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Rezultatele BRD la 30 septembrie 2009: profit net de 660 milioane de lei (156 
milioane EUR) 
 
Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 30 septembrie 2009, în 
conformitate cu standardele româneşti de contabilitate*: 
 
Nota: Evoluţia faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent este prezentată fără a lua în considerare 
câştigul din vânzarea în trimestrul III al anului 2008 a participaţiei la Asiban SA 

 
��������  Venitul net bancar a ajuns la 2 528 milioane RON (598 milioane EUR), cu 18% 

mai mare decât la 30 septembrie 2008; 

��������  Profitul brut din exploatare este de 1 465 milioane RON (346 milioane EUR), 
înregistrând o creştere cu 22% faţă de primele nouă luni ale anului 2008; 

��������  Volumul total al creditelor acordate clientelei este de 33 miliarde RON (7,9 
miliarde EUR), în creştere cu 8% faţă de 30 septembrie 2008; 

��������  Raportul cost/venituri se situează la nivelul de 42,1%; 

��������  Costul net al riscului a crescut la 673 milioane RON (159 milioane EUR) de la 
226 milioane RON (62 milioane EUR) la sfârşitul celui de-al treilea trimestru 
din 2008; 

��������  Profitul net este cu 19% mai mic faţă de cel înregistrat la 30 septembrie 2008, 
atingând 660 milioane RON (156 milioane EUR); 

 
*Conversia în EUR s-a realizat pentru contul de profit si pierdere pe baza cursului mediu calculat pentru 
primele 9 luni ale anului, de 4,2278 RON pentru 1 EUR, iar pentru bilanţ pe baza cursului BNR la 30 
septembrie 2009, de 4,1981 RON pentru 1 EUR. 
 

Rezultatele financiare ale BRD - Groupe Société Générale la sfârşitul celui de-al treilea trimestru 
al anului reflectă o rezistenţă satisfăcătoare la efectele negative ale scăderii activităţii economice, 
dublată de o performanţă comercială destul de bună în condiţiile unui mediu economic afectat de 
criză. Venitul net bancar a ajuns la 2 528 milioane RON (598 milioane EUR), cu 18% mai 
mare decât la 30 septembrie 2008, iar profitul brut din exploatare a înregistrat o creştere de 
22 % faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la 1 465 milioane RON (346 milioane 
EUR).  
 
Volumul total al creditelor acordate clientelei este de 33 miliarde RON, cu 8% mai mare faţă de 
30 septembrie 2008. Creditele pentru persoane fizice au ajuns la 15,8 miliarde RON, în creştere 
cu 4%, în timp ce creditele acordate clientelei de persoane juridice au crescut cu 12%, până la 
17,2 miliarde RON. Totuşi, se observă în continuare o scădere sensibilă a cererii de credite şi în 
trimestrul trei al anului 2009. Depozitele clientelei au ajuns la sfârşitul primelor 9 luni ale anului 
2009 la 30,2 miliarde RON, în creştere cu 1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 
 
Costul net al riscului, chiar dacă a crescut în mod semnificativ, rămâne în limite acceptabile în 
actualul context datorită unui bun control al riscului. În ceea ce priveşte situaţia creditelor 
neperformante, BRD îşi menţine în continuare poziţia mai bună faţă de media sistemului bancar. 
 
Profitul net aferent primelor 9 luni ale anului este de 660 milioane RON (156 milioane EUR), în 
scădere cu 19% faţă de perioada similară a anului 2008. 
 
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a fost la sfârşitul trimestrului trei de 21,6 %, în timp ce 
raportul cost/venituri s-a menţinut la un nivel de 42,1 %.  
 
„Activitatea bancară a suferit şi în trimestrul al treilea efectele crizei. Acest lucru s-a întâmplat pe 
de o parte din cauza lipsei cererii de produse şi servicii bancare, mai ales pe piaţa persoanelor 
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fizice, şi pe de altă parte din cauza continuării creşterii creditelor neperformante. Datorită 
eficacităţii procedurilor sale interne, măsurilor de reducere a cheltuielilor generale şi calităţii 
portofoliului său, BRD şi-a demonstrat capacitatea de rezistenţă într-un mediu dificil”, a declarat 
Patrick Gelin, Preşedintele – Director General al BRD - Groupe Société Générale. 
 
BRD – Groupe Société Générale avea, la sfârşitul lunii septembrie 2009, 2,6 milioane de clienţi 
activi. Banca are 2,2 milioane de carduri active şi operează o reţea de peste 1 450 ATM-uri şi 
20 000 de POS-uri. Totalul activelor băncii se ridica, la sfârşitul lunii septembrie 2009, la 47,9 
miliarde RON (11,4 miliarde EUR).  
 
Raportul trimestrial este disponibil pentru public si investitori pe site-ul web al băncii : 
www.brd.ro. Copii ale raportului vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit, şi la sediul central al 
BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti. 
 
 
BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor şi are cea de-a doua 
capitalizare bursieră la BVB. 
BRD face parte din Grupul Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri de servicii financiare din zona euro. 
Grupul are peste 160.000 de angajaţi în toată lumea, pe trei activităţi cheie: 
- Retail banking şi servicii financiare 
- Global Investment Management & Services 
- Corporate & Investment Banking 
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