de B.N.R. este un
instrument de comunicare transparent care include
ºi proiecþia evoluþiei ratei inflaþiei pe un orizont de opt
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trimestre, incertitudinile ºi riscurile asociate acesteia.
Politica monetarã a bãncii centrale a urmãrit în mod
consecvent determinarea bãncilor comerciale sã îºi
reducã marjele de dobândã la operaþiunile în lei,
stimulând astfel creditarea, dar ºi economisirea în
monedã naþionalã, în paralel cu reducerea creditelor
în valutã. Mixul de mãsuri adoptat în acest sens nu
a avut însã efectele scontate, în principal datoritã
costurilor suplimentare pentru bãnci (generate de
RMO sau de obligaþiile de provizionare pentru
creditele retail în valutã).
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Anul

Excelenþei

De la stânga la dreapta: Corneliu Cojocaru, Director executiv ºi Purtãtor de cuvânt, Direcþia comunicare; Dan Mogoº, Director executiv, Direcþia control intern; Cosmina Coman, Director
Creþa, Secretar general,
executiv, Unitatea managementul cunoaºterii; Laurenþiu Treapãt, ªef unitate, Unitatea de implementare a Planului de structurare a instituþiei; Mirela Dâmbean-C
Secretariatul organelor de conducere; Nicolae Dãnilã, Preºedinte executiv; Aurora Stancu, Manager calitate, Unitatea managementul calitãþii totale; Ionel Mihail Cetãþeanu,
Economist ºef; Rodica Moldoveanu, Director executiv, Direcþia organizare ºi managementul proiectelor; Bogdan Speteanu, Director executiv, Unitatea audit intern; Gabriel Drilea,
Director executiv, Direcþia resurse umane
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P

entru BCR, adoptarea bunelor practici de
guvernanþã corporativã este o expresie a valorii;
aceasta presupune mai mult decât caracter ºi
necesitã o transformare completã a modului în care
Banca îºi identificã scopurile ºi responsabilitãþile.
BCR recunoaºte guvernanþa corporativã drept un
avantaj competitiv, care îi permite sã funcþioneze într-o
manierã eticã ºi foarte activã, sã genereze ºi sã
maximizeze valoarea pentru acþionari, într-un mod
durabil. Guvernanþa corporativã de succes implicã o
înþelegere clarã a rolurilor, iniþiativã ºi angajament din
partea angajaþilor ºi managementului Bãncii,
presupune experienþã, cunoºtinþe ºi discernãmânt
pentru stabilirea unor þinte clare ºi luarea deciziilor,
este o expresie a leadership-ului, deoarece implicã un
mix de cunoºtinþe ºi aptitudini pentru a crea structuri,
a supraveghea ºi consilia cu scopul de a genera
valoare durabilã pentru acþionari.
Banca îºi ghideazã activitãþile pe baza valorilor morale
ºi a integritãþii, promovând o atitudine pro-activã faþã
de tot ceea ce reprezintã guvernanþa corporativã:
control, transparenþã ºi informare, politici ºi practici
pentru întãrirea managementului ºi a creãrii de valoare,
toate acestea fiind factori esenþiali pentru dezvoltarea
unei relaþii bazate pe încredere cu toþi cei interesaþi.
BCR a fost prima bancã româneascã ce a adoptat
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practici eficiente de guvernanþã corporativã, la
începutul lui 2004, când au fost iniþiate importante
schimbãri strategice ºi organizaþionale, în cadrul
Planului de Structurare a instituþiei. La acea datã, BCR
a adoptat o structurã de management pe douã
niveluri, Comitetul Executiv ºi Consiliul de
Supraveghere fiind responsabile de managementul
operaþional al BCR ºi, respectiv, de supravegherea,
administrarea ºi coordonarea sa. Ca urmare, în
contextul creat de un mediu economic în continuã
transformare, BCR s-a concentrat pe realizarea
obiectivelor corporative ºi performanþe crescute, pe
management, planificare strategicã, asigurarea
transparenþei, promovarea unui comportament etic ºi
pe îmbunãtãþirea celor mai bune practici de
guvernanþã corporativã.
Continuându-ºi eforturile în aceastã direcþie, în 2005
BCR s-a comportat într-un mod ce conferã încredere
publicului ºi pieþei în general ºi, mai precis, acþionarilor,
asigurând nivelurile corespunzãtoare de responsabilitate, sporind funcþiile de control necesare
monitorizãrii ºi structurile care susþin aceste funcþii,
concomitent cu stabilirea obiectivelor strategice ºi a
valorilor corporative cãlãuzitoare. Mai mult, întrucât
Guvernul României a iniþiat procedurile de privatizare în
2005, a devenit ºi mai important pentru Bancã sã
dispunã de structuri eficace de guvernanþã corporativã.
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În acest sens, BCR a respectat întocmai cele mai
bune practici în domeniul guvernanþei, creând ºi
organizând un proces care a protejat corespunzãtor
toate pãrþile interesate. Luând în considerare ca
privatizarea s-a referit numai la acþiunile deþinute de
AVAS, BERD ºi IFC, BCR a asigurat transparenþã ºi
informare, oferind în acelaºi timp atenþie ºi grijã faþã de
acþionarii minoritari, acþionând de asemenea în
interesul lor.
Organizarea procesului Camerelor de date a presupus
eforturi conjugate din partea managementului ºi
angajaþilor Bãncii pentru a furniza date exacte privind
toate activitãþile acesteia, actualizând ºi suplimentând
în permanenþã informaþiile, asigurând cu promptitudine
rãspunsuri la solicitãrile suplimentare ale potenþialilor
investitori, garantând totodatã confidenþialitatea
informaþiilor despre clienþi.
BCR foloseºte o serie de procese ºi sisteme care
garanteazã corectitudinea organizaþiei, transparenþa ºi
responsabilitatea, cu scopul de a atinge obiectivele
specifice ºi a obþine performanþe crescute, toate
structurile ºi politicile necesare guvernanþei corporative
sunt funcþionale, contribuind astfel la siguranþa ºi
prosperitatea sa, precum ºi la realizarea indicatorilor
de performanþã.
Banca foloseºte mecanisme exacte pentru a raporta
eficient acþionarilor sãi, pe deplin conºtientã cã
guvernanþa corporativã viguroasã presupune o culturã
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a integritãþii corporative, aducându-ºi aportul la
identificarea ºi realizarea þintelor strategice pe termen
lung privind creºterea ºi profitul ºi, cel mai important, sã
asigure continuitatea leadership-ului de succes. BCR
recunoaºte ca responsabilitate primarã protejarea ºi
dezvoltarea succesului sãu în afaceri, în strânsã
legãturã cu rãspunderea fiduciarã faþã de acþionari ºi
necesitatea de a respecta reglementãrile legale.
Respectându-ºi
obiectivele
de
guvernanþã
corporativã, Banca analizeazã atent oportunitãþile ºi
factorii de succes necesari pentru menþinerea
avantajului competitiv, protejându-ºi resursele
financiare ºi proiectându-le, asigurând astfel
flexibilitate ºi disponibilitate a capitalului pentru
atingerea obiectivelor strategice. ªi mai mult, utilizând
o combinaþie de control intern, procese de afaceri ºi
sisteme care pot genera valoare, BCR promoveazã
productivitatea durabilã ºi creºterea, transformând
guvernanþa corporativã în prioritate.
În ansamblu, în 2005, BCR ºi-a dezvoltat structurile de
guvernanþã corporativã, a analizat ºi raportat eficient cu
privire la dezvoltarea afacerilor sale, strategia,
evenimentele curente ºi tranzacþiile importante. Consiliul
de Supraveghere al Bãncii, prin intermediul comitetelor
sale, s-a asigurat cã obiectivele anului 2005 sunt
realizate printr-o muncã de echipã, prin concentrarea
pe flexibilitate ºi crearea de valoare, consolidând astfel
poziþia BCR de lider al sistemului bancar românesc.
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Comitetul de Remunerare, compus din patru membri,
a sprijinit Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea
atribuþiilor ºi responsabilitãþilor sale cu privire la
remunerare, acordarea de bonusuri ºi diverse
beneficii, precum ºi la structura generalã de
remunerare a Bãncii.
Comitetul de Remunerare a avut 11 întâlniri în 2005, în
cadrul cãrora a examinat 26 de materiale, din care 11
au fost avizate în vederea aprobãrii de cãtre Consiliul
de Supraveghere, 6 au fost aprobate ºi 9 au fost
pentru scopuri de informare. Printre altele, Comitetul a
iniþiat o analizã privind nivelul de remunerare la nivelul
Comitetului Executiv ºi al Consiliului de Supraveghere
al Bãncii. Colaborând îndeaproape cu o firmã de
consultanþã internaþionalã specializatã în resurse
umane ºi respectând cele mai bune practici în
domeniu, Comitetul a înaintat rezultatele evaluãrii sale
Consiliului de Supraveghere care, la rândul sãu, a
aprobat noile principii de remunerare ale membrilor
Comitetului Executiv, pe baza realizãrii obiectivelor
strategice ale BCR ºi a obiectivelor de performanþã
stabilite pentru fiecare linie funcþionalã. Ulterior,
Adunarea Generalã a Acþionarilor a aprobat noua
politicã de remunerare pentru membrii Consiliului de
Supraveghere, pe baza principiilor de guvernanþã
corporativã de pe piaþa europeanã.
În ceea ce-i priveºte pe salariaþii BCR, Comitetul de
Remunerare a propus spre aprobare Consiliului de
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Supraveghere câteva propuneri privind sistemul de
salarizare, fondul salarial ºi metodologia de alocare a
fondului salarial suplimentar, creºterea salarialã în 2005
ºi introducerea sporului de vechime în salariul de bazã.
Comitetul a mai luat parte la negocieri cu Federaþia
Sindicatelor Independente din BCR cu privire la
modificarea unor prevederi ale Contractului Colectiv
de Muncã, inclusiv referitoare la prelungirea acestuia,
ºi a analizat propuneri privind participarea la profit ºi
acordarea de premii, cu diverse ocazii.
Comitetul de Audit ºi Conformitate, format din patru
membri, a organizat 8 întâlniri în 2005 unde a analizat,
printre altele, Situaþiile Financiare pentru anul 2004 ºi
Raportul Auditorilor, 13 rapoarte de audit intern privind
anumite direcþii din administraþia centralã, Sucursala
Municipiului Bucureºti ºi subsidiare ale Bãncii.
Comitetul supravegheazã realizarea politicilor ºi
mecanismelor Bãncii, ca ºi caracterul adecvat al
sistemelor de control financiar ale acesteia. Concret,
aceste responsabilitãþi vizeazã activitatea de control
intern, raportarea financiarã, situaþiile financiare anuale,
auditul intern ºi extern, în conformitate cu legile ºi
celelalte reglementãri, respectând în acelaºi timp
codul deontologic al Bãncii ºi etica de afaceri.
Membrii Comitetului au examinat ºi au supus aprobãrii
Consiliului de Supraveghere Planul de Audit Intern
2005/2006, Programul de Conformitate 2005/2006
privind prevenirea spãlãrii banilor ºi combaterea
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finanþãrii terorismului. Comitetul de Audit ºi
Conformitate a primit rapoarte de informare privind
aspecte legate de managementul riscurilor ºi
abordãrile viitoare în acest domeniu ºi a pãstrat o
relaþie strânsã cu auditorul extern cu privire la
implicaþiile fiscale ale reorganizãrii subsidiarelor din
strãinãtate ale Bãncii ºi întocmirea de Situaþii
Financiare în conformitate cu Standardele Financiare
de Raportare Internaþionalã ºi pentru luna
septembrie 2005.
Februarie BCR aprobã Planul de audit Intern pentru
perioada 2005-2007 care include termenele ºi
frecvenþa angajamentelor de audit intern, stabilind
astfel desfãºurarea controlului intern pe trei niveluri:
monitorizare zilnicã la nivelul fiecãrei entitãþi, control
intern, managementul riscurilor ºi, respectiv,
guvernanþã corporativã ºi audit intern.
Acest plan se bazeazã pe metodologia de evaluare
a riscurilor ºi se referã la sistemul de control intern ºi
la toate activitãþile importante ale Bãncii care trebuie
auditate în funcþie de riscul lor asociat, astfel: anual
pentru activitãþile cu risc asociat mare sau pentru
produsele/activitãþile noi, la fiecare doi ani pentru
activitãþile cu risc asociat moderat ºi la fiecare
doi/trei ani pentru activitãþile cu risc asociat scãzut.
Pentru 2005, planul mai precizeazã ºi durata
misiunilor de audit, numãrul echipelor ºi perioada de
desfãºurare a auditului intern.
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Întrucât funcþia de control ºi cea de audit sunt
complet separate, Banca este interesatã sã prezinte
o evaluare independentã ºi echilibratã a poziþiei sale
de piaþã, concomitent cu protejarea acþionarilor ºi a
activelor sale.
În consecinþã, în timp ce controlul intern conferã
încredere cu privire la informaþiile financiare utilizate
în scopuri de afaceri, auditul intern este o funcþie
complexã ce sprijinã Banca în realizarea þintelor sale
financiare, îmbunãtãþind eficienþa controlului intern, a
managementului riscurilor ºi a proceselor de
guvernanþã corporativã, favorizând astfel analiza,
evaluarea, raportarea ºi adoptarea mãsurilor de
îmbunãtãþire adecvate.
24 februarie În conformitate cu cele mai bune
practici de guvernanþã corporativã, BCR lanseazã
newsletter-ul comunic@bcr, avansând astfel în
sensul creãrii unei relaþii transparente ºi echilibrate
cu angajaþii sãi. Newsletter-ul cuprinde ultimele
informaþii cu privire la diverse subiecte de interes
discutate de organele de conducere ale Bãncii,
stadiul proiectelor derulate, evenimentele în care
BCR este implicatã etc.
Comunic@bcr este transmis sãptãmânal, online
angajaþilor, contribuind la îmbunãtãþirea comunicãrii
corporative de calitate cu privire la furnizarea de cifre
exacte, situaþii financiare, ratinguri ale Bãncii,
conferinþe, prezentãri ºi alte aspecte legate de
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activitãþile zilnice. În plus, salariaþii BCR devin astfel
mai conºtienþi cu privire la obiectivele strategice ale
Bãncii, primesc îndrumare, consiliere ºi feedback,
sunt siguri cã implicarea lor este recunoscutã ºi
recompensatã corespunzãtor ºi beneficiazã de
sisteme eficiente de comunicare internã, care
încurajeazã transferul de cunoºtinþe atât pe verticalã,
cât ºi pe orizontalã.
Comunic@bcr
vizeazã
înþelegerea
nevoilor
angajaþilor privind transparenþa ºi informarea, BCR
dorind sã depãºeascã barierele de comunicare, prin
folosirea de termeni simpli pentru a oferi detalii, a
prezenta fapte ºi a furniza cifre cheie.
28 februarie BCR pune la dispoziþia acþionarilor
(inclusiv salariaþi ºi foºti salariaþi) anumite informaþii,
în plus faþã de cele specificate de legea românã ºi
Statutul Bãncii. Nou creatul Birou de Relaþii cu
investitorii este însãrcinat sã furnizeze tuturor
acþionarilor BCR, anual sau trimestrial, în mod corect
ºi complet, rapoarte financiare în conformitate cu
RAS sau IFRS, rapoarte de mediu, sã îi informeze cu
privire la þinte, planuri ºi realizarea acestora.
Totodatã, furnizeazã acþionarilor informaþii privind
aspectele relevante, la timp ºi într-o manierã
adecvatã.
Martie BCR începe o colaborare pe timp de un an
cu un consultant IFC pe probleme de guvernanþã
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corporativã ºi audit intern. Acesta ºi-a adus
contribuþia la întãrirea practicilor de guvernanþã ºi
audit, preconizând ºi pregãtirea pentru privatizarea
integralã a BCR prin vânzarea pachetului majoritar
de acþiuni cãtre un investitor strategic. Beneficiind
de experienþa consultantului IFC, BCR ºi-a crescut
credibilitatea ºi ºi-a îmbunãtãþit concomitent
valoarea ºi performanþele pe piaþã.
22 aprilie Mandatul domnului Horia Ion Neamþu ca
Preºedinte al Consiliului de Supraveghere expirã, iar
Adunarea Generalã a Acþionarilor BCR îl numeºte în
locul sãu pe dl Sebastian Vlãdescu. Drept urmare,
domnul Neamþu este revocat ºi din poziþia de
Preºedinte al Comitetului de Audit ºi Conformitate,
iar Consiliul de Supraveghere o alege pe dna
Marioara Mema pentru aceastã funcþie.
Adunarea Generalã a Acþionarilor îl revocã de
asemenea ºi pe dl Ionel Desmireanu din funcþia de
membru al Consiliului de Supraveghere, numindu-l
în loc pe dl Gheorghe Ionescu.
26 mai Guvernul României modificã strategia de
privatizare a BCR, prin Hotãrârea nr. 467 care
amendeazã Hotãrârea de Guvern nr. 772/2003.
Noua strategie prevede vânzarea unui pachet de
acþiuni de cel puþin 50% plus o acþiune din BCR
cãtre un investitor strategic, o instituþie financiarbancarã cu reputaþie internaþionalã solidã sau un
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grup de investitori strategici. Pachetul va fi compus
integral sau parþial din acþiunile deþinute de statul
român, plus, integral sau parþial, din acþiunile
deþinute de BERD ºi IFC.
Vânzarea va fi fãcutã pe bazã de negociere directã,
iar selecþia va fi transparentã, deschisã ºi
competitivã, în conformitate cu cele mai bune
practici internaþionale. Modificãrile aduse strategiei
de privatizare dau posibilitatea obþinerii de venituri
crescute din vânzarea acþiunilor ºi de asemenea,
permit implicarea pieþelor de capital în întocmirea
ofertei publice pentru vânzarea unui eventual pachet
rezidual de acþiuni.
Conform deciziei Guvernului, preþul pe o acþiune din
pachetul majoritar nu va fi mai mic decât preþul pe
acþiune plãtit pentru rãscumpãrarea parþialã sau
integralã a acþiunilor BERD ºi IFC.
16 iunie Guvernul României publicã în presa internã
ºi internaþionalã Anunþul de Privatizare privind
vânzarea pachetului majoritar de acþiuni la BCR.
Aceasta este cea mai importantã privatizare
româneascã deoarece BCR, lider de piaþã al
sistemului bancar, reprezintã o perspectivã
extraordinarã pentru investitorii strategici interesaþi
sã-ºi dezvolte afacerile în sud-estul Europei ºi sã
câºtige cote de piaþã suplimentare, crescând astfel
profiturile pentru acþionari.
Mai mult, privatizarea celei mai mari bãnci de stat
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reprezintã un punct important pentru tranziþia la
economia de piaþã în România, contribuind la
integrarea sectorului financiar naþional în cadrul pieþei
bancare europene ºi, respectiv, internaþionale.
Pachetul de acþiuni este format din acþiunile AVAS plus
pachetul de 25% deþinut împreunã de BERD ºi IFC.
Investitorul strategic poate alege sã achiziþioneze fie
50% plus o acþiune, fie un pachet de acþiuni de
61,8825% ºi trebuie sã fie o instituþie financiarã
reputatã sau un grup din care sã facã parte cel puþin
o instituþie financiarã, ºi sã sprijine dezvoltarea viitoare
a Bãncii. Câºtigãtorul licitaþiei va fi ales în urma unui
proces de negociere bazat pe selecþie de oferte.
7 iulie Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului (AVAS) primeºte 11 Scrisori de intenþie din
partea a 10 bãnci ºi a unui consorþiu, menþionate în
ordinea depunerilor respectivelor scrisori: Fortis,
Millenium Banco Comercial Portugues, Banca
Naþionalã a Greciei, Banca Intesa, Deutsche Bank
AG, Erste Bank AG, Dexia, KBC, BNP Paribas, ABN
AMRO, respectiv Texas Pacific Group ºi Citigrup
Venture Capital International. Numãrul, calitatea ºi
puterea financiarã a instituþiilor menþionate
demonstreazã fãrã tãgadã importanþa privatizãrii
BCR pentru comunitatea bancarã internaþionalã.
14 iulie AVAS anunþã lista scurtã a investitorilor care
au dreptul sã ia parte la procesul de achiziþie a
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pachetului majoritar la BCR. Din cei 11 investitori
care au depus scrisori de intenþie, toate cele 10
bãnci au fost acceptate. Texas Pacific Group a fost
eliminat, pe baza recomandãrii BNR, datoritã faptului
cã, în conformitate cu legea, unui fond de investiþii
nu îi este permis sã deþinã un pachet mai mare de
10% la o bancã.
Conform Anunþului de Privatizare, ofertanþilor
selectaþi li se solicitã semnarea unui acord de
confidenþialitate, pentru a avea acces la Camera de
date ºi a-ºi desfãºura procesul de due diligence.
ABN AMRO decide sã nu achiziþioneze Dosarul de
prezentare ºi renunþã sã mai ia parte la due
diligence.
25 iulie Cele nouã bãnci rãmase în cursã încep
procesul de due diligence pe durata a 8 sãptãmâni
în cele 4 Camere de date pregãtite de Bancã.
Procesul este organizat în douã schimburi, de luni
pânã sâmbãtã, de la 8.00 la 23.00. Acest proces le
permite tuturor investitorilor potenþiali acces egal la
toate informaþiile despre Bancã, adicã la situaþiile
financiare, starea portofoliului de credite, salariaþi,
active, toatã activitatea în ansamblu. Existã
sãptãmâni special dedicate pentru a permite fiecãrui
investitor sã aibã întâlniri cu managementul Bãncii ºi
sã efectueze vizite pe teren, fiind astfel create toate
condiþiile pentru un proces de due diligence
corespunzãtor.
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Septembrie Comisia de Privatizare a BCR decide sã
prelungeascã perioada de due diligence a
investitorilor ºi termenul de depunere a ofertelor
finale angajante pentru preluarea pachetului
majoritar la BCR pânã la 17 octombrie 2005.
Aceastã decizie este consecinþa directã a
solicitãrilor venite din partea investitorilor care au
considerat cã termenul iniþial (19 septembrie) este
prea scurt pentru realizarea due diligence, datoritã
dimensiunii operaþiunilor Bãncii ºi volumului imens
de informaþii obþinute prin consultarea documentelor
oferite în Camera de date.
Prin urmare, investitorii potenþiali au acum suficient
timp la dispoziþie pentru a realiza oferte solide, pe
baza unor planuri de afaceri realiste, lucru benefic
atât pentru BCR ºi Guvernul României, cât ºi, în
esenþã, pentru acþionari.
23 septembrie Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor BCR acceptã demisia domnului
Sebastian Vlãdescu din funcþia de Preºedinte al
Consiliului de Supraveghere, în urma numirii sale ca
Ministru de Finanþe, ºi îl numeºte pe domnul Daniel
Dãianu în aceastã funcþie.
În acelaºi timp, aceeaºi Adunare Generalã Ordinarã
a Acþionarilor acceptã demisia dnei Marioara Mema
din poziþia de membru al Consiliului de
Supraveghere ºi îl numeºte în locul acesteia pe dl
Mihai Fercalã, Preºedinte SIF Transilvania.
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29 septembrie Guvernul României modificã din nou
strategia de privatizare a BCR.
Noua strategie precizeazã cã investitorul strategic
poate achiziþiona fie un pachet majoritar de
61,8825% din capitalul social al Bãncii, compus din
36,8825% acþiuni ale statului român ºi din 25%
achiziþionate anterior de BERD ºi IFC, fie un pachet
de 50% plus o acþiune.
Aceastã modificare îi asigurã investitorului câºtigãtor
un control sporit asupra Bãncii.
17 octombrie Comisia de Privatizare a BCR anunþã
cã 7 din cei 9 ofertanþi au depus oferte angajante
pentru achiziþia unui pachet de 61,8825% din
capitalul social al Bãncii, dupã cum urmeazã: Banca
Intesa, Baca Naþionalã a Greciei, Banco Comercial
Portugues, BNP Paribas, Deutsche Bank, Dexia ºi
Erste Bank AG.
Numãrul ºi calitatea ofertanþilor, instituþii financiare
reputate, reflectã interesul crescut faþã de cea mai
importantã privatizare din România, evidenþiind
totodatã eficienþa ºi transparenþa organizãrii procesului
de due diligence. Timp de trei luni, prin intermediul a
patru Camere de date, BCR a acordat ofertanþilor
acces considerabil la informaþii despre Bancã,
management, precum ºi dreptul la vizite pe teren.
21 octombrie Comisia de Privatizare finalizeazã
examinarea documentelor depuse de cele ºapte
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bãnci interesate de achiziþionarea pachetului
majoritar la BCR. Dupã analizarea ofertelor tehnice,
toþi ofertanþii sunt declaraþi calificaþi pentru etapa
urmãtoare.
26 octombrie Comisia de Privatizare anunþã numele
celor doi ofertanþi care au obþinut cel mai mare
punctaj ºi, astfel, s-au calificat pentru începerea
negocierilor, intrând astfel în faza finalã a privatizãrii:
ERSTE BANK ºi MILLENIUM - BANCO COMERCIAL
PORTUGUES. Cele douã bãnci intrã din nou în
Camera de date pentru o ultimã perioadã de douã
sãptãmâni, beneficiind de informaþii actualizate de
Bancã pânã aproape de sfârºitul ultimei zile.
26 octombrie Consiliul de Supraveghere al BCR îl
alege pe dl Daniel Dãianu Preºedinte al Comitetului
de Audit ºi Conformitate.
30 noiembrie Consiliul de Supraveghere al BCR îl
alege pe dl Mihai Fercalã Preºedinte al Comitetului
de Audit ºi Conformitate, înlocuindu-l astfel pe dl
Daniel Dãianu, care îºi pãstreazã funcþia de
membru.
20 decembrie Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului (AVAS) anunþã noul acþionar
majoritar al BCR, ERSTE BANK AG, care va prelua
controlul asupra Bãncii prin achiziþionarea pachetului
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majoritar de 61,8825% din acþiuni, la un preþ de
7,65 EUR pe acþiune, adicã un preþ total al
tranzacþiei de 3.751.554.805 EUR. Decizia a fost
luatã dupã deschiderea ofertelor finale îmbunãtãþite
ale celor doi ofertanþi selectaþi, Banco Comercial
Portugues ºi Erste Bank. Aceasta este o tranzacþie
fãrã precedent pentru România, ce va contribui la
consolidarea sectorului financiar ºi va facilita
procesul de integrare în Uniunea Europeanã.
Tranzacþia se va finaliza în 2006, dupã îndeplinirea
unor condiþii suspensive.
Pentru BCR, reuºita acestei tranzacþii încununeazã
eforturile angajaþilor ºi ale managementului cu privire
la organizarea ºi desfãºurarea Camerelor de date,
cu respectarea principiilor de guvernanþã
corporativã, ºi reprezintã o colaborare de excepþie
pentru desfãºurarea cu succes a procesului de
privatizare.
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R

esponsabilitatea
socialã
reprezintã
derularea afacerilor într-un mod care
potenþeazã contribuþia pozitivã adusã
societãþii, minimizând în acelaºi timp efectele
negative asupra oamenilor ºi mediului înconjurãtor.
Ca organizaþie responsabilã, BCR îºi trateazã clienþii,
partenerii de afaceri ºi competitorii cu respect ºi
onestitate, manifestã grijã faþã de sãnãtatea,
siguranþa ºi binele general al angajaþilor sãi ºi îi
motiveazã, oferindu-le oportunitãþi de instruire ºi de
dezvoltare a carierei. Mai mult, Banca acþioneazã ca
un bun cetãþean corporativ în cadrul comunitãþii
locale, în acelaºi timp jucând un rol activ în
respectarea resurselor naturale ºi mediului.

Identificând nevoile clienþilor ºi punând la dispoziþia
acestora soluþii financiare integrate, adaptabile oricãrui
proiect, BCR îºi dezvoltã afacerile într-o manierã care
îndeplineºte ºi chiar depãºeºte aºteptãrile etice, legale
ºi comerciale ale societãþii în ansamblu,
responsabilitatea socialã fiind un principiu fundamental
al oricãrei decizii.
Angajamentul puternic faþã de clienþii noºtri ºi afacerile
lor reprezintã fundamentul activitãþii noastre bancare,
realizat prin adãugarea de valoare în tot ceea ce
întreprindem. Acest angajament este susþinut de o
strategie ºi de þinte realiste ºi clare, de un
management solid ºi etic al afacerilor.
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Aºadar, pentru BCR, responsabilitatea socialã
înseamnã nu numai cele mai bune produse ºi servicii
bancare pentru clienþi sau un comportament onest pe
piaþa bancarã, ci ºi recrutarea ºi pãstrarea celor mai
buni angajaþi, concomitent cu construirea unor relaþii
de încredere cu partenerii, prin aceasta protejând ºi
consolidând reputaþia instituþiei.
BCR s-a implicat într-un angajament pe termen lung
destinat sprijinirii comunitãþilor ºi clienþilor sãi, prin toate
mijloacele disponibile ºi în baza unor parteneriate
reciproc avantajoase, acþionând în acelaºi timp cu
responsabilitate socialã ºi spirit civic. Banca
promoveazã afaceri care, concomitent, au impact
pozitiv din punct de vedere economic, social ºi de
mediu, încurajeazã activitatea de sponsorizare,
promovând cultura, educaþia, sãnãtatea ºi sportul, la
standarde înalte de integritate, contribuind la crearea
unui mediu socio-cultural în care oamenii se
„îmbogãþesc” profesional ºi personal. În ansamblu,
BCR oferã niveluri înalte ºi solide de creºtere pentru
toate pãrþile interesate, urmãrind sã creeze o calitate
superioarã a vieþii pentru toþi, succes pe termen lung
în afaceri ºi, în consecinþã, creºterea standardului de
viaþã pentru întreaga societate.
Întreprinderile mici ºi mijlocii joacã un rol semnificativ în
crearea de locuri de muncã ºi de noi oportunitãþi de
afaceri, creºterea calitãþii resurselor umane,
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dezvoltarea unei culturi antreprenoriale ºi stimularea
creativitãþii.
BCR îi considerã pe partenerii sãi mici ºi mijlocii drept
o componentã strategicã a portofoliului sãu,
estimând astfel viitoare oportunitãþi de creºtere a
pieþei ºi o concurenþã viguroasã. Practica standard a
Bãncii constã în metode, politici ºi proceduri derivate
din cele mai bune practici internaþionale, orientate
spre îmbunãtãþirea accesului IMM-urilor la finanþare,
întrucât acest sector este considerat principalul
motor al creºterii economice, creator de locuri de
muncã ºi coeziune socialã. În calitate de cetãþean
corporativ responsabil, BCR rãspunde eficient ºi
eficace nevoilor clienþilor sãi, gãsind modalitãþi de
depãºire a oricãror bariere în calea dezvoltãrii
economice,
sprijinind
IMM-urile
sã-ºi
îmbunãtãþeascã spiritul concurenþial ºi sã-ºi extindã
afacerile.
Respectând aceste principii în afaceri, de peste 15 ani,
BCR administreazã 81 de programe structurale în
valoare de 4,1 miliarde USD, programe finanþate din
împrumuturi guvernamentale externe sau garantate de
stat, fonduri nerambursabile, fonduri bugetare sau
împrumuturi contractate în nume propriu.
La 31 decembrie 2005, portofoliul Bãncii includea
5 programe naþionale în valoare de 157,13
milioane USD:
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Programul multianual de susþinere a investiþiilor
pentru IMM-uri, iniþiat în 2003 - 2,79 milioane USD
Programul multianual de susþinere a investiþiilor
pentru IMM-uri, iniþiat în 2004 - 1,18 milioane USD
Programul MAPDR “Fondul pentru creditarea
investiþiilor în agriculturã” - 9,65 milioane USD
Programul pentru acordarea de credite din
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj conform legii nr.
1/1991 - 31,37 milioane USD
Programul pentru acordarea de credite din
bugetul asigurãrilor pentru ºomaj conform legii nr.
76/2002 - 112,14 milioane USD
Banca administreazã totodatã ºi programe de
finanþare externã. BCR este interesatã sã creeze un
impact pozitiv asupra comunitãþilor în care acþioneazã,
recunoscând cã stabilitatea socialã poate fi
îmbunãtãþitã în mod semnificativ de o creºtere
economicã susþinutã. La rândul sãu, creºterea
economicã susþinutã poate fi obþinutã doar într-un
climat macroeconomic stabil ºi transparent, atât
pentru sectorul privat, cât ºi pentru municipalitãþile
locale.
BCR le oferã clienþilor sãi tot sprijinul, consilierea ºi
fondurile de care au nevoie pentru a transforma
oportunitãþile create de economia româneascã în
creºtere susþinutã ºi locuri de muncã. În calitate de
cetãþean corporativ responsabil, Banca este pe deplin
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conºtientã de importanþa acestor acþiuni, deoarece un
sector IMM dinamic va deveni în cele din urmã nu
numai o sursã de locuri de muncã, ci ºi o sursã cheie
pentru inovare, antreprenoriat ºi creºtere a
productivitãþii. Mai mult chiar, dezideratul Grupului
BCR de a asigura stabilitate socialã ºi o economie de
piaþã corespunzãtoare este demonstrat de interesul
deosebit arãtat dezvoltãrii de întreprinderi mici ºi
mijlocii dinamice.
Aplicând efectiv principiile enunþate, în 2005 BCR ºi-a
intensificat eforturile, oferind asistenþã tehnicã ºi
finanþare cu termene ºi scadenþe adaptate
necesitãþilor, a contribuit la transformarea ideilor în
planuri de afaceri ºi a planurilor de afaceri în finanþare,
ºi-a simplificat ºi armonizat procedurile de creditare,
crescând operativitatea ºi eficienþa ºi contribuind astfel
la formarea de competenþe manageriale ºi tehnice,
facilitând accesul IMM-urilor la finanþare, cunoºtinþe ºi
informaþii. Mai mult, prin liniile ºi programele sale de
finanþare, respectându-ºi obiectivele strategice ºi pe
baza unor parteneriate încheiate cu bãnci ºi instituþii
financiare renumite, BCR s-a implicat ºi în crearea de
locuri de muncã, acþionând ca un cetãþean corporativ
responsabil.
De exemplu, în cadrul Programului Phare 2000
Coeziune economicã ºi socialã - Linie de credit pentru
IMM-u
uri, un parteneriat între Comisia Europeanã ºi
Guvernul României, Banca a identificat 257 proiecte,
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din care 27, în valoare de 3,9 milioane EUR, doar în
2005. Prin acest program au fost create 850 de locuri
de muncã.
Programul “Schema de creditare a IMM - Fondul
MARR”, o alocaþie financiarã nerambursabilã în
valoare de 3,7 milioane EUR pentru proiecte de
investiþii în judeþele Gorj ºi Hunedoara, a adus pentru
BCR 74 de proiecte eligibile ºi a generat 846 de locuri
de muncã.
Programul FIDA (Fondul Internaþional pentru Dezvoltare
Agricolã) este un Acord de Împrumut iniþiat în 1999
pentru dezvoltarea ruralã a zonei Munþilor Apuseni.
BCR, ca bancã depozitarã a contului special ºi
administrator al contului de credit revolving în cadrul
acestui proiect, a identificat 159 proiecte eligibile, în
valoare de 2,98 milioane USD. De la începutul
Programului au fost create 1.162 locuri de muncã, din
care 164 numai în 2005.
Programul ANOFM - credite cu dobândã avantajoasã
din bugetul asigurãrilor de ºomaj. În 2005, BCR,
câºtigãtoare a licitaþiei organizate de Agenþia Naþionalã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã (ANOFM), a
identificat 196 proiecte în valoare de 28,67 milioane,
din care 152 au fost aprobate. De la lansarea sa,
programul a creat 49.120 locuri de muncã din care
1.930 în 2005.
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Programul BERD SME FINANCE FACILITY vizeazã
domenii precum industria, comerþul, serviciile, turismul
ºi agricultura ºi, în cadrul sãu, BCR a identificat ºi
finanþat peste 1.256 proiecte care au generat 2.568
noi locuri de muncã.
BCR este hotãrâtã sã sprijine afaceri care
protejeazã mediul înconjurãtor, interesul sãu fiind nu
numai sã asigure ºi sã creascã profitabilitatea sa pe
termen lung, ci ºi sã obþinã mijloace prin care sã
dezvolte produsele ºi serviciile dorite de populaþie,
sã ofere locuri de muncã stabile ºi sã creeze altele,
toate acestea reîntorcându-se ca profit pentru
acþionari.
Întotdeauna Banca analizeazã posibilele efecte
indirecte ale deciziilor sale de finanþare rezultând din
riscurile de mediu înconjurãtor, prin aplicarea unei
proceduri de mediu care oferã sprijin persoanelor
implicate în administrarea problematicii de mediu
asociate activitãþii de creditare corporate.
Procedura de mediu, aplicatã încã din 2004, a
asigurat ºi în 2005 managementul responsabil al
expunerii Bãncii la riscurile de mediu asociate. Prin
urmare, pentru fiecare cerere de finanþare provenitã de
la un client corporate, Banca realizeazã o analizã (due
diligence) care ia în considerare problematica de
mediu, sãnãtate ºi siguranþã socialã, investigând,
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evaluând ºi raportând acest tip de riscuri, continuând
apoi cu controlul ºi monitorizarea lor.
Procedând astfel, BCR evitã finanþarea tranzacþiilor
considerate necorespunzãtoare, înþelege natura ºi
implicaþiile riscurilor ºi oportunitãþilor de mediu asociate
unei tranzacþii, stabileºte un grad de risc acceptabil ºi
monitorizeazã un credit pe toata durata sa de viaþã.
Mai mult chiar, BCR identificã responsabilitãþile
potenþiale asociate riscurilor de mediu în activitatea de
creditare, evaluând totodatã nivelul de conºtientizare,
angajamentul ºi resursele clienþilor sãi cu privire la
mediul înconjurãtor.
În 2005, Banca a participat la realizarea unei serii de
tranzacþii pentru finanþarea unor îmbunãtãþiri de mediu,
pentru reabilitare de drumuri, realizare staþii de tratare
ape uzate, modernizare abatoare, producþie de
combustibili alternativi prin arderea deºeurilor textile,
din plastic ºi a altor deºeuri neferoase.
Banca este permanent preocupatã ºi interesatã sã
acorde fonduri pentru eficientizarea energeticã,
protecþia mediului, pentru mãsuri pozitive cu impact
social crescut ºi, nu în ultimul rând, pentru finanþarea
investiþiilor necesare alinierii la standardele UE.
În plus, în calitate de cetãþean responsabil faþã de
mediului înconjurãtor, BCR a iniþiat în 2005 un program
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anual
de
instruire
profesionalã
denumit
„Managementul riscului de mediu” ºi finanþat în
întregime de Bancã, la care au participat 597 ofiþeri de
credit din toate unitãþile teritoriale ale Bãncii. Programul
a fost monitorizat ºi evaluat de BERD ºi IFC ºi a vizat
integrarea sistemicã a consideraþiilor de mediu în
activitãþile Bãncii, prin pregãtirea angajaþilor sãi pentru
un proces responsabil ºi informat de luare a deciziilor.
De asemenea, BCR îºi stimuleazã angajaþii sã obþinã
performanþe crescute, promoveazã colaborarea ºi
spiritul de echipã, integritatea, eficienþa ºi
conºtientizarea. Banca este receptivã faþã de nivelul de
implicare a angajaþilor sãi în munca desfãºuratã ºi
atingerea obiectivelor de afaceri, încurajând dezvoltarea
personalului ºi planificarea succesiunii, efortul personal
ºi profesionalismul, oferind oportunitãþi în carierã
oamenilor dinamici, dornici sã lucreze într-o organizaþie
cu performanþe ridicate ºi concurenþã crescutã.
Responsabilitatea socialã în BCR îmbracã de
asemenea forma sponsorizãrilor, ca expresie a
conºtientizãrii ºi atitudinii de brand, evidenþiind puternic
comportamentul profund filantropic al Bãncii. În
ansamblu, responsabilitatea socialã rezidã în
implicarea Bãncii în diminuarea oricãror posibile
consecinþe negative ale activitãþilor ºi deciziilor sale
asupra tuturor pãrþilor interesate, clienþi, comunitãþi,
ecosistem, angajaþi, acþionari ºi furnizori, maximizarea

R

A

P

O

R

T

A

N

U

A

L

2

0

0

5

beneficiilor prin contribuþia sa la bunãstarea
economicã ºi socialã. BCR pune în practicã aceste
deziderate prin responsabilitate ºi capacitate de
reacþie, precum ºi prin instituþionalizare ºi integrare de
valoare în operaþiunile pe care le desfãºoarã.
Banca se implicã în protejarea ºi promovarea culturii,
sportului, educaþiei ºi sãnãtãþii, a mediului social ºi
cultural în ansamblul sãu, prin încurajarea oamenilor
talentaþi, a inventatorilor, atleþilor, interpreþilor ºi a altor
categorii, precum ºi prin sprijinirea proiectelor în
aceste domenii. În BCR, sponsorizãrile reprezintã mai
mult decât un simplu ajutor financiar, cãutând, prin
implicarea sa în diferite activitãþi ºi evenimente, sã
dezvolte relaþii pe termen lung ºi sã contribuie la
maximizarea beneficiilor pentru toate pãrþile interesate.
Ca o realizare extraordinarã, Banca a donat peste
1.070.000 RON cetãþenilor români afectaþi de
inundaþiile din vestul ºi estul þãrii. Angajaþii BCR au
contribuit ºi ei cu 100.000 RON pentru aceeaºi cauzã,
dovedind încã o datã cã responsabilitatea socialã este
respectatã ºi bine înþeleasã. Ajutorarea celor afectaþi,
susþinutã de angajamentul salariaþilor Bãncii, a
reprezentat o razã de speranþã pentru oameni,
reiterând faptul cã BCR este profund conºtientã de
dimensiunea socialã a responsabilitãþii sale sociale.
Continuând trendul anilor precedenþi, valoarea
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sponsorizãrilor acordate de BCR în 2005 a atins 7,4
milioane RON (peste 2 milioane EUR).
În 2005, BCR a sponsorizat evenimente culturale,
continuându-ºi tradiþia în acest domeniu, sprijinind
acþiuni care confirmã ºi cinstesc teatrul, operele literare
ºi de artã, precum ºi festivalurile de muzicã ºi dans.
Banca a fost sponsor principal pentru Gala Premiilor
Clubului Român de Presã ºi ale Uniunii Teatrale din
România (UNITER), celebrând astfel parteneriatul pe
termen lung cu aceste organizaþii. BCR a mai alocat
fonduri pentru Festivalul Internaþional de Teatru de la
Sibiu, pentru Uniunea Scriitorilor, Asociaþia
Profesioniºtilor TV din România ºi Camera de Comerþ
ºi Industrie a României. A mai contribuit cu fonduri la
douã momente culturale extraordinare, festivalurile de
muzicã George Enescu ºi Haricleea Darclee, precum
ºi la unele dintre cele mai apreciate piese ale stagiunii
teatrale din 2005. În plus, peste 38 de primãrii ºi
consilii locale au primit sume considerabile pentru
evenimente culturale regionale: festivaluri folclorice, ale
vinului, florilor, aniversãri istorice, expoziþii tematice sau
zile ale comunitãþii. În 2005, BCR a sponsorizat
activitatea culturalã din România cu aproximativ 1,7
milioane RON.
Fiind unul dintre cei mai generoºi sponsori români,
BCR este mândrã sã-ºi direcþioneze fondurile cãtre
domenii cu impact major asupra bunãstãrii societãþii. În
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ceea ce priveºte acþiunile umanitare ºi în domeniul
sãnãtãþii, Banca sprijinã activ cercetarea medicalã,
asociaþii de îngrijire a sãnãtãþii, spitale ºi clinici. De fapt,
un procent de 26,5% din sponsorizãrile BCR pe anul
2005, adicã 1,9 milioane RON, este dedicat acestui
domeniu. Fondurile acordate vizeazã realizãri
revoluþionare în microbiologie, dotãri sau lucrãri de
reabilitare pentru Spitalul Clinic de copii “Marie Curie”,
Institutul Oncologic “Alexandru Trestioreanu” sau
Institutul Naþional de Cercetare în Microbiologie
“Cantacuzino”.
In 2005, peste 380.000 RON au fost folosiþi pentru
sprijinirea cultelor ºi patrimoniului religios, precum
conservarea mânãstirilor ºi bisericilor naþionale, cu
scopul de a proteja tradiþiile culturale, de a reînvia ºi
promova obiceiuri ºi activitãþi tradiþionale, nu doar
pentru a aduce cultura aproape de oameni în orice
colþ al þãrii, ci ºi pentru a explora ºi dezvolta noi forme
de expresie. Banca a sponsorizat lucrãrile de
reabilitare a mânãstirilor Antim ºi Muntele Athos, a
Mânãstirii ºi Cimitirului Sãpânþa, ultimele fiind
recunoscute ca monumente UNESCO, pe lângã
importanta lor valoare naþionalã. BCR a mai finanþat ºi
crearea unor centre sociale afiliate unor aºezãminte
religioase.
În 2005, BCR a acordat ºi mai multã importanþã
educaþiei, cu precãdere din perspectiva generaþiilor
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tinere, acest aspect fiind o piatrã de temelie pentru
dezvoltarea viitoare a societãþii româneºti. Banca a
alocat fonduri nu numai pentru dotãri de laboratoare ºi
sãli de clasã, ci ºi pentru recunoaºterea studenþilor
excepþionali, pentru proiecte de cercetare, studii UE ºi
NATO, olimpiade ºi concursuri naþionale, conferinþe.
BCR este foarte interesatã sã încurajeze acele iniþiative
care le oferã studenþilor o direcþie clarã privind viitorul
lor ºi îi stimuleazã în luarea unor decizii avizate privind
planurile legate de educaþie ºi carierã. În 2005, peste
592.000 RON au fost direcþionaþi cãtre educaþie.
BCR continuã sã sprijine sportul la toate nivelurile, cu
fonduri depãºind 1,2 milioane RON, sponsorizând atât
competiþii ºi turnee profesioniste, cât ºi de amatori. Pe
deplin conºtientã de importanþa sportului în „modelarea”
caracterelor, Banca încurajeazã spiritul de fair play în
rândul tinerilor, promovând comportamentul corect ºi
încrederea ºi oferind sprijin în urmãrirea idealurilor ºi
excelenþei sportive, prin sponsorizarea competiþiilor de
amatori sau profesioniºti, copii ºi juniori (sub 17 ani).
Celebrând realizãrile sau ajutând echipele locale cu
uniforme ºi echipament, BCR rãmâne un „suporter”
cheie. De asemenea, Banca sprijinã persoanele cu
dizabilitãþi sã îºi depãºeascã problemele ºi sã se afirme,
prin altele sponsorizând participarea Asociaþiei Naþionale
a Surzilor la Campionatul de Handbal din Turcia. Alte
acþiuni remarcabile includ: BCR Open România, a 10-a
ediþie, cu BCR „title sponsor”.

R

A

P

O

R

T

A

N

U

A

L

2

0

0

5

Ianuarie Aplicaþia Oracle Human Resources este
implementatã în Centrala Bãncii, toate sucursalele
judeþene ºi centrele de pregãtire ºi devine operaþionalã
începând cu 1 ianuarie.
Februarie Aplicaþia Oracle i-Learning este testatã ºi
implementatã în Centralã, fiind o platformã ce oferã un
management unitar al activitãþii de training, atât în
format web, cât ºi în cel clasic, rezidenþial.
Acest nou sistem le dã tuturor angajaþilor Bãncii
posibilitatea de a-ºi îmbunãtãþi activitatea ºi
cunoºtinþele prin accesarea site-ului i-Learning
direct de la locul de muncã ºi prin înscrierea la
cursurile de care sunt interesaþi sau de care au
nevoie. Înscrierea la aceste cursuri este individualã
(self enrolment), autorizatã (de directorul sucursalei)
sau obligatorie.
Platforma i-Learning oferã un management complet
al pregãtirii angajaþilor, prin crearea unor soluþii
structurate de instruire (training path) ºi astfel
permite monitorizarea performanþelor angajaþilor,
pentru o mai bunã consiliere în domeniul carierei.
Mai mult, platforma permite gestionarea unui
curriculum de pregãtire la nivelul Centralei Bãncii,
creând concomitent o bancã de teste pentru
obþinerea unui feedback privind satisfacerea nevoilor
de pregãtire.
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Martie Pentru managementul succesiunii, BCR aprobã
poziþiile cheie ºi identificã acei angajaþi din Centrala ºi
sucursalele Bãncii care demonstreazã potenþial
deosebit de creºtere. Cadrul general privind
planificarea carierei în BCR este aprobat de
managementul superior.
Unitatea Managementul cunoaºterii preia activitatea
de pregãtire în BCR, urmãrind coordonarea tuturor
aspectelor legate de acest subiect. Aceastã acþiune
este determinatã de nevoia de a acoperi discrepanþa
dintre sistemul de învãþare ºi de cunoaºtere, în
condiþiile unui mediu economic foarte competitiv. În
acest fel, managementul cunoaºterii oferã o alternativã
viabilã, flexibilã la experienþa rigidã de învãþare (cursuri,
manuale) ºi sprijinã pregãtirea individualã.
Banca lanseazã un sondaj pe Intranet în rândul
angajaþilor sãi, cu scopul de a identifica elementele de
culturã organizaþionalã care deja existã în BCR,
precum ºi cele care trebuie dezvoltate ºi însuºite în
viitor, pentru a se crea un mediu de lucru prietenos ºi
a consolida legãturile interpersonale.
Aprilie BCR lanseazã o cercetare în rândul angajaþilor
sãi cu scopul de a evalua situaþia curentã a Bãncii
privind învãþarea, crearea ºi rãspândirea de cunoºtinþe.
Mai BCR se implicã în ajutorarea cetãþenilor români
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aflaþi la nevoie, donând peste 700.000 RON familiilor
afectate grav de inundaþiile care au avut loc în patru
judeþe din partea de vest a þãrii.
Continuând programului iniþiat în 2000, BCR
selecteazã ºi angajeazã 28 de absolvenþi de studii
economice. Viitorii angajaþi sunt selectaþi dintre
absolvenþi de studii cu profil financiar, bancar,
cibernetic, ºi vor fi testaþi pentru evaluarea nivelului de
limbã englezã ºi a cunoºtinþelor PC. BCR este
deosebit de interesatã sã angajeze ºi sã pãstreze
tineri, cu capacitate de învãþare ºi cu un
comportament responsabil, pentru a crea o forþã de
vânzãri foarte capabilã, puternicã ºi motivatã, într-un
mediu bancar foarte competitiv.
Iunie BCR lanseazã un Executive Training Program in
Business Administration, urmãrind întãrirea capacitãþilor manageriale la nivelul managementului mediu,
luând în considerare schimbãrile ce au loc în mediul
economic în care Banca acþioneazã.
Programul are în vedere acei angajaþi BCR selectaþi
dintre managerii ºi potenþialii manageri ai celor mai
importante sucursale ale Bãncii. Are o structurã EMBA
(Executive Master of Business Administration) ºi
reprezintã o colaborare cu reputata universitate HEC
Montreal.
Programul conþine 10 module privind 5 zone de
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interes: A fi manager, Managementul relaþiilor cu
clienþii, Managementul angajaþilor, Managementul
riscurilor ºi Managementul performanþei.
Iulie Încã o datã, BCR sprijinã efectiv cetãþenii
români afectaþi de al doilea val de inundaþii în estul
þãrii, donând peste 370.000 RON sub formã de
produse alimentare, demonstrând astfel grijã ºi
compasiune.
Septembrie Banca este “title sponsor” al turneului de
tenis “BCR Open România”, eveniment inclus în
circuitul ATP. Aceasta este a 10-a ediþie organizatã în
România ºi sponsorizatã de Bancã, publicul putând
urmãri, în afara competiþiei, ºi meciuri demonstrative
jucate de bine-cunoscute legende ale tenisului. Mai
mult, turneul oferã premii în valoare de 302.000 EUR
celor 23 de jucãtori prezenþi pe tabloul principal.
Octombrie Preºedintele executiv al BCR, Dr. Nicolae
Dãnilã, inaugureazã prima universitate corporativã din
România, creatã cu intenþia de a transforma învãþarea
individualã în cunoaºtere organizaþionalã. Universitatea
BCR exprimã nevoia de a construi un mediu creativ în
BCR, bazat pe împãrtãºirea cunoºtinþelor disponibile în
beneficiul angajaþilor ºi al partenerilor.
Anterior, în iunie 2005, pentru conºtientizarea acestui
eveniment major, BCR a organizat o campanie internã
de promovare ºi informare a angajaþilor cu privire la
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proiectul Universitãþii BCR, a cãrei lansare oficialã urma
sã aibã loc în octombrie. Banca a postat un chestionar
pe Intranet la care angajaþii au rãspuns, a intervievat
directorii sucursalelor ºi a distribuit un CD de
prezentare conþinând un mesaj al Preºedintelui
executiv. Un numãr impresionat de angajaþi au
rãspuns la chestionar, evidenþiind astfel importanþa
deosebitã a proiectului pentru cariera ºi
autodezvoltarea lor.
În plus, BCR a selectat primii 30 de angajaþi care,
începând din octombrie, vor lua parte la un program
de Executive MBA, ce va fi dezvoltat în cadrul noulansatei Universitãþi BCR. Acest program urmãreºte
dezvoltarea competenþelor manageriale ale celor
nominalizaþi, pregãtindu-i astfel pentru asumarea unor
responsabilitãþi mai mari în viitor.
Universitatea BCR se doreºte a fi un instrument foarte
puternic la dispoziþia managerilor BCR, care sã
faciliteze schimbarea ºi comunicarea internã ºi sã
consolideze cultura organizaþionalã, aliniind activitãþile
de pregãtire cu obiectivele strategice ale Bãncii.
Universitatea BCR le oferã angajaþilor condiþii speciale
pentru pregãtire ºi autodezvoltare, prin integrarea
trainingului cu managementul cunoaºterii ºi
managementul schimbãrii, în strânsã legãturã cu
dezvoltarea carierei. Aceastã nouã abordare are în
vedere pregãtirea continuã a angajaþilor ºi, în acelaºi
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timp, alinierea procesului de învãþare la viziunea ºi
strategia Bãncii, generând astfel un impact pozitiv
asupra activitãþilor acesteia ºi ale clienþilor sãi, prin
oferirea unor soluþii de înaltã calitate.
BCR a acordat întotdeauna o atenþie deosebitã
capitalului sãu uman, dezvoltarea resurselor umane
fiind o componentã esenþialã a strategiei sale.
Universitatea BCR are ca scop transformarea pregãtirii
individuale în cunoaºtere organizaþionalã. În acelaºi
timp, reprezintã un mod eficient de a facilita
schimbarea, cooperarea ºi inovarea. Mai mult,
misiunea sa este reprezentatã de consolidarea
Grupului BCR drept organizaþie performantã bazatã pe
cunoaºtere, prin continua pregãtire ºi îmbunãtãþire a
celui mai important „activ” al Bãncii: oamenii sãi.
Folosirea termenului „universitate corporativã”
accentueazã dorinþa de a promova procesul de
învãþare internã prin adoptarea unei abordãri
sistemice.
Universitatea BCR este deschisã tuturor angajaþilor ºi
partenerilor, aceºtia din urmã putând lua parte la
programe educaþionale speciale, urmãrind o mai bunã
cunoaºtere reciprocã ºi o mai bunã relaþie bancã client.
Instituþia va cunoaºte mai multe etape de dezvoltare.
Prima etapã se va concentra pe pregãtirea angajaþilor
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BCR ºi mai apoi va viza toþi angajaþii Grupului. În a
doua etapã, Universitatea BCR va iniþia programe de
pregãtire pentru clienþii ºi partenerii BCR.
Academicianul Anghel Ruginã ºi Prof. Univ. Dr. Vitalie
Belousov sunt laureaþii premiilor anuale “Perseverenþã
în Excelenþã” acordate de BCR ca recunoaºtere a
contribuþiei lor importante la economia ºi, respectiv,
ºtiinþa mondialã.
BCR crede cu tãrie cã valorile ºi excelenþa trebuie
recunoscute, apreciate ºi încurajate, datã fiind
„puterea exemplului” pe care o exercitã pentru cei din
jur. Este la fel de important ca aceste valori sã fie
confirmate, sã persevereze în excelenþã, sã se
autodepãºeascã ºi, în final, sã ofere mai mult
societãþii.
BCR acordã acest premiu din 2001, dorind sã
evidenþieze constanþa în performanþã, bazatã pe
muncã asiduã de înaltã calitate ºi profesionalism. Pânã
în prezent, BCR este singura companie româneascã ºi
una din puþinele din lume care acordã un asemenea
premiu,
demonstrându-ºi
astfel
maturitatea
organizaþionalã, rolul de lider în comunitate ºi de
cetãþean responsabil.
BCR creeazã prima comunitate de practicã formatã
din consilierii client din Bucureºti ce demonstreazã
cele mai bune rezultate în vânzãri ºi abilitãþi deosebite
de comunicare. Scopul acestei comunitãþi este de
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împãrtãºi ºi a pune la dispoziþia tuturor angajaþilor acele
experienþe practice valoroase în aria vânzãrilor retail ºi
de a analiza cazuri particulare din domeniu. Mai mult,
comunitatea urmãreºte conºtientizarea apartenenþei la
Grupul BCR în rândul participanþilor. Banca va utiliza
rezultatele acestor întâlniri pentru a creºte forþa
intelectualã a organizaþiei ºi pentru a armoniza intenþiile
de învãþare cu nevoile reale de pregãtire.
Noiembrie BCR începe un proiect al cãrui scop este
de a oferi sprijin ºi de a încuraja angajaþii sã se
autodepãºeascã, sã-ºi îmbunãtãþeascã poziþia în
cadrul organizaþiei, înglobând timp, entuziasm,
experienþã ºi cunoºtinþe în munca lor. Proiectul se
numeºte “Dupã muncã ºi rãsplatã” ºi va îmbrãca
forma unui concurs intern între angajaþi sau echipe ale
acestora, celor mai buni fiindu-le acordate bonusuri
substanþiale.
Candidaþii care pot lua parte la concurs sunt
consilierii retail, specialiºtii retail ºi ofiþerii de
marketing. De asemenea, pot intra în competiþie
echipe specializate de vânzãri, la trei categorii:
corporate, retail ºi relaþii cu clienþii.

R

A

P

O

R

T

A

N

U

A

L

2

0

0

5

Decembrie BCR primeºte Premiul Român al Calitãþii
“J.M. JURAN” pentru performanþele extraordinare
privind excelenþa managerialã, obþinând 765 de
puncte din 1000 posibile, pe baza evaluãrii a 9 criterii
ºi 32 de subcriterii ale Modelului European de
Excelenþã dezvoltat de Fundaþia Europeanã pentru
Managementul Calitãþii.
Acesta este un rezultat remarcabil în comparaþie chiar
ºi cu cele mai importante realizãri în cadrul altor
competiþii similare la nivel european. Excelenþa
durabilã este bazatã pe îmbunãtãþirea continuã,
menþinerea poziþiei de lider necesitând eforturi mai
mari decât obþinerea ei. BCR intenþioneazã de
asemenea sã candideze la Premiul European al
Calitãþii pânã în 2007, bazându-se pe implementarea
unor principii de afaceri solide precum focalizarea pe
rezultate, pe satisfacþia clienþilor ºi leadership,
implicând atât angajaþii, dezvoltând parteneriate ºi
comportându-se ca un cetãþean corporatist
responsabil. Aceasta înseamnã cã întreaga
comunitate BCR va fi direct ºi activ implicatã ºi
dedicatã sã promoveze acþiunile necesare pentru
obþinerea adevãratei excelenþe.
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S

trategia BCR 2004-2007 defineºte obiectivele
majore ale dezvoltãrii în aceastã perioadã,
subordonate reprezentãrii ºi protejãrii
corespunzãtoare a intereselor acþionarilor, clienþilor ºi
salariaþilor bãncii, accentul fiind pus pe:
Consolidarea poziþiei de lider în România ºi a celei
ocupate în Europa centralã ºi de est prin
dezvoltarea afacerilor în fiecare segment de piaþã pe
care opereazã Grupul ºi valorificarea avantajelor
competitive oferite de marca bine-cunoscutã ºi
distribuþia integratã de servicii financiarã de înaltã
calitate;
Creºterea valorii pentru acþionari prin menþinerea
unui nivel înalt de rentabilitate a capitalului, pe
seama câºtigurilor de productivitate ºi a unui control
riguros al costurilor, în condiþiile dezvoltãrii
portofoliilor de afaceri corporate ºi retail ºi abordãrii
mai agresive a activitãþilor de investment banking,
asigurãri, asset management;
Creºterea satisfacþiei clienþilor pentru soluþiile
financiare oferite de Bancã prin dezvoltarea
capacitãþii sale de inovaþie ºi flexibilitate ºi prin
îmbunãtãþirea accesului la produse ºi servicii ca
efect al promovãrii conceptelor de unitate de
proximitate, multidistribuþie ºi de parteneriat modern
în relaþii tradiþionale;
Consolidarea bazei de capital având drept principii
fundamentale utilizarea intensivã ºi alocarea
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eficientã a capitalului ajustat la risc, astfel încât
Banca sã se dezvolte într-o manierã sustenabilã ºi
profitabilã;
Îmbunãtãþirea profilului de risc prin mai buna
procedurare a proceselor de control ºi un
management
pro-activ,
concomitent
cu
modernizarea tehnicilor ºi instrumentelor de
monitorizare utilizate, alinierea la cerinþele Basel II ºi
implementarea unor politici adecvate de prevenire a
spãlãrii banilor ºi de cunoaºtere a clientelei.
Îmbunãtãþirea managementului resurselor umane în
vederea încurajãrii iniþiativei, inovaþiei, angajamentului ºi eficienþei în muncã, menite a spori
contribuþia salariaþilor la crearea de valoare
adãugatã.
Pornind de la cadrul general al Strategiei în termeni de
obiective ºi þinte, managementul Bãncii ºi-a structurat
prioritãþile de acþiune în anul 2006 având în vedere, în
egalã mãsurã, evoluþiile recente ºi de perspectivã ale
mediului de afaceri.
Marea provocare a perioadei urmãtoare decurge din
necesitatea asigurãrii echilibrului între stabilitatea
macroeconomicã ºi dezvoltarea unui sistem bancar
competitiv pe piaþa Uniunii Europene ca prestaþie ºi
putere financiarã.
În mod cert, concurenþa se va înãspri în zona bãncilor
comerciale pe fondul menþinerii unei politici monetare
restrictive ºi al dinamizãrii sectorului financiar nebancar. Mai mult decât atât, intrarea pe piaþã a Erste
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Bank ca investitor strategic la BCR, odatã cu
finalizarea tranzacþiei de achiziþionare a pachetului
majoritar de acþiuni, este de aºteptat sã aibã un impact
puternic asupra sistemului, în primul rând în ceea ce
priveºte redefinirea strategiilor comerciale.
Prioritãþile de dezvoltare ale BCR în anul 2006 sunt
susþinute de câteva proiecte de anvergurã orientate pe
optimizarea proceselor corporate, modernizarea
platformei IT, adaptarea la reglementãrile europene a
managementului riscurilor ºi dezvoltarea distribuþiei
prin canale multiple. Se urmãreºte astfel finalizarea
procesului de centralizare a operaþiunilor de back
office ºi dezvoltarea funcþiei de vânzare a sucursalelor,
realizarea unei platforme IT integrate, flexibile ºi
moderne, dezvoltarea ofertelor de distribuþie alternativã
(Contact Center, self-service) ºi implementarea la
nivelul Grupului a reglementãrilor europene în acord cu
cerinþele Basel II.
Orientãrile strategice ale bãncii în acest an vizeazã în
principal:
Creºterea cotei de piaþã pe segmentul creditelor
corporate ºi retail ºi consolidarea poziþiei pe
segmentul depozitelor atrase de la clienþi ºi al
fondurilor de investiþii;
Continuarea majorãrii volumului de active, în cadrul
cãrora plasamentele în credite rãmân principalul
catalizator, concomitent cu promovarea unei politici
adecvate de finanþare pentru asigurarea stabilitãþii
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resurselor atrase de pe piaþa internã;
Exploatarea mai eficientã a sinergiilor intra-g
grup care
sã genereze o dinamizare a veniturilor, îndeosebi a
celor din comisioane, ºi sã asigure un surplus de
profit la nivel consolidat pe fondul unui management
îmbunãtãþit al riscurilor ºi costurilor;
Creºterea bazei de capital din surse interne, în
condiþiile unei gestionãri mai eficiente a acestuia ºi
optimizãrii portofoliului de proprietãþi;
Îmbunãtãþirea indicatorilor de rentabilitate ºi a celor
privind gradul de satisfacþie a clienþilor;
Consolidarea poziþiei subsidiarelor financiare pe
pieþele specifice pe care acþioneazã.
Creºterea activitãþilor bãncii va fi susþinutã prin
alocarea unui volum de investiþii de peste 50 milioane
EUR destinate dezvoltãrii proceselor ºi infrastructurii
operaþionale. Banca îºi propune sã deschidã 75 de
noi agenþii în zonele unde existã oportunitãþi de afaceri
ºi sã-ºi extindã în mod semnificativ reþeaua de ATM ºi
POS pentru utilizatorii de carduri.
Diversificare ofertei ºi ajustarea la cerinþele specifice
ale diferitelor categorii de clienþi va continua sã
reprezinte un element central al strategiei de piaþã.
Lansarea de noi produse ºi servicii ºi îmbunãtãþirea
permanentã a parametrilor tehnici ai acestora sunt
esenþiale pentru reþinerea sau atragerea de clienþi ºi
creºterea volumului de vânzãri.
În domeniul corporate banking, interesul BCR vizeazã
finanþãrile pe termen lung pentru proiecte de investiþii,
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promovarea produselor non-credit de tipul factoring ºi
forfetare, dezvoltarea serviciilor de cash management ºi
trade finance. O zonã de preocupãri constante o
constituie managementul eficient al fondurilor externe
pentru care, în poziþia de lider de piaþã, Banca se implicã
în mod direct în activitãþi de consultanþã ºi co-finanþãri.
Pe segmentul de retail banking, BCR se concentreazã
asupra creºterii volumului de credite acordate
populaþiei ºi micilor întreprinzãtori privaþi, într-o
structurã de ofertã care sã acopere toate cerinþele de
soluþii financiare pentru investiþii imobiliare sau
productive ºi pentru consum. În ceea ce priveºte
serviciile pentru clienþii retail, este de aºteptat ca
dezvoltarea acestora sã se bazeze ºi în perioada
urmãtoarea pe extinderea activitãþii cu carduri.
Banca acordã un rol deosebit de important
subsidiarelor sale financiare care îi reprezintã interesele
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pe piaþa româneascã ºi externã. Creºterea gradului de
integrare la nivelul Grupului ºi promovarea unor
proiecte comune de standardizare proceduralã ºi de
îmbunãtãþire a fluxurilor informaþionale reprezintã în
concepþia managementului o etapã definitorie pentru
valorificarea tuturor oportunitãþilor pe care le oferã
pieþele emergente. Obiectivul fundamental în acest
domeniu constã în dezvoltarea potenþialului de afaceri
al acestor societãþi, astfel încât sã asigure acþionarilor
un nivel bun al câºtigurilor de capital ºi sã deþinã pe
pieþele de profil poziþii comparabile cu ale Bãncii
mamã.
Pe ansamblul anului 2006, BCR ºi-a propus þinte
ambiþioase pentru creºterea activelor consolidate la
aproape 14 miliarde EUR, a profitului net pe Grup cu
circa 39%, urmãrind atingerea unui ROE de minim
21% ºi a unui raport cost/venituri mai mic de 53%.
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Anul

Excelenþei

De la stânga la dreapta: Aura Cristof Rusescu, Coordonator, Unitatea de studii ºi analize sectoriale; Mircea Purcãrea, Director executiv, Direcþia creditare; Jean Andronie, Vicepreºedinte
executiv, Corporate Banking; Elena Dinu, Director executiv, Direcþia afaceri documentare ºi finanþarea comerþului; Cristian ªaitariu, Director executiv, Direcþia dezvoltare afaceri ºi produse
corporate; Constanþa Cãrãuºu, Director executiv, Unitatea de mediu, sãnãtate ºi siguranþã
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2005, anul excelenþei în calitatea serviciilor,
BCR a continuat o serie de proiecte începute
anul precedent, toate concepute cu scopul
principal de a consolida parteneriatul pe termen lung cu
clienþii sãi corporate, segmentul tradiþional al Bãncii.
Preocuparea permanentã pentru satisfacþia clientului ºi
excelenþa în fiecare acþiune pe care o întreprinde au fost
elementele centrale ale strategiei, permiþând Grupului sã
creeze o valoare superioarã pentru client comparativ cu
competiþia ºi sã administreze un portofoliu important de
267.031 clienþi corporate.
Creditul corporate a crescut cu 34% comparativ cu
2004, motorul acestei creºteri fiind creditele pentru IMM-uri
care au avansat cu 43%. Liniile de credit reprezintã 40%
din totalul creditelor corporate, creditele de investiþii fiind
cele mai dinamice, cu o creºtere de 49% în 2005.
Segmentarea a fost esenþialã, permiþând Bãncii sã îºi
ajusteze oferta pentru a se adapta perfect nevoilor
variate ale segmentului corporate. BCR este onoratã
sã continue relaþia sa de afaceri cu clienþii strategici
ºi marile companii, depunând eforturi pentru a
adapta în mod continuu produsele ºi serviciile sale ºi
a crea altele noi, potrivite pentru nevoile lor specifice.
Aceastã relaþie strânsã este confirmatã ºi de numãrul
mare de clienþi strategici ºi companii mari din
portofoliul Bãncii, imaginea clarã a unor parteneriate
durabile create de-a lungul timpului, prin încredere ºi
grijã pentru satisfacþia clientului.

R

A

P

O

R

T

A

N

U

A

L

2

0

0

5

2

0

0

5

R

A

P

O

R

T

A

N

U

A

L

37

G r u p u l
B C R

Corporate Banking
În ultimii ani, în special în 2005, BCR a vizat
extinderea afacerilor sale cu municipalitãþile, ca
mãrime ºi grad de acoperire. Urmare a
angajamentului BCR de a dezvolta cele mai potrivite
soluþii de finanþare pentru autoritãþile publice locale,
segment de importanþã deosebitã pentru Bancã,
cota de piaþã a depãºit 45% pe piaþa obligaþiunilor
municipale, emisiunile totalizând 17,7 milioane RON.
Cel mai important proiect desfãºurat în 2005 a fost
Proiectul de Optimizare Corporate, cu consecinþe
semnificative asupra optimizãrii activitãþii de
acordare a creditelor, activitãþii de administrare a
creditelor corporate ºi asupra zonei de tranzacþii
corporate.
În domeniul aprobãrii creditelor corporate, Proiectul
vizeazã îmbunãtãþirea liniei de afaceri corporate prin
întãrirea funcþiei de vânzãri ca urmare a definirii ºi
implementãrii conceptului de „responsabilitate a
vânzãrilor”, dezvoltând un model optim de sucursalã
ºi o segmentare adecvatã a clienþilor. Proiectul
urmãreºte de asemenea eficientizarea procesului de
creditare rezultând din separarea activitãþilor de front
office ºi back office ºi accelerarea procesului de
creditare prin centralizarea proceselor de luare a
deciziilor la nivelul sucursalelor judeþene ºi Centralei.
Concomitent, Banca implementeazã împreunã cu
stabilirea competenþelor individuale ºi revizuirea
competenþelor de aprobare o nouã schemã de
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acordare a creditelor, în cadrul cãreia solicitãrile de
credit merg direct la decidentul final. Urmare a
validãrii noilor fluxuri de aprobare ºi semnãrii
contractului cu LOXON Solutions KFT, a fost înfiinþat
un nou sub-proiect pentru implementarea aplicaþiei
(PIA) ºi a fost delegatã o echipã care sã furnizeze
firmei LOXON Solutions KFT cerinþele de afaceri ale
BCR pentru implementarea Sistemului de Aprobare
a Creditelor (SAC).

eficienþei
personalului
prin
armonizarea
capacitãþilor existente. Pentru îndeplinirea acestor
obiective, BCR delimiteazã procesele de frontoffice ºi back-office, integreazã responsabilitãþile
privind tranzacþiile atât în lei, cât ºi în valutã la
nivelul administratorilor de client, simplificã
procesul aferent tranzacþiilor cu cash ºi procedurile
de semnare a contractelor de depozit ºi revizuieºte
politicile de preþuri. Pe termen mediu principalul
obiectiv este motivarea clienþilor pentru utilizarea

O altã mãsurã majorã a fost separarea procesului de
administrare a creditelor de cel de acordare.
Rezultatul a fost un proces de administrare a
creditelor în 3 etape: administrare normalã ,
implicând monitorizarea standard a creditelor,
administrare intensificatã implicând o monitorizare
atentã ºi sporitã a contractelor de credit, frecvenþã
crescutã de verificare ºi introducerea creditelor
respective într-o „listã tehnicã de supraveghere” ºi
administrarea „work-out” în cadrul cãreia anumite
planuri de recapitalizare sunt stabilite ºi apoi urmãrite
atent, concomitent cu monitorizarea intensivã a
contractelor ºi scoaterea în afara bilanþului a unora
dintre ele.
Obiectivele Proiectului de Optimizare Corporate în
zona tranzacþiilor sunt reducerea timpului de
aºteptare pentru clienþi, creºterea satisfacþiei
clienþilor,
identificarea
oportunitãþilor
de
îmbunãtãþire în cadrul proceselor ºi sporirea
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canalelor electronice, în vreme ce pe termen lung
mãsurile vizeazã centralizarea ºi automatizarea
deplinã a proceselor pentru încasãri ºi canale
electronice, precum ºi unificarea structuralã ºi
organizaþionalã a tranzacþiilor corporate la nivel de
back office. Introducerea noului concept de
tranzacþii corporate va fi realizatã odatã cu finalizarea
implementãrii SIBCOR v2.
Managementul Relaþiilor cu Clienþii (MRC) a fost
unul dintre cele mai importante proiecte derulate pe
parcursul anului. El a fost special conceput pentru
a identifica ºi satisface cerinþele clienþilor ºi pentru a
consolida parteneriatul cu aceºtia. Sistemul MRC
este un instrument pentru managementul
activitãþilor de marketing ºi vânzãri care derivã din
abordarea orientatã cãtre client a conducerii Bãncii
conform cãreia, MRC nu este doar un simplu
instrument software, ci soluþia care defineºte
procesele de afaceri, furnizând Bãncii modalitatea
care îi permite top managementului sã monitorizeze
interactiv aceste activitãþi. Obiectivele MRC sunt
creºterea vitezei proceselor de afaceri ºi
monitorizarea lor, pentru a menþine clienþii existenþi
ºi sporirea loialitãþii prin creºterea eficienþei
activitãþilor de marketing ºi prin reducerea timpului
de procesare pentru fiecare solicitare nouã a
clienþilor ºi asigurarea instrumentelor pentru forþa de
vânzãri în vederea monitorizãrii activitãþilor menite sã
atragã clienþi noi.
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Ianuarie Urmare a acordului semnat cu Autoritatea
Naþionalã a Vãmilor, BCR lanseazã decontarea
electronicã a datoriei vamale pentru clienþii sãi
corporate cu activitãþi de export-import. Acest nou
serviciu permite plata electronicã a datoriei vamale,
de la sediul firmei, folosind Multicash / e-BCR sau la
sediul Bãncii. Confirmarea de platã este transmisã
automat la autoritatea vamalã, clientul primind liberul
de vamã în aceeaºi zi. Pentru clienþii noºtri acest
nou produs aduce importante beneficii, cum ar fi
economie de timp, comoditate ºi costuri reduse,
Banca percepând un abonament lunar mai mic
pentru plãþile efectuate prin Multicash/ e-BCR.
Februarie Dupã ce a fost testatã cu succes timp de
trei luni în 8 sucursale pilot, facilitatea de credit
multiprodus devine operaþionalã în toate sucursalele,
utilizând o platformã informaticã avansatã. Produsul
le permite clienþilor corporate sã facã trageri ºi
rambursãri multiple pentru a reîntregi plafonul de
creditare, într-o limitã stabilitã, prin accesarea unei
serii de produse de creditare, cum ar fi linii de credit,
credite pe obiect, credite pentru facilitãþi de cont
(acordate numai în lei), descoperiri de cont
(acordate numai în lei), emitere de scrisori de
garanþie bancarã, contragaranþii, avalizare titluri de
credit, deschidere de acreditive din creditele
aprobate. Limita de creditare este determinatã pe
baza analizei cash-flow-ului. Clienþii noºtri sunt
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extrem de mulþumiþi de acest produs, ei având acum
acces la o varietate de produse bancare încorporate
într-o singurã limitã de creditare aprobatã iniþial,
reducând cheltuielile ocazionate de înregistrarea
garanþiilor pentru facilitãþi ºi, cel mai important,
având posibilitatea de a gãsi împreunã cu BCR
soluþia de finanþare care se adapteazã cel mai bine
la necesitãþile lor în orice moment.
BCR lanseazã creditul pentru investiþii financiare.
Produsul este special proiectat pentru companiile
care achiziþioneazã titluri de valoare, auxiliar
activitãþilor lor principale, Banca împrumutând pânã
la 75% din preþul total al acþiunilor (pentru acþiunile
listate) sau 50% (în cazul acþiunilor nelistate). Clienþii
beneficiazã de costuri avantajoase, consultanþã
gratuitã pentru întocmirea documentaþiei, în vreme
ce graficul de rambursare este întocmit în funcþie de
cash flow-ul clientului.
În eforturile sale continue pentru excelenþã în
satisfacerea clientului, BCR lanseazã linia de
finanþare pentru proiecte de investiþii ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, un produs inovativ
conceput
special
pentru
satisfacerea
semnificativelor cerinþe de finanþare ale acestui
segment de clienþi. Produsul este conceput pentru
finanþarea proiectelor generatoare de venit care
determinã economii de scarã sau aduc beneficii
sociale ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii. Perioada de
tragere este convenitã cu împrumutatul, în funcþie de
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graficul de execuþie al proiectelor acceptate pentru
finanþare. În cadrul acestei perioade împrumutatul
poate sã facã trageri ºi rambursãri multiple, iar
sumele rambursate pot fi utilizate pentru finanþarea
unor proiecte distincte. Un beneficiu major este cã,
pentru liniile de finanþare pentru proiecte de investiþii
ale autoritãþilor administraþiei publice locale, Banca
nu va calcula ºi percepe comision de neutilizare. În
cursul anului 2005, linia de finanþare pentru proiecte
de investiþii a devenit atât de cunoscutã, încât pânã
la 31 decembrie 77% din creditele pentru autoritãþile
publice locale sunt reprezentate de liniile de
finanþare pentru investiþii.
Martie Emisiunea de obligaþiuni Medgidia
desfãºuratã prin BCR Securities în calitate de
intermediar ºi Banca Comercialã Românã în calitate
de grup de vânzare a fost subscrisã în totalitate din
prima zi a ofertei publice. Cu o scadenþã de 4 ani ºi
o ratã a dobânzii variabilã, plãtibilã trimestrial, mai
ridicatã cu douã procente decât media dobânzilor
interbancare la 3 luni (BUBID ºi BUBOR),
obligaþiunile pot fi tranzacþionate la Bursa de Valori
Bucureºti. Fondurile atrase prin aceastã emisiune de
obligaþiuni sunt destinate renovãrii instituþiilor de
învãþãmânt din oraº.
Din grija permanentã de a identifica nevoile clienþilor
ºi de a le satisface prompt într-o manierã inovativã,
BCR lanseazã un nou produs de investiþii, depozitul
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pe termen mediu pentru clienþii corporate, proiectat
pentru a oferi o alternativã atractivã pentru obþinerea
unor câºtiguri superioare. Segmentul þintã este
reprezentat de clienþii nebancari cum ar fi societãþile
de asigurare-reasigurare, societãþile de brokeraj,
managementul activelor ºi societãþi furnizoare de
servicii de intermediere financiarã, care urmare a
activitãþii lor deþin sume semnificative care pot fi
plasate pe termen mediu ºi lung. Perioada este de
minim 3 ani iar dobânda este foarte atractivã.
În cadrul Proiectului de Optimizare Corporate, BCR
achiziþioneazã de la LOXON Solutions KFT aplicaþia
informaticã necesarã pentru susþinerea noului
proces de aprobare a creditelor. “Sistemul de
Aprobare a Creditelor” urmeazã a fi implementat de
sine stãtãtor mai întâi, urmând apoi sã fie conectat
cu principalul sistem informatic al BCR SIBCOR v2
ºi cu alte aplicaþii informatice pentru transferul
automatizat al informaþiilor.
Mai BCR introduce un nou tip de credit conceput
special pentru a acoperi lipsa de lichiditãþi necesare
pentru plata obligaþiilor cãtre bugetul consolidat
(bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale,
fondurile speciale), incluzând penalitãþi ºi/sau
majorãri pentru întârziere.
Întotdeauna receptivã la cerinþele clienþilor, Banca
îmbunãtãþeºte în permanenþã oferta sa în încercarea
de a atinge excelenþa în fiecare acþiune pe care o
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întreprinde. Prin urmare, linia de finanþare a
proiectelor de investiþii ale autoritãþilor administraþiei
publice locale este fãcutã mai atractivã prin
introducerea posibilitãþii de finanþare a proiectelor
regiilor autonome subordonate.
Iunie BCR adaugã o nouã îmbunãtãþire la linia de
finanþare a proiectelor de investiþii ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, oferind posibilitatea
efectuãrii de trageri pentru plata costurilor adiþionale
sau pentru finanþarea proiectelor diferite de cele
aprobate anterior pentru finanþare.
Considerând cererile variate ale segmentului
corporate, Banca lanseazã facilitatea multivalutã, o
linie de credit exprimatã într-o singurã valutã (valutã
de referinþã) din care pot fi fãcute trageri în lei, USD,
EUR în funcþie de nevoile de finanþare ale clienþilor la
un moment dat. Noul produs este inovativ ºi flexibil
ºi, prin urmare, extrem de adaptabil la cerinþele
clienþilor. Clienþii pot alege între rambursarea
automatã la sfârºitul fiecãrei zile din disponibilitãþile
aflate în conturile lor curente sau modul de
rambursare obiºnuit. Facilitatea are o perioadã de
funcþionare de 12 luni ºi este de tip revolving.
Iulie BCR lanseazã linia de credit pentru operaþiuni
forward pe cursul de schimb. Noul produs este un
tip de credit revolving care este oferit clienþilor pentru
a îi asigura împotriva riscului valutar când efectueazã
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operaþiuni forward pe cursul de schimb, prin
alocarea unei anumite sume din linia de credit
pentru tranzacþia respectivã. La scadenþa
operaþiunilor forward, dacã se înregistreazã o
pierdere care nu este acoperitã din disponibilitãþile
clientului, Banca trage suma necesarã din plafonul
alocat. În cazul în care pierderea este mai micã
decât suma blocatã, soldul este utilizat pentru
reîntregirea liniei de credit.
August Banca îmbunãtãþeºte serviciul de decontare
electronicã a datoriei vamale prin introducerea unor
caracteristici conforme cu noul format al Ordinului
de platã pentru Trezoreria Statului.
Septembrie BCR devine membru cu drepturi depline
al Factors Chain International. Factoringul a arãtat
aceeaºi tendinþã ascendentã ca ºi în anul precedent,
crescând cu 51% comparativ cu anul anterior, cu
creanþe preluate în valoare de peste 135 milioane
EUR. Aceste progrese au asigurat leadership-ul BCR
pe piaþa româneascã a operaþiunilor de export
derulate în sistem de 2 factori. Factoringul în valutã a
fost principalul produs solicitat de companiile
româneºti, reprezentând 63% din volumul total de
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factoring ºi însumând echivalentul a 85 milioane
EUR. În 2005 factoringul în valutã a înregistrat o
creºtere de 32% comparativ cu 2004. Operaþiunile
de factoring în moneda naþionalã au atins
echivalentul a 50 de milioane EUR, reprezentând o
dublare în comparaþie cu 2004.
Noiembrie - BCR îmbunãtãþeºte facilitatea de credit
multiprodus. Prin urmare, au fost introduse noi
produse de creditare cum ar fi facilitãþile de cont,
descoperitul de cont, creditele pe instrumente de
platã; toate acestea pot fi accesate în cadrul
facilitãþii multiprodus, cu scopul de a satisface într-o
proporþie mai ridicatã cerinþele variate ale clienþilor.
BCR introduce serviciul pentru intermedierea
transferurilor internaþionale de fonduri pentru
persoane fizice, adresat clienþilor sãi corporate care
intermediazã transferuri internaþionale de fonduri
între persoane fizice. Banca pune la dispoziþia
clienþilor întreaga reþea de sucursale împreunã cu
profesionalismul specialiºtilor BCR care vor procesa
remiterile în valutã în numele clientului. Împreunã cu
avantajele economiilor de scalã, clientul va beneficia
de reputaþia solidã a BCR, o premisã pentru
succesul afacerii.
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De la stânga la dreapta: Daniel Panã, Director executiv, Direcþia marketing; Octavian Costache, Director executiv, Direcþia carduri; Dorin Cojocaru, Director Executiv, Direcþia credite persoane fizice ºi
mici întreprinzãtori; Nataliþa Hurduc, Vicepreºedinte executiv, Retail Banking; Ion Matei, Director executiv, Direcþia dezvoltare afaceri ºi produse retail; Cãtãlin Moise, Director executiv, Direcþia managementul
canalelor alternative; Maria Racoviþã, Director executiv, Direcþia administrarea reþelei
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2005

a reprezentat un an
crucial pentru BCR ºi,
în acelaºi timp, o
recompensã pentru eforturile semnificative fãcute
pentru a-ºi reconfirma ºi consolida poziþia de lider.
Activitatea de retail banking este un mediu în
permanentã schimbare, cel mai competitiv ºi care,
prin urmare, necesitã cunoaºtere în profunzime ºi
experienþã pentru extinderea ofertei de produse ºi
servicii, bazatã pe unicitate. În 2005, segmentul
retail a fost din nou cel mai disputat segment de pe
piaþa
bancarã
româneascã,
continuând
numeroasele provocãri cãrora BCR le-a fãcut faþã în
ultimii ani ºi care au dus la modernizarea sa
extraordinarã. În consecinþã, pentru BCR,
menþinerea, administrarea ºi extinderea atât a
actualelor, cât ºi a potenþialelor relaþii cu clienþii au
rãmas o prioritate, deoarece sunt oportunitãþi
extraordinare de explorat ºi fructificat.

Drept urmare, cei mai mulþi dintre clienþi considerã
produsele de retail banking ca fiind bunuri de
valoare, devenind ºi mai important pentru BCR sã
conceapã strategii, sã construiascã parteneriate, sã
creeze ºi sã susþinã valoarea, urmãrind sã se
transforme într-o organizaþie care asigurã experienþe
deosebite clienþilor.
În 2005, BCR ºi-a reconfirmat spiritul inovator prin
lansarea unei serii de produse ºi servicii ºi prin
îmbunãtãþirea semnificativã a celor existente. Cu
scopul de a fi cât mai aproape de clienþi, BCR a
dezvoltat în continuare reþeaua de sucursale,
ajungând la 372 de unitãþi la sfârºitul anului 2005.
Toate eforturile întreprinse de Bancã pentru
satisfacþia clienþilor s-au materializat într-un portofoliu
impresionant de 3.836.368 clienþi la sfârºitul anului

Pentru Bancã, atenþia s-a mutat de la concentrarea
exclusiv asupra extinderii reþelei cãtre “câºtigarea”
de valoare ridicatã/clienþi cu un potenþial ridicat ºi
crearea unui parteneriat bazat pe încredere, sprijinit
de cea mai bunã ofertã de pe piaþa româneascã. În
2005, BCR le-a oferit clienþilor valoare, servicii
excelente ºi comoditate cu scopul de a întãri
loialitatea lor ºi de a stimula creºterea în beneficiul
tuturor celor implicaþi.
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2005. Concomitent cu extinderea reþelei de
sucursale, care a rãmas principalul canal de
distribuþie, BCR a dezvoltat cu succes canalele
alternative de distribuþie, cum ar fi Contact Center-ul,
serviciul de e-banking ºi alianþe cu unii dintre
partenerii sãi tradiþionali. În plus, BCR a finalizat
implementarea Proiectului de Optimizare Retail,
obþinând rezultate extraordinare în creºterea
satisfacþiei clienþilor.
2005 a fost anul în care acþiunile Bãncii au fost
caracterizate ºi dominate de excelenþã. BCR nu
doar a satisfãcut cerinþele clienþilor, dar le-a ºi
depãºit printr-o ofertã inovativã ºi competitivã,
Banca dublându-ºi aproape portofoliul de credite
retail comparativ cu 2004.
Februarie Luând în considerare succesul obþinut cu
achiziþionarea de aur de la populaþie ºi cererea
sporitã pentru acest serviciu, BCR îl extinde ºi la o
altã unitate, Sucursala Sector 5. BCR este singura
bancã comercialã româneascã ce oferã acest
serviciu populaþiei ºi companiilor, marcând o
premierã pentru piaþa româneascã dupã al doilea
rãzboi mondial ºi reconfirmând iniþiativele sale
avangardiste.
22 februarie BCR îºi reconfirmã orientarea cãtre
clienþi ºi faptul cã angajamentul sãu pentru
satisfacþia clienþilor nu are graniþe, prin lansarea

R

A

P

O

R

T

A

N

U

A

L

2

0

0

5

serviciului ESPRO, un serviciu de transfer de bani
conceput în parteneriat cu banca spaniolã “La
Caixa”. Serviciul se adreseazã cetãþenilor români
care trãiesc ºi muncesc în Spania ºi care transferã
bani familiilor în România. Principalele avantaje
oferite de ESPRO sunt economia de timp, siguranþa
ºi confidenþialitatea operaþiunilor, costurile reduse,
lipsa formularelor de completat, promptitudinea ºi
calitatea serviciului.
Martie BCR lanseazã un nou credit nenominalizat în
lei, Divers BCR, fãrã garanþii, suma maximã care
poate fi împrumutatã fiind echivalentul a 10.000
EUR, în vreme ce perioada de creditare este de
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pânã la 10 ani.
BCR lanseazã Comod BCR în valutã, atât în EUR,
cât ºi în USD, cu o scadenþã de pânã la 24 de luni
ºi condiþii avantajoase de dobânzi ºi comisioane.
Noutatea acestui depozit la termen constã în
scadenþa relativ lungã pentru un asemenea produs
în România ºi dobânda fixã la valutã de-a lungul
întregii perioade, aceastã caracteristicã fiind special
conceputã pentru a contracara tendinþa de scãdere
a dobânzilor de pe piaþa româneascã. Un alt avantaj
important al Comod BCR este cã pentru depozitele
pe termene de 12, 18 sau 24 luni Banca nu
percepe comisioane pentru retragerea de numerar
la scadenþã. Depozitele pot fi folosite ca garanþii la
obþinerea de credite ºi carduri de credit.
BCR îmbunãtãþeºte, de asemenea, condiþiile de
acordare pentru Maxicredit BCR în RON, un credit
nenominalizat cu garanþii reale, prin creºterea sumei
maxime care poate fi împrumutatã la echivalentul a
30.000 EUR ºi extinderea perioadei de creditare la
20 de ani. Creditul este destinat persoanelor fizice ºi
persoanelor fizice autorizate, fiind unul dintre cele
mai atractive produse de creditare de pe piaþã.
Aprilie BCR primeºte Premiul pentru efectuarea a
peste un milion de transferuri de bani într-o perioadã
de un an (februarie 2004 - ianuarie 2005) de la
partenerul sãu pe termen lung, MoneyGram
International, liderul mondial al transferurilor
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internaþionale de bani. BCR este singura bancã
româneascã din Europa centralã ºi de est care
realizeazã aceastã performanþã fantasticã. În
decursul acestei perioade, BCR a efectuat
transferuri de bani în valoare de 285 milioane EUR.
11 aprilie Încã o datã BCR se dovedeºte pionierul
veritabil al sistemului bancar românesc, oferindu-le
clienþilor sãi ultimele descoperiri în domeniul
cardurilor. Pentru prima datã în România, o bancã
face posibilã utilizarea cardurilor inteligente în
reþeaua sa de POS-uri ºi ATM-uri. BCR a finalizat cu
succes implementarea unor aplicaþii informatice în
domeniul cardurilor inteligente, permiþând plata
bunurilor ºi serviciilor la comercianþi ºi retragerea de
numerar de la ATM-urile BCR. Aceasta este o
noutate pe plan naþional, România conectându-se la
tendinþele ºi standardele mondiale în domeniu, în
vreme ce BCR îºi consolideazã poziþia de lider pe
piaþã. BCR este prima bancã româneascã care
efectueazã o tranzacþie folosind cardurile inteligente
de la VISA. Tranzacþia a fost efectuatã de cãtre
Cãtãlin Creþu, Manager regional pentru România ºi
Bulgaria, VISA International CEMEA. O caracteristicã
foarte importantã a acestui card este posibilitatea
de a efectua tranzacþii off-line. În lunile care
urmeazã, BCR extinde treptat la toþi comercianþii din
reþeaua sa posibilitatea de a accepta asemenea
carduri.
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Mai Pentru a accelera procesul de emitere a
cardurilor ºi a îmbunãtãþi folosirea canalelor
alternative de distribuþie, BCR lanseazã serviciul de
emitere carduri online. Acest serviciu urmãreºte sã
satisfacã cerinþele clienþilor privind obþinerea unui
card în cel mai scurt timp, într-o manierã
comfortabilã ºi modernã, prin accesarea portalului
BCR ºi selectarea aplicaþiei Cards Online. Acum,
prin folosirea acestui serviciu, clienþii noºtri pot
obþine trei tipuri de carduri: BCR Maestro, BCR Visa
Clasic ºi BCR Visa Electron, toate fiind carduri
denominate în lei.
Iunie BCR lanseazã cel mai flexibil produs de
economisire pentru piaþa româneascã, contul de
economii în lei ºi valutã Maxicont BCR, care permite
efectuarea de depuneri ºi retrageri din cont,
concomitent cu bonificarea unei dobânzi atractive,
diferenþiatã pe tranºe valorice. Contul de economii
permite viramente în conturile curente ale titularului,
în conturile de card de debit ºi/sau credit sau pentru
constituirea de depozite la termen. Ulterior, acest
produs a fost îmbunãtãþit prin posibilitatea efectuãrii
de alimentãri cu fonduri în lei din conturile de card de
debit ºi cu alimentãri de la extern.
BCR semneazã un protocol privind acordarea de
credite ipotecare pentru angajaþii Ministerului Apãrãrii
Naþionale. Proiectul care face obiectul acestui
protocol este un ansamblu de locuinþe amplasat în
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sectorul 1 al capitalei, în zona Strãuleºti, lângã
Bucureºti, constând în 241 de locuinþe din care 14
sunt case individuale, 65 sunt case cu douã niveluri
ºi 162 de apartamente. Acest proiect reconfirmã
politica Bãncii privind stabirea de parteneriate
strategice cu diverse companii ºi concentrarea sa
asupra clienþilor prin eforturile fãcute pentru a gãsi
soluþii care sã transforme în realitate visurile fiecãrei
familii. În cadrul acestui protocol, angajaþii selectaþi
de Ministerul Apãrãrii Naþionale sunt finanþaþi de BCR
prin cel mai adecvat pachet de creditare ºi primesc
consultanþã de specialitate de la angajaþii Bãncii.
Prestigiul ºi încrederea în Banca Comercialã
Românã, mixul complex de produse oferit, condiþiile
ºi costurile avantajoase de creditare reprezintã un
avantaj competitiv care a stat la baza semnãrii
acestui protocol ºi la alegerea BCR drept finanþator
al acestui important proiect imobiliar.
24 august BCR lanseazã cardul de credit co-branded
BCR–Altex. Produsul oferã avantaje semnificative,
cum ar fi limita de creditare generoasã în lei de
pânã la echivalentul a 5.000 EUR ºi o perioadã de
pre-aprobare a solicitãrilor de maxim 2 ore, fiind
consecinþa directã a dorinþei celor doi parteneri de a
inova permanent în domeniul creditelor de consum.
Cardul de credit lansat de BCR ºi Altex, cel mai
important retailer român în domeniul electronicelor ºi
bunurilor electrocasnice, oferind o gamã variatã de
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produse la cele mai scãzute preþuri ºi sisteme de
finanþare adaptate unor variate categorii de clienþi,
este un instrument modern, care îmbinã într-o
manierã extraordinarã avantajele creditului de
consum (disponibilitate, limitã de creditare mare,
acordare rapidã în magazin) cu cele ale cardului de
credit clasic (cel mai important fiind limita de credit
revolving), adaptându-se perfect cerinþelor clienþilor,
asemenea întregii game de produse oferite de BCR.
Facilitãþile oferite deþinãtorului de card BCR–Altex
sunt multiple, printre acestea meritând a fi
menþionate suma minimã care trebuie rambursatã,
perioada practic nelimitatã pentru care limita de
credit este acordatã ºi suma relativ mare care poate
fi obþinutã de cãtre o persoanã cu un venit mediu.
Un alt avantaj major al acestui card este perioada
de graþie de 50 de zile pentru tranzacþiile efectuate
la comercianþi. Cardul co-branded BCR–Altex
poate fi folosit de cãtre deþinãtor pentru cumpãrarea
diverselor produse din reþeaua Altex, precum ºi
pentru scopuri generale. Cardul poate fi folosit în
România ºi în strãinãtate, limita de credit fiind
acordatã pentru 5 ani, perioadã care este automat
extinsã dacã sunt îndeplinite clauzele contractuale.
Succesul acestui card a depãºit toate aºteptãrile,
Banca emiþând 30.500 de carduri pânã la sfârºitul
anului.
BCR aduce o serie de îmbunãtãþiri unor produse de
creditare prin introducerea unor condiþii mai flexibile
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pentru creditele de consum. Drept urmare, pentru
creditul auto Motor (Extra/Super) BCR, perioada de
creditare a fost extinsã la 7 ani. Pentru creditul de
vacanþã Voiaj (Extra/Super), BCR introduce o
perioadã de graþie de 2 luni pentru a permite
clienþilor sã ramburseze creditul ºi dobânda dupã
vacanþã, în vreme ce în cazul creditului
nenominalizat Maxicredit (Extra/Super) BCR limita
maximã de creditare este înlãturatã ºi se calculeazã
acum pe baza capacitãþii de rambursare a
clientului. Creditele punte pot fi acum acordate în
douã moduri: pentru finanþarea achiziþiei/construirii
unei noi locuinþe pe perioada pânã la vânzarea
locuinþei actuale (maxim 12 luni/respectiv 24 de
luni) sau pentru finanþarea avansului de minim 25%
pentru un credit imobiliar (pe 25 de ani în lei sau
20 de ani în valutã) pentru achiziþionarea unei noi
locuinþe pânã la vânzarea locuinþei actuale.
Perioada de creditare pentru creditele de investiþii
acordate persoanelor fizice autorizate s-a extins la
7 ani.
Septembrie Banca extinde la 2 ani scadenþa
pentru SUCCES BCR, unul dintre depozitele la
termen constituite în RON, aceastã nouã
caracteristicã permiþând clienþilor sã beneficieze de
dobânzi atractive în ciuda tendinþei de scãdere a
dobânzilor înregistratã pe piaþa bancarã
româneascã.
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Octombrie BCR deschide Agenþia Dristor, unitatea
cu numãrul 350 din reþeaua sa. Banca oferã
clienþilor sãi servicii româneºti la standarde
europene. BCR Dristor reconfirmã avantajele oferite
de caracterul unitar al Grupului BCR, concentrat
asupra satisfacerii cerinþelor clienþilor, încercând, în
conformitate cu filozofia sa de afaceri, sã fie
partenerul ºi prietenul care cunoaºte, înþelege ºi
sprijinã planurile de viitor ale clienþilor. Noua unitate
are o structurã funcþionalã modernã care reflectã
noua orientare a Bãncii cãtre îmbinarea cu succes a
flexibilitãþii cu prudenþa bancarã în avantajul clienþilor.
Izvorâtã din dorinþa de a fi mai aproape de clienþi
pentru o mai bunã înþelegere a nevoilor lor ºi un
rãspuns mai rapid la acestea, BCR va extinde în
continuare reþeaua sa de unitãþi pânã la 372 la
sfârºitul anului 2005.
Noiembrie BCR instaleazã ATM-ul cu numãrul
1.000. Aceastã reþea impresionantã de ATM-uri face
cardurile BCR ºi mai atractive, luând în considerare
faptul cã operaþiunile cu carduri sunt reprezentate
într-o proporþie covârºitoare de retragerile de
numerar de la ATM. Numãrul deþinãtorilor de carduri
BCR depãºeºte 1,8 milioane, Banca fiind lider
incontestabil cu o cotã de piaþã de 27%.
5 decembrie BCR lanseazã TRABEX, un nou
serviciu de transfer de bani, rezultat al parteneriatului
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cu banca spaniolã Banco Popular Espanol. BCR
reconfirmã angajamentul pentru clienþii sãi,
atitudinea sa proactivã de a nu aºtepta clienþii sã
vinã în sucursale, ci de a le câºtiga atenþia, chiar
dacã acest lucru implicã trecerea graniþelor pentru a
le satisface cerinþele. Serviciul vizeazã cetãþenii
români care lucreazã în Spania ºi care intenþioneazã
sã facã transferuri de bani în EUR pentru beneficiari
români având conturi curente deschise la BCR sau
altã bancã româneascã ºi este special conceput
pentru a le oferi clienþilor o gamã mai largã de servicii
din care pot sã aleagã. Suma maximã nu poate
depãºi 3.000 EUR.
7 decembrie BCR lanseazã cardul de credit cobranded BCR - Depozitul de Calculatoare, oferind
clienþilor cu venituri reduse sau medii posibilitatea
de a obþine echipamente informatice de înaltã
calitate. Cardul are o limitã de credit extrem de
generoasã în lei de pânã la 16 ori salariul net, dar
fãrã a depãºi echivalentul a 5.000 EUR, precum ºi
perioada de pre-aprobare de maxim 2 ore ºi o
perioadã maximã de graþie de pânã la 50 de zile
pentru plata dobânzii în cazul tranzacþiilor efectuate
la comercianþi.
21 decembrie BCR deschide Agenþia Romanã, a
370-a unitate a reþelei de sucursale a BCR, unitate
amplasatã în centrul Bucureºtiului. Pe lângã tranzacþiile
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bancare clasice, oamenii de afaceri ºi persoanele
fizice vor primi consultanþã ºi servicii specializate de la
subsidiarele BCR, BCR Asigurãri, BCR Leasing ºi
BCR Securities. Simultan, la BCR Romanã, conceptul
modern de self-banking este implementat în premierã
la BCR. Banca deschide de asemenea BCR Café ca
o extensie a Agenþiei Romanã, conceputã special
pentru a le oferi clienþilor un loc informal unde sã
încheie afaceri la o ceaºcã de cafea, sã citeascã
presa financiarã, sã priveascã ºtirile Reuters, indicatorii
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ºi ºtirile TV. Noua unitate împreunã cu cafeneaua
reconfirmã preocuparea BCR de a se alinia la cele mai
noi tendinþe în retail banking. Agenþia Romanã
împreunã BCR Café îºi aduc contribuþia la
consolidarea poziþiei de lider a BCR în cadrul
sistemului bancar românesc ºi demonstreazã în egalã
mãsurã spiritul inovativ al Bãncii ºi permanenta
preocupare de a diversifica gama de produse ºi
servicii ºi capacitatea sa de a implementa noi
modalitãþi de abordare a relaþiei cu clienþii.
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Anul

Excelenþei

De la stânga la dreapta: Petru Popescu, Director executiv, Direcþia tezaur ºi casierie; Cornelia Buºcã, Director executiv, Direcþia relaþii Internaþionale ºi finanþare externã; Dãnuþ Bunea,
Vicepreºedinte executiv, Financiar; Eugen Cîrstea, Director executiv, Direcþia trezorerie; Marius Dãnilã, Director executiv, Direcþia investiþii de capital ºi managementul grupului
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L

inia funcþionalã Financiar a Bãncii este
constituitã
din
patru
direcþii,
cu
responsabilitãþi în derularea activitãþilor
curente de finanþare ºi management al grupului, a
operaþiunilor de trezorerie, precum ºi a celor de
tezaur ºi casierie.
Linia funcþionalã Financiar administreazã portofoliul
de titluri al Bãncii, atât pe piaþa localã de capital, cât
ºi pe cea internaþionalã (acþiuni tranzacþionate pe
Bursa de Valori Bucureºti, obligaþiuni municipale,
obligaþiuni corporative, obligaþiuni suverane ºi diverse
alte instrumente tranzacþionate pe piaþa internaþionalã
de capital), monitorizeazã piaþa ºi îmbunãtãþeºte
structura ºi profilul risc/rentabilitate al portofoliului.
Linia Financiar stabileºte relaþii cu bãnci de investiþii
renumite în vederea identificãrii de noi oportunitãþi de
afaceri, pentru obþinerea celor mai recente informaþii
privind schimbãrile de pe pieþele financiare globale ºi
înþelegerea impactului lor potenþial asupra activitãþilor
de afaceri din anumite regiuni.
În plus, linia Financiar gestioneazã finanþarea
internaþionalã prin emisiunea de instrumente de
îndatorare ºi împrumuturi sindicalizate, monitorizeazã
intrãrile/ieºirile generate de aceste obligaþiuni ºi
împrumuturi sindicalizate. Linia Financiar identificã
oportunitãþile de piaþã pentru atragerea de finanþãri
prin diverse tranzacþii structurate (contracte de
vânzare la vedere, de cumpãrare forward).
Din perspectiva activelor, administreazã împrumuturile
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sindicalizate acordate de cãtre BCR clienþilor români
ºi strãini ºi monitorizeazã toate aspectele care ar
putea apãrea pe perioada creditului (de exemplu
derogãri sau alte solicitãri ale debitorilor).
Linia Financiar iniþiazã ºi participã activ în diverse
consorþii cu bãnci prestigioase de investiþii pentru a
oferi clienþilor sãi o gamã variatã de servicii de
investment banking ºi consultanþã financiarã,
incluzând fuziuni ºi achiziþii, privatizãri ºi oferte
publice iniþiale.
De asemenea, linia Financiar administreazã
operaþiunile de tezaur ºi casierie, de colectare de
numerar, ATM-urile ºi casetele de valori. Ea
gestioneazã toate activitãþile ºi monitorizeazã toate
taxele ºi comisioanele aferente depozitelor în lei ºi
valutã, plãþilor ºi decontãrilor, asigurând lichiditãþile
corespunzãtoare pentru derularea optimã a
activitãþilor Bãncii.
Prin intermediul liniei sale Financiare, BCR rãmâne
cel mai important partener al BERD, IFC, al Uniunii
Europene ºi al altor instituþii financiare naþionale ºi
internaþionale, fiind implicatã în 81 de programe
structurale, între care amintim PHARE, SAPARD,
ANOFM ºi RICOP, însumând 4,1 miliarde USD.
De asemenea administreazã 11 linii de finanþare
externã, din care 7 fãrã limitã de sumã. În 2005, 30
de acorduri/facilitãþi bilaterale de finanþare
externã/refinanþare au fost semnate, în valoare totalã
de 380 milioane EUR.
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Prin programul Coeziune Economicã ºi Socialã
PHARE 2000 - Linie de credit pentru IMM-u
uri, un
parteneriat între Comisia Europeanã ºi Guvernul
României, o limitã revolving de 11,38 milioane EUR
a fost acordatã BCR pentru finanþarea
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici ºi mijlocii
din 25 de judeþe, grupate în 4 categorii.
În cadrul programului, 257 de proiecte au fost
identificate, însumând 35,6 milioane EUR, din care,
numai în 2005, 27 de proiecte însumând 3,9
milioane EUR.

urilor - Fondul MARR”
“Schema de finanþare a IMM-u
este un împrumut nerambursabil de tip revolving în
valoare de 3,7 milioane EUR destinat proiectelor de
investiþii din judeþele Gorj ºi Hunedoara, sprijinind
dezvoltarea economicã ºi crearea de locuri de
muncã în aceste zone.
În cadrul programului au fost identificate 80 de
proiecte eligibile, totalizând 11,59 milioane EUR. În
2005, Banca a identificat 7 proiecte, însumând
736 mii EUR.
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Programul FIDA (Fondul Internaþional pentru
Dezvoltare Agricolã) este un acord de creditare în
valoare de 16,4 milioane USD, iniþiat în 1999 pentru
dezvoltarea ruralã a Munþilor Apuseni. BCR
participã, în calitate de bancã depozitarã a contului
special ºi de administrator al contului de credit
revolving în cadrul acestui Proiect - Componenta A,
în valoare de 15,47 milioane USD. În cadrul
programului au fost identificate 1.140 de proiecte
eligibile, însumând 15,68 milioane USD, din care
775 de proiecte au fost aprobate, în valoare totalã
de 11,13 milioane USD.
În 2005, Banca a identificat 159 de proiecte
eligibile, totalizând 2,98 milioane USD.
Programul ANOFM - credite cu dobândã
avantajoasã din Bugetul Asigurãrilor de ªomaj
În 2005, BCR a câºtigat licitaþia organizatã de
Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã
(ANOFM), fiind autorizatã pentru al cincilea an
consecutiv sã acorde credite cu dobândã
avantajoasã din Bugetul Asigurãrilor de ªomaj
pentru finanþarea investiþiilor ºi a capitalului de lucru
pentru industrie, servicii, construcþii, turism,
transporturi ºi agriculturã, exceptând comerþul.
În 2005, Banca a identificat 196 de proiecte totalizând
28,67 milioane RON, din care 152 de proiecte
însumând 19,33 milioane RON au fost aprobate.
În perioada 2001- 2005, BCR a identificat 4.844
proiecte în valoare totalã de 549,7 milioane RON
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(echivalentul a 158,2 milioane EUR), din care 3.806
proiecte au fost aprobate, însumând 383,8 milioane
RON (echivalentul a 109,1 milioane EUR).
ÎMPRUMUTURI IPOTECARE DIN SURSE BERD
BCR ºi BERD au semnat în noiembrie 2005 al doilea
acord de creditare ipotecarã totalizând 50 milioane
EUR pentru a potenþa creditarea pe termen lung
pentru cumpãrarea, construirea, renovarea, repararea
ºi/sau reipotecarea caselor, apartamentelor ºi a
terenului aferent. Acest proiect se adaugã primului
Credit Ipotecar în valoare de 50 milioane EUR, care a
fost implementat de BCR începând cu ianuarie 2003.
La 31 decembrie 2005, utilizând fondurile din
împrumuturile BERD, BCR a acordat peste 5.800
credite totalizând peste 50,8 milioane EUR.

FACILITATEA BERD PENTRU FINANÞAREA IMM-u
urilor
BCR a semnat cu BERD douã acorduri privind
finanþarea investiþiilor ºi a capitalului de lucru pentru
IMM-uri în valoare totalã de 40 milioane EUR.
Programul vizeazã sectoare cum ar fi industria,
comerþul, serviciile, turismul ºi agricultura, BCR
identificând ºi finanþând în cadrul acestuia 1.256
proiecte în valoare de 62,03 milioane EUR. Pe
perioada de derulare a programului au fost create
2.568 de slujbe.
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Facilitatea BERD pentru finanþarea Municipalitãþilor
Mici ºi Mijlocii (MMM)
Facilitatea BERD pentru finanþarea MMM, totalizând
20 milioane EUR, este un program pentru finanþarea
pe termen mediu ºi lung a proiectelor de investiþii ale
municipalitãþilor mici ºi mijlocii, precum ºi ale
companiilor furnizoare de utilitãþi deþinute sau
controlate de autoritãþile locale.
Programul funcþioneazã pe întreg teritoriul þãrii,
implicând atât sucursalele locale, cât ºi Centrala
Bãncii. Dupã participarea la licitaþii organizate de
autoritãþile locale, 13 proiecte totalizând 11,5
milioane EUR au fost încredinþate BCR. Având în
vedere faptul cã proiectele se aflã în diverse stadii
de implementare, fondurile vor fi utilizate pe mãsura
efectuãrii lucrãrilor.
Pânã în prezent, 3,75 milioane EUR au fost utilizate
pentru construcþia/extinderea/reabilitarea reþelelor
pentru furnizarea apei, canalizare, gaz, iluminat
public, construcþia/reabilitarea drumurilor, reabilitarea
construcþiilor municipale, construcþia de case.
În cazul Programului SAPARD (Sprijin pentru
mãsurile de pre-aaderare privind dezvoltarea agricolã
ºi ruralã), din fondurile nerambursabile în valoare de
1.072 milioane EUR alocate României pentru
perioada 2000 - 2006, BCR a aprobat în 2005 91
de proiecte de investiþii pentru IMM-uri, totalizând
33,67 milioane EUR.
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În plus, linia funcþionalã Financiar administreazã
investiþiile Bãncii în subsidiare ºi alte participaþii,
coordonând relaþiile intragrup de cooperare în cadrul
proiectelor sau produselor comune, în vederea
dezvoltãrii ºi promovãrii unei oferte integrate a Grupului
BCR ºi pentru a extinde reþeaua de sucursale a
subsidiarelor sale, asociatã structurii reþelei Bãncii.
Linia funcþionalã aplicã strategia Grupului, urmãrind
îndeplinirea obiectivelor strategice, precum ºi
principiile de guvernanþã corporativã, asigurând
transparenþã, disponibilitate ºi informare publicã
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deplinã privind membrii Grupului.
La 31 decembrie 2005 portofoliul Bãncii cuprindea 19
investiþii directe în companii financiare ºi nefinanciare
româneºti, precum ºi 5 investiþii directe în companii
înfiinþate în strãinãtate. Dintre acestea, 6 companii
înfiinþate în þarã ºi 2 înfiinþate în strãinãtate sunt
considerate „subsidiare”. Împreunã cu participaþia de
100% deþinutã de Financiara SA în Bucharest Financial
Plazza, Grupul BCR cuprinde 9 subsidiare.
Structura Grupului BCR la 31 decembrie 2005:
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Subsidiarele au avut rezultate excelente în 2005,
concretizate în potenþial de afaceri sporit ºi cote de
piaþã mai mari, contribuind astfel la consolidarea
strategiilor intragrup ºi a profitului consolidat.
Subsidiara BCR Asigurãri a înregistrat o creºtere
substanþialã a activitãþilor sale în 2005:
 O creºtere de 104% a primelor subscrise brute
comparativ cu 2004;
 S-a clasat a 7-a în topul asiguratorilor generali ºi
a 5-a în topul asiguratorilor de viaþã;
 A dezvoltat reþeaua de sucursale, depãºind 150 de
unitãþi;
 BCR Asigurãri a fost premiatã pentru “Cea mai
semnificativã creºtere” de cãtre revista de
asigurãri PRIMM pentru realizãrile din 2005, la
Gala Premiilor Pieþei de Asigurãri.
BCR Leasing, devotatã obiectivului sãu de a crea convergenþã între obiectivele companiei ºi cerinþele clienþilor, a
înregistrat în 2005 o creºtere consistentã a afacerilor sale:
 O valoare a bunurilor finanþate de 195 milioane
EUR doar în 2005, corespunzãtor unei valori a
contractelor de 234 milioane EUR;
 O creºtere de 80% a vânzãrilor comparativ cu anul
trecut, concretizatã într-o cotã de piaþã de 11%;
 Adoptarea cu succes a celor douã noi categorii de
leasing: leasing imobiliar ºi leasing pentru licenþã
software;
 Primeºte certificate de calitate de la Societatea
Românã pentru Asigurarea Calitãþii (SRAC) ºi de
la International Certification Network (IQ NET),
BCR Leasing devenind prima companie de
leasing care obþine ambele certificãri.
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BCR Securities, funcþionând prin intermediul celor
douã centre generatoare de profit (activitatea de
tranzacþionare ºi analizã ºi dezvoltare):
 A înregistrat un maxim istoric din punct de vedere
al activitãþii operaþionale;
 A realizat o creºtere de 242% a comisioanelor din
activitãþile sale de tranzacþionare;
 A intermediat 4 din cele 6 emisiuni de
obligaþiuni municipale, clasându-se a doua pe
piaþa de specialitate cu o cotã de piaþã de
45,68%.
BCR Asset Management ºi-a continuat strategia
menitã sã creascã randamentele oferite ºi, prin urmare:
 A obþinut un profit net de cinci ori mai mare decât
cel din 2004;
 ªi-a dublat numãrul de investitori în fondul BCR
Dinamic ºi a marcat o creºtere de 3 ori a valorii
activului net al aceluiaºi fond de investiþii;
 BCR Dinamic s-a clasat primul între Organismele
de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare
(OPCVM) angajând o structurã similarã a
portofoliului (fonduri echilibrate) în ceea ce
priveºte randamentul ºi deþine o cotã de 12%;
 BCR Clasic, un alt fond de investiþii administrat de
companie, s-a clasat al doilea între OPCVM
angajând o structurã similarã a portofoliului
(fonduri cu venit fix) ºi deþine o cotã de 6,5% din
piaþa OPCVM.
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Ianuarie Serviciul Vânzãri Produse de Trezorerie este
înfiinþat prin integrarea secþiunii customer-desk, cu
scopul de a spori resursele de finanþare ºi de a
consolida parteneriatul cu clienþii BCR privind
întreaga gamã de produse de trezorerie.
Martie BCR atrage un credit sindicalizat fãrã garanþii în
valoare de 400 milioane USD de pe piaþa internaþionalã.
Creditul reprezintã cea mai mare finanþare strãinã obþinutã
vreodatã de o companie româneascã.
În plus, dobânda LIBOR 3M + 0,725 pp. reprezintã
cea mai redusã dobândã perceputã pentru finanþarea
unei companii româneºti. Aceasta confirmã faptul cã
excelentele performanþe ale BCR au atras puternic
atenþia internã ºi internaþionalã asupra evoluþiei pieþei
româneºti, stabilind noi standarde pentru þara noastrã
pe pieþele strãine de capital.
Facilitatea de credit este acordatã pentru o perioadã
de cinci ani de cãtre un grup de patru bãnci
renumite: Bank Austria Creditanstalt, Calyon,
Citibank N.A. ºi WestLB AG, Filiala Londra, cu o
perioadã de graþie de patru ani ºi cu posibilitatea de
a face retrageri în EUR. Împrumutul a fost complet
subscris cu contribuþia unui grup de 16 instituþii
financiare din Europa, SUA ºi Asia.
Fondurile vor fi utilizate pentru activitãþi de dezvoltare a
afacerilor, cum ar fi credite pe termen mediu ºi lung
pentru clienþii corporate, precum ºi pentru
rambursarea creditului sindicalizat în valoare de 200
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de milioane USD obþinut de cãtre BCR în martie 2004;
prin aceastã rambursare anticipatã voluntarã, structura
costurilor Bãncii a fost îmbunãtãþitã semnificativ.
BCR Securities, în calitate de intermediar ºi BCR, în
calitate de grup de vânzare, lanseazã emisiunea de
obligaþiuni municipale pentru municipiul Medgidia.
Obligaþiunile au o maturitate de 4 ani ºi au dobândã
variabilã, plãtibilã trimestrial cu posibilitatea de a fi
tranzacþionate la Bursa de Valori Bucureºti.
Autoritãþile locale ale municipiului Medgidia vor utiliza
fondurile în special pentru reabilitarea unor instituþii
de învãþãmânt. Alte proiecte includ reabilitarea sau
construirea de strãzi, de locuinþe sociale,
apartamente precum ºi un program cadastral,
inclusiv un parc auto.
BCR Asset Management modificã politica de
investiþii a fondului deschis de investiþii BCR Clasic
pentru a include acþiuni tranzacþionate la Bursa de
Valori Bucureºti, în cuantum de pânã la 10% din
activele
totale.
Aceastã
mãsurã
vizeazã
îmbunãtãþirea randamentului fondului ºi sporirea
atractivitãþii unitãþilor de fond.
Moody's Investors Service a îmbunãtãþit ratingul
pentru BCR dupã cum urmeazã:
 Ratingul pentru depozite bancare în valutã pe
termen lung: Ba2 (îmbunãtãþire de la B1)
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 Ratingul pentru depozite în valutã pe termen
scurt: Not Prime
 Ratingul pentru soliditatea financiarã a Bãncii: DAprilie BCR Leasing deschide trei noi sucursale în
Baia Mare, Arad ºi Ploieºti, ajungând astfel sã deþinã
cea mai extinsã reþea de sucursale între companiile
româneºti de leasing. Prin acþiunile sale, BCR
Leasing alege drept nucleu al strategiei sale
concentrarea continuã asupra nevoilor clienþilor,
furnizând nu numai servicii avantajoase ºi
competitive ºi experienþã profesionalã, dar ºi grijã ºi
respect pentru investiþia de timp pe care clienþii o fac
pentru a beneficia de aceste servicii. În plus, în
calitate de membru al celui mai puternic grup
financiar românesc, BCR Leasing are capacitatea
de a derula un program coerent de dezvoltare,
urmãrind flexibilitate ºi disponibilitate în structura
tranzacþiilor.
BCR introduce un nou sistem de management al
numerarului la ATM. Drept urmare, sistemul
genereazã rezultate mai bune, ducând la o reducere
de 30% a numerarului imobilizat în aceste maºini. În
plus, sistemul furnizeazã informaþii zilnice despre
fiecare ATM din reþea, inclusiv sumele necesare
pentru funcþionarea corespunzãtoare a respectivei
maºini pentru urmãtoarele douã zile.
Adunarea Generalã a Acþionarilor BCR Leasing
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aprobã creºterea de capital social prin încorporarea
unei pãrþi din profitul net aferent anului 2004, prin
distribuirea dividendelor pe acþiune, crescând astfel
valoarea nominalã a unei acþiuni de la 100 la 150
RON.
Mai BCR Asigurãri lanseazã un nou produs complex
de asigurare a locuinþei, acoperind toate riscurile
asociate locuinþei, bunurilor ºi asigurarea de
rãspundere civilã pentru asigurat ºi membrii familiei
sale.
În mod special, programul oferã protecþie
suplimentarã gratuitã pentru acoperirea cheltuielilor
cu chiria când o clãdire devine neutilizabilã sau este
inundatã din vina asiguratului. De asemenea, sunt
acoperite cheltuielile pentru prevenirea, reducerea
sau expertizarea pagubelor. Opþional, se oferã
posibilitatea de a include în asigurare membri familiei
asiguratului care locuiesc la aceeaºi adresã.
Iunie BCR mandateazã Mizuho Corporate Bank Ltd.
pentru a conduce, în calitate de “Prim Aranjor
Mandatat”, un credit sindicalizat multivalutã acordat
pentru o perioadã de trei ani, în valoare de 75 de
milioane USD. Facilitatea va fi rambursatã în cinci
rate egale, plata acestora începând dupã 12 luni de
la semnarea acordului.
BCR Asigurãri inoveazã din nou! Pentru fiecare
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asigurare de rãspundere civilã încheiatã, clientului îi
este oferitã o poliþã pentru asigurarea de accident ºi a
casei, BCR Asigurãri devenind astfel prima companie
de asigurãri care furnizeazã un astfel de pachet.
BCR Asigurãri ajunge la 140 de unitãþi prin
deschiderea a 3 noi agenþii în Curtea de Argeº,
Haþeg ºi Moineºti.
Raportul de specialitate LEASEUROPE confirmã
poziþia solidã pe piaþã a BCR Leasing dupã
analizarea datelor furnizate de 189 de companii din
27 de þãri. Nominalizatã la categoria “subsidiarelor”,
BCR Leasing se claseazã a 47-a pe piaþa
europeanã ºi prima pe piaþa româneascã, cu o cotã
de 12%, dupã valoarea contractelor. Aceeaºi sursã
plaseazã BCR Leasing pe a doua poziþie dupã
valoarea bunurilor finanþate.
BCR Asigurãri îºi continuã evoluþia excelentã în
termenii primelor brute subscrise, înregistrând o
valoare de 1.413,7 miliarde ROL în prime,
echivalentã celei din întregul an 2004 ºi de 2,5 ori
mai mare decât cea de la sfârºitul primului semestru
din 2005. Compania dovedeºte cã miza în realizarea
performanþei este dezvoltarea unei reþele puternice
ºi extinse, bine echipatã atât din punct de vedere
tehnic cât ºi al resurselor umane.
Banca implementeazã politicile de trezorerie ºi
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principiile comune tuturor entitãþilor Grupului BCR,
cu scopul de a furniza o mai bunã colaborare în
domeniul resurselor de finanþare.
1 iulie BCR implementeazã cu succes procesul de
denominare a monedei naþionale la nivelul tuturor
entitãþilor Grupului. Pentru a evita orice riscuri
potenþiale asociate procesului, Banca a luat toate
mãsurile necesare pentru prevenirea oricãrei
defecþiuni. BCR s-a asigurat cã toate ATM-urile ºi
ASV-urile au sumele necesare de numerar ºi cã
sistemele ºi aplicaþiile informatice sunt actualizate ºi
pregãtite sã efectueze operaþiuni în noua monedã. În
plus, toþi clienþii, instituþiile, bãncile corespondente
au fost informate în legãturã cu procesul de
denominare. Toate diviziile Bãncii ºi subsidiarele din
þarã au raportat rezultate excelente privind
implementarea procesului de denominare.
Capital Intelligence îmbunãtãþeºte ratingul pentru
BCR dupã cum urmeazã:
 Ratingul valutar pe termen lung: BB+
(îmbunãtãþire de la BB-)
 Ratingul valutar pe termen scurt: B
 Puterea internã: BBB- (îmbunãtãþire de la BB+)
 Ratingul Suport: 2
August În cadrul programului complex conceput de
Bancã pentru accesarea pieþelor internaþionale de
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capital, vizând sporirea resurselor ºi reducerea
semnificativã a costurilor de finanþare, BCR a atras
creditul sindicalizat multivalutã intermediat de
Mizuho Corporate Bank, supra-subscris de trei ori,
pânã la 221 milioane USD. Împrumutul are o
maturitate de trei ani, iar BCR a fost capabilã sã
obþinã cel mai redus cost comparativ cu orice altã
finanþare acordatã unei companii româneºti: o marjã
de 0,70% peste rata de referinþã a dobânzii pentru
EUR, USD sau YEN. Costul este fundamentat
exclusiv pe solvabilitatea ºi pe reputaþia Bãncii pe
pieþele internaþionale.
Septembrie Grupul BCR (BCR Securities în calitate
de intermediar ºi BCR în calitate de grup de vânzãri)
lanseazã prima emisiune de obligaþiuni municipale în
serie pentru municipiul Alba Iulia, acþiune de
pionierat în România. Este cel mai mare împrumut
obligatar - 24,5 milioane RON - cu cea mai lungã
maturitate - 20 ani - realizat dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial. Valoarea nominalã a obligaþiunilor
este de 100 RON, iar rata dobânzii este variabilã, cu
posibilitatea de a fi ajustatã semestrial.
Municipalitatea Alba Iulia va utiliza fondurile pentru
finanþarea unui numãr de 13 proiecte de investiþii,
cum ar fi reabilitarea unor instituþii de învãþãmânt,
case ºi strãzi.
BCR Securities semneazã acordul de intermediere
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privind oferta publicã iniþialã pentru obligaþiunile
corporative ProCredit Bank.
Fitch Ratings menþine la acelaºi nivel ratingurile
acordate BCR, dupã cum urmeazã:
 Ratingul valutar pe termen lung: BB+
 Ratingul valutar pe termen scurt: B
 Ratingul individual: C/D
 Ratingul suport: 3
Raportul de rating menþioneazã cã BCR este
indiscutabil banca dominantã în România ºi deþine
aproximativ un sfert din activele totale ale sistemului
bancar. În plus, Banca a înregistrat o profitabilitate
ridicatã în ultimii ani, concomitent cu îmbunãtãþirea
procedurilor sale interne ºi a sistemelor de
management al riscurilor.
Octombrie BCR, împreunã cu alþi patru membri ai
Grupului, înfiinþeazã BCR Asigurãri de Viaþã SA,
urmãrind dezvoltarea unui concept modern de
“soluþii financiare integrate” prin furnizarea de
produse de asigurãri de viaþã cãtre clienþii corporate
ºi retail ai BCR.
Noua companie are un capital social de aproximativ
4,1 milioane EUR ºi beneficiazã de puterea
financiarã, integritatea ºi profesionalismul Grupului
BCR, fiind capabilã prin urmare sã furnizeze cele mai
bune produse ºi servicii de bancassurance la cele
mai competitive preþuri.
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Compania este dedicatã sprijinirii clienþilor sãi în
protejarea familiilor lor, a intereselor lor de afaceri ºi
a stilului lor de viaþã, prin oferirea unor produse de
încredere, în conexiune cu o strategie de marketing
bine definitã ºi un grup competitiv de profesioniºti.
Noiembrie BCR lanseazã Eurobondurile cu dobândã
fixã pe piaþa internaþionalã, suma iniþialã anunþatã de
Bancã fiind de 300 milioane EUR. Tranzacþia a fost
închisã la suma totalã de 500 milioane EUR, cea mai
mare emisiune de obligaþiuni efectuatã vreodatã de
o companie privatã româneascã.
Investitori din 16 þãri au manifestat un interes
deosebit, concretizat într-o valoare contabilã a
ordinelor de peste 750 de milioane EUR, emisiunea
fiind astfel semnificativ supra-subscrisã.
Obligaþiunile “senior notes” ale BCR au o maturitate
de trei ani, un randament reoferit de 4% pe an ºi o
ratã anualã a cuponului de 3,75%. Preþul de
emisiune reprezintã 99,306% din valoarea nominalã.
Banca urmãreºte sã atingã un nivel calitativ ridicat
pe piaþa internaþionalã privind costurile reduse ºi
oportunitãþile pentru investitori, care sã reprezinte un
nivel de referinþã pentru viitoarele emisiuni ale
companiilor româneºti sau chiar ale Guvernului
României.
La data emisiunii, ratingul acordat BCR de cãtre
agenþiile de rating este BB- (Standard & Poor's) ºi
BB+ (Fitch), cu o perspectivã “pozitivã”, drept
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urmare crescând încrederea investitorilor în BCR,
concomitent cu oferirea de noi condiþii favorabile
pentru intrarea pe pieþele internaþionale de capital.
BCR primeºte de la BERD un credit pe termen lung,
în valoare de 50 milioane EUR, pentru promovarea
sistemului de finanþare ipotecarã din România.
Creditul este acordat pe o perioadã de 12 luni, cu o
dobândã EURIBOR 6M plus o marjã, condiþiile
reflectând extraordinara creºtere a Bãncii ºi
excelenta reputaþie în lumea de afaceri. Acesta este
al doilea împrumut acordat BCR de cãtre BERD
pentru finanþarea ipotecarã, un domeniu în care
colaborarea între cele douã instituþii este esenþialã.
Decembrie BCR ºi International Finance Corporation
(IFC) semneazã un acord de împrumut în valoare de
75 milioane EUR, pentru a sprijini finanþarea IMM-urilor
ºi a clienþilor retail. Prin semnarea acestui acord,
BCR mai face un pas spre dezvoltarea
parteneriatului sãu cu IMM-urile ºi persoanele fizice,
segmente cheie pentru Bancã.
Împrumutul va contribui de asemenea la
îmbunãtãþirea structurii balanþei BCR, prin extinderea
maturitãþii resurselor valutare atrase, reducând prin
urmare decalajele de maturitate dintre activele ºi
pasivele în valutã.
Creditul este acordat pe o perioadã de ºapte ani, cu
o perioadã de graþie de doi ani, cu o dobândã

2

0

0

5

R

A

P

O

R

T

A

N

U

A

L

65

G r u p u l
B C R

Financiar
EURIBOR 6M plus o marjã în conformitate cu
dobânda actualã perceputã BCR când se
împrumutã de pe pieþele internaþionale, care reflectã
fidel evoluþia pozitivã a Bãncii din ultima perioadã.
Fondurile acordate de cãtre BCR companiilor
româneºti vor contribui la îmbunãtãþirea condiþiilor de
mediu, eficienþei ºi calitãþii afacerii lor, având în
vedere apropiata aderare a României la structurile
UE. În plus, semnarea acestui acord reflectã
capacitatea tehnicã ºi profesionalã a BCR în calitate
de principal finanþator al economiei, Banca derulând
în prezent 46 de programe structurale, naþionale ºi
regionale, totalizând 2 miliarde EUR.
BCR Asset Management lanseazã al treilea fond
deschis de investiþii, BCR Expert. Fondul va investi
în principal în acþiuni ale companiilor listate la Bursa
de Valori Bucureºti, dar ºi în instrumente financiare
purtãtoare de dobânzi fixe sau variabile, cum ar fi
certificatele de trezorerie, obligaþiunile corporative
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sau municipale, depozite sau certificate de depozit,
care vor asigura un profit bun pentru banii investiþi
într-un asemenea fond.
Politica de investiþii a BCR Expert va viza
diversificarea portofoliului cu scopul de a reduce
riscurile ºi de a menþine un nivel corespunzãtor de
lichiditate.
Investiþiile fondului în titluri de valoare vor juca un rol
important ºi vor fi îndreptate cãtre emitenþii care au
potenþial de creºtere ºi de piaþã, precum ºi o politicã
solidã de dividende.
Specialiºtii bursei estimeazã cã în 2006, noul fond
deschis de investiþii va atrage aproximativ 1.500 de
investitori.
Standard & Poor's îmbunãtãþeºte ratingul pentru
BCR dupã cum urmeazã:
 Ratingul de contrapartidã pe termen lung: BBB(îmbunãtãþire de la BB-)
 Ratingul valutar pe termen lung: BBB-.
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Anul

Excelenþei

De la stânga la dreapta: Nicolae Voicu, Director executiv, Direcþia evaluare; Gheorghe Vlãdoi, Director executiv, Direcþia economicã; Radu Varduca, Director executiv, Direcþia informaticã;
Minodora Dumitrache, Director executiv, Direcþia contabilitate; Petre Preda, Vicepreºedinte executiv, Operaþiuni; Mariean Buºcã, Director executiv general, Direcþia generalã de back
office; Bogdan Dumitriu, Director executiv, Unitatea de protecþie ºi securitate
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BCR

a conºtientizat necesitatea de a avea o platformã informaticã competitivã destinatã îmbunãtãþirii abilitãþii sale de a
satisface cerinþele clienþilor mai repede ºi mai bine
decât competitorii sãi. Prin urmare, Banca a
continuat acþiunile de dezvoltare ºi implementare a
SIBCOR v2, numele iniþiativei BCR de dezvoltare a
unei platforme bancare informatice moderne,
centralizate care asigurã un management integrat,
automatizat, rapid ºi eficace al informaþiei în cadrul
Bãncii, asigurând astfel un proces decizional eficace
ºi eficient, cu consecinþe pozitive pentru clienþi. În
plus, o serie de proiecte au fost implementate pentru
a asigura performanþele necesare în domeniul
comunicaþiilor, atât privind reþeaua de comunicaþii
prin radio-frecvenþã, cât ºi cea de comunicaþii
terestre, esenþiale pentru asigurarea infrastructurii
necesare derulãrii activitãþii Bãncii la standarde înalte.
O activitate deosebitã a fost întreprinsã cu ocazia
denominãrii monedei naþionale, toate sistemele
informatice fiind practic revizuite ºi actualizate pentru
a fi conforme cu aceastã cerinþã.
Gama de servicii pentru utilizatorii de e-banking
(MultiCash) a fost extinsã prin introducerea de noi
facilitãþi pentru "depozite" ºi "schimb valutar".
Creºterea numãrului de operaþiuni derulate este
dovada clarã cã noi servicii le-au fost furnizate
clienþilor spre satisfacþia acestora.
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Conform strategiei Bãncii de a externaliza activitaþile
secundare, de servicii, cu scopul de a spori
concentrarea asupra activitãþii de bazã ºi de a spori
satisfacþia clienþilor, au fost semnate contracte pentru
serviciile de curãþenie ºi întreþinere a clãdirilor din
reþeaua BCR în 3 judeþe (Alba, Cluj, Sãlaj), urmând ca
în 2006 abordarea sã fie extinsã ºi în celelalte judeþe.
În 2005 BCR a alocat un buget de 30 milioane EUR
pentru tehnoligia informaþiei, un semn al importanþei
semnificative acordate acestui domeniu vital pentru
activitatea Bãncii.
Februarie Este finalizatã documentaþia pentru
proiectarea modulelor destinate operaþiunilor de
trezorerie ºi casierie, MoneyGram, liniilor de finanþare
externã. Echipa Oracle prezintã a doua versiune a
prototipului de nucleu, cuprinzând implementarea
unor funcþionalitãþi reduse, cum ar fi procesarea
ordinelor, procesarea tranzacþiilor, aprobarea,
calculul dobânzilor, balanþe ºi conturi. Drept urmare,
configurarea pentru subunitãþi este finalizatã,
instalarea lor fiind în derulare.
Martie Implementarea programului de comunicaþii
prin radio-frecvenþã este finalizatã în toate
sucursalele Bãncii, în vreme ce programul de
eficientizare a comunicaþiilor terestre a fost finalizat
pentru 220 de sucursale, împreunã cu realizarea
conexiunii la 1000 Mbps cu Centrul pentru Dezastre.
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Aprilie BCR a stabilit în 2004 bazele de raportare
pentru întocmirea Situaþiilor Financiare trimestriale
consolidate în conformitate cu Standardele
Internaþionale de Raportare Financiarã (SIRF). Primul
trimestru din 2005 a reprezentat prima perioadã
pentru care au fost întocmite situaþii financiare
trimestriale consolidate. O serie de mãsuri au
precedat aceastã acþiune cu scopul de a asigura
succesul deplin. Aceste mãsuri au inclus: formarea
unei echipe de profesioniºti cu experienþã în
raportarea SIRF, identificarea particularitãþilor care
caracterizeazã activitatea subsidiarelor ºi modul în
care acestea sunt reflectate în înregistrãri ºi
selectarea unei aplicaþii informatice pentru
consolidarea contabilã, ºi anume modulul de
consolidare al aplicaþiei Oracle GL.
Dezvoltarea cadrului conceptual pentru modelul de
afaceri este finalizatã, evidenþiind corelaþiile dintre
obiectivele strategice ºi oportunitãþile oferite de
implementarea S2K v2. Modelul detaliat de afaceri
oferã Bãncii o serie de oportunitãþi, cum ar fi
standardizarea operaþionalã, centralizarea back
office-ului ºi organizarea pe o structurã “hub and
spoke”. În plus, Banca finalizeazã configurarea
serverelor pentru subunitãþi ºi începe instalarea lor.
Iunie BCR primeºte “Premiul pentru cel mai competitiv
serviciu de internet banking în 2004” pentru soluþia sa
informaticã, e-BCR. Premiul este acordat în premierã
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naþionalã de cãtre revista “e-Finance”, specializatã în
tehnologii informatice, afaceri ºi finanþe, în cadrul
conferinþei despre „Convergenþa pieþelor informatice
ºi financiar-bancare 2005”. Acest premiu reconfirmã
abilitatea Bãncii de a furniza servicii româneºti de
calitate europeanã, capabile sã satisfacã chiar ºi
cele mai sofisticate cerinþe ale clienþilor sãi,
contribuind în primul rând la consolidarea
parteneriatului durabil bazat pe încredere ºi avantaj
reciproc. Investiþiile semnificative fãcute în
infrastructura informaticã s-au materializat în servicii
informatice încorporând cea mai complexã gamã de
operaþiuni care poate fi derulatã ºi oferind cel mai
avansat grad de securitate, la costuri avantajoase.
Toate aceste caracteristici au fãcut din BCR
câºtigãtorul incontestabil în opþiunile clienþilor,
conducând cu o cotã de piaþã de 58% pentru e-BCR
ºi 48% pentru MultiCash BCR.
În cadrul Reþelei de Comunicaþii Integrate
eficientizarea conexiunilor este finalizatã pentru toate
sucursalele ºi BCR începe etapa a doua a
programului pentru implementarea comunicaþiei
radio.
August A doua etapã a programului pentru
implementarea comunicaþiei radio este finalizatã
împreunã cu programul pentru îmbunãtãþirea
performanþelor reþelei de comunicaþii terestre
început în 2004, vizând obþinerea unor parametrii
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Operaþiuni
superiori care vor genera performanþe îmbunãtãþite
pentru toate aplicaþiile informatice care folosesc
reþeaua de telecomunicaþii.
Septembrie Actualizarea reglementãrilor interne ale
Bãncii privind decontãrile, creditarea, trezoreria,
investiþiile de capital, riscurile, cardurile este
definitivatã în termenii stabiliþi prin Planul Operaþional
de Implementare.
Activitãþile de standardizare a SIBCOR v2, cum ar fi
standardizarea operaþiunilor contabile conform noilor
conturi, standardizarea tipurilor de produse din
portofoliul Bãncii ºi testarea mediului de dezvoltare
sunt finalizate.
Octombrie La sucursala ªerban Vodã faza pilot a
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SIBCOR v2 începe pe 1 octombrie, obiectivele fiind
testarea cu date reale a aplicaþiilor de conversie a
datelor ºi a procedurilor care guverneazã procesul,
precum ºi a întregii infrastructuri de producþie în
condiþii reale, cu introducerea operaþiunilor reale ºi
procesarea datelor rezultate simultan cu aplicaþia
existentã (SIBCOR 99) ºi compararea datelor
obþinute folosind cele douã sisteme, efectuarea
operaþiunilor de închidere a zilei cu date reale ºi
verificarea balanþelor în cele douã sisteme,
implementarea interfeþelor ºi rapoartelor temporare
ºi testarea lor cu date reale, realizând astfel
trecerea la producþia cu SIBCOR v2 concomitent
cu decomisionarea aplicaþiei curente.
Pânã la sfârºitul anului 2005 sistemul SIBCOR v2 a
fost lansat în 57 de sucursale.
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Anul

Excelenþei

De la stânga la dreapta: Doru-B
Bebe Bulatã, Director executiv, Unitatea de conformitate; Simona Vâlceanu, Director executiv, Direcþia juridicã; Ilie Mihai, Vicepreºedinte executiv,
Managementul riscurilor; Arion Negrilã, Director executiv, Direcþia managementul riscurilor; Luminiþa Gheorghiu, Director executiv, Direcþia metodologie; Corneliu Gorcea, Director
executiv, Direcþia politici de credite, monitorizare portofoliu, recuperare creanþe
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Managementul riscurilor

BCR

BCR ºi-a îmbunãtãþit ºi diversificat tehnicile de
management al riscurilor pentru a încorpora
metodologii avansate ºi a beneficia de o imagine de
ansamblu a întregii perspective de risc.

În 2005, BCR ºi-a extins activitãþile ºi cadrul de
management al riscurilor, prin precizarea atribuþiilor,
raportarea cerinþelor ºi procedurilor de analizã a
problemelor specifice. Banca monitorizeazã de
asemenea riscurile sale prin analize, rapoarte ºi
modelare.

Activitãþile Bãncii privind managementul riscurilor
sunt concepute pentru a proteja dezvoltarea
durabilã ºi soliditatea pe termen lung, care, la rândul
lor, ajutã la protejarea intereselor numeroaselor pãrþi
implicate. Managementul riscurilor este parte
integrantã a tuturor proceselor decizionale ºi de
afaceri în cadrul Grupului BCR. Structura
managementului, sistemul de planificare ºi sistemele
de raportare detaliatã ºi informaþionale, în special,
constituie bazele pentru integrarea organizaþionalã a
managementului riscurilor în procesele de afaceri.
În calitate de furnizor de servicii financiare, activitatea
Bãncii este expusã unei mari varietãþi de riscuri.
Drept urmare, BCR opereazã un sistem eficient de
identificare, comunicare ºi tratare a riscurilor din
stadiu incipient, cu scopul de a identifica cât mai
devreme posibil riscurile potenþiale asociate
activitãþilor bancare, evaluându-le conform criteriilor
stabilite, de a evalua posibilele consecinþe
cantitative ºi calitative ale apariþiei acestor riscuri ºi
de a lua mãsurile adecvate pentru reducerea lor.
Diversele procese ºi instrumente utilizate, adaptate
profilului de risc respectiv, sunt îmbunãtãþite in mod
constant, suplimentate ºi optimizate în concordanþã

are o abordare integratã,
la nivelul întregului Grup,
dedicatã identificãrii, înþelegerii, evaluãrii ºi administrãrii riscului de afaceri,
inclusiv a riscului de credit ºi de piaþã, de lichiditate,
de ratã a dobânzii, valutar, operaþional ºi financiar.
Politica BCR privind riscurile este conceputã pentru
creºterea sistematicã ºi continuã a valorii corporaþiei
ºi îndeplinirea obiectivelor strategice în cadrul unui
management orientat cãtre crearea de valoare. În
plus, promovarea numelui ºi reputaþiei, precum ºi a
brand-ului sãu reprezintã prioritãþi cheie pentru BCR,
a cãrui conduitã faþã de clienþi este caracterizatã prin
corectitudine ºi simþ de rãspundere.
BCR este conºtientã cã administrarea unei afaceri
de o asemenea amploare ºi volatilitate implicã de
asemenea atenþie acordatã tuturor pãrþilor
interesate, motiv pentru care Banca a stabilit cadrul
necesar pentru managementul riscului corporativ pe
baza principiilor solide de guvernanþã corporativã,
concentrându-se asupra problematicii riscurilor întro manierã oportunã ºi potrivitã.
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Managementul riscurilor
cu cerinþele statutare.
BCR a dezvoltat sisteme sofisticate alãturi de politici
ºi proceduri complexe pentru a se asigura cã riscul
este identificat, cuantificat ºi administrat în mod
corespunzãtor. Intensa concentrare asupra
managementului riscului derivã din multiple
consideraþii, calitatea sistemelor Bãncii de
management al riscurilor reprezentând un aspect
crucial în evaluarea de cãtre piaþã a performanþei ºi
valorii sale.
BCR este pe deplin conºtientã de faptul cã
schimbãrile relativ mici în performanþa financiarã pot
avea un impact semnificativ asupra profitabilitãþii
finale, acordând prin urmare o atenþie sporitã
managementului riscurilor prin stabilirea unei culturi
solide de conºtientizare a riscului, dublatã de
sistemele ºi tehnologiile necesare pentru susþinerea
unei structuri integrate de monitorizare a riscurilor.
Banca acordã o deosebitã atenþie activitãþii de
colectare a datelor destinate luãrii deciziilor
complexe privind riscurile, prin alocarea capitalului ºi
comportament responsabil, având în vedere faptul
cã managementul riscului este responsabilitatea
fiecãrui angajat.
BCR acoperã o vastã arie geograficã, operând în
multe domenii ºi oferind o gamã largã de produse ºi
servicii complexe. Banca s-a îndepãrtat de strategia
bancarã tradiþionalã de deþinãtor de active ºi a
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adoptat strategii care vizeazã redistribuirea activelor
ºi managementul activ al riscurilor. Aceste tehnici de
management al riscurilor se îmbunãtãþesc
permanent ºi se adapteazã în timp real la
schimbãrile mediului financiar.
Odatã cu implementarea Basel II preconizatã pentru
2007, o prioritate de vârf pentru industria bancarã o
constituie integrarea ºi sporirea sistemelor pentru
îndeplinirea cerinþelor de reglementare. Dar, pentru
BCR, consolidarea managementului riscurilor merge
dincolo de cerinþele Basel II.
Anticipând strategia BNR de implementare a
acordului în 2007, BCR intenþioneazã sã îºi
intensifice eforturile ºi sã se alinieze la reglementãrile
Basel II începând cu 2006, dorind sã aplice gradual
metode avansate pentru riscul de credit - Bazate pe
Ratingul Intern (BRI).
În plus, în 2005, funcþia de conformitate a BCR s-a
desfãºurat în linie cu prevederile ºi condiþiile
legislaþiei specifice, integrând eforturile de asigurare
a unui management corespunzãtor al riscurilor,
destinat protejãrii intereselor acþionarilor, clienþilor,
partenerilor de afaceri ºi, respectiv, angajaþilor.
Activitatea de prevenire a spãlãrii banilor, combatere
a finanþãrii terorismului ºi cunoaºtere a clientelei este
o problemã de maximã importanþã pentru BCR, care
este implicatã activ în administrarea eficientã ºi
eficace a riscului de conformitate în linie cu Politica
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Managementul riscurilor
ºi Programul de Conformitate al Bãncii. Acest fapt
este confirmat de cãtre instituþiile juridice din
România care considerã BCR ca fiind etalonul
pentru excelenþã în industria bancarã naþionalã în
domeniul prevenirii spãlãrii banilor.
La sfârºitul anului 2004 BCR a elaborat Programul
de conformitate pentru 2005 precizând cã
responsabilitãþile asociate funcþiei de conformitate ar
trebui abordate în cadrul unei structuri clare ºi
judicioase care sã furnizeze un program clar, pe o
perioadã determinatã, pentru activitãþile din
domeniu. Programul acoperã implementarea ºi
revizuirea politicii ºi procedurilor specifice,
dezvoltarea funcþiei de conformitate în conformitate
cu principiile Basel II, concomitent cu testarea
pregãtirii personalului.
Respectarea legilor, regulilor ºi standardelor
aplicabile industriei bancare constituie un mijloc
esenþial ºi eficace de promovare a valorilor de
integritate moralã ºi onestitate ale BCR.
Ianuarie BCR stabileºte limitele de expunere la riscul
de credit pentru instituþiile de credit. Asemenea
limite sunt calculate pe baza analizei aspectelor
financiare ºi nefinanciare ale acestor instituþii. Noul
sistem de punctare care utilizeazã un sistem de
clasificare granularã este de asemenea un model de
rating previzional ºi un instrument pentru evaluarea
riscului de credit în vederea realizãrii unui proces
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precis de luare a deciziilor. BCR foloseºte variabile
cantitative, calitative ºi de risc de þarã, calculând un
scor final (grad final de risc) pentru fiecare entitate
financiarã.
Banca acordã diferite valori ponderate cu riscul
acestor variabile, clasificând instituþiile de credit în 7
categorii, de la A (cel mai redus risc) la G (cel mai
ridicat risc) ºi, în consecinþã, stabileºte limita maximã
de expunere la risc pentru fiecare instituþie.
BCR a beneficiat de consultanþã pe probleme de
management al riscurilor ºi alocarea capitalului
acordatã de un reprezentant BERD. Expertul a oferit
BCR consultanþã specificã în managementul
riscurilor, în special riscul de credit ºi de ratã a
dobânzii, a evaluat realizãrile BCR prin prisma celor
mai bune practici internaþionale ºi a identificat
decalajele ºi deficienþele, dacã a fost cazul, în
procesele ºi politicile de management al riscurilor.
Februarie În legãturã cu practicile de conformitate,
Banca analizeazã posibilitãþile oferite de sistemele
informatice, eficientizarea, dezvoltarea sau
cumpãrarea anumitor aplicaþii care sã permitã
abordarea agregatã ºi monitorizarea pe baze
consolidate a conturilor ºi tranzacþiilor derulate de
clienþi, în conformitate cu prevederile române ºi
internaþionale privind prevenirea spãlãrii banilor,
combaterea finanþãrii terorismului ºi cunoaºterea
clientelei.
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Managementul riscurilor
Pentru evaluarea cu acurateþe a expunerii la riscul
de piaþã, Banca implementeazã modelul Value at
Risk (VaR). VaR pentru principalele portofolii ale BCR
se calculeazã pe baza a trei metode (simularea
istoricã, Delta Normal ºi simularea Monte Carlo),
care sunt comparate corespunzãtor.
BCR adoptã politica de control intern pentru
supravegherea pe bazã consolidatã la nivelul
Grupului BCR.
Pe baza reglementãrilor naþionale, Banca va calcula
ratele prudenþiale la nivel consolidat pentru entitãþile
Grupului BCR cuprinse în perimetrul de consolidare.
Aceste rate vor fi utilizate pentru analizele privind
nivelul de expunere la risc la nivelul Grupului BCR,
pentru monitorizarea limitelor de expunere la risc ºi
de asemenea pentru raportãri.
Martie BCR implementeazã un sistem de alocare a
capitalului pe linii de afaceri, concretizat în analiza
eficienþei Bãncii pe baza expunerii la riscurile
specifice (riscul de credit, de piaþã ºi operaþional).
Dupã acumularea unui istoric corespunzãtor, Banca
va fi capabilã sã stabileascã o strategie de
dezvoltare pentru portofoliul sãu, numai pentru acele
linii de afaceri care oferã o eficienþã superioarã
pragului stabilit de BCR.
Prin sistemul de alocare a capitalului, BCR face paºi
importanþi cãtre implementarea acordului Basel II,
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prin utilizarea metodelor stabilite prin acest acord:
Value-at-Risk pentru riscul de piaþã ºi metoda
standardizatã pentru riscul operaþional. Pentru riscul
de credit Banca utilizeazã metoda Basel I.
Sistemul de alocare a capitalului analizeazã eficienþa
în contextul expunerii la risc pentru 5 linii de afaceri
ºi 18 unitãþi de afaceri.
De asemenea, calculeazã performanþa ajustatã cu
riscul pe baza unui indicator foarte important,
RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) ºi a celor
douã abordãri ale sale: standard ºi, respectiv, costul
ajustat al capitalului (cunoscut drept “valoarea
economicã adãugatã”).
BCR semneazã Actul Adiþional la Contractul de
Participare la Biroul Român de Credit, marcând
intrarea în a doua etapã de dezvoltare, în care toþi
membrii Biroului trimit/primesc informaþii pozitive
privind clienþii retail. În plus, activitatea Biroului este
extinsã pentru a include instituþii nebancare
(financiare, de asigurãri, de leasing, precum ºi
furnizori de servicii), furnizând de asemenea
informaþii diversificate.
Toþi membrii Biroului vor utiliza un model internaþional
de raportare standardizat, care, începând cu
ianuarie 2005, este obligatoriu pentru birourile de
credit cu activitate internaþionalã, facilitând accesul
la datele complete ale fiecãrui debitor.
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30 Iunie Începând cu aceastã datã, BCR calculeazã
semestrial urmãtorii indicatori, pentru toate entitãþile
din cadrul Grupului BCR cuprinse în perimetrul
prudenþial de consolidare:
 ratele de adecvare a capitalului,
 expunerile mari faþã de principalii clienþi/debitori
unici,
 expunerile faþã de persoanele aflate în relaþii
speciale cu banca,
 expunerile faþã de personalul Grupului,
 tranzacþii în condiþii de favoare,
 capitalurile proprii.
Octombrie BNR iniþiazã un proiect menit sã
determine impactul cantitativ pe care Basel II îl va
avea asupra nivelului capitalului necesar instituþiilor de
credit. În cadrul acestui proiect, BCR, consideratã
cea mai avansatã bancã în aplicarea metodei Basel II,
prezintã paºii fãcuþi pentru implementarea cerinþelor
Basel. Eforturile BCR pentru implementarea unui
sistem de alocare a capitalului pe linii de afaceri
(inclusiv cele mai avansate metode - Value at Risk
pentru riscul de piaþã ºi metoda standardizatã pentru
riscul operaþional) sunt extrem de apreciate de cãtre
Banca Naþionalã. În plus, Banca este implicatã în trei
grupuri de lucru privind abordarea standardizatã,
metoda sistemului de rating intern ºi riscul de piaþã,
continuându-ºi în acest fel eforturile de ajustare a
tehnicilor ºi metodelor interne de management al
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riscurilor, cu scopul de a trece treptat la cele mai
avansate tehnici ale acestui standard internaþional.
BCR este de asemenea interesatã sã identifice
indicatorii necesari pentru implementarea în
continuare a metodei BRI pentru riscul de credit ºi sã
creeze o bazã de date cuprinzând evenimentele ce
prezintã risc operaþional în vederea implementãrii
graduale a celei mai avansate metode în acest
domeniu (AMA).
BCR aprobã crearea postului de “ofiþer de risc
operaþional ºi de conformitate” în fiecare sucursalã
judeþeanã, asigurând managementul funcþiei de risc
operaþional ºi de conformitate cu privire la prevenirea
spãlãrii banilor, cunoaºterea clientelei ºi combatarea
finanþãrii terorismului. În calitate de componentã a
riscului operaþional, riscul de conformitate este
identificat cu atenþie, evaluat, monitorizat ºi raportat,
în conformitate cu cerinþele Basel II, BCR
promovând o culturã a riscurilor care genereazã
conºtientizarea unor asemenea probleme.
Noiembrie BCR adoptã un profil de risc în
conformitate cu politicile corespunzãtoare privind
administrarea riscurilor semnificative, corelate cu
strategiile generale, capitalurile proprii ale Bãncii ºi
experienþa sa în managementul riscurilor. Definirea
profilului de risc al Bãncii respectã cerinþele
Acordului Basel II, datoritã faptului cã metodele,
ratele ºi abordãrile interne dezvoltate pentru
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cuantificarea expunerilor la risc trebuie asociate cu
profilul de risc al BCR.
BCR se asigurã cã metodele ºi tehnicile sale de
administrare a riscurilor sunt adecvate, în termenii
profilului de risc ºi ai planului de afaceri. Urmare a
analizei efectuate privind acest subiect, profilul de risc
al BCR a fost considerat ca fiind unul “prudent” atât
pentru Bancã, cât ºi pentru fiecare categorie de risc.
Pentru riscul de credit, profilul de risc al BCR este
considerat “prudent” datoritã calitãþii ridicate a
portofoliului sãu de credite, 90% din creditele sale
fiind clasificate ca fiind “standard” sau “în
observaþie”. În plus, portofoliul este diversificat,
acoperit cu garanþii ºi are o ratã de solvabilitate
depãºind nivelul minim de 12% solicitat de BNR.
Profilul privind riscul de piaþã este de asemenea
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considerat ca fiind “prudent” datoritã riscului valutar
redus. Simulãrile GAP în condiþiile unor cursuri de
schimb diferite pentru principalele valute indicã un
risc de dobândã sub media pieþei ºi o valoare totalã
a Value at Risk pentru poziþiile din registrul de
tranzacþii relativ scãzutã comparativ cu capitalurile
proprii ale Bãncii.
Profilul de risc operaþional a fost evaluat pe baza
Acordului Basel II ºi, având în vedere nivelul redus al
riscurilor operaþionale ºi marjele mari practicate pe piaþa
româneascã, este de asemenea considerat “prudent”.
Riscul de lichiditate ºi riscul de þarã sunt considerate
“prudente” datoritã abilitãþii BCR de a câºtiga
lichiditãþi din operaþiunile de trezorerie ºi datoritã
încadrãrii în clasa A a mai mult de 83% din
expunerile Bãncii.
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Banca Comerciala Romana S.A.

Informatii generale
1. Natura activitatii
Grupul Banca Comerciala Romana ("Grupul") este format din banca mama, Banca Comerciala Romana S.A. si filialele acesteia: AngloRomanian Bank Limited (Marea Britanie), Banca Comerciala Romana Sucursala Chisinau (Republica Moldova), BCR Asigurari SA
(Romania), BCR Asigurari de Viata SA (Romania), BCR Leasing SA (Romania), BCR Securities SA (Romania), Financiara SA (Romania),
Bucharest Financial Plazza SRL (Romania) si BCR Asset Management SA (Romania).
Banca Comerciala Romana SA ("Banca") este inmatriculata in Romania din 1990 si este autorizata de Banca Nationala a Romaniei sa
desfasoare activitati bancare.
Grupul ofera servicii bancare de zi cu zi si alte servicii financiare clientilor persoane fizice si juridice precum si institutiilor guvernamentale
care isi desfasoara activitatea in Romania si in strainatate. Aceste servicii includ: deschideri de conturi, plati interne si externe, operatiuni
de schimb valutar, finantari pentru capitalul de lucru, facilitati de finantare pe termen mediu si lung, credite pentru persoane fizice, finantari
pentru intreprinderi mici si mijlocii, emiteri de scrisori de garantie, credite documentare precum si servicii de leasing, asigurari, brokeraj,
servicii de consultanta financiara si gestionarea activelor.
Grupul si Banca isi desfasoara activitatea prin intermediul Sediului Central din Bucuresti si al retelei de 381 sucursale (31 decembrie 2004:
323) si respectiv 372 sucursale (31 decembrie 2004: 315), din Romania si din strainatate.
Sediul social actual al Bancii este:
Bulevardul Elisabeta nr. 5
Bucuresti, Sector 3
ROMANIA

2. Gradul de solvabilitate
Banca isi calculeaza gradul de solvabilitate pe baza reglementarilor emise de catre Banca Nationala a Romaniei ("BNR"). Acesti indicatori
masoara gradul de solvabilitate prin raportarea capitalului eligibil al Bancii la activele bilantiere si angajamentele extra-bilantiere ponderate
pentru a reflecta gradul lor de risc relativ. Reglementarile stipuleaza calculul gradului de solvabilitate pe baza informatiilor financiare
intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile din Romania ("RCR"). In conformitate cu reglementarile BNR in vigoare la 31
decembrie 2005, pentru a fi suficient capitalizata, o institutie de credit trebuie sa aiba gradul de solvabilitate de cel putin 12%. La 31
decembrie 2005, gradul de solvabilitate conform cu reglementarile BNR a fost de 14,99 % (31 decembrie 2004: 18,89%).
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2. Gradul de solvabilitate (continuare)
In plus fata de indicatorii de mai sus, Banca si Grupul urmaresc gradul de solvabilitate folosind indicatorii de solvabilitate stabiliti de catre
Banca Reglementelor Internationale ("BRI") in iulie 1988, pe baza situatiilor financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale
de Raportare Financiara (IFRS).
Pe baza informatiilor financiare intocmite in conformitate cu IFRS, Nivelul 1 si Nivelul 1 plus Nivelul 2 de solvabilitate la 31 decembrie 2005
au fost de:
Banca: 15,36% si, respectiv, de 16,61% (31 decembrie 2004: 20,30% si respectiv 21,55%).
Grupul: 16,69% si, respectiv, de 17,94% (31 decembrie 2004: 21,92% si respectiv 23,17%).
In conformitate cu normele BRI, activele sunt ponderate pe baza unor categorii echivalente de risc de credit, stabilindu-se un nivel de risc
corespunzator capitalului necesar sustinerii acestora. Se aplica patru categorii de ponderare a riscului (0%, 20%, 50%, 100%); de
exemplu, numerarul si instrumentele pietei monetare sunt ponderate cu un grad de risc zero, ceea ce inseamna ca nu se impune
mentinerea unui anumit nivel de capital pentru aceste active. Imobilizarile corporale sunt ponderate cu un grad de risc de 100%, adica
aceste active trebuie acoperite de un nivel al capitalului egal cu 8% din valoarea contabila a acestora. Alte categorii de active au valori
intermediare pentru coeficientii de ponderare corespunzatori.
Angajamentele extra-bilantiere de natura creditelor, precum si contractele la termen si instrumentele derivative pe baza de optiuni sunt
convertite in echivalent bilantier pe baza unor categorii diferite de factori de conversie, destinati sa transforme aceste elemente in
echivalent bilantier. Sumele echivalente de credit rezultate sunt ulterior ponderate in functie de gradul de risc de credit, folosind coeficientii
de ponderare corespunzatori categoriei respective de active bilantiere.
Nivelul 1 de solvabilitate se determina luand in considerare capitalurile proprii, mai putin rezerva generala pentru riscuri bancare. Nivelul 2
de solvabilitate se determina luand in considerare si categoriile eligibile de datorii pe termen lung ale Bancii, respectiv ale Grupului, rezerva
generala pentru riscul de credit pana la nivelul de 1,25% din activele ponderate in functie de gradul de risc si rezervele din reevaluare.
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2. Gradul de solvabilitate (continuare)
Banca
In mii lei

Active bilantiere (nete de provizioane)
Numerar si echivalente de numerar
Conturi curente si plasamente la Banca Nationala a Romaniei
Plasamente la banci
Active financiare la valoare justa prin contul
de profit si pierdere
Credite si avansuri acordate bancilor
Credite si avansuri acordate clientilor
Titluri de valoare detinute pana la scadenta
Titluri de valoare disponibile pentru vanzare
Participatii
Creante privind impozitul amanat
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Alte active
Angajamente si obligatii extrabilantiere

Bilantul contabil conform IFRS
(valoare raportata)
31 decembrie
31 decembrie
2005
2004
766.631
7.632.782
2.141.901

412.359
7.059.188
721.121

10.045
119
428.380

6.971
42
144.224

775.220
29.845
15.536.054
50.341
3.669.804
411.753
6.393
1.623.953
177.213
57.841

3.399.637
30.520
10.288.778
112.054
398.738
1.599.569
160.618
57.000

155.367
13.984.910
158.583
1.623.953
177.213
57.601

129.296
9.266.550
128.138
1.599.569
160.618
56.878

6.892.857

4.978.422

4.046.623

3.096.868

20.642.794

14.589.154

Total active ponderate cu gradul de risc

In mii lei

Indicatori de solvabilitate BRI
Nivelul 1 de solvabilitate
Nivelul 1 + Nivelul 2 de solvabilitate

Bilantul contabil conform IFRS
(valoare ponderata cu riscul)
31 decembrie
31 decembrie
2005
2004

Capital

BIS %

31 decembrie
2005

31 decembrie
2004

31 decembrie
2005

31 decembrie
2004

3.170.348
3.428.383

2.961.666
3.144.030

15,36%
16,61%

20,30%
21,55%
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2. Gradul de solvabilitate (continuare)
Grupul
In mii lei

Active bilantiere (nete de provizioane)
Numerar si echivalente de numerar
Conturi curente si plasamente la banci centrale
Plasamente la banci
Active financiare la valoare justa prin contul
de profit si pierdere
Credite si avansuri acordate bancilor
Credite si avansuri acordate clientilor
Titluri de valoare
Participatii
Creante privind impozitul amanat
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Alte active
Angajamente si obligatii extrabilantiere

Bilantul contabil conform IFRS
(valoare raportata)
31 decembrie
31 decembrie
2005
2004
790.934
7.730.927
2.112.902

429.376
7.148.201
822.259

14.188
119
422.580

9.854
42
164.452

786.556
337.251
16.329.962
3.894.343
53.223
13.528
1.822.762
180.425
163.559

3.831.134
84.912
10.760.280
64.408
1.777.804
161.146
123.767

166.704
14.778.817
141.103
42.435
1.822.762
180.425
155.057

380.225
9.738.052
29.436
1.777.804
161.146
123.646

7.055.226

5.235.976

4.208.992

3.354.422

21.933.182

15.739.079

Total active ponderate cu gradul de risc

In mii lei

Indicatori de solvabilitate BRI
Nivelul 1 de solvabilitate
Nivelul 1 + Nivelul 2 de solvabilitate

Bilantul contabil conform IFRS
(valoare ponderata cu riscul)
31 decembrie
31 decembrie
2005
2004

Capital

BIS %

31 decembrie
2005

31 decembrie
2004

31 decembrie
2005

31 decembrie
2004

3.661.000
3.935.163

3.450.206
3.946.945

16,69%
17,94%

21,92%
23,17%
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Raportul Auditorilor Independenþi

Cãtre Acþionari
Banca Comercialã Românã S.A.
1 Am auditat bilanþul contabil neconsolidat anexat al societãþii Banca Comercialã Românã S.A. (“Banca”) la data de 31 decembrie
2005 ºi situaþiile neconsolidate anexate privind contul de profit ºi pierdere, evoluþia capitalului propriu ºi fluxurile de numerar pentru
exerciþiul încheiat la aceastã datã. Am auditat, de asemenea, bilanþul contabil consolidat anexat al Bãncii Comerciale Române S.A.
ºi a filialelor sale (“Grupul”) la data de 31 decembrie 2005 ºi situaþiile consolidate anexate privind contul de profit ºi pierdere,
evoluþia capitalului propriu ºi fluxurile de numerar pentru exerciþiul încheiat la aceastã datã. Aceste situaþii financiare au fost
raportate împreunã pentru a prezenta poziþia financiarã, rezultatele operaþiunilor ºi a fluxurilor de numerar atât pentru Bancã cât ºi
consolidat pentru Grup ºi au fost întocmite sub responsabilitatea conducerii Bãncii. Responsabilitatea noastrã este ca, pe baza
auditurilor efectuate, sã exprimãm o opinie asupra situaþiilor financiare neconsolidate ale Bãncii ºi asupra situaþiilor financiare
consolidate ale Grupului.
2 Acest raport este destinat exclusiv acþionarilor Bãncii în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acþionarilor
Bãncii acele aspecte care sunt cerute a fi raportate într-un raport al auditorilor independenþi ºi nu în alte scopuri. În mãsura permisã
de lege, nu acceptãm ºi nu ne asumãm responsabilitatea decât în faþa Bãncii ºi a acþionarilor acesteia în ansamblu, pentru auditul
nostru, pentru acest raport sau pentru opiniile pe care ni le-am format.
3 Noi am efectuat auditurile conform Standardelor Internaþionale de Audit. Aceste Standarde cer ca auditul sã fie planificat ºi realizat
în vederea obþinerii unei asigurãri rezonabile cã situaþiile financiare nu cuprind anomalii semnificative. Un audit constã în examinarea,
prin sondaj, a elementelor care justificã datele conþinute în situaþiile financiare. Un audit constã, în acelaºi timp, în aprecierea
principiilor contabile urmate ºi a estimãrilor semnificative fãcute de cãtre conducere, precum ºi evaluarea prezentãrii situaþiilor
financiare luate în ansamblul lor. Estimãm cã auditurile noastre constituie o bazã rezonabilã pentru exprimarea opiniilor noastre.
4 Situaþiile financiare ale unei filiale consolidate care însumeazã active totale în valoare de 70.789 mii lei, total profituri nete de 1.868
mii lei ºi total venituri din dobânzi ºi comisioane de 5.775 mii lei la data de ºi pentru exerciþiul încheiat la 31 decembrie 2005 au
fost auditate de alþi auditori al cãror raport ne-a fost furnizat. Prin urmare, raportul nostru de audit se bazeazã pe raportul furnizat
de alþi auditori privind componentele raportate de aceastã filialã ºi incluse în situaþiile financiare consolidate. Raportul furnizat de
alþi auditori a exprimat o opinie cu rezerve pentru neaplicarea de cãtre filiala consolidatã a prevederilor Standardului Internaþional
de Contabilitate 39 „Instrumente Financiare: Recunoaºtere ºi Evaluare” cu privire la evaluarea creditelor acordate clienþilor la cost
amortizat ºi la determinarea pierderilor din deprecierea creditelor acordate clienþilor. Auditorii menþionaþi nu ne-au furnizat o
confirmare suficientã a independenþei lor de filiala pe care au auditat-o.
2006 KMPG Audit SRL, the Romanian member firm of KMPG
International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
Registration Code: 12997279; Share Capital: 1967,50 RON
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5 Dupã cum este prezentat în Nota 2(a) la situaþiile financiare, Banca ºi Grupul nu au aplicat prevederile Standardului Internaþional
de Contabilitate 18 „Venituri din activitãþi curente” ºi ale Standardului Internaþional de Contabilitate 39 „Instrumente Financiare:
Recunoaºtere ºi evaluare” care specificã amortizarea comisioanelor percepute la momentul acordãrii creditelor ºi a cheltuielilor
aferente acestor tranzacþii pe baza ratei efective a dobânzii creditelor. Costul amortizat al creditelor este calculat folosind metoda
linearã.

Banca
6 În opinia noastrã, pe baza auditurilor efectuate de noi ºi a auditului altor auditori, cu excepþia efectelor unor ajustãri, care poate sar fi constatat necesare conform celor prezentate în paragraful 5, situaþiile financiare neconsolidate anexate ale Bãncii Comerciale
Române S.A. redau o imagine fidelã, în toate aspectele semnificative, a poziþiei financiare a Bãncii la data de 31 decembrie 2005,
precum ºi a rezultatului operaþiunilor sale ºi a fluxurilor de numerar pentru exerciþiul încheiat la aceastã datã în conformitate cu
Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã.

Grupul
7 În opinia noastrã, pe baza auditurilor efectuate de noi ºi a auditului altor auditori, cu excepþia efectelor unor ajustãri, care poate sar fi constatat necesare conform celor prezentate în paragrafele 4 ºi 5, situaþiile financiare consolidate anexate ale Grupului Banca
Comercialã Românã S.A. redau o imagine fidelã, în toate aspectele semnificative, a poziþiei financiare a Grupului la data de 31
decembrie 2005, precum ºi a rezultatului operaþiunilor sale ºi a fluxurilor de numerar pentru exerciþiul încheiat la aceastã datã în
conformitate cu Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã.
8 Fãrã a exprima rezerve suplimentare, atragem atenþia asupra urmãtoarelor:
Dupã cum este prezentat în Notele 2l ºi 18 la situaþiile financiare, Banca ºi Grupul au estimat provizionul pentru deprecierea
valorii creditelor ºi avansurilor acordate clienþilor în sumã de 553.500 mii lei ºi 576.653 mii lei, respectiv, la 31 decembrie 2005
în baza metodologiei interne dezvoltatã ºi aplicatã la 31 decembrie 2005. Noi am revizuit procedurile utilizate de conducere
pentru determinarea estimãrii provizionului pentru deprecierea valorii creditelor ºi avansurilor acordate clienþilor ºi am inspectat
documentaþia aferentã acestei estimãri; în condiþiile existente, noi considerãm cã procedurile utilizate sunt rezonabile ºi
documentaþia adecvatã. Cu toate acestea, datoritã limitãrilor prezentate în Nota 2l referitoare la experienþa istoricã în obþinerea
de informaþii referitoare la fluxurile de numerar ºi la metodologiile aplicate, aceastã estimare poate diferi în mod semnificativ faþã
de valoarea care ar fi fost obþinutã dacã ar fi existat informaþii referitoare la rata efectivã a dobânzii la momentul acordãrii
creditelor ºi dacã Banca ºi Grupul ar fi deþinut experienþã istoricã suficientã în obþinerea de informaþii credibile cu privire la
perioadele ºi sumele aferente fluxurilor viitoare de numerar.
Dupã cum este prezentat în Nota 5 la situaþiile financiare, Banca ºi Grupul sunt în proces de ajustare a aplicaþiilor existente ºi
a sistemelor de raportare financiarã internã pentru a permite raportarea tuturor informaþiilor pe segmente în cadrul segmentelor
sale de afaceri.
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Dupã cum este prezentat în Nota 34 la situaþiile financiare, Banca ºi Grupul sunt în proces de ajustare a aplicaþiilor de raportare
existente pentru a permite estimarea valorii juste a creditelor ºi avansurilor acordate clienþilor, depozitelor de la bãnci ºi clienþi
ºi împrumuturilor de la bãnci ºi alte instituþii financiare pentru care valoarea justã ar putea fi semnificativ diferitã de valoarea
contabilã.

KPMG Audit SRL
Bucureºti, România
18 aprilie 2006
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Contul de profit si pierdere
Banca si Consolidat
penttru exercittiul financiar incheiatt la 31 decembrie 2005
Grup

In mii lei

Banca

Nota
2005
2.513.157
(1.131.300)

2004 *
2.568.210
(1.120.543)

2005
2.335.372
(1.115.739)

2004 *
2.431.034
(1.108.200)

1.381.857

1.447.667

1.219.633

1.322.834

682.934
(55.978)

659.149
(56.647)

647.455
(55.112)

618.465
(52.260)

7

626.956

602.502

592.343

566.205

8

3.584
222.467

3.480
151.810

24.810
210.883

12.763
145.989

9
10

4.400
158.156
(1.498.801)

(3.935)
74.049
(1.234.991)

5.201
86.114
(1.295.908)

164
44.312
(1.104.953)

11

(134.336)

(205.086)

(130.288)

(206.408)

764.283

835.496

712.788

780.906

(108.553)

(199.923)

(106.538)

(176.369)

Profitul exercitiului financiar

655.730

635.573

606.250

604.537

Aferent:
Actionarilor Bancii
Intereselor minoritare

648.558
7.172

626.922
8.651

-

-

Profit net al exercitiului financiar

655.730

635.573

606.250

604.537

Venituri din dobanzi si asimilate
Cheltuieli cu dobanzile si asimilate
Venituri nete din dobanzi

6

Venituri din speze si comisioane
Cheltuieli cu speze si comisioane
Venituri nete din speze si comisioane
Venituri din dividende
Venit net din tranzactionare
Castig net din instrumente financiare altele decat
cele detinute pentru tranzactionare
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli operationale
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru
deprecierea valorii activelor
Profit inainte de impozitare
Cheltuiala cu impozitul pe profit

12

* Restatat, vezi Nota 2
Situatiile financiare au fost aprobate de catre Comitetul Executiv la data de 18 aprilie 2006 si au fost semnate in numele acestuia de catre:
Dl. Dr. Nicolae Danila
Presedinte Executiv

Dl. Petre Preda
Vicepresedinte Executiv

Notele de la paginile 94 la 172 fac parte integranta din situatiile financiare.
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Bilantul contabil
Banca si Consolidat
la 31 decembrie 2005
In mii lei
Active
Numerar si echivalente de numerar
Conturi curente si plasamente la banci centrale
Plasamente la banci
Active financiare la valoarea justa prin contul
de profit si pierdere
Credite si avansuri acordate bancilor
Credite si avansuri acordate clientelei
Titluri de valoare detinute pana la scadenta
Active financiare disponibile pentru vanzare
- Titluri de valoare
- Participatii
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Creante privind impozitul amanat
Alte active

Nota

31 decembrie
2005

Grup
31 decembrie
2004 *

31 decembrie
2005

Banca
31 decembrie
2004 *

13
14
15

790.934
7.730.927
2.112.902

429.376
7.148.201
822.259

766.631
7.632.782
2.141.901

412.359
7.059.188
721.121

16
17
18

786.556
337.251
16.329.962
-

3.831.134
84.912
10.760.280
-

775.220
29.845
15.536.054
50.341

3.399.637
30.520
10.288.778
112.054

19
20
21
22
29
23

3.894.343
53.223
1.822.762
180.425
13.528
163.559

64.408
1.777.804
161.146
123.767

3.669.804
411.753
1.623.953
177.213
6.393
57.841

398.738
1.599.569
160.618
57.000

34.216.372

25.203.287

32.879.731

24.239.582

922.905
22.087.477
4.898.571
1.804.567
492.092
2.759

893.213
17.764.058
2.423.782
1.406
385.955
18.419

387.675
21.969.730
4.675.202
1.824.530
259.316
-

510.051
17.597.088
2.375.161
263.082
15.962

30.208.371

21.486.833

29.116.453

20.761.344

2.119.693
956.015
905.995

2.119.693
888.626
692.314

2.119.693
879.403
764.182

2.119.693
778.601
579.944

3.981.703

3.700.633

3.763.278

3.478.238

26.298

15.821

-

-

4.008.001

3.716.454

3.763.278

3.478.238

34.216.372

25.203.287

32.879.731

24.239.582

Total active
Datorii
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare
Alte datorii constituite prin titluri
Alte datorii si provizioane
Datorii privind impozitul amanat

24
25
26
27
28
29

Total datorii
Capital social
Alte rezerve
Rezultatul reportat

30
31

Capitaluri proprii atribuibile actionarilor Bancii
Interese minoritare
Total capitaluri proprii
Total datorii si capitaluri proprii

* Restatat, vezi Nota 2
Situatiile financiare au fost aprobate de catre Comitetul Executiv la data de 18 aprilie 2006 si au fost semnate in numele acestuia de catre:
Dl. Dr. Nicolae Danila
Presedinte Executiv

Dl. Petre Preda
Vicepresedinte Executiv

Notele de la paginile 94 la 172 fac parte integranta din situatiile financiare.
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Situatia evolutiei capitalului propriu
Banca si Consolidat
penttru exercittiul financiar incheiatt la 31 decembrie 2005
Grup

In mii lei
Sold la 31 decembrie 2003, anterior raportat
Corectie de eroare
Efectul net al schimbarilor de politica contabila
(vezi nota 2)

2.119.693
-

Sold la 31 decembrie 2003, retratat

Total
3.381.152
(9.873)

(137.377)

-

(38.464)

2.119.693

845.375

288.673

79.074

3.332.815

-

1.276
39.660
-

626.922
(3.063)
(39.660)
(166.935)

8.651
(70.664)
(1.240)

635.573
(1.787)
(70.664)
(168.175)

2.119.693

886.311

705.937

15.821

3.727.762

-

-

(24. 257)

-

(24.257)

-

2.315

-

-

2.315

-

-

12.668

-

12.668

-

-

(2.034)

-

(2.034)

2.119.693

888.626

692.314

15.821

3.716.454

Efectul schimbarii politicii contabile aferente
echipamentelor de birou, altor echipamente
si activelor necorporale (vezi Notele 2o si 2p)
Modificarea valorii juste a activelor financiare
disponibile pentru vanzare, neta de impozit
Efectul ajustarii provizionului pentru deprecierea
valorii creditelor in rezultatul reportat
Efectul impozitului amanat aferent ajustarii
provizionului pentru deprecierea valorii creditelor
Sold la 31 decembrie 2004, retratat

Interese
minoritare
79.074
-

98.913

Profitul net al exercitiului financiar, restatat
Rezerva din conversie
Distribuire la rezerve
Achizitia restului de interese minoritare
Dividende catre actionari
Sold la 31 decembrie 2004

Atribuibile actionarilor Bancii
Alte rezerve
Rezultat
reportat
693.259
489.126
53.203
(63.076)

Capital social

Profitul net al exercitiului financiar
Modificarea valorii juste a activelor financiare
disponibile pentru vanzare, neta de impozit
Rezerva din conversie

-

-

648.558

7.172

655.730

-

2.702
(19.763)

(12.865)

11.314

2.702
(21.314)

Distribuire la rezerve

-

94.463

(94.463)

-

-

Reducerea rezervei din reevaluare

-

(10.013)

-

-

(10.013)

Dividende catre actionari

-

-

(327.549)

(8.009)

(335.558)

2.119.693

956.015

905.995

26.298

4.008.001

Sold la 31 decembrie 2005
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Situatia evolutiei capitalului propriu
Banca si Consolidat
penttru exercittiul financiar incheiatt la 31 decembrie 2005
Banca

In mii lei

Capital social

Alte rezerve

2.119.693

693.259

-

32.823

(270.007)

(237.184)

2.119.693

726.082

219.118

3.064.893

Profitul net al exercitiului financiar, restatat

-

-

604.537

604.537

Distribuire la rezerve

-

52.519

(52.519)

-

Dividende declarate

-

-

(166.935)

(166.935)

2.119.693

778.601

604.201

3.502.495

-

-

(24.257)

(24.257)

2.119.693

778.601

579.944

3.478.238

Profitul net al exercitiului financiar

-

-

606.250

606.250

Modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile
pentru vanzare, neta de impozit

-

6.339

-

6.339

Distribuire la rezerve

-

94.463

(94.463)

-

Dividende declarate

-

-

(327.549)

(327.549)

2.119.693

879.403

764.182

3.763.278

Sold la 31 decembrie, anterior raportat
Schimbarea politicii contabile pentru investitiile
in subsidiare (Vezi Nota 2d)
Sold la 31 decembrie 2003, retratat

Sold la 31 decembrie 2004
Efectul schimbarii politicii contabile aferente
echipamentelor de birou, altor echipamente
si activelor necorporale (Vezi Notele 2o si 2p)
Sold la 31 decembrie 2004, retratat

Sold la 31 decembrie 2005
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Rezultat
raportat
489.125

Total
3.302.077

Banca Comerciala Romana S.A.

Situatia fluxurilor de numerar
Banca si Consolidat
penttru exercittiul financiar incheiatt la 31 decembrie 2005
In mii lei

Grup

Nota

Banca

2005

2004 *

2005

2004 *

764.283

835.496

712.788

780.906

140.079
382
280.770
1.166
74.293

102.943
(505)
9.291
323.875
7.465
67.581

126.771
382
274.680
1.167
71.987

90.751
(743)
324.024
7.428
65.590

18.884
-

(51.360)
-

11.344
-

(43.857)
(24.989)

(21.313)
(25.138)
(3.583)

3.706
1.025
(3.480)

(7.652)
(24.811)

22.095
(12.763)

1.229.823
79.673
(306.096)
(5.850.509)

1.296.037
(36.850)
(107.203)
(2.731.653)

1.166.656
11.857
14.838
(5.521.956)

1.208.442
21.008
70.451
(2.730.564)

1.826.138
(39.791)
29.692
4.323.419
56.549

(438.395)
(473)
402.379
3.467.644
113.626

1.424.185
(840)
(122.376)
4.372.642
(65.631)

19.169
379.277
3.643.200
53.760

1.348.898

1.965.112

1.279.375

2.664.743

(152.158)

(223.952)

(128.819)

(211.233)

1.196.740

1.741.160

1.150.556

2.453.510

Activitati de exploatare
Profit inainte de impozitare
Ajustari pentru elemente nemonetare:
Amortizare
Pierdere/(profit) net din vanzarea de imobilizari corporale
Pierdere din vanzarea participatiilor
Pierderi din deprecierea activelor
Provizioane pentru litigii
Cheltuieli pentru participarea salariatilor la profit
Modificarea valorii juste a activelor la valoarea justa
prin contul de profit si pierdere
Venituri din fond comercial negativ
Efectul cursului de schimb asupra imobilizarilor corporale
si impozitului amanat
Alte ajustari pentru elemente nemonetare
Venituri din dividende

10

10

Profit operational inainte de variatia activelor
si datoriilor de exploatare
(Cresterea)/descresterea plasamentelor la banci centrale
(Cresterea)/descresterea plasamentelor si creditelor la alte banci
(Cresterea) creditelor si avansurilor acordate clientilor
(Cresterea)/descresterea instrumentelor financiare
la valoare justa prin contul de profit si pierdere
(Cresterea)/descresterea altor active
Cresterea/(descresterea) depozitelor de la alte banci
Cresterea depozitelor de la clientela
Cresterea/(descresterea) altor datorii
Numerar din exploatare
Impozit pe profit platit
Flux de numerar generat din activitatea de exploatare
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Situatia fluxurilor de numerar ( continuare)
Banca si Consolidat
penttru exercittiul financiar incheiatt la 31 decembrie 2005
In mii lei

Grup

Nota

Banca

2005

2004 *

2005

2004 *

Activitati de investitii
(Achizitii nete)/incasari de numerar nete
din vanzarea de participatii
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale
Incasari in numerar din vanzarea de imobilizari corporale
Achizitii nete de titluri de valoare
Dividende primite

11.504
(215.880)
930
(727.143)
3.265

(64.933)
(176.387)
3.818
3.094

(23.417)
(139.950)
930
(499.319)
17.490

(93.766)
(85.385)
3.818
(513.823)
12.377

Flux de numerar folosit in activitatea de investitii

(927.324)

(234.408)

(644.266)

(676.779)

Activitati de finantare
Plata datoriilor de leasing financiar
Incasari nete din imprumuturi de la banci si institutii financiare
Incasari din obligatiuni emise
Dividende platite
Dividende platite intereselor minoritarilor

2.482.821
1.809.636
(327.549)
(8.009)

1.392.244
1.406
(166.935)
(3.402)

(29.017)
2.308.071
1.831.004
(327.549)
-

(25.467)
1.411.449
(166.935)
-

Flux de numerar generat din activitatea de finantare

3.956.899

1.223.313

3.782.509

1.219.047

Cresterea neta a soldului de numerar si echivalentelor de numerar
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar

4.226.315
9.518.056

2.730.066
6.787.990

4.288.799
9.310.128

2.995.778
6.314.350

13.744.371

9.518.056

13.598.927

9.310.128

Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar
* Vezi Nota 2

Fluxurile de numerar generate din activitatea de exploatare cuprind:
Grup

In mii lei
Dobanzi incasate
Dobanzi platite

2005
2.577.657
1.124.486
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2004
2.534.773
1.105.575

Banca
2005
2.427.671
1.068.438

2004
2.404.078
1.092.218

Banca Comerciala Romana S.A.

Situatia fluxurilor de numerar ( continuare)
Banca si Consolidat
penttru anul incheiatt la 31 decembrie 2005
Analiza numerarului si a echivalentelor de numerar
In mii lei
Numerar si conturi curente deschise la alte banci
Conturi curente si depozite plasate la banci centrale
Plasamente la banci - mai putin de 3 luni
Titluri de valoare la valoare justa prin contul
de profit si pierdere - mai putin de 3 luni
Titluri de valoare disponibile pentru vanzare

31 decembrie
2005
790.934
7.728.085
2.058.152

Grup
31 decembrie
2004
429.375
7.065.686
821.323

31 decembrie
2005
766.631
7.629.982
2.092.953

Banca
31 decembrie
2004
412.358
7.044.533
658.010

3.167.200

1.201.672
-

3.109.361

1.195.227
-

13.744.371

9.518.056

13.598.927

9.310.128

Numerar si echivalente de numerar in situatia
fluxurilor de numerar

Notele de la paginile 94 la 172 fac parte integranta din situatiile financiare.

93

Banca Comerciala Romana S.A.

Note la situatiile financiare
Banca si Consolidat
1. Introducere
Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") are sediul social in Romania. Situatiile financiare consolidate ale Bancii pentru exercitiul
incheiat la 31 decembrie 2005 cuprind Banca si filialele acesteia (denumite impreuna "Grupul").
O prezentare generala a filialelor care sunt incluse in situatiile financiare consolidate ale Grupului este inclusa in nota 20.
Aceste situatii financiare includ atat situatiile financiare consolidate ale Grupului (prezentate in coloanele "Grupul"), cat si situatiile
financiare individuale ale Bancii (prezentate in coloanele "Banca") pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2005.

2. Politici contabile semnificative
Politicile contabile semnificative ale Grupului si ale Bancii sunt definite in continuare ca metode si politici contabile semnificative ale
Grupului, daca nu este stipulat altfel.
a) Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare
Situatiile financiare ale Grupului si ale Bancii au fost intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara
("IFRS") si cu Interpretarile acestora adoptate de catre Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate ("IASB"). Costul
amortizat al instrumentelor financiare este calculat folosind metoda lineara, prezentata in Nota 2m, care reprezinta cea mai buna
estimare a conducerii pentru valoarea amortizarii corespunzatoare. In estimarea pierderilor din deprecierea valorii creditelor si creantelor,
Banca a aplicat metodologia interna prezentata in Nota 2l pentru a evalua deprecierea valorii pentru creditele si avansurile acordate
clientilor.
b) Bazele intocmirii
Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei noi ("RON"), rotunjite la cea mai apropiata mie, leul fiind moneda functionala si
moneda de prezentare a situatiilor financiare.
Situatiile financiare ale Grupului au fost intocmite pe baza conventiei valorii juste pentru instrumentele financiare derivate, activele si
datoriile financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere si cele disponibile pentru vanzare, cu exceptia acelora pentru care
valoarea justa nu poate fi stabilita in mod credibil.
Alte active financiare si datorii si active nefinanciare si datorii sunt prezentate la cost amortizat, valoare reevaluata sau cost istoric.
Activele non-curente disponibile pentru vanzare sunt prezentate la valoarea cea mai mica dintre valoarea neta contabila si valoarea
justa, mai putin costurile legate de vanzare.
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Note la situatiile financiare
Banca si Consolidat
2. Politici contabile semnificative (continuare)
b) Bazele intocmirii (continuare)
Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS presupune din partea conducerii utilizarea unor estimari, judecati si presupuneri
ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimarile si
presupunerile asociate acestor estimari sunt bazate pe experienta istorica precum si pe alti factori considerati rezonabili in contextul
acestor estimari. Rezultatele acestor estimari formeaza baza judecatilor referitoare la valorile contabile ale activelor si datoriilor care nu
pot fi obtinute din alte surse de informatii. Rezultatele actuale pot fi diferite de valorile estimarilor.
Estimarile si presupunerile sunt revizuite periodic. Revizuirile estimarilor contabile sunt recunoscute in perioada in care estimarea este
revizuita, daca revizuirea afecteaza doar acea perioada, sau in perioada in care estimarea este revizuita si perioadele viitoare daca
revizuirea afecteaza atat perioada curenta, cat si perioadele viitoare.
Judecatile efectuate de catre conducere in aplicarea IFRS care au un efect semnificativ asupra situatiilor financiare, precum si
estimarile ce implica un risc semnificativ al unei ajustari materiale in cursul anului viitor, sunt prezentate in Nota 4.
Aceste situatii financiare au fost intocmite pe baza IFRS-urilor in vigoare care sunt aplicabile pentru data de raportare a situatiilor
financiare anuale IFRS ale Grupului, 31 decembrie 2005. Politicile contabile adoptate si aplicate la nivelul Grupului sunt consistente
cu cele descrise in situatiile financiare intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara pentru exercitiul
financiar incheiat la 31 decembrie 2004, cu exceptia schimbarilor survenite ca urmare a aplicarii noilor IFRS si a standardelor revizuite,
dupa cum este prezentat in continuare.
Pentru ca informatiile sa fie comparabile, anumite elemente din situatiile financiare la 31 decembrie 2004 au fost reclasificate pentru
a fi in conformitate cu prezentarea din situatiile financiare curente.

Diferente intre situatiile financiare IFRS si situatiile financiare statutare
Forma in care sunt prezentate situatiile financiare este conforma cu modelul de raportare prevazut de IAS 30 ("Informatii ce trebuie
prezentate in situatiile financiare ale bancilor si ale institutiilor financiare similare").
Evidentele contabile ale Bancii sunt mentinute in RON, in conformitate cu legislatia contabila din Romania, precum si cu reglementarile
bancare in vigoare emise de Banca Nationala a Romaniei. Filialele din strainatate isi mentin evidentele contabile in conformitate cu
legislatia bancara aplicabila in jurisdictiile respective. Filialele din Romania isi mentin evidentele contabile in conformitate cu legislatia
contabila din Romania. Toate aceste evidente contabile ale Bancii si filialelor sale sunt denumite in continuare conturi statutare.
Aceste conturi au fost retratate pentru a reflecta diferentele existente intre conturile statutare si IFRS. In mod corespunzator, conturile
statutare au fost ajustate in cazul in care a fost necesar, pentru a armoniza aceste situatii financiare, in toate aspectele semnificative,
cu IFRS.
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Note la situatiile financiare
Banca si Consolidat
2. Politici contabile semnificative (continuare)
b) Bazele intocmirii (continuare)

Diferente intre situatiile financiare IFRS si situatiile financiare statutare (continuare)
Principalele deosebiri fata de situatiile financiare statutare, intocmite in conformitate cu reglementarile nationale sunt:
gruparea mai multor elemente in categorii mai cuprinzatoare;
ajustari de retratare in conformitate cu IAS 29 ("Raportarea financiara in economii hiperinflationiste") datorita faptului ca economia
romaneasca a fost o economie hiperinflationista pana la 31 decembrie 2003 (Vezi Nota 2f);
ajustari la valori juste si deprecierea valorii instrumentelor financiare, in conformitate cu IAS 39 ("Instrumente financiare - recunoastere
si evaluare");
ajustari ale contului de profit si pierdere pentru a evidentia anumite venituri si cheltuieli conform contabilitatii de angajamente;
prezentarea informatiilor necesare in conformitate cu IFRS.
c) Standarde, interpretari si amendamente publicate de catre IFRS care nu sunt inca intrate in vigoare
Anumite standarde noi, amendamente si interpretari la standardele deja existente au fost publicate si sunt necesare a fi aplicate pentru
perioadele incepand cu 1 ianuarie 2006, sau perioadele ulterioare, dar pe care Banca nu le-a adoptat mai devreme. Conducerea a
considerat urmatoarele standarde noi, amendamente si interpretari la standardele deja existente:
Amendament la IAS 19 "Beneficiile angajatilor - Castiguri si pierderi actuariale, planuri de grup si prezentari" (data de aplicare
incepand cu 1 ianuarie 2006). Amendamentul include optiunea de recunoastere a castigurilor si pierderilor actuariale in totalitate la
momentul la care apar, in afara contului de profit si pierdere, in situatia veniturilor si cheltuielilor recunoscute. Grupul nu este angajat
intr-un plan de beneficii pentru angajati care sa fie afectat de acest amendament.
Amendament la IAS 39 "Instrumente financiare - recunoastere si evaluare: Optiunea valorii juste" (data de aplicare incepand cu 1
ianuarie 2006). Acest amendament restrictioneaza posibilitatea clasificarii instrumentelor financiare in categoria "la valoare justa prin
contul de profit si pierdere". Grupul considera ca acest amendament nu ar trebui sa aiba un impact semnificativ asupra clasificarii
instrumentelor financiare, deoarece Grupul ar trebui sa se poata conforma noilor cerinte pentru clasificarea instrumentelor financiare
ca instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere.
Amendament la IAS 39 "Instrumente financiare - recunoastere si evaluare" si IFRS 4 "Contracte de asigurari - contracte de garantii
financiare" (data de aplicare incepand cu 1 ianuarie 2006). Amendamentul prevede ca garantiile care nu reprezinta contracte de
asigurari sa fie masurate la valoarea justa la momentul recunoasterii initiale. Grupul nu a emis astfel de garantii care sa fie afectate de
acest amendament.
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Note la situatiile financiare
Banca si Consolidat
2. Politici contabile semnificative (continuare)
c) Standarde, interpretari si amendamente publicate de catre IFRS care nu sunt inca intrate in vigoare (continuare)
IFRS 7 "Instrumente financiare: prezentari" (data de aplicare incepand cu 1 ianuarie 2007). Acest standard impune un numar crescut
de cerinte cu privire la prezentarile instrumentelor financiare ale Grupului. Va inlocui standardul IAS 30 "Informatii prezentate in situatiile
financiare ale bancilor si ale institutiilor financiare similare" si este aplicabil tuturor entitatilor ce pregatesc situatii financiare in
conformitate cu IFRS. Grupul considera ca numarul semnificativ de cerinte noi de prezentare se refera la obiectivele, politicile si
procesele managementului riscului financiar. Impactul modificarilor cerute de catre IFRS 7 nu a putut fi determinat la aceasta data.
Amendament la IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare - prezentari ale capitalurilor" (data de aplicare incepand cu 1 ianuarie 2007).
Ca o completare rezultata din IFRS 7 (vezi mai sus), acest standard prevede prezentari mai detaliate referitoare la structura
capitalului Grupului. Acest amendament va necesita prezentari mult mai detaliate referitoare la structura capitalului Bancii sau
Grupului. Impactul modificarilor cerute de catre amendamentul la IAS 1 nu a putut fi determinat la aceasta data.
Amendament la IAS 21 "Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar - investitia neta intr-o operatiune straina" (data de aplicare
incepand cu 1 ianuarie 2006). Amendamentul clarifica circumstantele in care un credit poate fi parte a investitiei nete intr-o
operatiune externa, precum si moneda in care acesta poate fi denominat. La ora actuala, Grupul nu detine astfel de investitii nete
in operatiuni straine ce ar putea fi afectate de acest amendament. Impactul modificarilor cerute de catre IAS 21 nu a putut fi
determinat la aceasta data.
IFRS 6 "Explorarea si evaluarea resurselor minerale" (data de aplicare incepand cu 1 ianuarie 2006). Standardul include o cerinta
specifica cu privire la diferentierea imobilizarilor corporale si necorporale utilizate in cadrul explorarilor pentru si evaluarea resurselor
minerale, specificand de asemenea nivelul la care testele de depreciere trebuie efectuate. Grupul nu are astfel de operatiuni care
ar putea fi afectate de cerintele acestui standard.
Amendament la IFRS 1 "Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara" si IFRS 6 "Explorarea
si evaluarea resurselor minerale" (data de aplicare incepand cu 1 ianuarie 2006). Amendamentul clarifica faptul ca cei ce aplica
pentru prima data IFRS pentru o perioada care incepe inainte de 1 ianuarie 2006 si care aplica IFRS 6 in mod voluntar nu trebuie
sa aplice prevederile referitoare la prezentari, recunoastere si evaluare cerute de IFRS 6 pentru valorile comparative incluse in
primele situatii financiare IFRS. Alternativ, IFRS 6 poate fi aplicat si in perioada comparativa. Aceste amendamente nu sunt relevante
pentru operatiunile Grupului deoarece acesta nu adopta pentru prima data Standardele Internationale de Raportare Financiara
incepand cu 1 ianuarie 2006 si, de asemenea, nu desfasoara operatiuni care ar putea fi afectate de aceste amendamente.
IFRIC 4 "Determinarea daca un aranjament contine un contract de leasing" (data de aplicare incepand cu 1 ianuarie 2006).
Interpretarea contine cerinte referitoare la anumite aranjamente sa fie recunoscute ca si operatiuni de leasing, chiar daca aceste
aranjamente nu sunt incheiate in forma legala a unui contract de leasing. Grupul nu a finalizat inca analizele referitoare la impactul
aplicarii acestei noi Interpretari.
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2. Politici contabile semnificative (continuare)
c) Standarde, interpretari si amendamente publicate de catre IFRS care nu sunt inca intrate in vigoare (continuare)
IFRIC 5 "Drepturi la interese din fonduri de lichidare, de restaurare si de reabilitare a mediului inconjurator" (data de aplicare
incepand cu 1 ianuarie 2006). Interpretarea trateaza fondurile create pentru scopul lichidarii, restaurarii sau reabilitarii mediului
inconjurator si a cheltuielilor similare. IFRIC 5 nu este relevant in cadrul operatiunilor Grupului.
IFRIC 6 "Datorii rezultate ca urmare a participarii in cadrul unor piete specifice - distrugerea echipamentelor electrice si electronice
uzate" (data de aplicare incepand cu 1 decembrie 2005). Interpretarea face referire la obligatiile rezultate din Directiva Uniunii
Europene referitoare la colectarea, tratamentul, recuperarea si distrugerea ecologica a echipamentelor uzate. IFRIC 6 nu este
relevant pentru operatiunile Grupului.
IFRIC 7 "Aplicarea abordarii de retratare in conformitate cu IAS 29 - Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste" (data de
aplicare incepand cu 1 martie 2006). Interpretarea contine clarificari referitoare la modalitatea de retratare a situatiilor financiare in
conformitate cu IAS 29 in primul an al identificarii existentei hiperinflatiei in cadrul economiei a carei moneda functionala este
folosita. IFRIC 7 nu este relevant pentru operatiunile Grupului.
IFRIC 8 "Scopul IFRS 2" (efectiv incepand cu 1 mai 2006). Interpretarea aduce clarificari cu privire la standardul IFRS 2 "Plati pe
baza de actiuni" ce se aplica aranjamentelor unde o entitate efectueaza plati pe baza de actiuni aferente unor considerente nule
sau inadecvate. IFRIC 8 nu este relevant pentru operatiunile Grupului.
d) Bazele consolidarii

i) Filiale
Filialele sunt entitati aflate sub controlul Bancii. Controlul exista atunci cand Banca are puterea de a conduce, in mod direct sau indirect,
politicile financiare si operationale ale unei entitati pentru a obtine beneficii din activitatile acesteia. La momentul evaluarii controlului
trebuie luate in calcul si drepturile de vot potentiale sau convertibile care sunt exercitabile in prezent.
Situatiile financiare ale filialelor sunt incluse in situatiile financiare consolidate din momentul in care incepe exercitarea controlului si pana
in momentul incetarii acestuia.
Adoptarea IAS 27 revizuit ("Situatii Financiare Consolidate si Individuale") (revizuit 2004) a avut ca rezultat schimbarea de catre Banca
a metodei contabile pentru investitiile in filialele consolidate, care nu sunt clasificate ca fiind disponibile pentru vanzare in situatiile
financiare individuale ale Bancii, de la metoda punerii in echivalenta la cost retratat. Aceasta modificare a fost aplicata retrospectiv in
situatiile financiare si a fost inclusa in determinarea soldurilor de deschidere ale fiecarei componente de capitaluri proprii afectata pentru
perioada cea mai recenta prezentata (vezi Situatia evolutiei capitalului propriu). Toate celelalte sume comparative prezentate in contul
de profit si pierdere si in bilantul contabil pentru fiecare din perioadele anterioare prezentate au fost ajustate ca si cum costul retratat
ar fi fost utilizat dintotdeauna pentru contabilizarea participatiilor in filialele consolidate.
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d) Bazele consolidarii (continuare)

i) Filiale (continuare)
Pentru determinarea costului retratat ca baza pentru inregistrarea in situatiile sale financiare individuale, Banca a retratat investitiile in
filialele consolidate folosind un indice general al preturilor de la data achizitiei pana la 31 decembrie 2003, cand Romania a incetat sa
mai aiba o economie hiperinflationista.

ii) Entitati asociate
Entitatile asociate sunt acele societati in care Grupul poate exercita o influenta semnificativa, dar nu si control asupra politicilor financiare
si operationale. Situatiile financiare consolidate includ cota-parte a Grupului din rezultatele entitatilor asociate pe baza metodei punerii
in echivalenta, de la data la care Grupul a inceput sa exercite influenta semnificativa si pana la data la care aceasta influenta inceteaza.
In cazul in care cota-parte a Grupului din pierderile entitatii asociate depaseste valoarea contabila a investitiei, valoarea contabila este
redusa la valoarea zero iar pierderile ulterioare nu sunt recunoscute cu exceptia situatiei in care Grupul are obligatii legale sau
constructive sa efectueze plati in numele entitatii asociate.
Participatiile in care Banca detine intre 20% si 50% din drepturile de vot, dar asupra carora nu exercita o influenta semnificativa sunt
clasificate ca active financiare disponibile pentru vanzare.

iii) Tranzactii eliminate la consolidare
Soldurile si tranzactiile in interiorul Grupului, ca si profiturile nerealizate rezultate din tranzactii in interiorul Grupului, sunt eliminate in
totalitate in situatiile financiare consolidate. Profiturile nerealizate rezultate din tranzactiile cu entitati asociate sau controlate in comun
sunt eliminate in limita procentului de participare a Grupului.
Profiturile nerealizate rezultate in urma tranzactiilor cu o entitate asociata sunt eliminate in contrapartida cu investitia in societatea
asociata. Pierderile nerealizate sunt eliminate in mod identic cu profiturile nerealizate, dar numai in masura in care nu exista indicii de
depreciere.
e) Tranzactii in moneda straina

i) Moneda functionala si de prezentare
Elementele incluse in situatiile financiare ale fiecarei entitati din Grup sunt evaluate folosind moneda mediului economic principal in care
entitatea opereaza ("moneda functionala"). Situatiile financiare consolidate sunt prezentate in RON, care este si moneda functionala si
de prezentare a Bancii.

ii) Tranzactii si solduri
Operatiunile exprimate in moneda straina sunt transformate in moneda functionala la cursul oficial de schimb de la datele decontarii
tranzactiilor.
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e) Tranzactii in moneda straina (continuare)

ii) Tranzactii si solduri (continuare)
Castigurile sau pierderile din decontarea acestora si din conversia folosind cursul de schimb de la sfarsitul exercitiului financiar a
activelor si datoriilor monetare denominate in moneda straina, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, cu exceptia celor care
au fost recunoscute in capitalurile proprii ca urmare a inregistrarii in conformitate cu contabilitatea de acoperire a riscurilor. Diferentele
de conversie asupra elementelor nemonetare, cum ar fi participatiile detinute la valoare justa prin contul de profit si pierdere, sunt
prezentate ca fiind castiguri sau pierderi din valoarea justa. Diferentele de conversie asupra elementelor nemonetare, cum ar fi
instrumentele financiare clasificate ca fiind disponibile pentru vanzare, sunt incluse in rezerva provenind din modificarea valorii juste a
acestor instrumente financiare.

iii) Operatiuni externe
Rezultatele si pozitia financiara a operatiunilor externe, adica toate entitatile Grupului (dintre care nici una nu utilizeaza moneda unei
economii hiperinflationiste) ce au o moneda functionala diferita de moneda de prezentare sunt transformate in moneda de prezentare
dupa cum urmeaza:
activele si datoriile, atat monetare cat si nemonetare, ale operatiunilor externe au fost transformate la cursul de inchidere la data
bilantului;
elementele de venituri si cheltuieli ale operatiunilor externe au fost transformate la cursul mediu de schimb al perioadei, ca o estimare
pentru cursurile de schimb aferente datelor tranzactiilor; si
toate diferentele rezultate au fost clasificate ca si capitaluri proprii pana la momentul cedarii investitiei.
Cursurile de schimb ale principalelor monede straine au fost:
Valuta
Euro (EUR)
Dolar SUA (USD)

31 decembrie
2005
1: RON 3,6771
1: RON 3,1078

31 decembrie
2004
1: RON 3,9663
1: RON 2,9067

% Crestere /
(descrestere)
(7,3%)
6,9%

f) Metoda contabila pentru efectele hiperinflatiei
In conformitate cu IAS 29 si IAS 21, situatiile financiare ale unei entitati a carei moneda functionala este moneda unei economii
hiperinflationiste ar trebui prezentate in unitatea de masura curenta la data incheierii bilantului (elemente nemonetare sunt retratate
folosind un indice general al preturilor de la data achizitiei sau a contributiei).
IAS 29 indica faptul ca economiile trebuie considerate ca fiind hiperinflationiste daca, pe langa alti factori, rata cumulata a inflatiei pe o
perioada de trei ani depaseste 100%.
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f) Metoda contabila pentru efectele hiperinflatiei (continuare)
Scaderea continua a ratei inflatiei si alti factori legati de caracteristicile mediului economic din Romania, indica faptul ca economia a
carei moneda functionala a fost adoptata de catre Grup, a incetat sa mai fie hiperinflationista, cu efect asupra perioadelor financiare
incepand cu 1 ianuarie 2004. Asadar, prevederile IAS 29 nu au mai fost adoptate in intocmirea situatiilor financiare.
Astfel, valorile exprimate in unitatea de masura curenta la 31 decembrie 2003 sunt tratate ca baza pentru valorile contabile raportate
in aceste situatii financiare consolidate si nu reprezinta valori evaluate, cost de inlocuire, sau oricare alta masurare a valorii curente a
activelor sau a preturilor la care tranzactiile ar avea loc in acest moment.
g) Instrumente financiare derivate
Instrumentele financiare derivate sunt recunoscute initial la valoarea justa. Dupa recunoasterea initiala, derivativele sunt ulterior masurate
la valorile lor juste fara nici o deducere legata de costurile aferente vanzarii.
Cea mai buna dovada a valorii juste a unui instrument financiar la recunoasterea initiala este pretul de tranzactionare (i.e. valoarea justa
a sumei platite sau primite), cu exceptia cazurilor in care valoarea justa a acelui instrument este evidentiata prin comparatie cu alte
tranzactii similare din piata de referinta cu acelasi tip de instrument (i.e. fara modificari sau reformulari) sau bazate pe tehnici de evaluare
ale caror variabile includ numai informatii din piete de referinta.
Anumite instrumente financiare derivative incorporate in alte instrumente financiare trebuie sa fie separate de contractul cadru si
contabilizate ca instrumente finaciare derivative daca riscurile si caracteristicile economice ale derivativului incorporat nu sunt legate
indeaproape de riscurile si caracteristicile economice ale contractului cadru si acesta nu este evaluat la valoare justa prin contul de
profit si pierdere. Instrumentele financiare derivative incorporate sunt masurate la valoarea justa iar schimbarile se recunosc in contul
de profit si pierdere.
h) Active financiare si datorii financiare

i) Clasificare
Grupul a clasificat instrumentele financiare in urmatoarele categorii:

Active si datorii financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere. Aceasta categorie are doua subcategorii: active financiare
sau datorii financiare detinute pentru tranzactionare, si instrumente financiare desemnate la valoare justa prin contul de profit si pierdere
la momentul recunoasterii initiale. Un instrument financiar este clasificat in aceasta categorie daca a fost achizitionat in principal in
scopul obtinerii de profit pe termen scurt sau daca a fost desemnat in aceasta categorie de catre conducerea entitatii. Aceste
instrumente financiare includ titluri de valoare si contracte derivative care nu sunt folosite in relatii de acoperire a riscului.
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Toate instrumentele derivate aflate intr-o pozitie neta activa (valoare justa pozitiva) sunt prezentate ca active financiare detinute pentru
tranzactionare, iar cele aflate intr-o pozitie neta pasiva (valoare justa negativa care genereaza pierdere) sunt prezentate ca datorii
financiare detinute pentru tranzactionare.
In conformitate cu IAS 39 revizuit "Instrumente financiare: recunoastere si evaluare" (revizuit 2004), Grupul a desemnat toate titlurile de
valoare, care au fost anterior recunoscute ca disponibile pentru vanzare la 31 decembrie 2004, ca active financiare la valoare justa
prin contul de profit si pierdere, cu exceptia acelor titluri desemnate ca investitii detinute pana la scadenta in situatiile financiare
individuale ale Bancii, care au fost reclasificate ca si active financiare disponibile pentru vanzare in situatiile financiare consolidate ale
Grupului. Aceasta schimbare a fost aplicata retrospectiv in cadrul situatiilor financiare consolidate ale Grupului si toate valorile
comparative prezentate in contul de profit si pierdere si in bilant pentru fiecare perioada anterioara au fost retratate folosind noua
clasificare.

Creditele si creantele sunt active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile care nu sunt cotate pe o piata activa, altele decat
cele pe care Grupul intentioneaza sa le vanda imediat sau in viitorul apropiat, acelea pe care Grupul, in momentul recunoasterii initiale,
le clasifica ca fiind la valoare justa prin contul de profit si pierdere, acelea pe care Grupul, in momentul recunoasterii initiale, le clasifica
ca fiind disponibile pentru vanzare sau cele pentru care detinatorul nu isi poate recupera in mod substantial toata investitia sa initiala,
din alte motive decat deteriorarea creditului. Creditele si creantele cuprind creditele si avansurile catre banci si clienti.
Investitiile detinute pana la scadenta reprezinta acele active financiare nederivate cu plati fixe sau determinabile si scadenta fixa pe
care Grupul are intentia ferma si posibilitatea de a le pastra pana la scadenta. Acestea includ o parte din titlurile de valoare. In cazul
in care Grupul decide sa vanda o parte semnificativa din activele detinute pana la scadenta in timpul exercitiului financiar curent sau
in decursul celor doua exercitii financiare precedente, intreaga categorie va fi reclasificata la disponibila pentru vanzare.
Activele financiare disponibile pentru vanzare sunt acele active financiare care sunt desemnate ca disponibile pentru vanzare sau care
nu sunt clasificate drept credite si creante, investitii detinute pana la scadenta, sau active financiare la valoarea justa prin contul de
profit si pierdere. Titlurile de valoare achizitionate in timpul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2005 au fost clasificate ca
disponibile pentru vanzare.
ii) Recunoastere
Cumpararile sau vanzarile obisnuite de active financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere si instrumentele disponibile
pentru vanzare sunt recunoscute la data la care Grupul se angajeaza sa achizitioneze sau sa vanda aceste active. Creditele si
creantele sunt recunoscute cand are loc transferul de numerar catre debitor sau cand serviciile sunt prestate catre clienti. Investitiile
financiare detinute pana la scadenta sunt recunoscute la data la care sunt transferate Grupului.
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iii) Evaluare
Activele financiare si datoriile financiare sunt evaluate initial la valoare justa plus, in cazul activelor financiare si datoriilor financiare altele
decat cele la valoare justa prin contul de profit si pierdere, costurile de tranzactionare direct atribuibile.
Ulterior recunoasterii initiale, toate activele financiare, inclusiv derivativele, sunt evaluate la valoarea justa, fara deducerea costurilor de
tranzactionare care pot aparea la vanzare, cu urmatoarele exceptii:
creditele si creantele, evaluate la cost amortizat folosind metoda lineara. Metoda lineara de amortizare folosita pentru determinarea
costului amortizat reprezinta cea mai buna estimare a managmentului pentru valoarea amortizarii corespunzatoare.
investitii detinute pana la scadenta, evaluate la cost amortizat folosind metoda dobanzii efective.
investitiile in participatii care nu sunt cotate pe o piata activa si a caror valoare justa nu poate fi evaluata cu precizie si derivativele
care sunt legate si trebuie decontate prin transferarea acestor instrumente necotate de natura capitalurilor proprii, care trebuie
evaluate la cost.
Ulterior recunoasterii initiale, datoriile financiare sunt evaluate la cost amortizat folosind medoda dobanzii efective, cu exceptia datoriilor
financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere. Astfel de datorii, inclusiv derivativele, sunt evaluate la valoarea justa.

iv) Principiile masurarii valorii juste
Valoarea justa a activelor financiare cotate pe o piata activa se bazeaza pe cotatiile de pret 'bid' pe acea piata la data bilantului. In
cazul in care nu exista o cotatie de pret pe piata, valoarea justa a instrumentelor financiare se estimeaza folosind modele pentru
stabilirea preturilor sau tehnici de actualizare a fluxurilor de numerar.
Atunci cand este folosita analiza fluxurilor de numerar actualizate, fluxurile de numerar viitoare se bazeaza pe cele mai bune estimari
ale conducerii si rata de actualizare este o rata de piata la data bilantului aferenta unor instrumente financiare care au aceiasi termeni
si aceleasi caracteristici. Atunci cand se folosesc modele pentru stabilirea preturilor unei optiuni, datele introduse se bazeaza pe
masuratori ale pietei la data bilantului. In cazul in care valoarea justa nu poate fi estimata cu suficienta acuratete, participatiile pentru
care nu exista un pret de piata cotat pe o piata activa sunt evaluate la cost si sunt testate periodic pentru depreciere.
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v) Castiguri si pierderi rezultate in urma evaluarii ulterioare
Castigurile si pierderile rezultate in urma modificarii valorii juste a activelor financiare sau datoriilor financiare la valoare justa prin contul
de profit si pierdere care nu sunt parte a unei relatii de acoperire a riscurilor sunt incluse in contul de profit si pierdere in perioada in
care ele apar. Castigurile si pierderile rezultate in urma modificarii valorii juste a activelor financiare disponibile pentru vanzare sunt
recunoscute direct in capitalurile proprii, pana cand activul financiar este derecunoscut sau depreciat, la care moment castigul sau
pierderea cumulata recunoscuta anterior in capitaluri proprii este recunoscuta in contul de profit si pierdere. Totusi, dobanda calculata
utilizand metoda ratei de dobanda efectiva este recunoscuta in contul de profit si pierdere. Dividendele aferente participatiilor
disponibile pentru vanzare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand dreptul entitatii de a primi plata dividendelor
este stabilit.

vi) Instrumente specifice
Numerar si echivalente de numerar
Numerarul si echivalentele de numerar constau in numerarul efectiv si conturile nostro la banci.
In scopul intocmirii situatiei fluxurilor de numerar, numerarul si echivalentele de numerar includ: numerarul efectiv, numerarul depozitat
la banci centrale, conturile nostro la banci, plasamentele la banci centrale si la alte banci, titlurile de stat emise de Guvernul Romaniei
si certificate de depozit emise de banci centrale, avand scadenta initiala sub 90 de zile.
Conturi curente si plasamente la banci centrale
Conturile curente si plasamentele la banci centrale cuprind conturi curente si depozite plasate la banci centrale.
Titluri de valoare
Titlurile de valoare precum obligatiunile emise de Guvernul Romaniei pe care Grupul are intentia si abilitatea de a le detine pana la
scadenta sunt clasificate ca active detinute pana la scadenta. Titlurile de valoare detinute pana la scadenta sunt evaluate la costul
amortizat.
Alte titluri de valoare, precum titlurile de stat emise de Guvernul Romaniei, certificate de depozit emise de catre bancile centrale,
precum si obligatiuni ale altor emitenti din sectorul public si cel privat sunt clasificate fie ca active financiare la valoare justa prin contul
de profit si pierdere, fie ca active financiare disponibile pentru vanzare. Titlurile denominate in moneda straina, clasificate fie ca active
financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere, fie ca active disponibile pentru vanzare sunt prezentate la valoarea justa,
determinata pe baza preturilor de piata 'bid'.
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Titluri de valoare (continuare)
Titlurile de valoare emise de Guvernul Romaniei pe piata locala nu sunt cotate pe o piata activa care sa ofere o baza credibila pentru
determinarea valorii juste. In consecinta, valoarea justa a acestor titluri a fost estimata utilizand tehnici de actualizare a fluxurilor de
numerar, pe baza ratei de referinta predominante folosite de participantii pietei acestor titluri din Romania.
Alte participatii sunt clasificate ca disponibile pentru vanzare si sunt inregistrate la valoarea lor justa. In cazul in care valoarea lor justa
nu poate fi stabilita in mod credibil, participatiile sunt inregistrate la cost retratat mai putin un provizion pentru deprecierea valorii.
Credite si avansuri acordate bancilor si clientilor
Creditele si avansurile acordate bancilor si clientilor sunt clasificate ca si credite si creante. Creditele si creantele sunt prezentate in
bilant la cost amortizat, folosind metoda lineara (vezi politica contabila 2m), mai putin provizionul inregistrat pentru deprecierea valorii
creditelor pentru a reflecta valoarea recuperabila estimata (vezi politica contabila 2l).
Creante aferente contractelor de leasing financiar
Contractele de leasing in care Grupul transfera intr-o masura semnificativa toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate
asupra bunului sunt clasificate ca leasing financiar. Grupul recunoaste o creanta egala cu valoarea actualizata a ratelor de leasing,
incluzand valoarea reziduala.
Diferenta dintre creanta bruta din leasing financiar si valoarea actualizata a creantei este inregistrata ca venit financiar amanat si
recunoscut pe toata durata leasingului, utilizandu-se metoda dobanzii efective. Creantele din contractele de leasing financiar sunt
incluse in cadrul creditelor si avansurilor acordate clientilor.
Anterior adoptarii IAS 17 revizuit (2004), Grupul recunostea contractele de leasing la inceputul contractului de leasing, care era cel mai
recent moment dintre data contractului de leasing si data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale contractului
de leasing. IAS 17 revizuit face distinctia intre inceputul contractului de leasing, cand este clasificat contractul de leasing, si inceputul
perioadei de leasing, cand are loc recunoasterea. Aceasta schimbare de politica contabila a fost aplicata retrospectiv.
Pe baza politicii contabile revizuite Grupul nu a recunoscut la 31 decembrie 2005 in cadrul creantelor aferente contractelor de leasing
financiar, valoarea contractelor semnate cu clienti pentru care activele nu au fost livrate de la furnizorii locatorului. Ajustarea a fost
aplicata retrospectiv pentru a diminua valoarea recunoscuta a creantelor de leasing financiar si o ajustare echivalenta a valorii
recunoscute a altor datorii. Aceasta ajustare nu a avut nici un impact asupra contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar
incheiat la 31 decembrie 2005.
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i) Derecunoasterea
Activele financiare sunt derecunoscute atunci cand drepturile de a primi fluxuri de numerar din acele active financiare expira, sau atunci
cand Grupul a transferat in mod semnificativ toate riscurile si beneficiile dreptului de proprietate.
j) Tranzactii de rascumparare
Titlurile de valoare, precum titlurile de stat emise de Guvernul Romaniei, care sunt vandute in baza contractelor de rascumparare nu
sunt derecunoscute in bilantul contabil si sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile aplicabile activelor financiare la valoare
justa prin contul de profit si pierdere si a activelor financiare disponibile pentru vanzare. Sumele incasate din vanzarea titlurilor in baza
contractelor de rascumparare sunt recunoscute drept depozite de la banci sau clienti.
Investitiile achizitionate in cadrul unor acorduri de a revinde investitii substantial identice la o anumita data in viitor la un pret fix ("acorduri
de rascumparare inversa") nu sunt recunoscute. Sumele platite sunt recunoscute drept credite acordate bancilor sau clientilor.
Diferenta dintre pretul de vanzare si cel de rascumparare este considerata dobanda si este recunoscuta in baza contabilitatii de
angajamente pe perioada tranzactiei. In baza evaluarii conducerii, aceasta metoda de calcul genereaza un rezultat financiar care nu
este diferit in mod semnificativ fata de cel rezultat prin aplicarea metodei dobanzii efective.
k) Compensari
Activele si datoriile financiare sunt compensate, iar rezultatul net este prezentat in bilantul contabil doar atunci cand exista un drept legal
de compensare si daca exista intentia decontarii lor pe o baza neta sau daca se intentioneaza realizarea activului si stingerea datoriei
in mod simultan.
l) Provizioane pentru deprecierea valorii activelor

Active la cost amortizat
La data fiecarui bilant contabil, Grupul analizeaza daca exista vreun indiciu obiectiv, potrivit caruia un activ financiar sau un grup de
active financiare este depreciat. Un activ financiar sau un grup de active financiare este depreciat si apar pierderi din depreciere daca
si numai daca exista indicii obiective cu privire la deprecierea acestora ca rezultat al unuia sau mai multor evenimente aparute dupa
recunoasterea initiala a activului ("eveniment generator de pierderi"), iar evenimentul sau evenimentele generatoare de pierdere au un
impact asupra fluxurilor de numerar viitoare ale activului financiar sau grupului de active financiare care poate fi estimat in mod credibil.
Nu intotdeauna este posibila identificarea unui singur eveniment izolat care sa genereze deprecierea. Cel mai probabil, deprecierea
este rezultatul efectului combinat al unui grup de evenimente. Pierderile asteptate ca urmare a evenimentelor viitoare, oricat de sigure
ar fi ele, nu sunt recunoscute.
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l) Provizioane pentru deprecierea valorii activelor (continuare)

Active la cost amortizat (continuare)
Daca exista indicii obiective ca a avut loc o pierdere din deprecierea creditelor si creantelor sau a investitiilor detinute pana la scadenta
inregistrate la cost amortizat, atunci pierderea este masurata ca diferenta intre valoarea contabila a activului si valoarea actualizata a
fluxurilor viitoare de numerar utilizand metoda ratei efective a dobanzii activului financiar la momentul initial (i.e. rata efectiva a dobanzii
calculata la momentul recunoasterii initiale). Daca un credit, creanta sau investitie detinuta pana la scadenta are o rata variabila a
dobanzii, rata de actualizare pentru evaluarea oricarei pierderi din amortizare este rata variabila curenta a dobanzii. Valoarea contabila
a activului va fi redusa fie in mod direct, fie prin folosirea unui cont de provizion. Valoarea pierderii va fi recunoscuta in contul de profit
si pierdere.
Daca intr-o perioada urmatoare, pierderea din depreciere se diminueaza si aceasta diminuare este legata in mod obiectiv de un
eveniment care a avut loc ulterior momentului recunoasterii deprecierii, pierderea din depreciere anterior recunoscuta este reluata fie
direct, fie prin ajustarea unui cont de provizion. Suma reluata va fi recunoscuta in contul de profit si pierdere.
Credite si avansuri acordate clientilor
Banca, in functie de metodologia interna de evaluare a deprecierii, a inclus informatii legate de urmatoarele evenimente generatoare
de pierdere, ca dovada obiectiva asupra deprecierii creditelor acordate clientilor sau grupurilor de clienti:
(a) dificultati financiare semnificative ale imprumutatului, determinate in conformitate cu sistemul intern al Bancii de evaluare a clientilor;
(b) o incalcare a contractului, cum ar fi neplata sau intarzierea la plata a principalului sau dobanzii (individual sau in acelasi grup de
debitori);
(c) creditorul, din motive legale sau economice legate de situatia financiara indoielnica a imprumutatului, acorda acestuia anumite
concesii pe care altfel nu le-ar fi acordat, cum ar fi o rescadentare a principalului si a dobanzilor de plata;
(d) exista date indicative ca imprumutatul va intra in faliment sau intr-o alta forma de reorganizare financiara;
(e) existenta unor informatii credibile care sa indice existenta unor factori economici si sociali ce pot influenta in mod negativ domeniul
de activitate in care isi desfasoara activitatea debitorii si acestia pot fi afectati.
La momentul initial, Banca evalueaza daca exista indicii obiective de depreciere, asa dupa cum sunt prezentate mai sus, in mod
individual pentru credite acordate clientilor care sunt individual semnificative, sau in mod individual sau colectiv pentru credite care nu
sunt individual semnificative.
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Credite si avansuri acordate clientilor (continuare)
In situatia in care Banca considera ca nu exista indicii obiective de depreciere pentru un activ financiar evaluat individual, fie ca acesta
este semnificativ sau nu, aceasta va include creditele acordate clientilor intr-un grup de credite cu caracteristici ale riscului de credit
similare si testeaza in mod colectiv grupul de credite pentru depreciere. Creditele acordate clientilor care sunt evaluate in mod individual
pentru depreciere si pentru care un provizion este sau continua sa fie recunoscut nu mai sunt incluse in grupurile de credite cu
caracteristici similare ale riscului de credit supuse evaluarii colective. Calculul valorii actualizate a fluxurilor viitoare de numerar ale unui
credit garantat, reflecta fluxurile care pot rezulta din recuperarea garantiilor minus costurile legate de obtinerea si vanzarea garantiilor,
fie ca recuperarea este sau nu probabila.
In scopul evaluarii colective a deprecierii, creditele acordate clientilor sunt grupate pe baza caracteristicilor similare ale riscului de credit
care sunt indicative pentru capacitatea debitorului de a plati toate sumele datorate in conformitate cu termenii contractuali (de exemplu,
pe baza evaluarii riscului de credit de catre Banca, care tine cont de industrie pentru persoanele juridice si de locatia geografica,
restantele si alti factori relevanti pentru clientii persoane fizice).
Conducerea considera ca aceste caracteristici alese sunt cea mai buna estimare a trasaturilor relevante ale riscului de credit relevant
pentru estimarea fluxurilor viitoare de numerar pentru credite de acest tip, ca fiind relevante pentru capacitatea debitorului de a plati
toate sumele datorate in conformitate cu termenii contractuali.
Fluxurile viitoare de numerar aferente unui grup de credite care sunt evaluate in mod colectiv pentru depreciere sunt estimate pe baza
experientei pierderilor istorice pentru credite cu caracteristici de risc similare cu cele ale grupului. Pierderile istorice sunt ajustate in baza
datelor curente observabile pentru a reflecta efectele conditiilor curente care nu au afectat perioada pe care se bazeaza calculul
pierderilor istorice si pentru a inlatura efectele conditiilor existente in perioada istorica si care nu mai sunt valabile in prezent.
In anii anteriori, Banca nu a evaluat fluxurile de numerar viitoare actualizate la rata de dobanda efectiva pentru creditele individual
semnificative si pentru portofoliile de credite deoarece mediul economic si de raportare curent in care imprumutatii si-au desfasurat
activitatea a facut imposibil pentru Banca sa obtina informatii credibile despre fluxurile viitoare de numerar din credite. Prin urmare,
Banca a aplicat metodologia recomandata de Banca Mondiala, care prevedea ca provizioanele pentru deprecierea valorii creditelor sa
fie evaluate pe baza istoricului serviciului datoriei si performantelor financiare ale imprumutatilor si evaluarii prudente a garantiilor ca cea
mai buna estimare practica a acestor provizioane. Banca si-a dezvoltat o noua metodologie pentru estimarea deprecierii creditelor
acordate clientilor si a aplicat-o la 31 decembrie 2005. Aplicarea in practica a acestei metodologii a fost limitata de lipsa informatiilor
cu privire la rata efectiva a dobanzii la momentul acordarii creditelor si de estimarea sumelor si perioadelor utilizate in calculul fluxurilor
viitoare de numerar asteptate de la imprumutati.
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Credite si avansuri acordate clientilor (continuare)
In aplicarea acestei metodologii noi, pentru creditele individual semnificative si individual nesemnificative cu indicii de depreciere, Banca
a luat in considerare doar fluxurile viitoare de numerar ce vor rezulta din obtinerea si vanzarea garantiilor. Efectul aplicarii acestei
metodologii noi de estimare a deprecierii creditelor nu a fost determinat retrospectiv, deoarece acest lucru nu a fost posibil.
Banca revizuieste in mod regulat metodologia si estimarile folosite pentru calculul fluxurilor viitoare de numerar cu scopul de a reduce
diferentele dintre estimarile legate de pierderi si experienta efectiva a pierderilor (de exemplu, experienta pierderilor istorice folosite ca
baza pentru evaluarea colectiva a deprecierii creditelor poate fi ajustata pentru a reflecta asemenea diferente intre estimarile legate de
pierderi si pierderea efectiva).
Datorita limitarilor prezentate mai sus, valoarea estimata poate diferi fata de valoarea care ar fi fost obtinuta daca ar fi existat informatii
referitoare la rata efectiva a dobanzii la momentul acordarii creditelor si daca Banca ar fi detinut experienta istorica suficienta in obtinerea
de informatii credibile cu privire la perioadele si sumele aferente fluxurilor viitoare de numerar. In baza metodologiei actuale, efectul
probabil al variatiei cu +/- 10 procente a estimarilor valorii prezente nete a fluxurilor viitoare de numerar actualizate atat pentru evaluarea
individuala cat si pentru cea colectiva sunt prezentate in Nota 4.

Active financiare disponibile pentru vanzare
In cazul activelor financiare disponibile pentru vanzare, atunci cand o scadere in valoarea justa a unui activ financiar disponibil pentru
vanzare a fost recunoscuta direct in capitalurile proprii si exista dovezi obiective ca activul este depreciat, pierderea cumulata ce a fost
recunoscuta direct in capitalurile proprii va fi reluata din conturile de capitaluri proprii si recunoscuta in contul de profit si pierdere chiar
daca activul financiar nu a fost inca derecunoscut. Valoarea pierderii cumulate care este reluata din conturile de capitaluri proprii in
contul de profit si pierdere va fi diferenta dintre costul de achizitie (net de rambursarile de principal si amortizare) si valoarea justa
curenta, minus orice pierdere din deprecierea acelui activ financiar recunoscuta anterior in contul de profit si pierdere.
Pierderile din deprecierea activelor recunoscute in contul de profit si pierdere aferente unor participatii clasificate ca fiind disponibile
pentru vanzare, nu vor fi reluate in contul de profit si pierdere. In cazul in care, intr-o perioada ulterioara, valoarea justa a unui titlu de
valoare disponibil pentru vanzare creste, iar aceasta crestere poate fi legata in mod obiectiv de un eveniment care a avut loc ulterior
recunoasterii in contul de profit si pierdere a pierderilor anterioare, pierderea din depreciere trebuie reversata si suma trebuie
recunoscuta in contul de profit si pierdere.
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Active financiare prezentate la cost
Daca exista indicii obiective asupra unei pierderi din deprecierea unei participatii nelistate care nu sunt prezentate la valoare justa
deoarece valoarea lor justa nu poate fi masurata in mod credibil, sau asupra unui activ financiar derivat care este legat sau care
urmeaza a fi decontat printr-un astfel de instrument nelistat, valoarea pierderii din depreciere este masurata ca diferenta dintre valoarea
contabila a activului financiar si valoarea actualizata a fluxurilor viitoare de numerar utilizand rata de rentabilitate interna curenta a pietei
pentru un activ financiar similar. Astfel de pierderi din depreciere nu sunt reversate.

Alte active decat activele financiare
Valoarea contabila inregistrata a activelor Grupului, altele decat creantele privind impozitul amanat (vezi politica contabila 2v), este
revizuita la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar pentru a se determina daca exista indicii obiective de depreciere. In situatia in care exista
astfel de indicii, se estimeaza valoarea recuperabila a activului. O pierdere din depreciere este recunoscuta atunci cand valoarea
contabila a activului depaseste valoarea sa recuperabila. Pierderile din deprecierea acestor active sunt recunoscute in contul de profit
si pierdere.
Grupul revizuieste valoarea contabila a terenurilor si a cladirilor la fiecare data a bilantului contabil. Pentru terenurile si cladirile cu indicii
obiective de depreciere, valoarea recuperabila estimata de catre Banca pentru aceste active este maximul dintre pretul net de vanzare
si valoarea de utilizare a acestora.
O pierdere din depreciere aferenta fondului comercial nu se reverseaza intr-o perioada ulterioara. In cazul altor active, altele decat
fondul comercial, pierderile generate de deprecierea valorii sunt reversate daca a existat o modificare in estimarile utilizate in
determinarea valorii recuperabile. O pierdere din deprecierea valorii activelor este reversata numai in situatia in care valoarea contabila
a activului nu depaseste valoarea contabila care ar fi fost determinata, neta de amortizare sau depreciere, in cazul in care nici o
pierdere din depreciere nu ar fi fost recunoscuta.
m) Venituri si cheltuieli din dobanzi
Cheltuielile si veniturile din dobanzi aferente instrumentelor financiare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la cost amortizat
folosind metoda lineara in cazul creditelor acordate clientilor si metoda dobanzii efective in cazul celorlalte instrumente financiare.
Metoda dobanzii efective este o metoda de calcul a costului amortizat al unui activ financiar sau a unei datorii financiare si de alocare
a venitului sau a cheltuielii din dobanzi pe o perioada relevanta de timp. Rata dobanzii efective este rata exacta care actualizeaza
fluxurile viitoare estimate de numerar de platit sau de incasat pe perioada de viata a instrumentului financiar, sau, cand e cazul, pe o
perioada mai scurta, la valoarea neta raportata a activului sau datoriei financiare.
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m) Venituri si cheltuieli din dobanzi (continuare)
Pentru calculul ratei dobanzii efective, Grupul estimeaza fluxurile viitoare de numerar, luand in considerare toti termenii contractuali ai
instrumentului financiar (de exemplu, plati in avans, optiuni call si alte optiuni) dar nu tine cont de pierderi viitoare din credit. Metoda
de calcul include toate spezele si comisioanele platite sau primite intre partile contractuale care sunt parte integranta a dobanzii
efective, costurile de tranzactionare, si alte prime si disconturi.
Metoda de amortizare liniara este metoda de calcul a costului amortizat al creditelor acordate clientilor prin care comisioanele initiale
primite intre partile contractuale care ar trebui sa fie parte integranta din rata de dobanda efectiva, sunt amortizate liniar si recunoscute
ca venituri din dobanzi in decursul perioadei relevante. Metoda de amortizare lineara folosita pentru determinarea costului amortizat in
cazul creditelor acordate clientilor reprezinta cea mai buna estimare a managementului pentru valoarea corespunzatoare a amortizarii.
Grupul este in prezent intr-un proces de modificare a aplicatiilor informatice existente care ii va permite sa respecte cerintele
semnificative si relevante de a calcula costul amortizat pentru creditele acordate clientilor folosind metoda dobanzii efective in 2006.
n) Venituri si cheltuieli din speze si comisioane
Veniturile si cheltuielile din speze si comisioane direct atribuibile activului sau datoriei financiare la momentul initierii (atat venit cat si
cheltuiala) sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ca o ajustare la calculul ratei efective a dobanzii, altele decat cele generate
din creditele si avansurile clientilor, care sunt amanate si recunoscute ca venit din dobanzi pe parcursul duratei de viata a creditului
folosind metoda de amortizare lineara.
Alte venituri din comisioane si speze provenite din serviciile financiare prestate de catre Grup, incluzand servicii de administrare a
numerarului, brokeraj, consultanta pe plan investitional, planificare financiara, servicii de investitii bancare, tranzactii financiare
structurate sau proiectate, servicii de administrare a activelor, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, pe principiul contabilitatii
de angajamente; de exemplu, in momentul in care serviciul respectiv este prestat.
o) Imobilizari corporale
Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost restatat, sau valoare reevaluata, mai putin amortizarea acumulata si provizionul pentru
deprecierea valorii (vezi politica contabila 2l). Cheltuielile de investitii in imobilizari corporale in curs sunt capitalizate si amortizate odata
cu darea in folosinta a activelor.
Contractele de leasing in care Grupul isi asuma intr-o masura semnificativa toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate
asupra bunului sunt clasificate ca leasing financiar.
Grupul recunoaste in valoarea contabila a unui element din categoria imobilizarilor corporale costul de inlocuire a unei componente
dintr-un astfel de element atunci cand acel cost e realizat, daca devine probabil ca beneficii economice viitoare incorporate in acel
element vor fi inregistrate si costul elementului respectiv poate fi masurat in mod credibil. Toate celelate costuri sunt recunoscute in
contul de profit si pierdere ca si cheltuieli la momentul contractarii acestora.
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o) Imobilizari corporale (continuare)
Amortizarea este calculata prin metoda lineara pe perioada duratei de viata estimata pentru fiecare element din categoria imobilizarilor
corporale sau categoriilor importante de imobilizari corporale care sunt evidentiate separat. Terenurile nu sunt supuse amortizarii.
Duratele de viata estimate pe categorii sunt urmatoarele:
Cladiri

30 - 50 ani (in principal 50 ani)

Echipamente de birou

3 - 10 ani

Alte echipamente

3 - 15 ani

In decursul exercitiului financiar 2005, Banca a revizuit metoda de determinare a amortizarii echipamentelor de birou si a altor
echipamente, pentru care politica contabila anterioara a fost de a amortiza aceste active nu pentru fiecare element in parte, ci pentru
toata grupa de echipamente de birou si alte echipamente luata in ansamblu. Astfel, valoarea neta contabila a echipamentelor de birou
si a altor echipamente a fost ajustata pentru a reflecta noua valoare bruta contabila revizuita si amortizarea aferenta pentru fiecare
element din aceasta categorie la 31 decembrie 2004. Efectul acestei modificari de politica contabila a fost aplicat retrospectiv in
situatiile financiare si a fost inclus in determinarea soldului initial al fiecarei componente a capitalurilor proprii la 1 ianuarie 2005 (vezi
Situatia evolutiei capitalului propriu). Datele comparative din contul de profit si pierdere legate de amortizarea echipamentelor de birou
si a altor echipamente nu au fost retratate, deoarece acest lucru nu a fost posibil.
p) Imobilizari necorporale

i) Fondul comercial si fondul comercial negativ
Toate combinarile de intreprinderi sunt inregistrate aplicand metoda achizitiei. Fondul comercial reprezinta diferenta dintre costul de
achizitie si valoarea justa a activelor nete identificabile achizitionate.
Fondul comercial este prezentat la cost minus pierderea din depreciere (vezi nota 2l). Fondul comercial negativ este recunoscut
imediat in contul de profit si pierdere, dupa reanalizarea modului de identificare si evaluare a activelor, datoriilor si a datoriilor
contingente identificabile si evaluarea costului de achizitie.

ii) Alte imobilizari necorporale
Alte imobilizari necorporale care sunt achizitionate de catre Grup sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea acumulata si provizionul
pentru deprecierea valorii. Alte imobilizari necorporale includ programe informatice si licente. Costurile legate de dezvoltarea sau
intretinerea aplicatiilor informatice sunt recunoscute ca si cheltuiala atunci cand sunt efectuate. Costurile care sunt asociate direct cu
producerea de software unic si identificabil controlat de Grup si pentru care exista probabilitatea ca vor genera beneficii economice
care vor depasi costurile peste un an, sunt recunoscute ca imobilizari necorporale.
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p) Imobilizari necorporale (continuare)
Cheltuielile ulterioare cu dezvoltarea aplicatiilor informatice sunt capitalizate numai in masura in care aceste cheltuieli au drept rezultat
imbunatatirea performantelor viitoare ale imobilizarilor respective, dincolo de specificatiile si duratele de viata initiale. Toate celelalte
costuri sunt reflectate in cheltuieli pe masura ce sunt efectuate.
Amortizarea este inregistrata in contul de profit si pierdere in mod liniar pe durata estimata de viata a imobilizarilor necorporale. Durata
estimata de viata pentru programe informatice si licente este intre 3 ani si 5 ani.
In decursul exercitiului financiar 2005, Banca a revizuit metoda de determinare a amortizarii imobilizarilor necorporale, pentru care
politica contabila anterioara a fost de a amortiza aceste active nu pentru fiecare element in parte ci pentru toata grupa de imobilizari
necorporale. Astfel, valoarea neta contabila a imobilizarilor necorporale a fost ajustata pentru a reflecta noua valoare bruta contabila
revizuita si amortizarea aferenta pentru fiecare element din aceasta categorie la 31 decembrie 2004. Efectul acestei modificari de
politica contabila a fost aplicat retrospectiv in situatiile financiare si a fost inclus in determinarea soldului initial al fiecarei componente
a capitalurilor proprii la 1 ianuarie 2005 (vezi Situatia evolutiei capitalului propriu). Datele comparative din contul de profit si pierdere
legate de amortizarea echipamentelor de birou si a altor echipamente nu au fost retratate, deoarece acest lucru nu a fost posibil.
q) Alte elemente

Imprumuturi si alte datorii constituite prin titluri
Imprumuturile precum credite de la banci sau alte institutii financiare si alte datorii constituite prin titluri cum ar fi obligatiunile emise sunt
recunoscute initial la valoarea justa, aceasta fiind reprezentata de incasarile din emisiune (valoarea justa a sumei primite) nete de
costurile survenite in urma tranzactiei. Imprumuturile si alte datorii constituite prin titluri sunt ulterior prezentate la cost amortizat folosind
metoda ratei de dobanda efectiva.

Datorii
Datoriile, altele decat datoriile financiare detinute pentru tranzactionare, sunt prezentate la cost.
r) Beneficiile angajatilor

Beneficii pe termen scurt
Beneficiile pe termen scurt ale angajatilor includ salariii, indemnizatii, bonusuri si contributii la asigurarile sociale. Beneficiile pe termen
scurt sunt recunoscute drept cheltuieli pe masura ce serviciile sunt prestate. Banca include in beneficiile pe termen scurt participarea
angajatilor la profitul anului curent care va fi platita in termen de doisprezece luni de la sfarsitul perioadei.
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r) Beneficiile angajatilor (continuare)

Planuri de contributii determinate
Banca si filialele sale din Romania efectueaza plati in numele angajatilor proprii catre sistemul de pensii al statului roman, asigurarile de
sanatate si fondul de somaj, in decursul derularii activitatii normale. Toti angajatii Bancii si ai filialelor din Romania sunt membri si de
asemenea au obligatia legala de a contribui (prin intermediul contributiilor sociale) la sistemul de pensii al statului roman (un plan de
contributii determinate al Statului). Toate contributiile aferente sunt recunoscute in contul de profit si pierdere al perioadei atunci cand
sunt efectuate. Banca si filialele sale din Romania nu au alte obligatii suplimentare.
Banca si filialele sale din Romania nu sunt angajate in nici un sistem de pensii independent si, in consecinta, nu au nici un fel de alte
obligatii in acest sens. Banca si filialele sale din Romania nu sunt angajate in nici un alt sistem de beneficii post pensionare. Banca si
filialele sale din Romania nu au obligatia de a presta servicii ulterioare fostilor sau actualilor salariati.
Anumite filiale cu sediul in strainatate sunt angajate in planuri de beneficii determinate pentru angajatii care nu au nationalitate romana.
Obligatiile legate de beneficiile respective au fost calculate separat pentru fiecare plan prin estimarea sumei beneficiului viitor pe care
angajatii l-au castigat in schimbul serviciilor pe care le-au prestat in perioada curenta si cele anterioare. Calculele sunt efectuate de
catre un actuar certificat utilizand metoda factorului de credit proiectat. Obligatiile privind beneficiile determinate au fost recunoscute
in situatiile financiare consolidate ale Grupului.

Beneficii aferente serviciilor pe termen lung
Obligatia neta a Bancii in ceea ce priveste beneficiile aferente serviciilor pe termen lung este reprezentata de valoarea beneficiilor
viitoare pe care angajatii le-au castigat in schimbul serviciilor acestora din perioada curenta si perioade anterioare. In baza Contractului
colectiv de munca in vigoare, Banca are obligatia contractuala de a plati la pensionare angajatilor sai un beneficiu care este calculat
in functie de salariul la data pensionarii si de numarul de ani petrecuti ca angajati ai Bancii pentru respectivii salariati. Contractul colectiv
de munca se incheie pentru o perioada de 1 an. In urma incheierii contractului de privatizare a Bancii (vezi nota 38), noii actionari ai
Bancii s-au angajat sa respecte prevederile Contractului colectiv de munca in vigoare la 31 decembrie 2005 incheiat la nivelul Bancii
pentru perioada de 1 an. In plus, Consiliul de Supraveghere al Bancii a decis in luna martie 2006 ca acest Contract in vigoare la data
bilantului sa fie prelungit numai pentru o perioada de sase luni. In consecinta, conducerea Bancii nu a considerat necesara
inregistrarea sau prezentarea unei datorii aferente beneficiilor la pensionare decat pentru acele persoane care vor iesi la pensie in
perioada ramasa de valabilitate a contractului colectiv de munca.
s) Capital social

Dividende
Dividendele aferente actiunilor emise sunt recunoscute ca datorii in perioada in care sunt declarate.
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t) Venituri din dividende
Veniturile din dividende sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data la care dividendele sunt declarate. Venitul din participatii
si alte investitii fara venit fix este recunoscut ca venit din dividende atunci cand este angajat.
u) Provizioane
Provizioanele sunt recunoscute in bilantul contabil atunci cand pentru Grup se naste o obligatie prezenta legala sau constructiva legata
de un eveniment trecut de a transfera resurse economice care sa stinga aceasta obligatie si se poate face o estimare credibila a valorii
acestei obligatii.
v) Impozitul pe profit
Impozitul pe profit aferent exercitiului cuprinde impozitul curent si impozitul amanat. Impozitul pe profit este recunoscut in contul de
profit si pierdere sau in capitaluri proprii daca impozitul este aferent elementelor de capitaluri proprii.
Impozitul curent este impozitul de platit pe profitul impozabil al perioadei, determinat in baza procentelor aplicate la data bilantului si a
tuturor ajustarilor aferente perioadelor precedente.
Impozitul amanat este determinat folosind metoda pasivului bilantier pentru acele diferente temporare ce apar intre baza fiscala de
calcul a impozitului pentru active si datorii si valoarea contabila a acestora folosita pentru raportare in situatiile financiare. Impozitul
amanat este calculat pe baza modalitatii previzionate de realizare sau decontare a valorii contabile a activelor si datoriilor, folosind ratele
de impozitare prevazute de legislatia in vigoare la data bilantului.
Creanta privind impozitul amanat este recunoscuta numai in masura in care este probabil sa se obtina profit impozabil in viitor dupa
compensarea cu pierderea fiscala a anilor anteriori si cu impozitul pe profit de recuperat. Creanta privind impozitul amanat este
diminuata in masura in care beneficiul fiscal aferent este improbabil sa se realizeze.
Impozite aditionale care apar din distribuirea de dividende sunt recunoscute la aceeasi data cu obligatia de plata a dividendelor.
La 31 decembrie 2005, cota de impozit pe profit utilizata la calculul impozitului amanat pentru Banca si pentru filialele sale din Romania
a fost de 16% (31 decembrie 2004: 16%). Pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2005, cota privind impozitul curent a fost de 16%
(31 decembrie 2004: 25%).
w) Raportarea pe segmente
Un segment este o componenta distincta a Grupului care este angajata fie in furnizarea de produse sau servicii (segmente de
activitate), fie in furnizarea de produse sau servicii intr-un mediu economic particular (segment geografic), care este supus unor riscuri
si beneficii ce sunt diferite de cele ale altor segmente.
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3. Politici de gestionare a riscului
Principalele riscuri de natura financiara si operationala asociate cu activitatile Grupului, rezulta din operatiunile Grupului in sectorul
financiar-bancar local si international. Principalele categorii de riscuri financiare la care Grupul este expus se refera la riscul de credit,
riscul de lichiditate si riscul de piata. Riscul de piata include riscul valutar si riscul de dobanda.
a) Instrumente financiare derivate
Grupul lucreaza cu anumite tipuri de instrumente financiare derivate in scopul gestionarii riscului. Aceasta nota descrie instrumentele
financiare derivate folosite de Grup.
Instrumentele financiare derivate folosite de Grup includ contracte de swap pe curs de schimb si contracte forward pe curs de schimb.
Grupul nu foloseste contabilitatea de acoperire a riscurilor pentru contracte de swap si forward pe curs de schimb.
Contractele swap sunt conventii intre Grup si o terta parte de a schimba fluxuri de numerar viitoare pe baza unor valori de referinta
convenite.
Contractele forward pe cursul de schimb sunt angajamente de a cumpara sau vinde o anumita valuta la o anumita data viitoare la un
anumit pret si pot fi decontate cu numerar sau cu alt activ financiar. Contractele forward conduc la expunere de credit fata de
contrapartida si expunere fata de riscul de piata bazat pe schimbari in valorile de piata ale sumelor contractate.
La 31 decembrie 2005 Grupul avea in derulare un numar de contracte forward pe cursul de schimb folosite pentru a echilibra pozitia
valutara a Bancii. Valoarea justa a acestor instrumente derivate se bazeaza pe modele de pret cu date introduse din piata la data
bilantului. Impactul net al valorii juste a acestor instrumente pe contul de profit si pierdere al Grupului nu este semnificativ.
b) Riscul de credit
Grupul este expus riscului de credit ca rezultat al activitatilor de plasament, acordare de credite si efectuare de investitii si in cazurile
in care Grupul actioneaza ca intermediar in numele clientilor sai sau a altor terti sau emite scrisori de garantie.
Riscul de credit asociat cu activitatile de plasament si de investitii este gestionat prin intermediul procedurilor de administrare a riscului
de credit. Acest risc este controlat atat prin selectarea unor parteneri cu ratinguri de risc bune, prin monitorizarea activitatilor si
ratingurilor acestora cat si prin utilizarea metodei limitelor de expunere si, unde este cazul, prin obtinerea de garantii.
Grupul este expus riscului de credit in principal ca rezultat al activitatii de creditare. Valoarea care reprezinta expunerea la acest risc
de credit este data de valoarea contabila a creditelor si avansurilor acordate de catre Grup recunoscute in bilantul contabil. Grupul
este expus riscului de credit provenind din multe alte active financiare, inclusiv instrumente derivative si titluri de valoare, expunerea la
risc fiind egala cu valoarea contabila din bilant a acestor instrumente. In plus, Grupul este expus riscului de credit extrabilantier prin
angajamentele de prelungire a creditarilor si a garantiilor emise (vezi nota 32).
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3. Politici de gestionare a riscului
b) Riscul de credit (continuare)
Pentru minimizarea acestui risc exista proceduri pentru evaluarea atenta a solicitantilor de credite si pentru monitorizarea capacitatii
clientilor de a rambursa creditul si dobanda aferenta pe durata creditarii si stabilirea unor limite de expunere, pe imprumutati, grupuri
de imprumuturi si pe segmente de activitate.
Concentrarea riscului de credit aferent instrumentelor financiare exista pentru grupe de clienti sau alti terti care prezinta caracteristici
similare economice si a caror capacitate de rambursare a creditelor este similar afectata de schimbarile in mediul economic. Principala
concentrare a riscului de credit deriva din expunerea individuala si pe categorii de clienti in ceea ce priveste creditele si avansurile
acordate de Grup (vezi nota 18).
Limita maxima de expunere la riscul de credit care ar fi recunoscuta la data bilantului daca contrapartida nu ar putea onora obligatiile
contractuale si fara a lua in considerare orice garantie, este estimata la 16.329.962 mii RON (Banca: 15.536.054 mii RON). Asadar,
expunerea la riscul de credit depaseste semnificativ provizioanele pentru deprecierea valorii creditelor.
c) Riscul de dobanda
Grupul se confrunta cu riscul de rata a dobanzii in principal datorita expunerii la fluctuatiile nefavorabile ale ratei dobanzii pe piata in
masura in care activele si datoriile purtatoare de dobanzi devin scadente sau li se modifica rata dobanzii, in perioade diferite sau in
sume diferite.
Activitatile de gestionare a activelor si datoriilor purtatoare de dobanda se desfasoara in contextul expunerii Grupului la fluctuatiile ratei
dobanzii. In general, Grupul este usor sensibil la fluctuatia datoriilor deoarece activele sale purtatoare de dobanzi au o scadenta
reziduala mai mare si li se modifica rata dobanzii mai rar decat datoriile purtatoare de dobanzi. Aceasta inseamna ca in conditiile unei
piete in care rata de dobanda este in scadere, marjele de dobanda se modifica pe masura ce datoriile isi modifica rata dobanzii. Cu
toate acestea, efectul fluctuatiilor ratei dobanzii depinde de o serie de factori, inclusiv de masura in care instrumentele financiare sunt
rambursate la date diferite de datele contractuale sau de variatiile ratelor de dobanda sau ale valutelor.
Grupul incearca sa mentina o pozitie neta pozitiva pentru instrumentele financiare purtatoare de dobanzi. Pentru aceasta, Grupul
utilizeaza un mix de instrumente cu rate de dobanda fixe si variabile pentru care incearca sa controleze necorelatiile dintre datele la
care se restabilesc dobanda de incasat la activ si dobanda de plata la datorii sau, daca este mai devreme, datele la care ajung
instrumentele la scadenta.
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3. Politici de gestionare a riscului (continuare)
c) Riscul de dobanda (continuare)
Ratele de dobanda pentru moneda nationala si principalele valute straine la 31 decembrie 2005 si 31 decembrie 2004 erau
urmatoarele:
Valuta
RON
Euro
Euro
Euro
USD

Rata de dobanda
BUBOR 3 luni
Euribor 3 luni
Euribor 6 luni
Libor 6 luni
Libor 6 luni

31 decembrie 2005
7,6%
2,5%
2,6%
2,6%
4,7%

31 decembrie 2004
17,6%
2,2%
2,2%
2,2%
2,8%

Ratele dobanzii obtinute sau oferite de catre Grup pentru activele si datoriile purtatoare de dobanda sunt prezentate in nota 37.
d) Riscul valutar
Grupul este expus riscului valutar prin tranzactiile de schimb valutar si prin investitii in operatiuni externe. Exista de asemenea un risc
bilantier legat de posibilitatea cresterii datoriilor monetare nete in valuta sau de scadere a activelor monetare in valuta ca urmare a
fluctuatiilor cursului de schimb.
Principalele valute detinute de Grup sunt EUR si USD. Grupul isi gestioneaza expunerea la modificarile cursului de schimb prin
modificarea mixului de active si datorii.
Pozitiile de schimb valutar deschise reprezinta o sursa a riscului valutar. Pentru a evita pierderile care pot fi generate de fluctuatiile
nefavorabile ale cursului de schimb, Grupul urmareste mentinerea unei pozitii valutare globale lungi. Pentru a reduce riscul valutar,
Grupul a introdus ordinele de tip "stop - pierdere" in cadrul operatiunilor de piata.
Activele si datoriile in lei si in valuta la data bilantului sunt prezentate in nota 35.
e) Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate este generat de politica de finantare a activitatilor Grupului si de gestionare a pozitiilor de active. Acesta include atat
riscul ca Grupul sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru refinantarea activelor la scadentele si dobanzile
aferente, cat si riscul rezultand din incapacitatea de a lichida un activ la o valoare apropriata de valoarea sa justa intr-o perioda de timp
corespunzatoare.
Grupul are acces la surse de finantare diversificate. Fondurile sunt atrase printr-o gama vasta de instrumente incluzand depozite,
imprumuturi, obligatiuni emise si capital social. Aceasta imbunatateste flexibilitatea atragerii de fonduri, limiteaza dependenta fata de un
singur tip de finantare si conduce la o scadere generala a costurilor implicate de atragerea de fonduri.
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3. Politici de gestionare a riscului (continuare)
e) Riscul de lichiditate (continuare)
Grupul incearca sa mentina un echilibru intre continuitatea si flexibilitatea atragerii de fonduri, prin contractarea de datorii cu scadente
diferite. Grupul evalueaza in permanenta riscul de lichiditate identificand si monitorizand modificarile de finantari si diversificand baza de
finantare.
Analiza maturitatii activelor si datoriilor Grupului este prezentata in nota 36.
f) Riscul fiscal
Guvernul Romaniei dispune de un numar de agentii abilitate sa efectueze controale in cadrul societatilor romanesti cat si in cadrul
societatilor straine care desfasoara activitati in Romania. Aceste controale sunt similare cu inspectiile fiscale realizate de autoritati din
alte tari, dar se pot extinde nu numai la probleme de natura fiscala, dar si alte probleme legate de legislatie si regulamente in care
respectiva agentie ar putea fi interesata. Agentiile abilitate sa realizeze astfel de controale par sa fie expuse la luarea unor decizii arbitrare
intr-o masura mai mare decat agentiile similare din alte tari. Este probabil ca Banca si filialele cu sediul in Romania sa fie supuse in viitor
la diverse controale pe masura ce se vor promulga noi legi si regulamente.
g) Mediul de afaceri
Economia Romaniei continua sa prezinte caracteristicile unei piete in dezvoltare. Aceste caracteristici includ, dar nu se limiteaza la,
existenta unei monede care nu este liber convertibila in afara tarii, un nivel scazut al datoriei publice si private si fluctuatii ale cursului
monedelor straine.
In conformitate cu Legea nr. 348/2004 adoptata de Parlamentul Romaniei in iulie 2004, incepand cu 1 iulie 2005 moneda nationala
a Romaniei a fost denominata astfel incat 10.000 lei au fost preschimbate pentru un 1 leu nou (RON).
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4. Estimari contabile si judecati semnificative
Grupul face estimari si ipoteze care afecteaza valoarea raportata a activelor si datoriilor raportate in decursul exercitiului financiar
urmator. Estimarile si judecatile sunt evaluate continuu si sunt bazate pe experienta anterioara si pe alti factori, incluzand asteptari cu
privire la evenimentele viitoare considerate a fi rezonabile in circumstantele date.

Pierderi din deprecierea creditelor si avansurilor catre clienti
In conformitate cu procedura interna de evaluare a deprecierii (vezi Nota 21), Banca revizuieste portofoliul de credite pentru a evalua
deprecierea acestor active cel putin trimestrial. Pentru a determina daca o pierdere din depreciere ar trebui inregistrata in contul de
profit si pierdere, Banca emite judecati cu privire la existenta informatiilor care sa indice existenta unor indicatori obiectivi de depreciere
care sa aiba influenta asupra fluxurilor de numerar viitoare estimate a fi generate de un credit sau un grup de credite. Conducerea
foloseste estimari bazate pe experienta din trecut a pierderilor din credite cu caracteristici similare ale riscului de credit; in acelasi timp
calcularea valorii actualizate a fluxurilor de numerar viitoare implica judecati din partea conducerii. Metodologia si ipotezele folosite
pentru estimarea atat a valorii cat si a periodicitatii fluxurilor de numerar viitoare sunt revizuite regulat pentru a reduce diferentele intre
pierderile estimate si pierderile propriu-zise din credite. In cazul in care valoarea prezenta neta a fluxurilor de numerar estimate atat
pentru evaluari individuale cat si colective difera cu +/- 10 procente, provizionul pentru pierderi din deprecierea creditelor ar fi estimat
cu 43.334 mii RON mai mult sau 51.728 mii RON mai putin.

Valoarea justa a instrumentelor financiare
Valoarea justa a instrumentelor financiare care nu sunt tranzactionate pe o piata activa (spre exemplu, titluri de stat, obligatiuni si
certificate de depozit nelistate) sunt determinate folosind tehnici de evaluare. Conducerea foloseste judecati pentru a selecta metoda
de evaluare si emite ipoteze bazate in principal pe conditiile pietei existente la data intocmirii bilantului. Banca a folosit analiza fluxurilor
de numerar actualizate pentru activele financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere si pentru instrumentele financiare
disponibile pentru vanzare care nu au fost tranzactionate pe piete active.
Valoarea contabila a activelor financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere si a activelor financiare disponibile pentru
vanzare ar avea o valoare estimata cu 12.191 mii RON mai mica sau cu 12.675 mii RON mai mare in cazul in care rata de actualizare
folosita pentru analiza fluxurilor de numerar actualizate ar diferi cu +/- 10% fata de estimarile managmentului.

Investitii detinute pana la scadenta
Grupul nu a clasificat nici un fel de investitie ca active detinute pana la scadenta deoarece una dintre filialele Bancii a vandut in timpul
exercitiului financiar precedent, o suma semnificativa din titlurile detinute pana la scadenta inainte de scadenta acestora. In consecinta,
toate titlurile clasificate ca detinute pana la scadenta au fost reclasificate ca disponibile pentru vanzare in situatiile financiare consolidate
ale Grupului.
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4. Estimari si judecati contabile semnificative (continuare)
Banca aplica prevederile IAS 39 pentru clasificarea activelor financiare non derivative cu plati fixe sau determinabile si scadente fixe in
active detinute pana la scadenta. Clasificarea presupune o judecata semnificativa in cadrul careia Banca isi evalueaza intentia si
capacitatea de a mentine astfel de investitii pana la scadenta.
Daca Banca nu reuseste sa pastreze aceste investitii pana la scadenta din motive specifice diferite de cele mentionate in IAS 39, va
fi necesara reclasificarea intregii clase in disponibile pentru vanzare. Investitiile vor fi asadar masurate la valoare justa si nu la cost
amortizat. Deoarece investitiile detinute pana la scadenta nu pot fi tranzactionate pe nici o piata, conducerea Bancii considera ca cea
mai buna estimare a valorii juste a acestora este costul lor amortizat.
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5. Raportarea pe segmente
Formatul de raportare pe segmente de afaceri este baza principala de raportare pe segmente a Grupului. Tranzactiile intre segmente
de afaceri s-au desfasurat in cadrul activitatii normale la preturile pietei.
Grupul se afla in proces de ajustare a aplicatiilor existente si ajustare a sistemelor de raportare financiara interna pentru a permite
identificarea unor nivele mai detaliate de segmente de activitate si a informatiilor aferente acestor segmente in cadrul segmentului de
activitati bancare. Implementarea unor astfel de aplicatii in decursul anului 2006 va face posibila raportarea veniturilor si a rezultatelor
pe segmente. La 31 decembrie 2005, in ceea ce priveste veniturile si rezultatele raportate pe segmente, Grupul dispune de informatii
legate numai de veniturile din dobanzi si comisioane si a prezentat alte elemente legate de venituri si cheltuieli drept elemente nealocate.
Activele si datoriile pe segment includ elemente direct atribuibile unui segment cat si cele care pot fi alocate segmentului pe o baza
rezonabila. Elementele nealocate cuprind in principal imobilizari corporale, imobilizari necorporale, alte active, alte datorii si impozite.
Grupul contine urmatoarele segmente de activitate principale la 31 decembrie 2005:

Activitati bancare pentru corporatii. In cadrul activitatilor bancare pentru corporatii Grupul furnizeaza persoanelor juridice (inclusiv
intrepinderi mici si mijlocii si institutii publice) o serie de produse si servicii financiare, care includ creditare si atragere de depozite,
managementul numerarului, afaceri de comert exterior, leasing, consultanta de investitii, planificare financiara, tranzactii cu titluri de
valoare, tranzactii de finantare structurata si pe proiecte, imprumuturi sindicalizate si tranzactii garantate cu active.
Activitati bancare pentru persoane fizice. In cadrul activitatilor bancare pentru persoane fizice Grupul furnizeaza persoanelor fizice
o gama de produse financiare si servicii, inclusiv creditare (credite de consum, achizitii de autoturisme, nevoi personale si credite
ipotecare), depozite si instrumente de economisire, servicii de plati si tranzactii cu titluri de valoare.
Alte activitati. In cadrul acestei categorii, Grupul a inclus produse si servicii financiare furnizate de institutiile financiare sau catre
institutiile financiare inclusiv tranzactii de trezorerie si tranzactii interbancare, credite sindicalizate si tranzactii de finantare structurata,
tranzactii in valuta si cu instrumente derivate, tranzactii cu instrumente financiare si investitii, emisiuni de obligatiuni. In aceeasi
categorie Grupul include si produse financiare si operatiuni de leasing, asigurari, arbitraj, brokeraj, administrarea activelor, afaceri
imobiliare si consultanta financiara a Grupului.
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5. Raportarea pe segmente (continuare)
Grup - Segmente de afaceri
La 31 decembrie 2005
In mii RON

Corporatii
2005
2004
Venituri din dobanzi
1.155.207 1.678.070
Venituri din comisioane
378.446
398.495
Alte venituri
Total venituri

1.533.653

2.076.565

Persoane fizice
2005
2004
752.904
805.688
311.020
194.022
1.063.924

999.710

2005
628.108
4.296
541.610

Altele
2004
84.452
66.631
225.404

Eliminari
2005
2004
(23.062)
(5.727)
(10.828)
(2.235)
(153.023)
(104.124)

2005
2.513.157
682.934
388.587

2004
2.568.210
659.149
225.404

1.174.014

376.487

(186.913)

3.584.678

3.452.763

20
(2.820.415)

(2.617.267)

764.283

835.496

(108.553)

(199.923)

655.730

635.573

Venituri nealocate
Cheltuieli nealocate
Profit inainte de impozitare
Impozit pe profit
Profitul net al exercitiului financiar
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5. Raportarea pe segmente (continuare)
Grup - Segmente de afaceri
La 31 decembrie 2005
In mii RON

Corporatii
2005
2004
10.622.413 7.510.055

Persoane fizice
2005
2004
6.191.156
3.274.271

Altele
2005
2004
15.706.137 12.380.290

Eliminari
Grup
2005
2004
2005
2004
(483.608)
(24.046) 32.036.098 23.140.570
2.180.274
2.062.717

Total active

10.622.413

7.510.055

6.191.156

3.274.271

15.706.137 12.380.290

(483.608)

Datorii
Datorii nealocate

11.902.250

8.375.294

10.342.909

9.641.130

7.738.734

4.184.832

(270.373) (1.118.797) 29.713.520 21.082.459
494.851
404.374

Total datorii

11.902.250

8.375.294

10.342.909

9.641.130

7.738.734

4.184.832

(270.373) (1.118.797) 30.208.371

Active
Active nealocate
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5. Raportarea pe segmente (continuare)
Banca - Segmente de afaceri
La 31 decembrie 2005
In mii RON
Venituri din dobanzi
Venituri din comisioane
Alte venituri

Corporatii
2005
2004
1.063.725
1.588.439
353.198
404.105
-

Persoane fizice
2005
2004
693.281
762.654
290.270
194.022
-

2005
578.366
3.988
327.008

2004
79.941
61.022
203.227

2005
2.335.372
647.455
327.008

2004
2.431.034
618.465
203.228

Total venituri

1.416.923

983.551

909.362

344.190

3.309.835

3.252.727

(2.597.047)

(2.471.821)

712.788

780.906

(106.538)

(176.369)

606.250

604.537

1.992.544

956.676

Costuri nealocate
Profit inainte de impozitare
Impozit pe profit
Profitul net al exercitiului financiar

125

Altele

Banca

Banca Comerciala Romana S.A.

Note la situatiile financiare
Banca si Consolidat
5. Raportarea pe segmente (continuare)
Banca - Segmente de afaceri
La 31 decembrie 2005
In mii RON

Corporatii
2005
2004
9.439.620 7.061.025

Persoane fizice
2005
2004
6.096.434
3.227.753

2005
15.478.277

2004
12.133.618

2005
31.014.331
1.865.400

2004
22.422.396
1.817.186

9.439.620

7.061.025

6.096.434

3.227.753

15.478.277

12.133.618

32.879.731

24.239.582

Datorii
Datorii nealocate

11.751.269

8.030.202

10.218.461

9.566.886

6.887.407

2.901.174

28.857.137
259.316

20.498.262
263.082

Total datorii

11.751.269

8.030.202

10.218.461

9.566.886

6.887.407

2.901.174

29.116.453

20.761.344

Active
Active nealocate
Total active
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6. Venituri nete din dobanzi
Grupul

Banca

In mii RON
Venituri din dobanzi si asimilate
Conturi curente, depozite si credite acordate bancilor
Credite si avansuri acordate clientilor
Titluri de stat, obligatiuni si alte titluri de Valoare
Alte venituri din dobanzi

2005

2004

2005

2004

434.179
1.874.288
204.687
3

745.529
1.637.376
185.178
127

412.800
1.727.264
195.308
-

727.366
1.538.423
165.200
45

Total venituri din dobanzi si asimilate

2..513..157

2..568..210

2..335..372

2..431..034

33.712
924.523
163.508
9.557

20.633
1.026.998
63.464
9.448

19.245
931.862
155.098
9.534

17.028
1.029.620
58.672
2.880

Total cheltuieli cu dobanzi si asimilate

1..131..300

1..120..543

1..115..739

1..108..200

Venituri nete din dobanzi

1.381.857

1.447.667

1.219.633

1.322.834

Cheltuieli cu dobanzile si asimilate
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci
Alte cheltuieli cu dobanzile
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7. Venituri nete din speze si comisioane
Grupul

Banca

In mii RON
Venituri din speze si comisioane
Tranzactii de incasari si plati
Administrare de credite si emitere de garantii
Altele

2005

2004

2005

2004

375.708
231.408
75.818

368.689
211.682
78.778

369.565
225.280
52.610

363.523
210.764
44.178

Total venituri din speze si comisioane

682..934

659..149

647..455

618..465

Cheltuieli cu speze si comisioane
Tranzactii de incasari si plati
Altele

55.627
351

23.848
32.799

54.469
643

23.478
28.782

Total cheltuieli cu speze si comisioane

55..978

56..647

55..112

52..260

Venituri nete din speze si comisioane

626.956

602.502

592.343

566.205

8. Venit net din tranzactionare
Grupul

Banca

In mii RON
Castiguri nete realizate din operatiuni de schimb valutar (i)
Efectul net al conversiei activelor si datoriilor denominate in valuta (ii)
Castiguri/(pierderi) nete din instrumente
financiare la valoare justa prin contul de
profit si pierdere(iii)

2005
238.968
(321)

2004
132.724
(8.186)

2005
212.324
7.199

2004
126.902
(8.185)

(16.180)

27.272

(8.640)

27.272

Total

222.467

151.810

210.883

145.989

(i) Castigurile nete obtinute din operatiuni de schimb valutar includ castiguri si pierderi din contracte spot si forward, din instrumentele pietei
monetare si din contracte swap pe curs de schimb.
(ii) Efectul net al conversiei activelor si datoriilor denominate in valuta include efectul conversiei activelor si datoriilor in valuta.
(iii) Castigurile nete din instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere includ rezultatul net al evaluarii instrumentelor
financiare clasificate drept instrumente financiare la valoare justa prin contul de profit si pierdere.
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9. Alte venituri din exploatare
Grupul

In mii RON
Venituri din chirii
Venituri din servicii nebancare
Venituri din prime de asigurari, nete de reasigurari
Alte venituri
Venituri din reluarea altor provizioane
Total

Banca

2005

2004

2005

2004

1.063
8.421
86.560
50.635
11.477

8.382
16.727
24.232
24.708
-

2.071
8.421
64.145
11.477

2.019
12.742
29.551
-

158.156

74.049

86.114

44.312

Venituri din servicii nebancare sunt in principal legate de servicii de transport si colectare de numerar, precum si din servicii de intermediere
in asigurari. Pentru Banca, alte venituri cuprind suma de 50.361 mii RON reprezentand despagubiri primite de la societati de asigurare.

10. Cheltuieli operationale
Grupul

In mii RON
Salarii si alte cheltuieli de personal
Cheltuieli privind participarea salariatilor la profit
Cheltuieli cu chiriile
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli administrative
Alte impozite si taxe
Provizioane pentru litigii
Daune platite, nete de reasigurare
Alte cheltuieli operationale
Total

Banca

2005

2004

2005

2004

811.848
74.293
34.816
140.079
221.021
104.447
1.167
37.044
74.086

686.502
67.581
27.799
102.943
201.156
80.434
7.465
24.074
37.037

722.760
71.987
27.172
126.771
211.555
91.126
1.167
43.370

620.691
65.590
23.271
90.751
181.671
73.715
7.428
41.836

1.498.801

1.234.991

1.295.908

1.104.953

Numarul de salariati ai Bancii la 31 decembrie 2005 era de 11.845 de salariati (31 decembrie 2004: 12.282 de salariati). Numarul de
salariati ai Grupului la 31 decembrie 2005 era de 13.486 de salariati (31 decembrie 2004: 13.573 de salariati).
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11. Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii activelor
Grupul

In mii RON
Cheltuieli/(reluari) nete cu provizioane
pentru deprecierea creditelor si avansurilor acordate clientilor
(Reluari) nete de provizioane
pentru deprecierea plasamentelor si creditelor acordate bancilor
Cheltuieli/(reluari) nete de provizioane
pentru deprecierea altor active
(Reluari) nete de provizioane pentru
deprecierea participatiilor
Credite scoase in afara bilantului
Recuperari din credite scoase anterior in afara bilantului
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru deprecierea valorii activelor

Banca

2005

2004

2005

2004

(1.843)

130.082

11.374

131.760

(58)

(634)

-

-

(9)

8.282

-

(31)

(773)
282.671
(145.652)

(8.303)
193.429
(117.770)

(212)
263.306
(144.180)

(21)
192.316
(117.616)

134.336

205.086

130.288

206.408

12. Cheltuiala cu impozitul pe profit
Grupul

Banca

In mii RON
Impozitul pe profit curent
(Venituri) din impozitul pe profit amanat
Efectul de impozit amanat al schimbarilor
de politici contabile (vezi Nota 2)

2005
137.753
(23.832)

2004
238.543
(38.620)

2005
128.893
(18.474)

2004
209.275
(32.906)

(5.368)

-

(3.881)

-

Total cheltuiala cu impozitul pe profit

108.553

199.923

106.538

176.369
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12. Cheltuiala cu impozitul pe profit (continuare)
Reconcilierea profitului inainte de impozitare cu cheltuiala cu impozitul pe profit in contul de profit si pierdere
Grupul

In mii RON

Banca

2005

2004

Profit inainte de impozitare

764.283

835.496

712.788

780.906

Impozit in conformitate cu rata de impozitare statutara a Bancii

122.285

208.874

114.046

195.227

Cheltuieli nedeductibile
Venituri neimpozabile
Efectul utilizarii pierderilor fiscale
Efectul fiscal al altor diferente permanente
Reversarea diferentelor temporare

15.909
(20.026)
(2.780)
15.368
(22.203)

29.343
(21.012)
(412)
5.751
(22.621)

14.760
(18.966)
15.114
(18.416)

15.867
(19.617)
(15.108)

Cheltuiala cu impozitul pe profit

108.553

199.923

106.538

176.369

14,20%

23,90%

14,95%

22,60%

Grupul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004
719.946
380.106
70.988
49.270

31 decembrie
2005
716.356
50.275

Banca
31 decembrie
2004
377.506
34.853

766.631

412.359

Rata efectiva de impozitare

2005

2004

13. Numerar si echivalente de numerar
In mii RON
Numerar
Conturi curente la alte banci
Total

790.934

429.376

Conturile curente la alte banci sunt la dispozitia imediata a Grupului si nu sunt grevate de sarcini.
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14. Conturi curente si plasamente la banci centrale
In mii RON
Conturi curente
In RON
In alte valute
Depozite la termen
Sume restrictionate

31 decembrie
2005

Total

Grupul
31 decembrie
2004

Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

2.606.049
3.745.529
1.376.507
2.842

1.732.236
2.166.658
3.249.265
42

2.590.403
3.676.144
1.366.116
119

1.730.668
2.153.864
3.174.614
42

7.730.927

7.148.201

7.632.782

7.059.188

Conturile curente detinute de Banca la Banca Nationala a Romaniei au ca scop respectarea cerintelor privind rezerva minima obligatorie.
Aceste fonduri nu sunt disponibile pentru activitatile curente ale Bancii. La 31 decembrie 2005 rata rezervei minime obligatorii avea nivelul
de 16% pentru RON si de 30% pentru fondurile atrase in USD si EUR (31 decembrie 2004: 18% pentru RON si 30% pentru USD si EUR
pentru fondurile atrase cu scadenta reziduala mai mica de 2 ani).
Sumele restrictionate cuprind sume blocate ca urmare a unor hotarari judecatoresti in legatura cu diferite litigii in care Banca a fost implicata
in cursul activitatii normale.
Sumele restrictionate pentru Grup cuprind suma de 2.723 mii RON ale filialei Banca Comerciala Romana Sucursala Chisinau cu banca
centrala.

15. Plasamente la banci

In mii RON
Depozite la vedere
Depozite la termen
Depozite colaterale si sume restrictionate

Grupul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004
332.316
285.169
1.772.362
536.679
8.224
411
2.112.902
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Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004
521.803
306.371
1.618.499
387.836
1.599
26.914
2.141.901

721.121
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16. Active financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere
31 decembrie
2005

Grupul
31 decembrie
2004

535.694
196.472

963.387
2.851.129

536.986
188.448

667.660
2.717.525

732.166

3.814.516

725.434

3.385.185

Participatii la valoare justa prin contul de profit
si pierdere (desemnate initial)
Listate
Nelistate

41.853
12.832

5.276
11.342

37.249
12.832

4.215
10.237

Total

54.685

16.618

50.081

14.452

(295)

-

(295)

-

786.556

3.831.134

775.220

3.399.637

In mii RON
Titluri de valoare la valoarea justa prin contul de profit
si pierdere (desemnate initial)
Listate (i)
Nelistate (ii)
Total

Datorii financiare derivate detinute pentru tranzactionare
Total

31 decembrie
2005

Banca
31 decembrie
2004

(i) Titlurile de valoare listate la valoare justa prin contul de profit si pierdere ale Bancii si respectiv ale Grupului includ Euro-obligatiuni emise
de Guvernul Romaniei, obligatiuni corporatiste si obligatiuni municipale.
(ii) Titlurile de valoare nelistate la valoare justa prin contul de profit si pierdere ale Bancii si ale Grupului includ obligatiuni denominate in
RON si USD emise de Guvernul Romaniei.
Certificate de trezorerie detinute de Banca si de Grup in suma de 97.625 mii RON la 31 decembrie 2004 au fost gajate pentru a indeplini
reglementarile prudentiale ale bancilor centrale privind decontarea operatiunilor interbancare, pentru decontarea tranzactiilor la Bursa de
Valori Bucuresti si pentru tranzactiile cu carduri la cei doi operatori principali de carduri (VISA si MasterCard). Obligatiuni corporatiste listate
detinute de Grup in suma de 27.312.100 EUR, echivalent 108.328 mii RON la 31 decembrie 2004 au fost gajate la banca Deutsche
Bundesbank pentru operatiunile de credit Eurosystems.
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17. Credite si avansuri acordate bancilor
Banca
Creditele si avansurile acordate bancilor la 31 decembrie 2005 cuprind doua imprumuturi subordonate acordate unei filiale a Bancii,
Anglo-Romanian Bank Ltd. ("ARB") in suma de 5.112.919 EUR echivalentul a 18.801 mii RON cu o rata a dobanzii de 2,83% p.a. (31
decembrie 2004: 5.112.919 EUR echivalentul a 20.279 mii RON cu o rata a dobanzii de 2,54% p.a.) si 3.470.240 USD echivalentul
a 10.785 mii RON cu o rata a dobanzii de 4,27% p.a. (31 decembrie 2004: 3.470.240 USD echivalentul a 10.087 mii RON cu o rata
a dobanzii de 2,34% p.a.).
Grupul
Creditele si avansurile acordate bancilor la 31 decembrie 2005 cuprind credite acordate de ARB denominate in USD, echivalentul a
82.682.610 EUR sau 304.032 mii RON, cu o rata a dobanzii intre 6,00% si 9,00% p.a. si scadentele intre 14 ianuarie 2006 si 18 iulie
2008 si credite de 8.112.983 EUR, echivalentul a 29.832 mii RON, cu o rata a dobanzii intre 3,97% si 5,56% p.a. si scadente intre
24 ianuarie 2006 si 5 iulie 2006 si credite acordate de BCR Chisinau, in suma de 500.000 USD, echivalentul a 6.416.000 MDL sau
1.554 mii RON cu o rata a dobanzii de 6% p.a. si 400.000 EUR, echivalentul a 6.078.000 MDL sau 1.471 mii RON, cu o rata a
dobanzii de 6% p.a. si scadentele intre 4 ianuarie 2006 si 1 februarie 2006, respectiv.
Creditele si avansurile acordate bancilor la 31 decembrie 2004 cuprind credite acordate de ARB denominate in USD, echivalentul a
3.504.360 EUR sau 13.899 mii RON, cu o rata a dobanzii intre 6,09% si 6,48% p.a. si scadentele intre 31 ianuarie 2005 si 6 octombrie
2005 si credite de 1.443.627 EUR, echivalentul a 5.726 mii RON, cu o rata a dobanzii intre 3,44% si 3,78% p.a. si scadente intre 29
iulie 2005 si 28 iunie 2007 si credite acordate de BCR Chisinau, in suma de 2.900.000 USD, echivalentul a 36.146.979 MDL sau
8.455 mii RON cu o rata a dobanzii intre 5,50% si 7,50% p.a. si 11.000.000 MDL, echivalentul a 2.573 mii RON, cu o rata a dobanzii
intre 12,70% si 13% p.a.
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18. Credite si avansuri acordate clientilor
Creditele comerciale si avansurile acordate de catre Grup sunt concentrate in special pe segmentul persoanelor fizice si juridice din
Romania. Concentrarea portofoliului de credite acordate clientilor in functie de sectorul economic la data de 31 decembrie 2005 si 31
decembrie 2004 se prezinta astfel:
a) Analiza pe sectoare economice

In mii RON
Persoane fizice
Comert
Agricultura si industrie alimentara
Leasing
Industria lemnului
Metalurgie
Industria textila si pielarie
Industria chimica si petrochimica
Industria energetica
Turism
Industria producatoare de produse metalice
Industria constructoare de masini
Industria miniera
Materiale de constructii
Transport
Industria de masini si echipamente
Institutii publice
Altele

Grup
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004
6.408.831
3.445.616
2.014.457
1.609.062
1.546.928
1.151.151
719.346
213.249
226.434
452.862
380.165
352.158
393.456
375.413
625.101
431.789
188.359
304.265
190.677
122.553
413.399
318.349
484.733
455.637
31.191
25.551
533.351
282.986
464.566
238.083
256.170
144.792
1.170.460
763.413
858.991
656.228

Total credite si avansuri acordate clientilor inainte de provizioane
Provizioane pentru deprecierea valorii creditelor
Total credite si avansuri acordate clientilor, net de provizioane

Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004
6.313.631
3.398.119
1.710.375
1.262.198
1.432.760
1.076.765
1.032.102
518.156
194.730
423.108
301.045
352.074
359.976
351.810
542.862
425.677
165.778
254.133
180.015
120.545
405.551
316.424
478.314
455.270
22.556
25.425
479.530
273.496
410.444
218.351
236.678
142.682
1.170.441
763.165
652.766
454.438

16.906.615

11.343.157

16.089.554

10.831.836

(576.653)

(582.877)

(553.500)

(543.058)

16.329.962

10.760.280

15.536.054

10.288.778

La data de 31 decembrie 2005, 12% (31 decembrie 2004: 8%) din portofoliul de credite acordate persoanelor juridice era concentrat pe
societati de stat sau institutii de stat (de ex. Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri, Electrica, Distrigaz, SNP Petrom,
Termoelectrica).
La 31 decembrie 2004, Grupul a inclus in credite si avansuri acordate clientilor suma echivalenta a 2.980 mii RON (31 decembrie 2005:
0 mii RON) ce reprezinta soldul creantei referitoare la acordurile de rascumparare inversa incheiate de filiala Banca Comerciala Romana,
Sucursala Chisinau cu clientii sai.
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18. Credite si avansuri acordate clientilor (continuare)
b) Provizion pentru deprecierea valorii creditelor

In mii RON

Grup

Banca

Provizion la 1 ianuarie 2005

595.545

543.058

Efectul modificarii provizioanelor
- ajustare a soldului initial al rezultatului reportat

(12.668)

-

Diferente de curs valutar

(4.381)

(932)

Cheltuiala/(venit) neta cu provizionul aferenta exercitiului financiar

(1.843)

11.374

576.653

553.500

Provizion la 31 decembrie 2005
c) Creante din leasing financiar

Grupul actioneaza ca locator in contractele de leasing financiar, in principal pentru vehicule si echipamente prin filiala BCR Leasing
SA. Contractele de leasing sunt exprimate in principal in EUR si se deruleaza pe perioade cuprinse intre unu si patru ani, cu
transferarea dreptului de proprietate asupra activului la terminarea contractului. Rata de dobanda este fixa si se percepe pe toata
perioada contractului de leasing. Creantele rezultate sunt garantate cu activul care face obiectul contractului si prin alte garantii.
Creditele si avansurile acordate clientilor includ urmatoarele creante de leasing financiar:

In mii RON

31 decembrie
2005
667.172
(88.599)

31 decembrie
2004
401.534
(51.057)

Investitia neta in leasing financiar

578.573

350.477

Investitie neta in leasing financiar cu scadentele ramase
Sub un an
Intre un an si cinci ani

241.808
336.765

151.197
199.280

Total investitie neta in leasing financiar

578.573

350.477

Investitia bruta in leasing financiar
Venituri financiare amanate

Imprumuturile acordate filialei BCR Leasing SA sunt garantate cu creantele prezente si viitoare aferente contractelor de leasing
incheiate pentru activele finantate din aceste imprumuturi.
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19. Titluri de valoare disponibile pentru vanzare
In mii RON

Grupul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Obligatiuni - disponibile pentru vanzare
Listate (i)
Nelistate (ii)

96.545
3.797.798

-

3.669.804

-

Total

3.894.343

-

3.669.804

-

(i) Obligatiunile listate disponibile pentru vanzare ale Bancii si respectiv ale Grupului includ Euro-obligatiuni in valuta emise de Guvernul
Romaniei.
(ii) Obligatiunile nelistate disponibile pentru vanzare ale Bancii includ certificate de trezorerie denominate in RON si certificate de depozit
emise de Banca Nationala a Romaniei.
Obligatiunile nelistate disponibile pentru vanzare ale Grupului includ certificate de trezorerie denominate in RON si in alte valute, obligatiuni
denominate in RON si alte valute emise de guverne altele decat Guvernul Romaniei, certificate de depozit emise de Banca Nationala a
Romaniei, obligatiuni corporatiste si obligatiuni municipale nelistate.
Certificate de trezorerie detinute de Banca si de Grup in suma de 45.015 mii RON la 31 decembrie 2005 sunt gajate pentru a indeplini
reglementarile prudentiale ale bancilor centrale privind decontarea operatiunilor interbancare, pentru decontarea tranzactiilor la Bursa de
Valori Bucuresti si pentru tranzactiile cu carduri la cei doi operatori principali de carduri (VISA si MasterCard). Obligatiuni corporatiste cotate
detinute de Grup in suma de 32.183.577 EUR echivalent 118.342 mii RON gajate la banca Deutsche Bundesbank pentru operatiunile
de credit Eurosystems.

20. Participatii
In mii RON
Participatii in filiale (i)
Alte participatii la cost (ii)
Minus provizioane pentru deprecierea altor participatii

Grupul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004
80.708
93.091
(27.485)
(28.683)

Total participatii

53.223
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Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004
373.429
349.229
38.441
49.838
(117)
(329)
411.753

398.738

Banca Comerciala Romana S.A.

Note la situatiile financiare
Banca si Consolidat
20. Participatii (continuare)
(i) Banca are urmatoarele filiale consolidate in situatiile financiare ale Grupului la 31 decembrie 2005 si 31 decembrie 2004:
Denumirea societatii
Anglo-Romanian Bank Ltd*
BCR Chisinau
Financiara SA*
BCR Securities SA
BCR Leasing SA
BCR Asigurari SA
BCR Asigurari de Viata SA
BCR Asset Management SA
Bucharest Financial Plazza SRL

Tara de
constituire
Marea Britanie
Moldova
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania

Natura
Activitatii
Bancar
Bancar
Servicii Financiare
Brokerage
Leasing
Asigurari
Asigurari de viata
Administrare Fonduri
Imobiliare

Procent detinut
31 decembrie
31 decembrie
2005
2004
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
97,10%
97,10%
85,51%
85,51%
89,08%
89,03%
81,14%
81,13%
68,07%
58,29%
58,29%
97,10%
97,10%

* dobandite ca urmare a fuziunii cu Bancorex in 1999
Filiala BCR Asigurari de Viata SA a fost infintata in cursul anului 2005.
Participatiile in filiale pot fi analizate dupa cum urmeaza:

31 decembrie 2005

Banca
31 decembrie 2004

La inceputul exercitiului financiar, raportat anterior
Modificare de politica contabila privind investitiile in subsidiare (vezi Nota 2d)

349.229
-

469.397
(189.594)

La inceputul exercitiului financiar, retratat

349.229

279.803

24.200

69.426

373.429

349.229

In mii RON

Achizitii
La sfarsitul exercitiului financiar
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20. Participatii ( conttinuare)
(ii) Grupul detine alte participatii disponibile pentru vanzare la 31 decembrie 2005 si respectiv 31 decembrie 2004, dupa cum urmeaza:
Natura
Valoare contabila
Participare efectiva
in mii RON
%
activitatii
31 decembrie
31 decembrie 31 decembrie
31 decembrie
2005
2004
2005
2004
Banca Italo-Romena, Milano
Bancar
10.788
10.788
7,69%
7,69%
MISR Romanian Bank, Cairo
Bancar
24.185
19,00%
ASIBAN SA
Asigurari
18.005
5.820
25,00%
20,00%
Fondul de Garantare a Creditului Rural
Fond
de Garantare
2.833
1.721
26,32%
26,32%
Omniasig SA
Asigurari
14.737
14.737
19,04%
19,04%
WTCB-CCIB SRL
Hoteluri
27.069
27.069
7,68%
7,68%
Alte participatii
7.276
8.771
Total
Minus provizion pentru deprecierea
altor participatii

80.708

93.091

(27.485)

(28.683)

53.223

64.408

Total

Grupul a vandut in 2005 participatia sa de 19% in MISR Romanian Bank SAE, o banca egipteana cu filiale in Romania. Vanzarea acestei
investitii a rezultat intr-o pierdere a Grupului de 6.145 mii RON, care este recunoscuta in rezultatul net din instrumente financiare altele
decat cele detinute pentru tranzactionare. Pierderea mentionata mai sus a fost calculata ca diferenta neta intre costul inflatat pana la 31
decembrie 2003 si valoarea istorica a acestei investitii si nu a generat o iesire de numerar pentru Grup.
Alte participatii sunt titlurile nelistate pe o piata activa si a carui valoare justa nu poate fi estimata cu credibilitate. Astfel de instrumente
necotate, sunt evaluate la cost si sunt testate periodic pentru depreciere.

Provizion pentru deprecierea altor participatii
In mii RON

Grupul

Banca

Provizion la data 1 ianuarie 2005

28.683

329

(773)
(425)

(212)
-

27.485

117

Venit din reluarea provizionului aferenta exercitiului financiar
Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar
Provizion la data 31 decembrie 2005
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21. Imobilizari corporale
Grupul
Terenuri si
cladiri

Echipamente
de birou

Alte
imobilizari

Total

Cost sau suma reevaluata
La 1 ianuarie 2004
Achizitii
Transferuri
Iesiri
Efectele variatiei cursurilor de schimb

1.508.521
28.258
45
(2.687)
(1.124)

288.910
31.316
16.229
(7.041)
(1.740)

270.713
64.563
(16.274)
(12.527)
(828)

2.068.144
124.137
(22.255)
(3.692)

La 31 decembrie 2004, raportat anterior
Efectul schimbarii de politica contabila (vezi Nota 2o)

1.533.013
-

327.674
(171.703)

305.647
248.738

2.166.334
77.035

La 31 decembrie 2004, retratat

1.533.013

155.971

554.385

2.243.369

La 1 ianuarie 2005
Achizitii
Transferuri la imobilizari necorporale
Iesiri
Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

1.533.013
68.656
(825)
(1.229)

155.971
15.985
(12.337)
(6.516)
(1.910)

554.385
164.404
(89.357)
(263)

2.243.369
249.045
(12.337)
(96.698)
(3.402)

La 31 decembrie 2005

1.599.615

151.193

629.169

2.379.977

In mii RON
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21. Imobilizari corporale ( conttinuare)
Grupul
Terenuri si
cladiri

Echipamente
de birou

Alte
imobilizari

Total

Amortizarea acumulata si pierderi din depreciere
La 1 ianuarie 2004
Cheltuiala cu amortizarea
Pierdere din depreciere
Iesiri
Efectele variatiei cursurilor de schimb

601
41.615
7.395
(101)
(48)

112.023
27.034
(6.795)
(654)

90.956
24.985
(4.353)
(40)

203.580
93.634
7.395
(11.249)
(742)

La 31 decembrie 2004, raportat anterior
Efectul schimbarii de politica contabila (vezi Nota 2o)

49.462
-

131.608
(34.951)

111.548
207.898

292.618
172.947

La 31 decembrie 2004, retratat

49.462

96.657

319.446

465.565

La 1 ianuarie 2005
Cheltuiala cu amortizarea
Pierdere din depreciere (scaderea rezervei de reevaluare)
Iesiri
Transferuri
Efectele variatiei cursurilor de schimb

49.462
42.407
10.013
(56)
(44)

96.657
12.747
(6.326)
(9.182)
(1.408)

319.446
57.751
(14.222)
(32)

465.565
112.905
10.013
(20.604)
(9.182)
(1.484)

101.782

92.488

362.943

557.213

Valoarea neta contabila
La 1 ianuarie 2004
La 31 decembrie 2004, raportat anterior

1.507.920
1.483.551

176.887
196.066

179.757
194.099

1.864.564
1.873.716

La 1 ianuarie 2005
La 31 decembrie 2005

1.483.551
1.497.833

59.314
58.705

234.939
266.224

1.777.804
1.822.762

In mii RON

La 31 decembrie 2005
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21. Imobilizari corporale ( conttinuare)
Banca
Terenuri si
cladiri

Echipamente
de birou

Alte
imobilizari

Total

In mii RON
Cost sau suma reevaluata
La 1 ianuarie 2004
Achizitii
Transferuri
Iesiri

1.332.230
27.843
45
(2.687)

263.591
27.397
16.229
(6.573)

253.947
60.573
(16.274)
(12.422)

1.849.768
115.813
(21.682)

La 31 decembrie 2004, raportat anterior
Efectul schimbarii de politica contabila (vezi Nota 2o)

1.357.431
-

300.644
(183.692)

285.824
260.713

1.943.899
77.021

La 31 decembrie 2004, retratat

1.357.431

116.952

546.537

2.020.920

La 1 ianuarie 2005
Achizitii
Iesiri

1.357.431
28.477
(825)

116.952
13.502
(1.210)

546.537
158.953
(88.109)

2.020.920
200.932
(90.144)

La 31 decembrie 2005

1.385.083

129.244

617.381

2.131.708
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21. Imobilizari corporale ( conttinuare)
Banca
Terenuri si
cladiri

Echipamente
de birou

Alte
imobilizari

Total

In mii RON
Amortizarea acumulata si pierderi din depreciere
La 1 ianuarie 2004
Cheltuiala cu amortizarea
Iesiri

34.547
(101)

92.257
24.872
(6.516)

85.307
22.353
(4.298)

177.564
81.772
(10.915)

La 31 decembrie 2004
Efectul schimbarii de politica contabila (vezi Nota 2o)

34.446
-

110.613
(40.583)

103.362
213.513

248.421
172.930

La 31 decembrie 2004, retratat

34.446

70.030

316.875

421.351

La 1 ianuarie 2005
Cheltuiala cu amortizarea
Iesiri

34.446
36.024
(56)

70.030
9.353
(1.023)

316.875
56.085
(13.979)

421.351
101.462
(15.058)

La 31 decembrie 2005

70.414

78.360

358.981

507.755

Valoarea neta contabila
La 1 ianuarie 2004
La 31 decembrie 2004, raportat anterior

1.332.230
1.322.985

171.334
190.031

168.640
182.463

1.672.204
1.695.479

La 1 ianuarie 2005
La 31 decembrie 2005

1.332.985
1.314.669

46.922
50.884

229.662
258.400

1.599.569
1.623.953

Grupul a inclus in alte imobilizari corporale autoturisme, mobilier, alte echipamente si imobilizari corporale in curs.
Banca a achizitionat in cadrul unor contracte de leasing financiar un numar de echipamente IT si autovehicule. La sfarsitul contractului
de leasing Banca are optiunea de a cumpara echipamentele la un pret avantajos. La 31 decembrie 2005, valoarea neta contabila a
imobilizarilor corporale achizitionate in leasing a fost de 64.668 mii RON (31 decembrie 2004: 82.431 mii RON). Echipamentele
achizitionate in leasing sunt gajate pentru acoperirea datoriei de leasing (vezi nota 28).
Valoarea neta contabila a imobilizarilor disponibile pentru vanzare de catre Grup la 31 decembrie 2005 este de 1.230 mii RON (31
decembrie 2004: 946 mii RON).
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22. Imobilizari necorporale
Grupul

Banca

Cost
La 1 ianuarie 2004
Achizitii
Iesiri
Transferuri
Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

104.355
27.244
(21)
(9)

103.402
26.931
(21)
-

La 31 decembrie 2004, raportat anterior
Efectul schimbarii de politica contabila (vezi Nota 2p)

131.569
87.482

130.312
87.353

La 31 decembrie 2004, retratat

219.051

217.665

La 1 ianuarie 2005, retratat
Achizitii
Transferuri de la imobilizari corporale
Iesiri
Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

219.051
60.882
12.337
(22.418)
65

217.665
59.252
(19.808)
-

La 31 decembrie 2005

269.917

257.109

In mii RON
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22. Imobilizari necorporale ( conttinuare)
Grupul

Banca

Amortizarea acumulata si pierderea din depreciere
La 1 ianuarie 2004
Amortizarea in cursul anului 2004
Iesiri
Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

32.797
9.309
(24)
(2)

32.387
8.979
(19)
-

La 31 decembrie 2004, raportat anterior
Efectul schimbarii de politica contabila (vezi Nota 2p)

42.080
15.825

41.347
15.700

La 31 decembrie 2004, retratat

57.905

57.047

La 1 ianuarie 2005
Cheltuiala cu amortizarea
Iesiri
Transferuri
Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

57.905
27.174
(4.996)
9.182
227

57.047
25.309
(2.460)
-

La 31 decembrie 2005

89.492

79.896

Valoarea neta contabila
La 1 ianuarie 2004
La 31 decembrie 2004, raportat anterior

71.558
89.489

71.015
88.965

161.146
180.425

160.618
177.213

In mii RON

La 1 ianuarie 2005
La 31 decembrie 2005
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23. Alte active
In mii RON

Grup ul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Sume in curs de decontare
Debitori diversi
Stocuri
Cheltuieli in avans
Cota re-asiguratorului din rezerva tehnica de asigurare
Alte active

Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

11.458
92.393
15.107
10.813
21.112
40.029

20.250
63.650
13.309
8.005
13.421
23.749

11.458
44.073
14.833
6.071
6.869

20.250
29.675
13.305
6.451
4.212

Total alte active, brut

190.912

142.384

83.304

73.893

Minus provizioane pentru deprecierea debitorilor diversi

(27.353)

(18.617)

(25.463)

(16.893)

Total alte active, net

163.559

123.767

57.841

57.000

Grupul a inclus in provizionul pentru deprecierea debitorilor diversi suma de 18.018 mii RON (31 decembrie 2004: 16.893 mii RON)
reprezentand o creanta preluata in urma fuziunii cu Bancorex (vezi Nota 32) privind tiparirea unui album.

24. Depozite de la alte banci
In mii RON

Grupul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

31 decembrie
2005

Banca
31 decembrie
2004

Depozite la vedere
Depozite la termen
Acorduri de rascumparare

216.790
523.667
182.448

73.011
407.213
412.989

189.288
15.938
182.449

63.615
33.446
412.990

Total

922.905

893.213

387.675

510.051
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25. Depozite de la clienti
In mii RON

Grup ul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Depozite la vedere
Persoane fizice
Persoane juridice

1.711.887
3.488.828

1.259.659
2.965.220

1.699.353
3.374.868

1.250.781
2.882.809

Depozite la termen
Persoane fizice
Persoane juridice

8.070.297
6.348.422

6.905.036
4.156.573

7.958.383
6.330.329

6.876.792
4.072.886

Certificate de depozit
Persoane fizice
Persoane juridice

2.093.533
262.792

1.439.313
216.220

2.093.533
401.184

1.439.313
216.220

111.718

822.037

112.080

858.287

22.087.477

17.764.058

21.969.730

17.597.088

Acorduri de rascumparare
Total

26. Imprumuturi de la alte banci si alte institutii financiare
In mii RON

Grup ul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Imprumuturi de la alte banci si institutii financiare
Alte finantari de la institutii financiare internationale

4.878.946
19.625

2.402.470
21.312

4.655.577
19.625

2.353.849
21.312

Total

4.898.571

2.423.782

4.675.202

2.375.161

Imprumuturile primite de Banca de la alte banci si institutii financiare includ 4.605.404 mii RON (31 decembrie 2004: 2.338.012 mii
RON) reprezentand principal si 50.173 mii RON (31 decembrie 2004: 15.837 mii RON) reprezentand dobanda de plata aferenta
acestor imprumuturi.
Pentru Grup, imprumuturile de la alte banci si institutii financiare includ si alte imprumuturi acordate filialelor consolidate de Banca in
suma de 220.375 mii RON reprezentand principal si 2.994 mii RON reprezentand dobanda de plata aferenta acestor imprumuturi.
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26. Imprumuturi de la alte banci si alte institutii financiare (continuare)
Soldul partii de principal aferenta principalelor acorduri de finantare obtinute de Banca este analizat in tabelul de mai jos:
Valuta valoare nominala

31 decembrie 2005
In mii RON

31 decembrie 2004
In mii RON

546.751
1.235.931
661.269
469.840

594.945
581.340
218.003

158.389

163.262

62.102
123.716
77.592
73.395
73.206
62.156
62.156

102.242
116.268
-

Alte imprumuturi (vi)

1.049.074

577.789

Total

4.655.577

2.353.849

Depfa Investment Bank Ltd, Nicosia (vi)
Imprumut sindicalizat (i), (vi)
Imprumut sindicalizat (ii), (vi)
Imprumut sindicalizat (i), (vi)
International Finance Corporation, USA ("IFC") (iii), (vi)
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
("BERD") pentru credite ipotecare (iv), (vi)
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare
("BERD") - SME (v), (vi)
CommerzBank International S.A. Luxembourg (vi)
Wachovia Bank N.A., USA (vi)
Standard Chartered Bank, London (vi)
BAWAG P.S.K. Viena (vi)
American Express Bank GmbH Frankfurt (vi)
Standard Bank Plc, London (vi)

EUR
USD
EUR
USD
EUR

150.000.000
400.000.000
181.147.541
200.000.000
128.548.661
EUR 600.000
USD 50.255.132
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD

16.888.889
40.000.000
25.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000

i) Primul imprumut sindicalizat
Acest imprumut sindicalizat a fost contractat de catre Banca in prima jumatate a anului 2005 cu un consortiu de 16 banci ce a avut
ca aranjori principali Bank Austria Creditanstalt AG, Calyon, Citibank N.A. si WestLB, London Branch si a fost partial folosit pentru
rambursarea in avans a imprumutului sindicalizat in valoare de 200.000.000 USD care a fost contractat de Banca in 2004 cu un
consortiu de 19 banci (ce a avut ca aranjori principali Bank Austria Creditanstalt AG, Citibank N.A, Erste Bank Der oesterreichischen
Sparkassen AG si Raiffeisen ZentralBank Oesterreich AG Austria).

148

Banca Comerciala Romana S.A.

Note la situatiile financiare
Banca si Consolidat
26. Imprumuturi de la alte banci si alte institutii financiare ( conttinuare)
ii) Al doilea imprumut sindicalizat
Al doilea imprumut sindicalizat a fost contractat de catre Banca in a doua jumatate a anului 2005 cu un consortiu de 15 banci ce a
avut ca aranjor principal banca Mizuho Corporate Bank London. Acest acord a fost incheiat pentru o suma totala de 221.000.000
USD si a fost tras complet in EUR.
iii) International Finance Corporation ("IFC")
Banca a incheiat doua acorduri de finantare cu IFC.
Primul acord a fost incheiat la data de 17 decembrie 2002, scopul acestuia fiind imbunatatirea structurii bilantului contabil al Bancii
prin reducerea decalajului intre scadentele activelor si datoriilor in devize, precum si extinderea operatiunilor Bancii cu persoane fizice
si juridice din sectorul privat. Suma angajata este de 75.000.000 USD, suma trasa integral de catre Banca. Rambursarile se platesc
semestrial incepand cu 15 iunie 2005 si se vor incheia la data de 15 decembrie 2009. Dobanda se plateste semestrial la o rata
variabila a dobanzii LIBOR 6 luni plus o marja revizuibila. Un act aditional incheiat in decembrie 2005 a transformat imprumutul ramas
de platit de 67.500.000 USD intr-o facilitate EUR, soldul fiind de 53.548.661 EUR la 31 decembrie 2005. Aceasta noua facilitate se
ramburseaza in rate egale semestriale incepand cu 15 decembrie 2005 si sfarsind cu 15 decembrie 2012 cu plata dobanzii tot
semestriala la o rata variabila de dobanda de EURIBOR 6 luni plus o marja revizuibila.
Al doilea acord a fost incheiat la data de 5 decembrie 2005, scopul acestuia fiind furnizarea catre Banca cu fonduri pe termen lung
pentru ca aceasta sa-si extinda activitatea de creditare a IMM-urilor si imbunatatirea sistemului de credite pentru consum. Suma
angajata este de 75.000.000 EUR, suma trasa integral de catre Banca. Rambursarile se platesc semestrial incepand cu 15 iunie 2008
si se vor incheia la data de 15 decembrie 2012. Dobanda se plateste semestrial la o rata variabila a dobanzii EURIBOR 6 luni plus o
marja revizuibila.

iv) Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ("BERD"), pentru imprumuturile ipotecare
Banca a incheiat doua acorduri de finantare cu BERD pentru credite ipotecare.
Primul acord a fost incheiat la data 14 ianuarie 2003, scopul acestuia fiind acordarea unor imprumuturi ipotecare pentru proprietati
imobiliare (case, apartamente, precum si terenul aferent), dupa caz, si alte bunuri similare utilizate sau care urmeaza sa fie utilizate de
sub-imprumutati persoane fizice pentru uzul personal in Romania sau entitati legale pentru constructia de sau achizitionarea de case,
apartamente sau alte bunuri similare in Romania pentru angajatii acestora.
Suma angajata totalizeaza 50.000.000 EUR, iar tragerile se pot efectua fie in EUR fie in USD. La 31 decembrie 2005, Banca a tras
integral suma reprezentand valoarea acordului, soldul imprumutului fiind de 50.255.132 USD (31 decembrie 2004: 56.167.500 USD).
Primele doua rambursari au fost efectuate pe data de 17 mai si pe data de 17 noiembrie 2005 in moneda tragerilor initiale. Pe data
de 25 noiembrie 2005 a fost semnat un amendament la acest acord care printre alte prevederi stipuleaza ca noua perioada de
rambursare va incepe de pe data de 17 mai 2008 in 21 de rate semestriale pe data de 17 mai si pe data de 17 noiembrie. Plata
dobanzii se efectueaza de asemenea semestrial la o rata variabila a dobanzii LIBOR pe perioada corespunzatoare plus o marja
revizuibila.
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26. Imprumuturi de la alte banci si alte institutii financiare ( conttinuare)
iv) Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ("BERD"), pentru imprumuturile ipotecare (continuare)
Al doilea acord a fost incheiat la data 25 noiembrie 2005, scopul acestuia fiind acordarea unor imprumuturi ipotecare unor subimprumutati. Suma angajata totalizeaza 50.000.000 EUR, iar tragerile se pot efectua fie in EUR fie in USD. La 31 decembrie 2005,
Banca a tras EUR 600.000 din suma acordului. Imprumutul este rambursabil in moneda de tragere, in 21 rate egale semestriale
incepand din data de 17 mai 2006, pe 17 mai si 17 noiembrie ale fiecarui an. Plata dobanzii se efectueaza de asemenea semestrial
la o rata variabila a dobanzii EURIBOR sau LIBOR 6 luni plus o marja revizuibila.

v) Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare ("BERD") pentru finantarea intreprinderilor mici si mijjlocii ("IMM")
Exista doua acorduri semnate la datele de 22 ianuarie 2001 si respectiv 9 decembrie 2002 reprezentand facilitati de finantare pentru
IMM pentru promovarea acordarii de imprumuturi IMM din tarile candidate la Uniunea Europeana. Suma angajata in cadrul fiecarui
acord este de 20.000.000 EUR. La 31 decembrie 2005 datoria aferenta partii de principal este de 3.555.556 EUR pentru primul
acord si respectiv 13.333.333 EUR pentru cel de-al doilea acord (31 decembrie 2004: 8.000.000 EUR si respectiv 17.777.778 EUR).
Rambursarea imprumutului se face in transe egale semestriale pe data de 10 mai si respectiv 10 noiembrie. Dobanda se plateste de
asemenea semestrial in transe egale.

vi) Rate de dobanda
Alte imprumuturi de la banci si alte institutii financiare la 31 decembrie 2005 sunt purtatoare de dobanda intre 2,9% - 8,2% (31
decembrie 2004: 2,35% - 6,5%).
Scadentele finale ale imprumuturilor de la banci si institutii financiare, altele decat cele de la BERD si IFC, variaza intre aprilie 2006
pana in octombrie 2022.
In conformitate cu prevederile acordurilor de imprumuturi de la banci sau alte institutii financiare reprezentand aproximativ 86,3% din
totalul soldului la 31 decembrie 2005, in situatia in care Banca nu respecta una dintre obligatiile asumate conform acestor acorduri si
daca aceasta situatie continua pentru o anumita perioada de timp dupa ce bancile sau institutiile de credit au notificat Banca privind
nerespectarea obligatiilor, bancile sau institutiile financiare pot solicita, prin notificarea adresata Bancii, rambursarea imediata a
imprumuturilor.
Nu exista active ale Bancii gajate pentru imprumuturile de mai sus.
Alte imprumuturi de la banci si alte institutii financiare primite de filialele consolidate ale Grupului in sold la 31 decembrie 2005 au rate
de dobanda legate de EURIBOR plus marje variind intre 1,875% si 4%. Imprumuturile primite de filiala BCR Leasing SA sunt garantate
cu creantele prezente si viitoare aferente contractelor de leasing incheiate de aceasta filiala (vezi Nota 18).
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27. Alte datorii constituite prin titluri
In decembrie 2005 Banca a avut o emisiune de obligatiuni corporatiste in valoare nominala de 500 milioane EUR (echivalent
1.838.550 RON). Maturitatea acestor obligatiuni este de trei ani, avand rata cuponului de 3,75% pe an, platibil anual. Randamentul
acestor obligatiuni la emitere a fost de 4% corespunzator unui pret de emisiune de 99,306% din valoarea nominala. Obligatiunile sunt
listate la Bursa din Londra incepand cu decembrie 2005 (simbol BORFX 97).
Aceste obligatiuni reprezinta obligatii directe, generale, neconditionate, nesecurizate si nesubordonate ale Bancii. Obligatiile de plata
ale Bancii legate de obligatiuni vor egala intotdeauna, toate celelalte datorii prezente si viitoare nesecurizate si nesubordonate ale Bancii
acoperite de aceste obligatii care pot avea un grad superior prin mentiunile obligatorii ale legislatiei in vigoare.
In aprilie 2004, BCR Leasing S.A. a emis obligatiuni corporatiste in valoare nominala de 75.000 milioane ROL (adica 7,5 milioane RON,
echivalent a 1.834.144 EUR). Rata dobanzii este de 6% pe an si se plateste semestrial. Obligatiunile au fost emise in Lei dar sunt
rambursate in suma echivalenta in Lei a valorii in EUR a principalului la momentul inchiderii subscrierii de catre Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare ("CNVM"). Scadenta finala a acestor obligatiuni este 16 martie 2007 iar emisiunea a fost intermediata de catre BCR
Securities SA. BCR Asigurari SA a asigurat riscul financiar referitor la rambursarea principalului si a dobanzii. Obligatiunile sunt cotate
pe Bursa de Valori Bucuresti din iulie 2004 (simbol BCL 07).

28. Alte datorii si provizioane
In mii RON

Grup ul
31 decembrie 31 Decembrie
2005
2004

Banca
31 decembrie 31 Decembrie
2005
2004

Datorii de leasing financiar (i)
Cheltuiala preliminata privind participarea salariatilor la profit
Sume in curs de decontare
Provizioane pentru scrisori de garantie
Provizioane pentru litigii
Impozitul pe profit datorat
Alte taxe datorate
Rezerve tehnice de asigurari
Alte datorii

74.453
25.467
1.391
6.044
18.922
186.253
179.562

67.581
25.210
11.345
7.825
20.449
23.788
89.341
140.416

32.409
71.987
25.349
1.167
3.224
14.799
110.381

32.315
65.590
25.003
11.345
7.428
2.851
20.313
98.237

Total

492.092

385.955

259.316

263.082
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28. Alte datorii si provizioane ( conttinuare)
(i) Datoriile de leasing financiar sunt analizate dupa cum urmeaza:
In mii RON

Grupul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Pana la 1 an
Intre 1 an si 5 ani

-

-

27.078
5.331

24.782
7.533

Total

-

-

32.409

32.315

Grupul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

31 decembrie
2005

Banca
31 decembrie
2004

29. Impozit amanat
In mii RON
Datorii privind impozitul amanat
- retratarea imobilizarilor corporale si participatiilor
- costul amortizat al obligatiunilor emise
- alte diferente temporare

Creante privind impozitul amanat
- provizioane pentru deprecierea creditelor
- alte diferente temporare

Creante privind impozitul amanat
Datorii privind impozitul amanat
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(54.135)
(4.898)
(25.746)

(54.194)
(173.087)

(52.463)
(3.029)
(12.705)

(53.940)
(13.748)

(84.779)

(227.281)

(68.197)

(67.688)

60.954
34.594

49.671
159.191

52.250
22.340

45.237
6.489

95.548

208.862

74.590

51.726

13.528
(2.759)

(18.419)

6.393
-

(15.962)
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30. Capital social
Capitalul social statutar al Bancii la 31 decembrie 2005 este reprezentat de 792.468.750 actiuni in valoare nominala de 1 RON fiecare
(31 decembrie 2004: 792.468.750 actiuni cu valoare nominala de 1 RON fiecare ). Actionarii Bancii sunt urmatorii:
31 decembrie 2005
Nr actiuni
Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului ("AVAS")
IFC
BERD

99.058.595

SIF Oltenia
SIF Banat Crisana
SIF Moldova
SIF Transilvania
SIF Muntenia
Persoane fizice - salariati

48.479.429
47.548.125
47.548.125
47.548.125
47.548.125
63.397.500

36,8825%
12,50%
+ 1 actiune
12,50%
+ 1 actiune
6,1175%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
8,00%

792.468.750

100%

Total

292.282.131
99.058.595

%

31 decembrie 2004
Nr actiuni

%

292.282.131
99.058.595

36,88%
12,50%

99.058.595

12,50%

48.479.429
47.548.125
47.548.125
47.548.125
47.548.125
63.397.500

6,12%
6,00%
6,00%
6,00%
6,00%
8,00%

792.468.750

100,00%

Detinatorii de actiuni ordinare sunt indreptatiti sa primeasca dividendele declarate si au dreptul la un vot pentru fiecare actiune detinuta
in cadrul adunarii generale a actionarilor Bancii.
Reconcilierea intre capitalul social statutar al Bancii si capitalul social prezentat in bilantul contabil este prezentat in tabelul urmator:

In mii RON

31 decembrie 2005

31 decembrie 2004

In conformitate cu standardele romanesti de contabilitate
Ajustari de hiperinflatie (IAS 29) din anii anteriori
(i.e. pana la 31 decembrie 2003)

792.469

792.469

1.327.224

1.327.224

Capitalul social in bilant

2.119.693

2.119.693
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31. Alte rezerve
In mii RON

Grupul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Rezerva legala statutara
Rezerva de riscuri bancare generale
Rezerva de conversie
Rezerva din modificarea valorii juste a activelor
disponibile pentru vanzare
Rezerve din reevaluare

563.397
309.916
47.588

563.397
215.453
67.351

563.148
309.916
-

563.148
215.453
-

5.017
30.097

2.315
40.110

6.339
-

-

Total

956.015

888.626

879.403

778.601

Rezerva legala statutara
Rezervele statutare reprezinta alocari cumulate din rezultatul reportat in conformitate cu legislatia in vigoare. Aceste rezerve nu pot fi
distribuite. Legislatia in vigoare cere ca 5% din profitul net statutar al Bancii sa fie alocat catre o rezerva legala statutara care nu poate
fi distribuita pana cand aceasta rezerva reprezinta 20% din capitalul social statutar al Bancii.

Rezerve de riscuri bancare generale
Grupul

Banca

In mii RON
La 1 ianuarie 2005
Distribuiri din profit

215.453
94.463

215.453
94.463

La 31 decembrie 2005

309.916

309.916

Rezervele de riscuri bancare generale includ sume alocate in conformitate cu legislatia bancara si sunt prezentate separat ca alocari
din profitul statutar. Aceste rezerve nu pot fi distribuite.

Rezerva de valoare justa
In mii RON
La 1 ianuarie 2005
Castiguri din modificarea in valoarea justa a instrumentelor
financiare disponibile pentru vanzare
La 31 decembrie 2005
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Grupul

Banca

2.315

-

2.702

6.339

5.017

6.339
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32. Angajamente si datorii contingente
Litigii privind fuziunea cu Bancorex
In 1999, ca urmare a situatiei financiare dificile a uneia dintre bancile detinute de stat, Banca Romana de Comert Exterior - "Bancorex",
Guvernul Romaniei a lansat o serie de masuri cu scopul de a limita efectul insolvabilitatii Bancorex asupra economiei Romaniei.
Aceste masuri au inclus plasarea Bancorex sub administrare speciala pe o perioada limitata de timp, transferul anumitor credite
neperformante ale Bancorex la o Agentie de Valorificare a Activelor (AVAB) si transferul tuturor celorlalte activitati catre Banca. Banca
a primit din partea Guvernului Romaniei titluri de valoare avand scadenta similara cu cea a depozitelor si conturilor altor creditori
transferati de la Bancorex.
Pe data de 6 iulie 2000 Guvernul Romaniei a emis Ordonanta de Urgenta Nr. 131 / 2000 si ulterior Decizia nr. 909 / 2000 ce stipulau
faptul ca Guvernul va emite scrisori de garantie neconditionate in favoarea Bancii pentru acoperirea oricaror pretentii din litigii pana la
suma de 38 miliarde ROL (i.e 3,8 milioane RON) si 116 milioane USD, litigii in care Banca este parat, rezultate din activitatile Bancorex,
inainte de a fi radiata de la Registrul Comertului.
Pe baza Ordonantei de Urgenta Nr. 18 / 2004, toate elementele din afara bilantului, alte angajamente si toate riscurile Bancii ce rezulta
din litigiile referitoare la Bancorex sunt garantate, raman si vor fi garantate de catre Stat. In conformitate cu Ordonanta de Urgenta Nr.
18 / 2004 si Ordonanta de Guvern nr. 832 / 2004, Ministerul Finantelor Publice a emis Scrisori de Garantie pentru 56 de litigii in care
Banca este implicata ca rezultat al fuziunii cu Bancorex.
La 31 decembrie 2005, Banca era parata in 47 cazuri din aceasta categorie, pentru care subrogarea AVAS nu a fost inca operata
conform Ordonantei de Urgenta Nr. 85/2004, valoarea totala probabila a pretentiilor fiind de 26.985.297 mii RON, 37.339.774,24
USD, 2.078.663,8 EUR, 10 miliarde drahme grecesti (GRD), 65.914,33 ruble rusesti (RUR) si 2.000 marci germane (DEM).
Banca continua sa fie subiectul unui numar de litigii rezultate din activitatea Bancorex, care, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta
nr. 85 / 2004, urmeaza sa fie transferate la AVAS la prima audiere a fiecarui caz in tribunalul desemnat pentru fiecare proces.
Conducerea Bancii considera ca astfel de actiuni nu vor avea impact semnificativ asupra rezultatelor economice si pozitiei financiare
ale Bancii. Din totalul de 37.339.774,24 USD, suma de 18.442.740 USD reprezinta datoriile Romanoexport din care AVAS a fost
subrogat in conformitate cu Ordonanta de Urgenta 185/2004.
Alte litigii
La data de 31 decembrie 2005, Banca era implicata in cursul normal al desfasurarii activitatii intr-un numar de 712 de alte litigii in
calitate de parat din care 150 de pretentii in litigii au fost cuantificabile. Conform procedurii interne a departamentului legal al Bancii de
evaluare a litigiilor in conformitate cu IAS 37 "Provizioane, datorii contingente si active contingente", Banca a inregistrat provizioane
pentru litigii in valoare de 1.167 mii RON (31 decembrie 2004: 7.428 mii RON) (vezi Nota 28). In opinia conducerii, dupa obtinerea
consilierii juridice, rezultatele acestor procese nu vor genera nici o pierdere semnificativa peste suma provizionata la 31 decembrie
2005.
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32. Angajamente si datorii contingente ( conttinuare)
Cu exceptia litigiilor prezentate mai sus, la 31 decembrie 2005 Grupul nu mai este implicat in alte litigii semnificative.
Angajamente referitoare la credite
In orice moment Grupul are angajamente de acordare de credite. Aceste angajamente se regasesc sub forma creditelor aprobate si
a descoperirilor de cont. Angajamentele de credit au o perioada contractuala care nu depaseste perioada normala de subscriere si
decontare, incadrandu-se in intervalul de la o luna pana la un an. Grupul ofera clientilor sai garantii financiare si credite documentare
prin care se garanteaza indeplinirea angajamentelor in favoarea unor terte persoane. Aceste angajamente au limite fixe si se stabilesc
in general pentru o perioada de pana la un an. Momentele de expirare nu sunt concentrate in mod deosebit intr-o anumita perioada.
Sumele contractuale ale angajamentelor si datoriilor contingente sunt prezentate in tabelul urmator pe categorii. Sumele reflectate ca
angajamente sunt presupuse a fi angajate in intregime. Sumele prezentate in tabel pentru garantii si credite documentare reprezinta
pierderea contabila maxima care ar fi recunoscuta la data bilantului daca contrapartidele nu si-ar indeplini angajamentele contractuale.
Angajamentele de creditare reprezinta parti neutilizate din plafoanele autorizate de imprumuturi, scrisori de garantie si acreditive.
Referitor la riscul de credit aferent angajamentelor de creditare, Grupul este in mod potential expus la o pierdere egala ca suma cu
totalul angajamentelor neutilizate. Totusi, valoarea probabila a pierderii este mai mica decat totalul angajamentelor neutilizate, avand in
vedere ca majoritatea angajamentelor de creditare sunt conditionate de respectarea de catre clienti a anumitor standarde specifice de
creditare. Grupul monitorizeaza scadentele angajamentelor de credit pentru ca angajamentele pe termen lung prezinta in general un
risc de credit mai ridicat decat angajamentele de credit pe termen scurt.

In mii RON

Grup ul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Scrisori de garantie
Acreditive
Angajamente netrase

3.499.549
184.261
3.371.416

3.321.437
333.040
1.581.499

3.436.584
158.363
3.297.910

3.169.258
328.800
1.480.364

Total

7.055.226

5.235.976

6.892.857

4.978.422

La data de 31 decembrie 2005 Banca nu are inregistrat nici un provizion pentru scrisori de garantie (31 decembrie 2004: 11.345 mii
RON).
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33. Tranzactii cu entitati aflate in relatii speciale
Entitatile se considera a fi in relatii speciale daca una dintre acestea are capacitatea de a o controla pe cealalta sau de a exercita o
influenta semnificativa asupra celeilalte entitati la luarea deciziilor financiare sau operationale. La evaluarea fiecarei tranzactii posibile cu
entitatile aflate in relatii speciale s-a acordat atentie substantei tranzactiei mai degraba decat formei juridice.
Natura relatiilor cu acele entitati aflate in relatii speciale cu care Grupul a derulat tranzactii semnificative sau a avut solduri semnificative
la 31 decembrie 2005 este prezentata mai jos. Tranzactiile cu entitatile aflate in relatii speciale s-au derulat in cadrul desfasurarii
normale a activitatii la preturile pietei.
Tranzactii cu actionarii
Statul Roman, prin AVAS in calitate de actionar al Bancii, are o influenta semnificativa asupra politicilor financiare si operationale. Banca
a derulat un numar de tranzactii bancare cu organizatii si companii controlate de catre Statul Roman in cursul normal al activitatii.
Aceste tranzactii au fost efectuate in conditii, termeni comerciali si rate de dobanzi de piata.
Grupul a derulat un numar de tranzactii bancare cu actionarii in cursul normal al desfasurarii activitatii. Aceste tranzactii au fost efectuate
in conditii, termeni comerciali si rate de dobanzi de piata.
Urmatoarele tranzactii au fost efectuate cu actionarii AVAS, SIF Banat-Crisana SA, SIF Moldova SA, SIF Muntenia SA, SIF Oltenia SA,
SIF Transilvania SA, BERD si IFC:

In mii RON

Grup ul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Active
Titluri de valoare disponibile pentru vanzare

19.217

2.372

19.217

2.372

Total

19.217

2.372

19.217

2.372

Datorii
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la alte banci si institutii financiare
Alte datorii

104.461
746.335
-

8.518
488.767
534

104.461
704.760
-

8.518
483.507
534

Total

850.796

497.819

809.221

492.559
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33. Tranzactii cu entitati aflate in relatii speciale ( conttinuare)
In mii RON

Grupul

Banca

2005

2004

2005

2004

Venituri *
Venituri din dobanzi si dividende
Venituri din comisioane

155
1.298

117
2.630

155
1.298

117
2.630

Total

1.453

2.747

1.453

2.747

Cheltuieli *
Cheltuieli cu dobanzile
Cheltuieli cu comisioanele

31.175
4.589

2.522
179

30.938
4.589

2.498
174

Total

35.764

2.701

35.527

2.672

* date disponibile pentru 10 luni aferente exercitiului financiar 2004

Tranzactii cu conducerea Bancii
Grupul a derulat un numar de operatiuni bancare cu conducerea Bancii in cadrul desfasurarii normale a activitatii. Aceste tranzactii au
fost efectuate in conditii si termeni comerciali si la rate de dobanzi ale pietei. Urmatoarele tranzactii au fost derulate cu conducerea:

In mii RON

Grupul
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Banca
31 decembrie 31 decembrie
2005
2004

Active
Credite si avansuri acordate clientilor
Alte active

2.720
-

1.327
20

2.720
-

1.055
20

Total

2.720

1.347

2.720

1.075

Datorii
Depozite de la clienti
Alte datorii

16.807
-

6.486
2

16.807
-

6.486
-

Total

16.807

6.488

16.807

6.486
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33. Tranzactii cu entitati aflate in relatii speciale ( conttinuare)
Tranzactii cu conducerea Bancii (continuare)
Grupul

Banca

In mii RON

2005

2004

2005

2004

Venituri din dobanzi si comisioane *
Cheltuieli cu dobanzi si alte cheltuieli *

194
1.032

122
557

194
1.032

93
355

* date disponibile pentru 10 luni aferente exercitiului financiar 2004
Cheltuielile cu salariile conducerii cheie din cadrul Bancii in 2005 au fost de 32.551 mii RON (2004: 27.334 mii RON).

Tranzactiile cu filialele
Banca detine participatii in filiale (vezi nota 20) cu care a derulat un numar de tranzactii bancare in cadrul desfasurarii normale a
activitatii. Aceste tranzactii au fost efectuate in conditii si termeni comerciali si la rate de dobanda de piata. Urmatoarele tranzactii au
fost derulate cu filialele:

In mii RON

31 decembrie 2005

31 decembrie 2004

Active
Numerar si echivalente de numerar
Plasamente la alte banci
Credite si avansuri acordate bancilor
Credite si avansuri acordate clientilor
Titluri de valoare disponibile pentru vanzare
Alte active

2.517
189.614
29.845
442.719
1.292
5

1.571
188.482
30.520
366.872
1.294
-

Total

665.992

588.739

Datorii
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la alte banci si alte institutii financiare
Alte datorii constituite prin titluri
Alte datorii si provizioane

58.052
139.223
2.721
22.120
32.409

1.475
83.146
5.184
32.315

Total

254.525

122.120
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33. Tranzactii cu entitati aflate in relatii speciale ( conttinuare)
Tranzactiile cu filialele (continuare)

In mii RON

2005

2004

Venituri din dobanzi
Venituri din comisioane
Alte venituri

38.096
3.774
52.750

26.230
2.154
19.699

Total

94.620

48.083

Cheltuieli cu dobanzile
Cheltuieli cu comisioanele
Cheltuieli cu asigurari
Alte cheltuieli

13.739
6.977
27.651

9.869
352
21.514
47.926

Total

48.367

79.661

34. Valoarea justa a instrumentelor financiare
Valoarea justa este suma pentru care un instrument financiar ar putea fi tranzactionat intre parti aflate in cunostinta de cauza in conditiile
derularii tranzactiei pe baze comerciale. Aceasta reprezinta o aproximare generala a unei valori posibile ce poate sa nu fie niciodata
realizata.
In prezent Grupul se afla in proces de dezvoltare a unui plan de implementare a cerintelor IFRS pentru evaluarea valorii juste pentru
fiecare clasa de instrumente financiare care nu sunt prezentate in bilantul contabil al Grupului la valoarea lor justa. Implementarea
acestor cerinte va face posibila determinarea valorii juste in raport cu actualizarea fluxurilor de numerar folosind rate din piata pentru
instrumente financiare cu caracteristici similare de risc si maturitati ramase la data raportarii.

Plasamente la banci: Plasamentele pe termen scurt la banci ale Grupului includ conturile curente si depozite la banci. Valoarea justa
a plasamentelor cu rata variabila si a depozitelor la vedere (overnight) este valoarea acestora contabila. Depozitele cu rata fixa a
dobanzii au maturitate mai mica de trei luni si se presupune ca valoarea lor justa nu este semnificativ diferita de valoarea contabila si
pot fi transformate in lichiditate fara costuri de tranzactionare semnificative.
Credite si avansuri acordate clientelei si bancilor: Acestea sunt prezentate nete de provizioane pentru pierderi din depreciere. Pentru
creditele cu rata dobanzii variabila sau avand maturitate mai mica de un an se presupune ca valoarea lor justa nu este semnificativ
diferita de valoarea contabila.
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34. Valoarea justa a instrumentelor financiare ( conttinuare)
Valoarea justa estimata a creditelor si avansurilor cu rata fixa a dobanzii si care au schimbari in conditiile initiale ale creditului sunt
evaluate pe baza actualizarii fluxurilor viitoare de numerar la ratele de dobanda curente din piata. Grupul nu a evaluat valoarea justa a
creditelor si avansurilor acordate clientilor si bancilor la 31 decembrie 2005 deoarece aceasta evaluare a fost impracticabila in conditiile
numarului foarte mare de credite acordate si a sistemului de raportare descentralizat folosit in prezent de Banca. In prezent, Banca
este intr-un proces de implementare a unui sistem centralizat de raportare prin care se va lua in considerare estimarea valorii juste a
acelor credite si avansuri pentru care valoarea justa ar putea fi semnificativ diferita de valoarea contabila.

Titluri de valoare: Acestea includ numai obligatiuni detinute pana la scadenta iar participatiile disponibile pentru vanzare sunt evaluate
la cost. Valoarea justa a obligatiunilor detinute pana la scadenta a fost estimata pe baza tehnicilor de fluxuri de numerar actualizate la
data bilantului fara deduceri si costuri de tranzactionare. Valoarea justa a instrumentelor detinute pana la scadenta se ridica la 50.341
mii RON la 31 decembrie 2005 (31 decembrie 2004: 114.369 mii RON). In situatia in care este folosita metoda actualizarii fluxurilor
viitoare de numerar pentru titluri de valoare, fluxurile viitoare de numerar sunt conform scadentarelor contractuale iar rata de actualizare
este o rata medie interbancara la data bilantului. Activele disponibile pentru vanzare cuprind si un numar de participatii nelistate pentru
care nu exista preturi cotate si pentru care nu s-a putut estima cu credibilitate valoarea justa folosind metode alternative.
Depozite ale clientilor si ale bancilor: Pentru depozitele la vedere si pentru depozitele fara maturitate stabilita, valoarea justa se
considera a fi valoarea de platit la data bilantului. Pentru depozitele cu maturitate pana intr-un an, se presupune ca valoarea justa a
acestora nu este semnificativ diferita de valoarea contabila. Valoarea justa a depozitelor cu maturitate fixa, inclusiv certificatele de
depozit, este bazata pe actualizarea fluxurilor de numerar folosind rate de dobanda oferite la data bilantului pentru depozite cu maturitati
ramase similare. Grupul nu a evaluat valoarea justa a depozitelor de la banci si clienti la 31 decembrie 2005 deoarece aceasta evaluare
a fost impracticabila in conditiile numarului foarte mare de depozite atrase si a sistemului de raportare descentralizat folosit in prezent
de Grup. In prezent, Banca este intr-un proces de implementare a unui sistem centralizat de raportare prin care se va lua in
considerare estimarea valorii juste a acelor depozite de la banci si clienti pentru care valoarea justa ar putea fi semnificativ diferita de
valoarea contabila.
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare: Valoarea justa a imprumuturilor de la banci si alte institutii financiare se determina pe
baza fluxurilor viitoare de numerar actualizate, folosind rate de dobanda disponibile la data bilantului pentru imprumuturi noi cu maturitati
ramase similare avand in vedere ca nu exista preturi cotate pe piata pentru aceste instrumente financiare ale Grupului. Grupul nu a
evaluat valoarea justa a imprumuturilor de la banci si alte institutii financiare la 31 decembrie 2005 deoarece aceasta evaluare a fost
impracticabila. In prezent, Banca este intr-un proces de implementare a unui sistem centralizat de raportare prin care se va lua in
considerare estimarea valorii juste a acelor imprumuturi de la banci si alte institutii financiare pentru care valoarea justa ar putea fi
semnificativ diferita de valoarea contabila.
Alte datorii constituite prin titluri: Valoarea justa a obligatiunilor emise este calculata pe baza preturilor 'ask' cotate in piata la data
bilantului. Valoarea justa a obligatiunilor emise de catre Grup se ridica la 1.852.658 mii RON la 31 decembrie 2005 (31 decembrie
2004: 1.406 mii RON).
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35. Analiza pe valute
Activele si datoriile Grupului in lei si devize la 31 decembrie 2005 pot fi analizate dupa cum urmeaza:
RON

USD

EUR

Altele

Total

583.775
3.981.650
148.133

49.983
1.214.344
1.621.036

141.340
2.529.166
199.940

15.836
5.767
143.793

790.934
7.730.927
2.112.902

152.943
5.236.274
3.707.387
41.605
3.714
1.820.346
179.767
92.288

145.892
305.587
1.243.638
60.395
287
10.913

487.721
31.664
5.110.266
123.923
11.331
9.814
2.008
629
55.131

4.739.784
2.638
408
29
5.227

786.556
337.251
16.329.962
3.894.343
53.223
13.528
1.822.762
180.425
163.559

15.947.882

4.652.075

8.702.933

4.913.482

34.216.372

Datorii
Depozite de la banci
149.898
Depozite de la clienti
11.707.345
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare
2.780
Alte datorii constituite prin titluri
2.157
Alte datorii si provizioane
446.498
Impozitul amanat - pasiv
-

318.951
1.774.796
2.264.436
23.781
-

443.769
3.684.598
2.630.909
1.802.410
19.528
2.744

10.287
4.920.738
446
2.285
15

922.905
22.087.477
4.898.571
1.804.567
492.092
2.759

Total datorii

12.308.678

4.381.964

8.583.958

4.933.771

30.208.371

3.639.204

270.111

118.975

(20.289)

4.008.001

In mii RON
Active
Numerar si echivalente de numerar
Conturi curente si plasamente la banci centrale
Plasamente la banci
Active financiare la valoare justa prin contul
de profit si pierdere
Credite si avansuri acordate bancilor
Credite si avansuri acordate clientelei
Titluri de valoare disponibile pentru vanzare
Participatii
Impozitul amanat - activ
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Alte active
Total active

Active / (datorii) nete
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35. Analiza pe valute ( conttinuare)
Activele si datoriile Bancii in lei si devize la 31 decembrie 2005 pot fi analizate dupa cum urmeaza:
RON

USD

EUR

Altele

Total

573.125
3.955.976
124.717

47.680
1.212.785
1.682.508

130.837
2.464.021
197.653

14.989
137.023

766.631
7.632.782
2.141.901

141.606
5.551.724
3.669.804
171.767
6.393
1.623.953
177.213
34.309

145.892
11.007
997.582
50.341
37.924
5.679

487.722
18.838
4.265.119
202.062
13.327

4.721.629
4.526

775.220
29.845
15.536.054
3.669.804
50.341
411.753
6.393
1.623.953
177.213
57.841

16.030.587

4.191.398

7.779.579

4.878.167

32.879.731

Datorii
Depozite de la banci
126.964
Depozite de la clienti
11.758.403
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare
2.781
Alte datorii constituite prin titluri
Alte datorii si provizioane
205.359

194.160
1.726.666
2.264.430
22.109

61.556
3.573.213
2.407.545
1.824.530
31.848

4.995
4.911.448
446
-

387.675
21.969.730
4.675.202
1.824.530
259.316

Total datorii

12.093.507

4.207.365

7.898.692

4.916.889

29.116.453

3.937.080

(15.967)

(119.113)

(38.722)

3.763.278

In mii RON
Active
Numerar si echivalente de numerar
Conturi curente si plasamente la banci centrale
Plasamente la banci
Active financiare la valoare justa prin contul
de profit si pierdere
Credite si avansuri acordate bancilor
Credite si avansuri acordate clientelei
Titluri de valoare disponibile pentru vanzare
Titluri de valoare detinute pana la scadenta
Participatii
Impozitul amanat - activ
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Alte active
Total active

Active / (datorii) nete
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35. Analiza pe valute ( conttinuare)
Activele si datoriile Grupului in lei si devize la 31 decembrie 2004 pot fi analizate dupa cum urmeaza:
RON

USD

EUR

Altele

Total

250.207
4.927.680
54.518

40.445
2.155.186
92.257

121.795
56.993
518.985

16.929
8.342
156.499

429.376
7.148.201
822.259

2.380.157
5.405.549
29.121
1.774.364
161.121
73.958

653.119
80.182
1.593.317
24.185
23.739

790.746
2.154
3.746.914
11.102
3.126
24.975

7.112
2.576
14.500
314
25
1.095

3.831.134
84.912
10.760.280
64.408
1.777.804
161.146
123.767

15.056.675

4.662.430

5.276.790

207.392

25.203.287

Datorii
Depozite de la banci
44.977
Depozite de la clienti
11.108.415
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare
1.029
Alte datorii constituite prin titluri
Alte datorii si provizioane
307.946
Impozit amanat - pasiv
18.419

479.996
2.426.288
1.396.068
23.079
-

358.717
4.047.870
1.024.997
1.406
49.715
-

9.523
181.485
1.688
5.215
-

893.213
17.764.058
2.423.782
1.406
385.955
18.419

Total datorii

11.480.786

4.325.431

5.482.705

197.911

21.486.833

3.575.889

336.999

(205.915)

9.481

3.716.454

In mii RON
Active
Numerar si echivalente de numerar
Conturi curente si plasamente la banci centrale
Plasamente la banci
Active financiare la valoarea justa prin contul
de profit si pierdere
Credite si avansuri acordate bancilor
Credite si avansuri acordate clientelei
Participatii
Impozit amanat - activ
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Alte active
Total active

Active / (datorii) nete
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35. Analiza pe valute ( conttinuare)
Activele si datoriile Bancii in lei si devize la 31 decembrie 2004 pot fi analizate dupa cum urmeaza:
RON

USD

EUR

Altele

Total

243.208
4.904.972
32.983

36.566
2.154.216
77.585

117.326
457.976

15.259
152.577

412.359
7.059.188
721.121

2.348.685
5.401.787
242.827
1.599.569
160.618
26.503

515.150
10.203
1.472.633
71.110
41.378
22.440

535.802
20.317
3.408.070
40.944
114.533
7.934

6.288
123

3.399.637
30.520
10.288.778
112.054
398.738
1.599.569
160.618
57.000

14.961.152

4.401.281

4.702.902

174.247

24.239.582

43.945
11.112.264

298.168
2.373.115

163.194
3.936.878

4.744
174.831

510.051
17.597.088

793
205.485
15.962

1.408.921
24.038
-

963.995
31.543
-

1.452
2.016
-

2.375.161
263.082
15.962

11.378.449

4.104.242

5.095.610

183.043

20.761.344

3.582.703

297.039

(392.708)

(8.796)

3.478.238

In mii RON
Active
Numerar si echivalente de numerar
Conturi curente si plasamente la banci centrale
Plasamente la banci
Active financiare la valoare justa prin contul
de profit si pierdere
Credite si avansuri acordate bancilor
Credite si avansuri acordate clientelei
Titluri de valoare detinute pana la scadenta
Participatii
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale
Alte active
Total active
Datorii
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci si alte institutii
financiare
Alte datorii si provizioane
Datorii cu impozitul amanat
Total datorii
Active / (datorii) nete
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36. Analiza pe maturitati
Activele si datoriile Grupului analizate pe perioada ramasa de la 31 decembrie 2005 pana la scadenta contractuala se prezinta dupa
cum urmeaza:
Pana la
3 luni
1 an - 5 ani
Peste
Scadenta
Total
3 luni
- 1 an
5 ani nedeterminata
In mii RON
Active
790.934
Numerar si echivalente de numerar
790.934
Conturi curente si plasamente
7.730.927
la banci centrale
7.728.085
2.842
2.112.902
Plasamente la banci
2.058.152
54.750
Active financiare la valoare justa
786.556
prin contul de profit si pierdere
22.706
178.253
310.599
212.675
62.323
337.251
Credite si avansuri acordate bancilor
33.328
254.932
48.991
16.329.962
Credite si avansuri acordate clientelei 2.171.972
5.057.673
5.125.748
3.974.569
Titluri de valoare disponibile pentru
3.894.343
vanzare
3.167.199
56.003
602.611
62.930
5.600
53.223
Participatii
53.223
13.528
Impozitul amanat - activ
9.814
3.714
1.822.762
Imobilizari corporale
1.230
1.821.532
180.425
Imobilizari necorporale
180.425
163.559
Alte active
133.958
27.499
1.663
439
Total active
Datorii
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci
si alte institutii financiare
Impozitul amanat - pasiv
Alte datorii constituite prin titluri
Alte datorii si provizioane

16.107.564

5.629.110

6.099.426

4.250.174

2.130.098

34.216.372

325.729
18.367.591

119.035
3.141.834

478.141
559.900

18.152

-

922.905
22.087.477

669.807
472.679

952.983
10.326

2.937.321
1.804.567
1.682

338.460
6.634

2.759
771

4.898.571
2.759
1.804.567
492.092

Total datorii

19.835.806

4.224.178

5.781.611

363.246

3.530

30.208.371

Surplus/(deficit) de lichiditate

(3.728.242)

1.404.932

317.815

3.886.928

2.126.568

4.008.001
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36. Analiza pe maturitati ( conttinuare)
Activele si datoriile Bancii analizate pe perioada ramasa de la 31 decembrie 2005 pana la scadenta contractuala se prezinta dupa
cum urmeaza:
Pana la
3 luni
1 an - 5 ani
Peste
Scadenta
Total
3 luni
- 1 an
5 ani nedeterminata
In mii RON
Active
766.631
Numerar si echivalente de numerar
766.631
Conturi curente si plasamente
7.632.782
la banci centrale
7.632.663
119
2.141.901
Plasamente la banci
2.099.616
42.285
Active financiare la valoare justa
775.220
prin contul de profit si pierdere
22.616
178.253
311.891
212.675
49.785
29.845
Credite si avansuri acordate bancilor
29.845
15.536.054
Credite si avansuri acordate clientelei 2.053.419
4.712.072
4.802.712
3.967.851
Titluri de valoare disponibile
3.669.804
pentru vanzare
3.134.586
494.411
40.807
Titluri de valoare detinute
50.341
pana la scadenta
11.481
24.252
14.609
411.753
Participatii
411.753
6.393
Impozitul amanat - activ
6.393
1.623.953
Imobilizari corporale
693
1.623.260
177.213
Imobilizari necorporale
177.213
57.841
Alte active
57.841
Total active

15.779.546

4.956.861

5.623.623

4.251.178

2.268.523

32.879.731

206.228
18.232.682

3.177.663

181.447
542.361

17.024

-

387.675
21.969.730

45.660
235.341

1.130.641
19.459

3.190.291
1.824.530
4.516

308.610
-

-

4.675.202
1.824.530
259.316

Total datorii

18.719.911

4.327.763

5.743.145

325.634

-

29.116.453

Surplus/(deficit) de lichiditate

(2.940.365)

629.098

(119.522)

3.925.544

2.268.523

3.763.278

Datorii
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci
si alte institutii financiare
Alte datorii constituite prin titluri
Alte datorii si provizioane
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36. Analiza pe maturitati ( conttinuare)
Activele si datoriile Grupului analizate pe perioada ramasa de la 31 decembrie 2004 pana la scadenta contractuala se prezinta dupa
cum urmeaza:
Pana la
3 luni
1 an - 5 ani
Peste
Scadenta
Total
3 luni
- 1 an
5 ani nedeterminata
In mii RON
Active
Numerar si echivalente
429.376
de numerar
429.376
Conturi curente si plasamente
7.148.201
la banci centrale
7.148.201
822.259
Plasamente la banci
810.278
11.981
Active financiare la valoarea justa
3.831.134
prin contul de profit si pierdere
2.288.271
312.878
808.490
389.141
32.354
Credite si avansuri acordate
84.912
bancilor
74.358
7.759
2.795
Credite si avansuri acordate
10.760.280
clientelei
2.320.402
3.787.026
3.547.640
1.105.212
64.408
Participatii
64.408
1.777.804
Imobilizari corporale
1.777.804
161.146
Imobilizari necorporale
161.146
123.767
Alte active
79.745
12.108
286
31.628
Total active

13.150.631

4.131.752

4.359.211

1.494.353

2.067.340

25.203.287

411.395
15.489.287

298.856
1.951.465

177.037
315.682

5.925
2.809

4.815

893.213
17.764.058

161.407
145
344.347
-

249.964
8.468
-

1.921.973
1.261
322
-

90.438
6.600
-

26.218
18.419

2.423.782
1.406
385.955
18.419

Total datorii

16.406.581

2.508.753

2.416.275

105.772

49.452

21.486.833

Surplus/(deficit) de lichiditate

(3.255.950)

1.622.999

1.942.936

1.388.581

2.017.888

3.716.454

Datorii
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci
si alte institutii financiare
Alte datorii constituite prin titluri
Alte datorii si provizioane
Datoria cu impozitul amanat

36. Analiza pe maturitati ( conttinuare)

168

Banca Comerciala Romana S.A.

Note la situatiile financiare
Banca si Consolidat
Activele si datoriile Bancii analizate pe perioada ramasa de la 31 decembrie 2004 pana la scadenta contractuala se prezinta dupa
cum urmeaza:
Pana la
3 luni
1 an - 5 ani
Peste
Scadenta
Total
3 luni
- 1 an
5 ani nedeterminata
In mii RON
Active
Numerar si echivalente
412.359
de numerar
412.359
Conturi curente si plasamente
7.059.188
la banci centrale
7.059.188
721.121
Plasamente la banci
712.904
8.217
Active financiare la valoare justa
3.399.637
prin contul de profit si pierdere
2.208.714
156.300
648.311
371.860
14.452
Credite si avansuri acordate
30.520
bancilor
154
30.366
Credite si avansuri acordate
10.288.778
clientelei
2.184.880
3.551.231
3.441.732
1.110.935
Titluri de valoare detinute
112.054
pana la scadenta
14.553
64.690
32.811
398.738
Participatii
398.738
1.599.569
Imobilizari corporale
1.599.569
160.618
Imobilizari necorporale
160.618
57.000
Alte active
36.093
20.907
Total active

12.628.845

3.780.438

4.122.854

1.513.161

2.194.284

24.239.582

185.204
15.316.427

154.217
1.967.409

170.630
310.634

2.618

-

510.051
17.597.088

166.735
212.034
-

233.509
16.926
-

1.884.479
8.277
-

90.438
-

25.845
15.962

2.375.161
263.082
15.962

Total datorii

15.880.400

2.372.061

2.374.020

93.056

41.807

20.761.344

Surplus/(deficit) de lichiditate

(3.251.555)

1.408.377

1.748.834

1.420.105

2.152.477

3.478.238

Datorii
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci
si alte institutii financiare
Alte datorii si provizioane
Datorie impozit amanat

37. Riscul de dobanda
Urmatorul tabel ilustreaza ratele de dobanda obtinute sau oferite de Grup la 31 decembrie 2005 pentru activele si datoriile purtatoare
de dobanzi:
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RON

USD

EUR

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Active
Conturi curente la banci centrale
Plasamente la banci

1,50
5

6
25

0,48
0,10

0,75
4,55

0,48
1,30

0,70
4,06

Titluri de valoare disponibile
pentru vanzare
Credite si avansuri acordate clientelei

6,75
8,90

18,75
36

3,92
6

6,75
14

2,74
3

4,48
15

3,00
0,10

23,40
18

0,5
0,50

5,95
3,75

0,5
0,50

3,91
4

-

-

2,40

6,5

2,71

6,50

Datorii
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci
si alte institutii financiare

Urmatorul tabel ilustreaza ratele de dobanda obtinute sau oferite de Banca la 31 decembrie 2005 pentru activele si datoriile purtatoare
de dobanzi:
RON
Active
Conturi curente la banci centrale
Plasamente la banci
Titluri de valoare disponibile
pentru vanzare
Titluri de valoare tinute pana la scadenta
Credite si avansuri acordate clientelei
Datorii
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci
si alte institutii financiare

USD

EUR

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

6
5,00

6
25,00

0,75
0,10

0,75
4,28

1,30

4,06

17,24
11,50
17

18,75
21,00
36

4,98
6,22
6

5
6,51
14

5,75
6

11,5
14

3,00
14

23,40
18

0,5
2

2,30
3,75

0,5
2,75

2,35
4

-

-

2,40

5,23

2,71

6,50
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37. Riscul de dobanda (continuare)
Urmatorul tabel ilustreaza ratele de dobanda obtinute sau oferite de Grup la 31 decembrie 2004 pentru activele si datoriile purtatoare
de dobanzi:
RON
USD
EUR
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Active
Conturi curente la banci centrale
6
6
0,75
0,75
Plasamente la banci
3
22
0,10
7,50
1
4
Titluri de valoare disponibile
pentru vanzare
11,50
21
1,98
6,75
2,74
11,63
Credite si avansuri acordate clientelei
17
36
2,69
14,00
1,60
17
Datorii
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci si alte institutii
financiare

12
14

21,50
38,00

0,50
1,25

2,70
3,75

0,50
1,25

3,93
4

-

-

2,35

5,23

2,25

6,50

Urmatorul tabel ilustreaza ratele de dobanda obtinute sau oferite de Banca la 31 decembrie 2004 pentru activele si datoriile purtatoare
de dobanzi:
RON
USD
EUR
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Active
Conturi curente la banci centrale
6
6
0,75
0,75
Plasamente la banci
16,75
17,75
0,10
4,28
1,98
2,92
Titluri de valoare disponibile pentru vanzare 17,24
18,75
4,98
5,00
Titluri de valoare tinute pana la scadenta 11,50
21,00
6,22
6,51
5,75
11,50
Credite si avansuri acordate clientelei
17
36
6
14
6
14
Datorii
Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci si alte institutii
financiare

16
14

17,25
18

0,50
2

2,30
3,75

0,50
2,75

2,28
4

-

-

2,40

5,23

2,71

6,50

38. Privatizarea Bancii
La data de 21 decembrie 2005 reprezentantii Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si oficiali ai IFC si BERD, in calitate de
actionari ai Bancii, si reprezentanti ai Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (denumita in continuare "Erste Bank"), in
calitate de cumparator, au semnat contractele de vanzare-cumparare a pachetului de 61,8825% din actiunile Bancii, la un pret de
7,65 euro/ actiune. Pretul total contractual convenit cu Erste Bank pentru cele 490.399.321 actiuni vandute de AVAS, IFC si BERD
este de 3.751.554.805 Euro.
Conform acestor contracte de vanzare-cumparare, Erste Bank, noul actionar majoritar al Bancii, va prelua pachetul de 36,8825%
minus doua actiuni detinut de AVAS, la care se adauga pachetul de 25% plus doua actiuni detinut de BERD si IFC.
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38. Privatizarea Bancii ( conttinuare)
Conform contractului de vanzare-cumparare de actiuni dintre AVAS si Erste Bank, noul actionar majoritar al Bancii va plati pentru
pachetul de 292.282.131 actiuni detinut de AVAS suma de 2.235.958.302 Euro.

39. Reconcilierea profitului determinat conform standardelor contabile romanesti cu profitul determinat conform IFRS
2005
Banca

In mii RON
Profit net determinat conform standardelor contabile romanesti
Cheltuiala aditionala cu deprecierea si pierderi din vanzarea imobilizarilor
Cheltuiala neta cu provizioanele
Ajustari referitoare la participatii
Ajustari de valoare justa si diferente de curs valutar aferente titlurilor de valoare
Ajustari referitoare la amortizarea lineara a veniturilor din comisioane aferente
creditelor acordate clientelei
Ajustarea referitoare la costul amortizat aferent imprumuturilor de la banci si alte institutii financiare
Impozit pe profit amanat
Alte categorii de ajustari

742.345
(3.255)
(43.620)
(17.934)
(22.960)

Profit net determinat conform IFRS

606.250

(84.423)
14.505
22.355
(763)

40. Evenimente ulterioare datei bilantului
Modificarea cerintelor privind rezerva minima obligatorie
Incepand cu februarie 2006, potrivit noilor reglementari ale BNR, rezerva minima mentinuta de Banca la BNR reprezinta 40% pentru
fondurile atrase denominate in USD si EUR.
Distribuirea dividendelor
In martie 2006, Consiliul de Supraveghere al Bancii a propus Adunarii Generale a Actionarilor distribuirea dividendelor statutare pentru
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2005 in suma de 359.935 mii RON.

172

