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La 30 iunie 2007, valoarea creditelor acordate de BRD se ridica la 20,8 miliarde
RON (+ 51% faţă de 30 iunie 2006)



Rezultatul brut din exploatare depaseste 590 milioane RON (+59% faţă de 30
iunie 2006



Profitul net aferent perioadei este de 417 milioane RON (+ 32% faţă de rezultatul
raportat pentru 30 iunie 2006)

Bucureşti, 6 august 2007. Performanţele financiare ale BRD - Groupe Société Générale
în cursul primului semestru al anului se situează în parametrii prevăzuţi. Ele sunt
rezultatul creşterii producţiei de credite, în special pe piaţa persoanelor fizice.
Astfel, volumul total al creditelor acordate clientelei se ridică la 20,8 miliarde RON, în
creştere cu 51% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006. Creditele pentru persoane fizice
au crescut cu 48%, în timp ce creditele acordate clientelei de persoane juridice au crescut
cu 54%.
Creditele pentru persoane fizice reprezintă peste 46% din totalul creditelor acordate de
bancă. Depozitele depăşesc 21,3 miliarde RON, în creştere cu 32 % faţă de 30 iunie
2006.
Rezultatul brut din exploatare (fără impactul costului net al riscului) fiind de 592 milioane
RON, în creştere puternică faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006 (+59%).
Costul riscului a atins un minim istoric la sfarsitul perioadei, datorita recuperarii unor
creante.
In consecinta, profitul net atinge 417 milioane RON, în creştere cu 32% faţă de iunie 2006.
Rentabilitatea fondurilor proprii (ROE) a ajuns la sfârşitul primului semestru la un excelent
nivel de 38,1% în timp ce coeficientul de exploatare (cheltuieli generale/venit net bancar),
a ajuns la 45,2%.
«Rezultatele financiare excelente obţinute la sfârşitul primului semestru sunt consecinţa
conjugării mai multor decizii strategice câştigătoare ; extinderea reţelei de unităţi, lansarea
unor produse cu impact pe piaţă şi un control riguros al cheltuielilor generale se numără
printre acestea», a declarat Patrick Gelin, Preşedintele – Director General al BRD Groupe Société Générale.
La sfarsitul lunii iunie 2007, BRD - Groupe Société Générale număra peste 2 200 000
clienţi. BRD a emis 2.000.000 de carduri şi operează o reţea de 1.100 ATM-uri şi peste
10.000 de POS-uri. Banca are cea de-a doua capitalizare bursieră la BVB (aproximativ 6
miliarde EUR).
Raportul semestrial al BRD - Groupe Société Générale este disponibil pentru public şi
investitori pe site-ul web al băncii : www.brd.ro. Copii ale raportului semestrial pot fi
obţinute, la cerere, şi la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în
Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.
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