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BRD – Groupe Société Générale în anul 2007: rezultate financiare  în 
creştere; rentabilitate îmbunătăţită; consolidare a poziţiei pe piaţă 
 

• Venit Net Bancar : 2 512 milioane RON (+ 42 %) 
• Rezultat Brut din Exploatare: 1 407 milioane RON (+ 54 %) 
• Rezultat net consolidat : 932 milioane RON (+ 36%) 
• Rezultat net BRD : 917 milioane RON (+40%) 
• 806 unităţi (+ 206) : cea mai extinsă reţea bancară din România 
• ROE  = 35,4% 

 
Bucureşti, 21 februarie 2008. BRD –Groupe Societe Generale a înregistrat şi în 
anul 2007 o creştere accelerată a tuturor activităţilor sale. Rezultatele obţinute au 
consolidat poziţia băncii pe o piaţă financiar-bancară în dezvoltare accelerată: în 
condiţiile unei concurenţe acerbe, BRD şi-a menţinut sau mărit cotele de piaţă pentru 
anumite produse şi segmente de clientelă. 
 
Strategia pe care BRD a aplicat-o în 2007 s-a bazat pe dezvoltarea conceptului de 
„bancă de proximitate”, caracterizat de adaptarea produselor la cererea pieţei, un bun 
management al cheltuielilor şi controlul strict al riscurilor. 
 
Începând cu anul 2004, BRD a deschis un număr record de agenţii, contând la 
sfârşitul anului 2007 pe 806 unităţi - cea mai extinsa reţea bancară din România.  
 
Mizând pe proximitate, dar şi pe o ofertă comercială inovativă, BRD a reuşit să atragă
în anul 2007 peste 300.000 noi clienţi activi. Dezvoltarea băncii a fost însoţită de 
recrutarea a peste 2.400 de noi salariaţi.  
 
Totalul creditelor acordate  era la sfârşitul anului 2007 de aproximativ 27 miliarde 
RON, creditele pentru persoane fizice reprezentând 50%. Volumul total al creditelor 
acordate de BRD - Groupe Société Générale a crescut cu 44%, faţă de 31 decembrie
2006.  
 
Creşterea volumului creditelor pentru persoane fizice a fost de 45%, creditele
adresate clientelei de persoane juridice crescând cu 42%. 
Ponderea companiilor mici si mijlocii in totalul angajamentelor băncii reprezenta, la 
sfârşitul anului trecut, 39%.  
 
La finele anului 2007, depozitele clientelei depăşeau 27 miliarde RON, marcând o
creştere de 37% faţă de 31 decembrie 2006. 
 
Venitul net bancar a cunoscut o creştere importantă în 2007, valoarea sa fiind de 
2 512 milioane RON, mai mare cu 42% în comparaţie cu anul precedent. 
 
Rezultatul brut din exploatare este de 1.407 milioane RON, în creştere cu 54% în 
raport cu anul 2006. Coeficientul de exploatare (cheltuieli generale/venit net bancar) 
a atins un nivel de 44%, în scădere faţă de anul 2006, în ciuda menţinerii unui nivel 
ridicat al investiţiilor (69 milioane EUR). 
 
Costul  riscului s-a menţinut la un nivel scăzut, creditele neperformante  
reprezentând doar 1,03% din totalul angajamentelor. 
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Profitul net al BRD se ridică la 917 milioane RON* (+40% faţă de 2006), în timp ce 
profitul net consolidat a ajuns la 932 milioane RON**, în creştere cu 36% faţă de 
anul precedent.  
 
Rentabilitatea capitalurilor s-a menţinut la un nivel bun, ROE (Return On Equity – 
randamentul capitalurilor proprii) ajungând la 35,4%. Scaderea fata de 30 
septembrie 2007 (39.7%) se datoreaza includerii in capitalurile proprii a diferentei 
din reevaluare aferente mijloacelor fixe.  
 
Tot în anul 2007, grupul financiar constituit în jurul BRD s-a extins prin înfiinţarea a 
încă trei noi companii. BRD a intrat pe piaţa fondurilor de pensii, constituind o filială 
specializată, BRD Fond de Pensii. De asemenea, au fost înfiinţate filialele Sogeprom 
România, cu activităţi de dezvoltare şi promovare imobiliară şi ECS International,
societate specializată în închirierea de echipament IT. 
 
În 2007, BRD a primit distincţii importante, fiind aleasă Banca Anului 2007 în 
România de 3 publicaţii financiare internaţionale: Euromoney Magazine, The Banker 
şi Global Finance. 
 
Mai multe informaţii despre rezultatele anuale ale BRD pot fi obţinute pe site-ul 
internet al băncii, www.brd.ro,  la secţiunea Acţionari/Investitori. 
 
Creşterile sunt calculate în termeni nominali  
Cifrele sunt conform standardelor locale de contabilitate 
Rezultatele consolidate cuprind BRD- Groupe Societe Generale, BRD Sogelease IFN, 
BRD Finance IFN si BRD Securities 
 
*275 milioane EUR 
**279 milioane EUR 
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