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Rezultatele la 9 luni ale BRD – Groupe Société Générale : 
creştere de 43% a profitului net  
 

• Creditele în sold se ridică la peste 23 miliarde RON (+42% faţă de 30 
septembrie 2006) 

• Rezultatul brut din exploatare a ajuns la 978 milioane RON 
• Profitul net se ridică la 682 milioane RON (207 milioane euro) 
 
 

Bucureşti, 12 noiembrie 2007. În primele nouă luni ale anului 2007, BRD - Groupe 
Société Générale a înregistrat o creştere importantă a activităţii, atât pe segmentul de 
clientelă persoane fizice cât şi pe cel de persoane juridice. 
 
Creditele acordate clientelei au depăşit 23 miliarde RON (6,9 miliarde EUR), în creştere cu 
42% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006. Creditele pentru persoane fizice reprezentau, 
la 30 septembrie 2007, 50% din totalul creditelor acordate de bancă. 
  
Motoarele creşterii au fost : pentru persoanele fizice - creditele imobiliare şi creditele de 
consum, iar pentru persoane juridice creditele pentru IMM-uri. De asemenea, BRD a 
înregistrat un foarte bun rezultat din activitatea de factoring şi din cea de carduri.  
 
Depozitele au crescut cu 36% faţă de 30 septembrie 2006 şi se apropie de 24 de miliarde 
RON (7,1 miliarde EUR). 
 
Venitul net bancar a crescut cu 46% ajungând la 1 723 milioane RON (522 milioane EUR). 
Cheltuielile generale, deşi au rămas la un nivel ridicat, datorită investiţiilor în dezvoltarea 
reţelei de agenţii, au fost foarte strict controlate, astfel încât coeficientul de exploatare a 
scăzut faţă de 30 septembrie 2006, ajungând la 43,2%. 
 
Rezultatul brut din exploatare (fără impactul costului net al riscului) a ajuns la 978 milioane 
RON (297 milioane EUR), în creştere cu 65% în comparaţie cu septembrie 2006. 
 
Nivelul rezultatului net, conform cu obiectivele propuse pentru anul 2007, a ajuns la 682 
milioane RON (207 milioane EUR), în creştere cu 43% faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2006. 
 
Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost la sfârşitul trimestrului III de 40,2% faţă de 
34,9% la 30 septembrie 2006. 
 
Potrivit Preşedintelui BRD, Patrick Gelin, ”rezultatul obţinut se situează în parametrii 
prevăzuţi în bugetul anului 2007. În contextul unei pieţe bancare care începe să se 
stabilizeze, BRD găseşte metode de diversificare a ofertei de produse şi servicii, astfel 
încât să permită o creştere importantă a activităţii şi a rezultatelor. De asemenea, 
rentabilitatea capitalului (ROE) este foarte bună, ceea ce ne plasează pe primul loc între 
băncile din România. Vom continua aceeaşi strategie de dezvoltare bazată pe rentabilitate 
durabilă, oferind, direct sau prin filialele noastre specializate, întreaga gamă de servicii 
financiare ». 
 
La sfârşitul lunii septembrie 2007, grupul BRD număra peste 2 300 000 clienţi activi 
persoane fizice şi juridice şi peste 8 200 angajaţi.  
 
BRD a primit pentru al treilea an consecutiv titlul de “Cea mai bună banca din România”, 
din partea publicatiei financiare Euromoney. 



 

BRD – Groupe Société Générale S.A. 
Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucureşti, România,  
Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36 
http://www.brd.ro 
 
CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579 
Prelucrare înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 292. 
 

 
 
 
La începutul lunii septembrie, BRD a intrat şi pe piaţa pensiilor private, înfiinţând alături de 
SOGECAP, compania de asigurări de viaţă a Grupului Société Générale, filala BRD – 
Fond de Pensii.  
 
Raportul trimestrial al BRD - Groupe Societe Generale este disponibil pentru public şi 
investitori pe site-ul web al băncii : www.brd.ro. Copii ale raportului trimestrial 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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