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Rezultatele BRD - Groupe Société Générale la 31 martie 2008  

 
 • La 31 martie 2008 creditele acordate de BRD se ridicau la aproape 
28 miliarde RON (+44% faţă de sfarsitul primului trimestru din 2007)  
 • Rezultatul brut din exploatare se ridică la 382 milioane RON (+49% 
faţă de aceeasi perioada a anului 2007)  
 • Profitul net aferent perioadei este de 259 milioane RON (+54% faţă 
de rezultatul raportat la 31 martie 2007)  
 
Bucureşti, 14 mai 2008. Performanţele financiare şi comerciale ale BRD - Groupe 
Société Générale în cursul primului trimestru din 2008 au fost excelente, banca 
înregistrând o creştere a venitului net bancar de 40% faţă de aceeaşi perioadă a 
anului trecut.  
 
La 31 martie 2008 creditele acordate clientelei se ridicau la aproape 28 miliarde 
RON (7,5 miliarde EUR), în creştere cu 44% în raport cu 31 martie 2007. Creditele 
acordate clientelei de persoane juridice au crescut cu 41% comparativ cu luna 
martie a anului 2007, iar creditele acordate persoanelor fizice sunt în creştere cu 
47% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.  
 
Depozitele clientelei la sfârşitul lunii martie 2008 depăşesc 27 miliarde RON (7,2 
miliarde EUR), în creştere cu 33% comparativ cu anul trecut.  
 
Rezultatul brut din exploatare (fără impactul provizioanelor) a ajuns la 382 milioane 
RON (103,5 milioane EUR), iar profitul net la 259 milioane RON (70 milioane  
EUR).  
Rentabilitatea fondurilor proprii (Return on Equity) a fost la sfârşitul primului 
trimestru al anului de 31%.  
 
Potrivit Preşedintelui BRD, Patrick Gelin, „banca a reuşit să performeze într-un 
climat dificil, caracterizat de înăsprirea condiţiilor de piaţă, creditarea fiind şi de 
această dată motorul creşterii înregistrate de bancă. Ambele pieţe au înregistrat 
avansuri importante ale volumelor de creditare, cu un accent suplimentar pe retail 
şi IMM-uri.”  
 
BRD – Groupe Société Générale avea, la sfârşitul lunii martie 2008,  2,4 milioane 
de clienţi activi (un client activ este un client care a efectuat cel puţin o operaţiune 
bancară în ultimele trei luni). Totalul activelor se ridica, la sfârşitul lunii martie 
2008, la 41 miliarde RON (11 miliarde EUR). Banca are cea de-a doua 
capitalizare bursieră la BVB (aproximativ 4,1 miliarde EUR la inceputul lunii mai 
2008).  
 

Raportul trimestrial este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al 
bancii : www.brd.ro. Copii ale raportului vor putea fi obtinute, la cerere, gratuit, si 
la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat in Bulevardul Ion 
Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti. 
 
*) toate cifrele sunt exprimate in valori nominale si sunt neconsolidate 
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