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Comunicat de presă, 5 octombrie 2008 
 
 

BANCA TRANSILVANIA: REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE 

FOARTE BUNE PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 
 

- Managementul băncii vede oportunităţi de dezvoltare, chiar în contextul actual 

- Profitul net este de 396,62 milioane lei, cu 197% mai mare decât cel înregistrat la 30.09.07 

- Profitul net operaţional este de 173,54 milioane lei, cu 30% mai mare decât cel înregistrat la 

30.09.07 

 

Banca Transilvania® a înregistrat rezultate remarcabile pe primele nouă luni ale acestui 

an, în ciuda climatului economic internaţional şi scăderilor înregistrate pe piaţa de 

capital. Au crescut activele şi profitul, iar focusul a fost, în primul rând, pe 

prudenţialitatea şi soliditatea băncii. 

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania®, afirmă: „Banca a înregistrat 

rezultate pozitive pe primele 9 luni ale anului şi suntem încrezători. Suntem o bancă 

solidă, profitabilă, cu 1.300.000 de clienţi activi şi cu o politică sănătoasă de creditare. 

Ne-am preocupat mai ales de aspectele care ţin de lichiditate, risc management, 

echilibru, pentru a asigura o creştere sănătoasă a băncii, în continuare”. 

 

Banca Transilvania® a înregistrat un profit net cu 197% mai mare decât cel din aceeaşi 

perioadă a anului 2007, din care: profit net operaţional de 173,54 milioane lei, iar profit          

net excepţional de 223,08 milioane lei - rezultat din vânzarea participaţiei deţinute la 

Asiban, tranzacţie care asigură şi o lichiditate semnificativă pentru BT. 

 

In legătură cu situaţia internaţională, Robert C. Rekkers declară: „Sistemul bancar 

românesc nu va fi foarte afectat de tot acest context. Ca argument, soliditatea 

sistemului bancar poate fi simplu reflectată dacă ne gândim numai la totalul rezervelor 

minime obligatorii pe care instituţiile bancare le deţin la BNR. In ceea ce priveşte Banca 

Transilvania, nu există expunere de business pe internaţional, fiind o companie cu capital 

majoritar românesc; avem un nivel al rezervei minime obligatorii depozitate la BNR, de 

850 milioane EUR. Acţionarii sunt alături de noi, inclusiv acţionarul semnificativ,       
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Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care deţine 15% din capitalul social 

şi care ne-a susţinut în permanenţă, cu capital şi programe de finanţare, şi în acest an. 

Având în vedere soliditatea băncii noastre, vom urmări cu atenţie orice oportunităţi care 

pot apărea în actuala conjunctură şi care pot adăuga valoare instituţiei”. 

 

Situaţia patrimonială 

Activele bilanţiere au ajuns la sfârşitul lunii septembrie a.c. la un nivel de           

16.469 milioane lei, în creştere cu 18,69%  faţă de 31 decembrie 2007, când înregistrau o 

valoare de 13.876 milioane lei. Faţă de obiectivele stabilite pe întregul an 2008, nivelul 

activelor a fost realizat în proporţie de 85%. 

 

  Situaţia patrimonială  
Realizat 12 luni 

2007, mil lei 

30.09.2008 

mil. lei 

Creşteri  

la 9 luni 

  Plasamente clientelă 8,677 11,551 1.33

  Lichidităţi imediate 4,177 3,694 0.88

  Investiţii bancare- titluri 578 682 1.18

  Valori imobilizate şi participaţii   434 500 1.15

  Alte active 10 42 4.20

  Total Active 13,876 16,469 1.19

  Capitaluri proprii 1,210  1,720 1.42

  Imprumut subordonat 275    289 1.05

  Resurse atrase de la clienţi 10,358 12,336 1.19

  Imprumuturi pe termen lung 904     828 0.92

  Resurse atrase de la bănci 738     767 1.04

  Alte pasive 391     529 1.35

  Total pasive 13,876 16,469 1.19

 

Indicatorii financiari arată o structură bilanţieră foarte bună, astfel solvabilitatea se 

situează la un nivel de peste 12%, iar raportul credite / depozite este subunitar, de 0.93, 

ceea ce denotă că există resurse acoperitoare, chiar din depunerile clienţilor.  
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Pe de altă parte, structura de plasamente este foarte echilibrată şi atent construită, 

existând plasamente în titluri de stat în valoare de 550 milioane lei, reprezentând peste 

87% din totalul plasamentelor în titluri cu randament fix. 
 

 

 Contul de profit şi pierdere 

 (mil. lei) 

 

30.09.2007 

 

30.09.2008 

 

Creşteri  

de la an, la an 

  Total venituri nete       602.68         1,027.41                1.70

  Total cheltuieli         446.87            557.56                1.25

  Profit brut, din care:           155.81          469.85                3.02

   - profit brut excepţional Asiban  -         265.57  -

   - profit brut operaţional          155.81            204.28                1.31

  Profit net, din care:           133.51            396.62                2.97

   - profit net excepţional Asiban -            223.08                   -

   - profit net operaţional          133.51               173.54                      1.30

 

 

Mai multe produse, mai multe sedii: BT şi-a consolidat şi în acest an oferta, lansând 

produse şi servicii dedicate diferitelor categorii de clienţi, pe cele 4 segmente de business 

BT: persoane fizice, IMM-uri, companii mari, respectiv medici. In ceea ce priveşte reţeaua 

de unităţi a Băncii Transilvania®, în primele 9 luni ale acestui an au fost deschise 66 de 

unităţi, la 30 septembrie a.c. BT având 521 de locaţii. In mod normal, o unitate nouă intră 

pe profit după aproximativ un an de activitate. 

 

Valoare nominală nouă, de 1 leu, pentru acţiunile băncii: Adunarea Generală 

Extraordinară a Acţionarilor, care a avut loc la data de 1 septembrie a.c., a hotărât 

modificarea valorii nominale a unei acţiuni BT, de la 0,1 lei / acţiune, la 1 leu /acţiune. 

Pentru ducerea la îndeplinire a acestei horărâri, trebuie urmate o serie de proceduri 

legale. Astfel, potrivit Legii nr. 31 / 90, termenul procedural pentru contestarea acestei 

decizii este de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial – pentru acţionari, respectiv de 

30 de zile – pentru alte persoane interesate. Acest termen procedural se va împlini în      

19 octombrie a.c., după care, dacă nu vor fi contestaţii, urmează proceduri legale de 
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înregistrare a modificării Actului Constitutiv la ORC Cluj, obţinute de la CNVM – OEVM, a 

certificatului care atestă noul număr de acţiuni rezultat din consolidarea valorii nominale 

de 1 leu. Certificatul OEVM, împreună cu dovada înregistrărilor la ORC Cluj şi cu registrul 

consolidat al acţionarilor vor fi depuse la Depozitarul Central pentru încărcarea în registru 

şi punerea tuturor acţiunilor în piaţă, pentru tranzacţionare la cota întâi a BVB. Toate 

aceste demersuri procedurale, prevăzute de lege, prealabile reluării tranzacţionării 

acţiunilor TLV (la valoarea consolidată la 1 leu) pot şi vor fi startate începând cu data de 

20 octombrie a.c. şi vor dura 15 – 30 de zile, în funcţie de înregistrările / certificările 

primite de la ORC Cluj, OEVM.  

 

Urmează: în cursul aceastei săptămâni, Banca Transilvania® va semna cu IFC 

(International Finance Corporation), divizie a Băncii Mondiale, un contract de credit cu 

structura A-B, pentru o valoare de cel puţin 30 de milioane EUR, având scadenţe de 7 şi 10 

ani. Suma va fi destinată susţinerii sectorului IMM - prin credite de investiţii, respectiv 

clienţilor retail – pentru credite ipotecare. 

 

 

Direcţia Marketing & Comunicare 

 

 

 

.   .   .   .   . 

 

Banca Transilvania® se află în topul primelor 5 bănci din România, în funcţie de active. Are un 

capital majoritar românesc, iar Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care deţine 

15% din capitalul social, este acţionar semnificativ. BT este o instituţie financiară cu reprezentare 

naţională, având 522 de unităţi şi peste 6.700 de angajaţi. Este prima instituţie bancară din 

România cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în anul 1997. Activitatea Băncii Transilvania 

este organizată pe patru linii principale de afaceri – persoane fizice, IMM, companii mari, respectiv 

Divizia pentru Medici – pentru care banca are produse şi servicii specifice, precum şi un personal 

dedicat. 

  www.bancatransilvania.ro 

.   .   .   .   . 
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactacţi Direcţia Marketing şi Comunicare a      

Băncii Transilvania: 

    Anca Rarău – Director Marketing şi Comunicare; Laura Petrehuş – Şef Birou PR 

℡ 0264.407.150 

 anca.rarau@btrl.ro; laura.petrehus@btrl.ro 


