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Rezultatele BRD pe semestrul I: într-un context de piaţă dificil, profitul net a 
înregistrat o scădere de 17,4% faţă de rezultatul înregistrat la 30 iunie 2008, până 
la 425 milioane RON 
 
Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 30 iunie 2009, în conformitate cu 
standardele româneşti de contabilitate*: 

 
��������  Venitul net bancar a ajuns la 1 636 milioane RON (387 milioane EUR), cu 

aproape 17% mai mare decât la 30 iunie 2008; 

��������  Profitul brut din exploatare este de 919 milioane RON (217 milioane EUR), 
înregistrând o creştere cu 19,4% faţă de primul semestru al anului 2008; 

��������  Volumul total al creditelor acordate clientelei este de 32,2 miliarde RON (7,6 
miliarde EUR), în creştere cu 11% faţă de 30 iunie 2009; 

��������  Raportul cost/venituri se situează la nivelul de 43,8%; 

��������  Costul net al riscului a crescut la 408 milioane RON (96 milioane EUR) de la 
151 milioane RON (41 milioane EUR) în primul semestru din 2008; 

��������  Profitul net este cu 17,4% mai mic faţă de rezultatul net înregistrat la 30 iunie 
2008, atingând 425 milioane RON (101 milioane EUR); 

 
* Conversia în EUR s-a realizat pentru contul de profit si pierdere pe baza cursului mediu calculat pentru 
primele 6 luni ale anului, de 4,2293 RON pentru 1 EUR, iar pentru bilanţ pe baza cursului BNR la 30 iunie 
2009, de 4,2067 RON pentru 1 EUR. 

 
Rezultatele financiare ale BRD - Groupe Société Générale în cursul primului semestru al anului 
reflectă rezistenţa băncii la efectele negative ale scăderii activităţii economice, dublată de 
capacitatea sa de adaptare la condiţiile şi cerinţele specifice ale pieţei într-o astfel de perioadă. 
Venitul net bancar a ajuns la 1 636 milioane RON (387 milioane EUR), cu aproape 17% mai 
mare decât la 30 iunie 2008, iar profitul brut din exploatare a înregistrat o creştere de 19,4 % 
faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la 919 milioane RON (217 milioane EUR).  
 
Volumul total al creditelor acordate clientelei este de 32,2 miliarde RON, cu 11 % mai mare faţă 
de 30 iunie 2008. Creditele pentru persoane fizice au ajuns la 15,8 miliarde RON, în creştere cu 
10,5%, în timp ce creditele acordate clientelei de persoane juridice au crescut cu 11,5 %, până la 
16,4 miliarde RON. Depozitele clientelei au ajuns la sfârşitul primului semestru al anului 2009 la 
29,1 miliarde RON. 
 
Costul net al riscului  a crescut, dar rămâne mult inferior mediei sistemului bancar românesc. 
 
Profitul net aferent primului semestru este de 425 milioane RON (101 milioane EUR), în 
scădere cu 17,4 % faţă de primul semestru al anului 2008. 
 
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a fost la sfârşitul primului semestru de 22,3 %, în timp 
ce raportul cost/venituri s-a menţinut la un nivel de 43,8 %. Cheltuielile generale rămân bine 
controlate, creşterea lor datorându-se, în principal, impactului cursului de schimb EUR/RON. 
 
„Primul semestru al anului 2009 s-a caracterizat printr-o încetinire marcată a cererii de credite şi 
printr-o creştere accentuată a riscurilor atât în ceea ce priveşte clientela persoane fizice, cât şi 
clientela IMM. Această situaţie demonstrează amploarea recesiunii resimţită în primul semestru. 
În acest context, BRD a reuşit să-şi menţină rezultatele la un nivel satisfăcător. 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. 
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BRD – Groupe Société Générale avea, la sfârşitul lunii iunie 2009, 2,6 milioane de clienţi. 
Banca a emis 2,2 milioane de carduri şi operează o reţea de 1 400 ATM-uri şi 20 000 de POS-
uri. Totalul activelor băncii se ridica, la sfârşitul lunii iunie 2009, la 49,5 miliarde RON (11,7 
miliarde EUR).  
 
Raportul semestrial 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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