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Comunicat de pres

BANCA TRANSILVANIA

A OBTINUT REZULTATE POZITIVE IN ANUL 2006

- Rezultatele financiare preliminare individuale, 2006 - 

Cluj-Napoca, 5 februarie 2007 – Banca Transilvania a înregistrat în anul 2006 rezultate pozitive, care

au dus la dep irea obiectivelor propuse. Este confirmat astfel trendul ascendent pe care banca îl 

are pe pia , fapt pentru care conducerea B ncii Transilvania prive te cu încredere anul 2007, ce se

dore te a fi o nou  etap  în consolidarea b ncii, pe toate planurile.

Robert C. Rekkers, Directorul General al B ncii Transilvania, afirm : “Rezultatele financiare

ob inute în anul 2006 au la baz  strategia implementat  la nivelul celor trei linii de afaceri ale 

B ncii Transilvania: retail, IMM i corporate. Avem acum mai mul i clien i, iar cota de pia  este în

prezent de 4,7%. Suntem printre primele 5 institu ii bancare din România i, a a cum ne-am propus, 

am devenit i mai prezen i la nivel na ional, având, la finalul anului trecut, 341 de sucursale i

agen ii”.

La 31 decembrie 2006, activele totale ale B ncii Transilvania erau de 8,085,869 mii RON, fiind mai 

mari cu 64% decât anul trecut. In ceea ce prive te capitalurile proprii, acestea au fost de 961,399 mii 

RON. In plus, profitul brut al B ncii Transilvania se ridic  la 132,517 mii RON, iar profitul net, la 

120,212 mii RON. Se poate vorbi, astfel, de un profit net mai mare cu 21% decât cel înregistrat în

anul 2005, în condi iile în care, în 2006, s-au realizat investi ii de 93 mil. RON. 

Banca Transilvania a alocat sume în special pentru extinderea teritorial  a b ncii, anul trecut fiind 

deschise nu mai pu in de 126 de unit i, dar i pentru moderniarea unor sucursale i agen ii. De

asemenea, banca a investit în marketing – cu rezultate vizibile, în perfec ionarea sistemului IT i în

companiile membre ale Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, în vederea consolid rii pozi iei pe

pia  a acestora.

Anul 2006 a constituit pentru banc i înt rirea pozi iei pe pia a creditelor, valoarea net  a acestora

fiind, la data de 31 decembrie 2006, de 4,893,115 mii RON, dintre care aproximativ 57% reprezint
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credite pentru persoane juridice, iar 43%  - pentru persoane fizice. In plus, resursele atrase de la 

clien i se ridic  la valoarea de 5,820,180 mii RON, la data de 31 decembrie 2006.  

In 2006, Banca Transilvania a încheiat contracte de finan are cu câteva institu ii interna ionale, 

dintre care KfW, în valoare de 10 mil. EUR i EFSE, în valoare de 10 mil EUR, sume destinate 

creditelor ipotecare. Tot anul trecut, Banca Transilvania a ob inut un credit subordonat, în sum

total  de 60 milioane EUR, parteneri fiind: BERD, FMO, DEG, IFC i EFSE, fiecare acordând b ncii

câte 12 milioane EUR.   

Indicatori economico-financiari preliminari -  2006 

Mii RON/2005 Mii RON/2006 

1 Casa, disponibilit i la b nci centrale  1,141,065 1,963,951 

2 Crean e asupra institu iilor de credit  231,788 668,514

3 Crean e asupra clientelei  2,963,737 4,893,130 

4 Valori imobilizate  296,537 368,318

5 Activ total  4,932,139 8,085,869 

6 Datorii privind institu iile de credit  844,284 1,171,842 

7 Datorii privind clientela  3,480,074 5,820,180 

8 Dobânzi de primit i venituri asimilate  374,559 517,470

9 Dobânzi de pl tit i cheltuieli asimilate  164,856 267,178

10 Venituri din comisioane  121,757 224,162

11 Cheltuieli din comisioane  16,237 23,212

12
Influente nete din provizioane i crean e
extrabilan iere (cheltuieli) 34,884 34,560

13 Rezultatul brut al activit ii curente  110,211 132,517

14 Rezultatul net al exerci iului financiar  99,704 120,212 

15 Venituri totale  809,397 1,358,196 

16 Cheltuieli totale  699,186 1,225,679 

17 Rezultat brut 110,211 132,517 

18 Capitaluri proprii:                                         538,174 961,399 

*din care:  capital social subscris i varsat  236,733 393,355

                 împrumut  subordonat  74,898 259,338

18 Num r de salaria i  3,109 4,537 

Robert C. Rekkers declar : “Anul 2006 a fost un an bun pentru Banca Transilvania, cu obiective 

atinse i chiar dep ite. Datorit  rezultatelor ob inute vom propune Adun rii Generale a 

Ac ionarilor ca i în 2007 s  continu m politica de investi ii din anul precedent. Ne dorim ca anul 

acesta s  avem un buget de investi ii  de  30  milioane de  EURO, care  va fi destinat în special 
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cre terii calit ii, perfec ion rii sistemelor informatice i de carduri, programelor de training i, nu 

în ultimul rând, deschiderii a cel pu in 80 de unit i, care s  aduc  Banca Transilvania tot mai 

aproape de clien ii s i. Targetul general al B ncii Transilvania este acela de a ajunge la 1 milion de 

clien i activi”. 

DIRECTIA MARKETING 

Pentru informa ii suplimentare v  rug m s  contacta i Direc ia Marketing, Banca Transilvania, persoane de 

contact : 

Anca Rar u – Director Marketing 

Laura Petrehu , Senior PR Officer 

Tel.: 0264 407 150, fax : 0264 407 179 

E-mail: anca.rarau@btrl.ro; laura.petrehus@btrl.ro


