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BRD: Venit din exploatare în creştere cu 11%, profit net de 474 milioane 
RON la sfârşitul primelor nouă luni 
 
Principalii indicatori financiari ai BRD-Groupe Société Générale la 30 septembrie 2010, în 
conformitate cu standardele româneşti de contabilitate*: 

 
��������  Venitul net bancar a ajuns la 2.652 milioane RON (634 milioane EUR), cu 5% mai 

mare decât în primele nouă luni din 2009 

��������  Rezultatul brut din exploatare s-a situat la 1.626 milioane RON (389 milioane EUR), 
înregistrând o creştere cu 11% faţă de primele trei trimestre ale anului 2009; 

��������  Volumul total al creditelor acordate clientelei a fost de 34,05 miliarde RON (8 
miliarde EUR), în creştere cu 3% faţă de 30 septembrie 2009; 

��������  Raportul cost/venituri s-a situat la nivelul de 38,7%, în scădere cu 336 puncte de 
bază faţă de 30 septembrie 2009; 

��������  Costul net al riscului a fost de 1.053 milioane RON (252 milioane EUR), comparativ 
cu 673 milioane RON în primele nouă luni din 2009; 

��������  Profitul net a atins 474 milioane RON (113 milioane EUR), cu 28% mai puţin faţă de 
nivelul înregistrat la 30 septembrie 2009  

 
* Conversia în EUR s-a realizat pentru contul de profit si pierdere pe baza cursului mediu calculat pentru 
primele 9 luni ale anului, de 4,1837 RON pentru 1 EUR, iar pentru bilanţ pe baza cursului BNR la 30 
septembrie 2010, de 4,2674 RON pentru 1 EUR. 

 
Rezultatele financiare obţinute de BRD - Groupe Société Générale în cursul primelor nouă luni 
ale anului reflectă robusteţea activităţii comerciale a băncii, precum şi rezistenţa business-ului în 
condiţiile unui mediu economic foarte dificil. 
 
Venitul net bancar a ajuns la 2.652 milioane RON (634 milioane EUR), cu 5% mai mare 
decât la 30 septembrie 2009. Rezultatul brut din exploatare a înregistrat şi el o creştere de 
11% faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la 1.626 milioane RON (389 milioane 
EUR), reflectând o activitate dinamică la nivel operaţional. 
 
Volumul total al creditelor acordate clientelei a fost de 34,05 miliarde RON, cu 3% mai mare faţă 
de 30 septembrie 2009, o evoluţie pozitivă în contextul actualului mediu economic. 
La nivelul clientelei de persoane fizice, volumul creditelor a ajuns la 16,4 miliarde RON, în 
creştere cu 4%. Valoarea creditelor acordate clientelei de persoane juridice a crescut şi ea cu 
3%, până la 17,65 miliarde RON.  
 
Depozitele clientelei înregistrau la sfârşitul primelor nouă luni ale anului 2010 un nivel constant 
faţă de 30 septembrie 2009, ajungând la 29,96 miliarde RON.  
 
În acelaşi timp, banca a acordat o atenţie deosebită controlului cheltuielilor generale, care au 
scăzut cu 3% faţă de primele nouă luni ale anului 2009. Acest aspect a contribuit la continuarea 
tendinţei de îmbunătăţire a coeficientului de exploatare: 38,7%, în scădere cu 336 puncte de 
bază faţă de 30 septembrie 2009.  
Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) a fost la sfârşitul primelor nouă luni de 14%. 
 
Profitul net obţinut la sfârşitul primelor nouă luni este de 474 milioane RON (113 milioane 
EUR), în scădere cu 28% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009.  
 
„Rezultatele obţinute la sfârşitul primelor nouă luni ale acestui an dovedesc constanţa cu care 



 

 

BRD – Groupe Société Générale S.A. 

Turn BRD - Bdul Ion Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucureşti, România,  

Tel: + 4021.301.61.00; Fax: + 4021.301.66.36 

http://www.brd.ro 

 

CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F.:RO 361579 

Prelucrare înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 1788. 

Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008 

 

 

banca realizează rezultate bune la nivel comercial. Reuşim în continuare să controlăm strict 
nivelul cheltuielilor generale, aspect care generează un bun raport cost/venit. Mediul economic 
dificil ne influenţează direct, creşterea nivelului costului net al riscului fiind o consecinţă a 
deteriorării situaţiei economice generale”, a declarat Guy Poupet, Preşedintele – Director 
General al BRD - Groupe Société Générale. 
 
BRD – Groupe Société Générale avea, la sfârşitul lunii septembrie 2010, aproape 2,5 milioane 
de clienţi. La aceeaşi dată, BRD avea aprope 2,2 milioane de carduri valide şi opera o reţea 
de aproximativ 1 500 ATM-uri şi peste 21.000 de POS-uri. Totalul activelor băncii se ridica, la 
sfârşitul lunii septembrie 2010, la 47 miliarde RON (11 miliarde EUR), mai mic cu 2% în raport 
cu 30 septembrie 2009.  
 
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 157.000 de angajaţi în toată lumea, pe trei activităţi - cheie: 
- Retail banking, finanţări specializate  şi asigurări 
- Private Banking, Gestiune de active şi servicii pentru investitori 
- Corporate & Investment Banking 
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