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2008, un an excelent pentru BRD 
 
Bucureşti, 12 februarie 2009.  BRD – Groupe Société Générale a obţinut în 2008 un 
profit net consolidat de 1.364 milioane RON (circa 370 milioane EUR), mai mare cu 
46% faţă de anul 2007 ; excluzând impactul tranzacţiei de vânzare a participaţiei la 
Asiban, profitul net consolidat este de 1.138 milioane RON (circa 309 milioane 
EUR), cu 22% mai mare decât profitul înregistrat la finele anului 2007.   

 
BRD –Groupe Société Générale a înregistrat în anul 2008 o creştere semnificativă a 
activităţilor sale, în condiţiile unui mediu economic dificil, mai ales în timpul celui de-al 
patrulea trimestru al anului.  
 
Principalii indicatori financiari* ai BRD-Groupe Société Générale la 31 decembrie 2008, 
excluzând impactul tranzacţiei de vânzare a participaţiei la Asiban, sunt: 
 
��������  Venit net bancar de 3.199 milioane RON (aproximativ 869 milioane EUR), cu 

27% mai mare decât nivelul de la sfârşitul lunii decembrie 2007; 
��������  Profit brut din exploatare de 1.841 milioane RON (aproximativ 500 milioane 

EUR), în creştere cu 31% faţă de 31/12/2007; 
��������  Profit net 1.138 milioane RON (aproximativ 309 milioane EUR), cu 22% mai 

mare faţă de profitul net înregistrat la 31 decembrie 2007; 
��������  Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) la sfârşitul anului 2008 este de 32,8%;  
��������  Un excelent nivel al raportului cost/venituri, de 42%; 

 
Aceste rezultate excelente au fost obţinute graţie măsurilor interne luate încă din primul 
trimestru în anticiparea crizei financiare şi încetinirii creşterii economice. De asemenea, 
controlul strict al cheltuielilor generale şi întărirea controlului riscului au contribuit la 
aceste rezultate. 
 
Volumul de activitate a fost satisfăcător; activitatea de creditare a rămas puternică, în 
timp ce creşterea depozitelor a fost mai modestă, dar este vorba de un fenomen 
punctual datorat volatititaţii pieţei în ultimul trimestru al anului 2008. Situaţia lichidităţii 
BRD rămâne în realitate solidă din punct de vedere structural. 
 
Profitul net al grupului, care include şi rezultatele obţinute de filialele BRD Sogelease, 
BRD Finance şi BRD Securities, este de 1.138 milioane RON (aproximativ 309 
milioane EUR), în creştere cu 22% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Adăugând 
profitul realizat din vânzarea participaţiei la Asiban, nivelul profitului net se ridică la 
1.364 milioane RON ( aproximativ 370 milioane EUR), valoare istorică pentru BRD. În 
ceea ce priveşte profitul net al băncii, acesta se ridică la 1.127 milioane RON 
(aproximativ 306 milioane EUR). Incluzând şi profitul realizat din vânzarea participaţiei 
deţinute la Asiban, profitul net al băncii se ridică la 1.353 milioane RON (aproximativ 
367 milioane EUR). 
 
Aceste rezultate vin să consolideze solvabilitatea robustă a băncii, capitalul reglementar 
acoperind aproape 12% din activele ponderate la risc ale băncii, faţă de 8% minimul 
impus de BNR. 
 
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a fost la sfârşitul lunii decembrie 2008 de 
32,8%, în timp ce raportul cost/venituri a fost de 42%, în ciuda menţinerii unui nivel 
ridicat al investiţiilor (64 milioane EUR). Costul net al riscului a fost menţinut la un 
nivel foarte redus, creditele neperformante reprezentând doar 1% din totalul 
angajamentelor. 
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Totalul creditelor acordate de bancă era la sfârşitul anului 2008 de peste 34 miliarde 
RON, împrumuturile pentru persoane fizice reprezentând 48% din total. Faţă de 31 
decembrie 2007, volumul total al creditelor acordate de BRD - Groupe Société Générale 
a crescut cu 27%.  
 
În ceea ce priveşte depozitele clientelei, acestea depăşeau, la sfârşitul anului 2008, 
28,5 miliarde RON, marcând o creştere de 6% faţă de 31 decembrie 2007.  
 
« Anul 2008 marchează sfârşitul unui ciclu economic favorabil şi debutul unei perioade 
dificile, marcată pe de o parte de incertitudini referitoare la viitoarele evoluţii 
macroeconomice şi, pe de altă parte, de constrângeri legate de cadrul reglementar, de 
creşterea costurilor finanţării şi de asigurarea rentabilităţii operaţiunilor », a declarat 
Patrick Gelin, Preşedintele-Director General al BRD.  
 
În 2008, BRD a continuat dezvoltarea conceptului de „bancă de proximitate”. Reţeaua 
BRD număra, la sfârşitul anului 2008, 930 de unităţi, cu 124 mai multe decât la 
31/12/2007. Banca a atras în 2008 peste 180.000 de clienţi activi. Dezvoltarea 
operaţiunilor a fost însoţită şi de recrutarea a peste 2 200 de noi salariaţi, numarul total 
de salariati depasind 9 400 la sfarsitul lui 2008.  
 
În 2008, BRD a primit două distincţii importante, fiind aleasă Banca Anului în România 
de publicaţiile financiare internaţionale 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 calculate conform standardelor locale de contabilitate 
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