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Rezultatele BRD - Groupe Société Générale la 31 martie 2007 : 
creşteri semnificative pe toate pieţele 
 

• La 31 martie 2007 creditele acordate de BRD se ridicau la peste 19 
miliarde RON (+78% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006) 

• Rezultatul brut din exploatare se ridică la 256 milioane RON (+45% faţă 
de 31 martie  2006 

• Profitul net aferent perioadei este de 168 milioane RON (+12% faţă de 
rezultatul raportat la 31 martie 2006)  

 
Bucureşti, 14 mai 2007. Performanţele financiare şi comerciale ale BRD - Groupe 
Société Générale în cursul primului trimestru din 2007 au fost bune, banca 
înregistrând o creştere a venitului net bancar de 39% faţă de aceeaşi perioadă a 
anului trecut. 
 
La 31 martie 2007 creditele acordate clientelei se ridicau la aproximativ 19 miliarde 
RON, în creştere cu 78% în raport cu 31 martie 2006. Creditele acordate clientelei 
de persoane juridice au crescut cu 64% comparativ cu luna martie a anului 2006, iar 
creditele acordate persoanelor fizice sunt în creştere cu 96% faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent. 
 
Depozitele clientelei la sfârşitul lunii martie 2007 depăşesc 20 miliarde RON, în 
creştere cu 36% comparativ cu anul trecut. 
 
Rezultatul brut din exploatare (fără impactul provizioanelor) a ajuns la 256 milioane 
RON, iar profitul net la 168 milioane RON.  
 
Rentabilitatea fondurilor proprii (Return on Equity) a fost la sfârşitul primului trimestru 
al anului de 30%. 
 
Reţeaua de distribuţie a BRD era formată la 31 martie 2007 din peste 600 unităţi. 
Banca avea, la aceeaşi dată, peste 1.000 de ATM-uri şi peste 10.000 POS-uri. 
 
Potrivit Preşedintelui BRD, Patrick Gelin, ”BRD continuă să înregistreze ritmuri înalte 
de creştere pe toate pieţele şi a reuşit să îşi consolideze poziţia în condiţiile unei 
concurenţe foarte puternice. Banca şi-a confirmat forţa pe piaţa de retail, unde 
produsele şi serviciile, dar mai ales extinderea rapidă a reţelei de distribuţie i-au 
permis creşterea cotei de piaţă şi a bazei de clienţi. BRD acordă o atenţie importantă 
şi pieţei clientelei de persoane juridice, în care marile corporaţii şi IMM-urile 
reprezintă surse importante de creştere în acest an.” 
 
BRD – Groupe Société Générale avea, la sfârşitul lunii martie 2007, aproximativ 2,2 
milioane de clienţi activi. Banca are cea de-a doua capitalizare bursieră la BVB 
(aproximativ 4,8 miliarde EUR la sfârşitul lunii aprilie 2007). 
 
*) toate cifrele sunt exprimate in valori nominale si sunt neconsolidate 
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