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Bucureşti, 29 aprilie 2013 

 
Rezultatele BCR în Trimestrul 1 2013 

CIFRE RELEVANTE1: 

Rezultatul operaţional în Trimestrul 1 2013 a atins valoarea de 595,2 milioane RON (135,7 milioane 
EUR), în scădere cu 2,4% faţă de 610,0 milioane RON (EUR 140,1 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012 . 
Venitul operaţional în Trimestrul 1 2013 a scăzut cu 5,0%, până la 977,9 milioane RON (222,9 milioane 
EUR), faţă de 1.028,9 milioane RON (236,4 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012 . 
Cheltuielile operaţionale în cuantum de 382,7 milioane RON (87,2 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013 au 
scăzut cu 8,6% faţă de 418,9 milioane RON (96,2 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012. Raportul cost-venit 
s-a îmbunătăţit până la valoarea de 39,1% faţă de 40,7% în Trimestrul 1 2012. 
Costul net cu provizioanele de risc aferente creditelor a scăzut în mod semnificativ, în Trimestrul 1 2013, 
cu 38,3%, până la valoarea de 575,7 milioane RON (131,2 milioane EUR), de la 933,7 milioane RON 
(214,5 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012. Rata de acoperire a creditelor neperformante de 58,0% în 
Trimestrul 1 2013, era semnificativ superioară valorii de 53,1% înregistrată în Trimestrul 1 2012. 
Pierderea netă s-a diminuat la 12,1 milioane RON (2,8 milioane EUR) în comparaţie cu 307,8 milioane 
RON (70,7 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012, marcând livrarea obiectivelor ambiţioase ale programului de 
redresare a BCR. 
BCR şi-a menţinut poziţia de lider de piaţă în funcţie de active, în pofida unei reduceri a activelor totale cu 
3,7%, până la 70.587,7 milioane RON (15.972,6 milioane EUR) la 31 martie 2013, faţă de 73.287,6 
milioane RON (16.489,5 milioane EUR) la 31 decembrie 2012. 
BCR dispune de bază de capital şi lichiditate puternice, mult superioare minimelor reglementate: rata 
capitalului de tip 1+2 pentru grupul BCR (conform IFRS) era de 18,6% în decembrie 2012; rata de 
solvabilitate de 13,0% (standarde locale, doar banca) în martie 2013.  
 
"Suntem prima bancă de pe piaţă, care s-a angajat într-un parcurs de redresare de asemenea anvergură. 
Eforturile noastre pun în evidenţă semne încurajatoare că ne aflăm pe drumul cel bun pentru a poziţiona 
BCR în vederea creşterii economice viitoare. Deşi redresarea economică este încă lentă, cu impact asupra 
afacerii noastre, în 2013 România va înregistra una dintre ratele de creştere superioare din regiune. Ne 
aşteptăm să beneficiem de această revenire, luând în considerare, de asemenea, baza noastră puternică de 
capital şi finanţare", a declarat Tomas Spurny, CEO al BCR. 
 
"Observăm multe oportunităţi de a fi mai orientaţi către clienţi, mai competitivi şi profitabili pe termen lung, pe 
baza nevoilor de finanţare naturale ale României: dezvoltarea infrastructurii, absorbţia fondurilor UE, 
îmbunătăţirea agriculturii sau nevoile în schimbare ale clienţilor noştri retail pe parcursul etapelor diferite de 
viaţă," a adăugat Tomas Spurny. 
 
PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA REZULTATELOR GRUPULUI BCR ÎN TRIMESTRUL 1 2013 
Grupul BCR a obţinut în Trimestrul 1 2013 un rezultat operaţional solid de 595,2 milioane RON (135,7 
milioane EUR), în uşoară scădere cu 2,4% faţă de 610,0 milioane RON (EUR 140,1 milioane EUR) în 
Trimestrul 1 2012, în principal din cauza scăderii veniturilor şi parţial compensat de diminuarea costurilor 
operaţionale. 
                                                     
1 Toate datele financiare menţionate mai jos sunt rezultate neauditate, consolidate, ale Grupului Banca Comercială Română 
(BCR), aferente primelor trei luni ale anului 2013 (Trimestrul 1 2013), în conformitate cu IFRS. Cu excepţia cazului în care se 
prevede altfel, rezultatele financiare aferente primelor trei luni ale anului 2013 sunt comparate cu rezultatele financiare 
aferente primelor trei luni ale anului 2012 (Trimestrul 1 2012) . De asemenea, dacă nu se prevede altfel, cursurile de schimb 
valutar utilizate pentru conversia sumelor în EUR sunt cele furnizate de Banca Centrală Europeană. Veniturile declarate au 
fost convertite folosind cursul mediu de schimb în Trimestrul 1 2013 de 4,3870 RON/EUR, atunci când se referă la rezultatele 
aferente Trimestrului 1 2013 şi folosind cursul mediu de schimb în Trimestrul 1 2012 de 4,3532 RON/EUR, atunci când se 
referă la rezultatele aferente Trimestrului 1 2012. Bilanţurile contabile la 31 martie 2013 şi la 31 decembrie 2012 su fost 
convertite folosindu-se cursurile de schimb de închidere de la datele respective (4,4193 RON/EUR la 31 decembrie 2012 şi, 
respectiv, 4,4445 RON/EUR la 31 decembrie 2012). Toate modificările procentuale se referă la cifrele în RON.  
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Venitul operaţional în Trimestrul 1 2013 a scăzut cu 5,0%, până la 977,9 milioane RON (222,9 milioane 
EUR), faţă de 1.028,9 milioane RON (236,4 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012. Declinul a fost cauzat, în 
principal, de cererea slabă de credite, cu impact asupra venitului net din dobânzi, în scădere cu 3,7%, 
până la 722,6 milioane RON (164,7 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013, faţă de la 750,4 milioane RON 
(172,4 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012. 
Venitul net din comisioane a scăzut cu 8,2% până la 142,9 milioane RON (32,6 milioane EUR) în 
Trimestrul 1 2013, de la 155,6 milioane RON (35,7 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012, în principal din 
cauza volumelor mai reduse de tranzacţionare şi activităţii reduse de creditare.  
Rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 8,5%, la 112,5 milioane RON (25,6 milioane EUR), de la 
122,9 milioane RON (28,2 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012. 
 
Cheltuielile operaţionale au scăzut cu 8,6% la valoarea de 382,7 milioane RON (87,2 milioane EUR), de 
la 418,9 milioane RON (96,2 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012, mulţumită măsurilor extinse de optimizare 
şi managementului strict al costurilor. Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit până la valoarea de 
39,1% faţă de 40,7% în Trimestrul 1 2012. 
 
Costurile nete cu provizioanele de risc pentru credite şi avansuri acordate clienţilor au scăzut 
semnificiativ cu 38,3%, totalizând 575,7 milioane RON (131,2 milioane EUR) în Trimestrul 1 2013, faţă de 
933,7 milioane RON (214,5 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012, reflectând impactul unei economii slăbite, 
dar şi un flux mai redus de credite neperformante, conform aşteptărilor. Rata creditelor neperformante 
(NPL) a crescut în continuare până la 28,2% din portofoliul total de credite la 31 martie 2013, în timp ce 
formarea de noi credite neperformante s-a redus semnificativ, atât în termeni absoluţi cât şi relativi. Rata de 
acoperire a creditelor neperformante se situa la 58,0%, semnificativ superioară valorii de 53,1% în 
Trimestrul 1 2012. 
 
Pierderea netă s-a diminuat la -12,1 milioane RON (-2,8 milioane EUR) în comparaţie cu -307,8 milioane 
RON (-70,7 milioane EUR) în Trimestrul 1 2012, pe baza unui rezultat operaţional bun care a depăşit 
cuantumul costurilor cu riscul. 
 
Rata de solvabilitate (BCR neconsolidat, aplicând IFRS cu filtre prudenţiale) se menţine mult peste 
cerinţele de reglementare ale Băncii Naţionale a României (min 10%), fiind de 13,0% în martie 2013. De 
asemenea, rata capitalului de rang 1+2, la valoarea de 18,6% (decembrie 2012, Grupul BCR, IFRS) arată 
clar adecvarea capitalului BCR şi susţinerea continuă din partea Erste Group. Din acest punct de vedere, 
BCR se bucură de una dintre cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.  
 
Volumul agregat al creditelor acordate clienţilor (înainte de provizionare, IFRS) a scăzut cu 2,9% până la 
51.713,5 milioane RON (11.701,7 milioane EUR), faţă de 53.243,0 milioane RON (11,979,5 milioane EUR) 
la 31 decembrie 2012, activitatea nouă de creditare fiind afectată de cererea slabă. Banca intenţionează să 
se concentreze asupra creditării în lei, astfel încât să inverseze combinaţia de valute în cadrul portofoliului 
de credite pe termen mediu şi lung şi să-şi folosească din plin capacitatea puternică de autofinanţare în lei. 
 
Sumele datorate clienţilor au rămas în cea mai mare parte stabile la 37.424,1 milioane RON (8.468,3 
milioane EUR) la sfârşitul lunii martie 2013, -1,2 % faţă de, 37.875,1 milioane RON (8.521,8 milioane EUR) 
la 31 decembrie 2012. Depozitele clienţilor rămân principala sursă de finanţare a BCR, în timp ce banca se 
bucură de sprijinul susţinut al băncii-mamă, precum şi de surse diversificate de finanţare prin emisiunea de 
obligaţiuni în cadrul programului MTN şi linii de finanţare din programe ale Instituţiilor Financiare 
Internaţionale. 
 
BCR şi-a menţinut poziţia de lider de piaţă, în pofida scăderii activelor totale la valoarea de 70.587,7 
milioane RON (15,972,6 milioane EUR) la 31 martie 2012, -3,7% faţă de 73.287,6 milioane RON (16,489,5 
milioane EUR) la 31 decembrie 2012.  
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Evoluţia cursului de schimb (cursurile oficiale de schimb ale Băncii Centrale Europene) 
 

  
  

Cursul la sfârşitul perioadei  
 

Media cursurilor la sfârşit de lună  

  
  Mar-2013   Dec-2012   

modificare 
%  

 
Mar-2013  Mar-2012   

modificare  
% 

RON/EUR   4,4193 4,4445  -0,6% 4,3870  4.3532   0,8%
Modificare pozitivă = depreciere faţă de EUR, modificare negativă = apreciere faţă de EUR  
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Anexa I 

DECLARAŢIA CONSOLIDATĂ DE VENIT pe Trimestrul 1 2013 (IFRS) 

- sumele în milioane RON  
 

 31-Mar-13 
 

31-Mar-12 
 

% Var 
 

Venituri nete din dobânzi 722,6 750,4 -3,7%

- Cheltuieli din pierderi aferente creditelor (575,7) (933,7) -38,3%

Venituri nete din speze şi comisioane 142,9 155,6 -8,2%

Venituri nete din tranzacţionare 112,5 122,9 -8,5%

Cheltuieli operaţionale (382,7) (418,9) -8,6%

Alte venituri din exploatare (41,9) (40,0) 4,8%

Profit înainte de impozitare (20,8) (358,0) -94,2%

Cheltuiala cu impozitul pe profit 10,7 51,1 -79,0%

Rezultat net (10,1) (306,9) -96,7%

Aferent intereselor minoritare (2,0) (0,9) >100%

Aferent acţionarilor bancii - mamă (12,1) (307,8) -96,1%

  

Venit operaţional 977,9 1.028,9 -5,0%

Cheltuieli operaţionale (382,7) (418,9) -8,6%

Rezultat operaţional 595,2 610,0 -2,4%
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Anexa II  
  
Declaraţia consolidată a poziţiei financiare (IFRS) la data de 31 martie 2013 
- sumele în milioane RON  
 

ACTIVE 
31-Mar-

13
31-Dec-

12 % Var
Numerar şi plasamente la bănci centrale 8.926,9 9.187,3  -2,8%
Creanţe asupra instituţiilor de credit 920,8 361,2  154,9%
Credite şi avansuri acordate clientelei 51.713,5 53.243,0  -2,9%
Provizioane pentru pierderi din deprecierea creditelor (8.727,9) (8.350,7) 4,5%
Active financiare deţinute pentru tranzacţionare 322,2 671,9  -52,0%
Active financiare - la valoare justă prin profit sau pierdere 45,5 44,7  1,8%
Active financiare - disponibile pentru vânzare 4.006,6 4.324,5  -7,4%
Active financiare - păstrate până la scadenţă 10.392,7 10.757,6  -3,4%
Fond comercial şi alte imobilizari necorporale 413,1 429,7  -3,9%
Imobilizari corporale 1.461,3 1.488,5  -1,8%
Creanţe din impozitul curent 177,4 177,4  0,0%
Creanţe din impozitul amânat 33,9 35,2  -3,8%
Alte active 842,2 843,9  -0,2%
Active deţinute pentru vânzare 59,4 73,3  -19,0%

Total active 70.587,7 73.287,6  -3,7%

DATORII SI CAPITALURI PROPRII 
Sume datorate instituţiilor de credit 19.850,0 21.894,7  -9,3%
Sume datorate clienţilor 37.424,1 37.875,1  -1,2%
Obligaţiuni emise şi alte fonduri împrumutate 1.294,8 1.347,7  -3,9%
Alte provizioane 430,4 406,9  5,8%
Datorii din impozit curent 2,7 4,0  -31,7%
Datorii din impozitul amânat 246,5 259,8  -5,1%
Alte datorii 2.045,7 2.199,7  -7,0%
Datorii subordonate 2.497,4 2.497,2  0,0%

Total capitaluri proprii atribuibile 6.796,2 6.802,5  -0,1%

Acţionarilor bancii -mamă 6.774,9 6.783,2  -0,1%
Intereselor  minoritare 21,3 19,3  10,1%

Total datorii şi capitaluri proprii 70.587,7 73.287,6  -3,7%

 


