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BRD – Groupe Société Générale in anul 2005: dezvoltare sustinuta; 

crestere continua a productivitatii ∗∗∗∗ 
 

 

• Venit Net Bancar  : 1 403 milioane RON (+ 17 %) 
• Rezultat Brut din Exploatare: 751 milioane RON (+ 20 %) 
• Rezultat net : 576 milioane RON (+ 43%) 
 

 
Bucuresti, 29 martie 2006.  
 
BRD – Groupe Societe Generale a organizat in data de 28 martie 2006 
sedinta Consiliului de Administratie.   
 
Membrii Consiliului de Administratie au propus spre dezbatere Adunarii 
Generale a Actionarilor raportul administratorilor pentru exercitiul financiar al 
anului 2005, situatiile financiare ale bancii pe anul 2005, repartizarea 
profitului si fixarea dividendului pe anul 2005, bugetul de venituri si cheltuieli 
si programul de activitate pe anul 2006; au fost prezentate, de asemenea, 
opinia auditorului financiar al BRD – Groupe Société Générale pe anul 2005, 
Ernst & Young, precum si raportul Comitetului de Audit.  
 
Documentele aferente ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale a 
Actionarilor din 20 aprilie sunt disponibile pe website-ul bancii : www.brd.ro, 
sectiunea actionari/investitori. 
 

Rezultatele anului 2005∗∗∗∗ 
 
Anul 2005 a confirmat evolutia pozitiva a performantelor financiare ale bancii, 
datorata dezvoltarii sustinute si mentinerii unui nivel ridicat de productivitate.  
 
Din punct de vedere comercial, anul 2005 a reprezentat pentru BRD - Groupe 
Société Générale o perioada caracterizata de cresterea intr-un ritm foarte 
accentuat a creditarii. Totalul creditelor, la sfarsitul anului 2005, a atins 10,5 
miliarde RON, creditele pentru persoane fizice reprezentand 42%. Astfel, 
volumul total al creditelor acordate de BRD - Groupe Société Générale a 
crescut cu 38%, in termeni comparabili, fata de anul 2004. La aceasta 
evolutie pozitiva au contribuit si filialele noastre, care au avut rezultate 
remarcabile. Cresterea creditelor pentru persoane fizice a fost de 86%, iar
cresterea creditelor aferente persoanelor juridice a fost de 16%. 
 
Depozitele clientelei la finele anului depasesc 14,7 miliarde RON, in crestere 

                                                 
∗

 Nota:  
Toate cifrele sunt consolidate BRD, BRD Sogelease, BRD Finance Credite Consum si BRD Securities 
% - evolutie in termeni comparabili 
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cu 57% fata de decembrie 2004. 
 
Venitul net bancar si-a continuat cresterea si in 2005, valoarea sa fiind de  1 
403 milioane RON, mai mare cu 17% in comparatie cu anul precedent, 
reflectand dezvoltarea sustinuta a activitatii bancii. 
 
Rezultatul brut din exploatare este de 751 milioane RON, in crestere cu 20% 
in raport cu anul 2004. Coeficientul de exploatare (cheltuieli generale/venit 
net bancar) a atins un nivel de 46,5%, imbunatatindu-se fata de 2004, ceea 
ce confirma buna gestionare a cheltuielor generale. 
 
Pe fondul unui cost scazut al riscului si al controlului riguros al cheltuielilor, 
profitul net a ajuns la 576 milioane RON, in crestere cu 43%. 
 
Rentabilitatea capitalurilor s-a mentinut la un nivel inalt, ROE (Return On 
Equity – « randamentul capitalurilor proprii ») ajungand la 38% pentru 31 
decembrie 2005, fata de 30% la 2004. 
 
Valoarea totala a dividendelor 2005 propuse Adunarii Generale a 
Actionarilor este de 215 milioane RON, reprezentand 0,3089 RON dividend 
brut/actiune. 
 
BRD - Groupe Société Générale a urmarit in trimestrul IV 2005 extinderea 
retelei sale de unitati, numarul de agentii deschise pe tot parcursul anului 
sub sigla « BRD Express » ajungand la 114. Extinderea retelei va continua 
si in 2006. BRD-Groupe Société Générale avea la sfarsitul anului 2005 un 
numar de 1.700.000 clienti activi persoane fizice si persoane juridice. 
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