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Comunicat de presă  

Cluj-Napoca, 29 aprilie 2010 

 

PROFITUL OPERATIONAL BT IN PRIMELE 3 LUNI ALE ACESTUI AN, 

MAI MARE CU 134% FATA DE 31.03.2009 
 

Rezultatele înregistrate de Banca Transilvania în primul trimestru al acestui an reflectă 

faptul că măsurile anti-criză şi direcţiile de acţiune BT au fost potrivite realităţilor pieţei 

actuale.   
 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “Aşa cum ne 

aşteptam, prima perioadă a acestui an nu a fost deloc uşoară. Insă ne-am adaptat şi 

credem că am găsit oportunităţile care au permis creşterea prudentă a băncii.            

Am obţinut, la finalul lui martie a.c., un profit operaţional mai mare cu 134% faţă de 

aceeaşi perioadă a anului trecut. In plus, am păstrat indicatori confortabili de lichiditate 

şi de adecvare a capitalului”.  
 

I. Date financiare - la 31.03.2010: 

• Veniturile operaţionale au înregistrat o valoare de peste 385 mil. lei, în creştere cu 47% faţă 

de 31.03.2009; 

• Profitul brut operaţional înainte de provizionare este de 216 mil. lei, cu 134% mai mare faţă 

de aceeasi perioada a anului precedent; 

• Costul net al riscului de credit la 31.03.2010 este de 191 mil. lei; 

• Profitul brut după provizionare este de 25,27 mil. lei; 

• Profitul net: 16,01 mil. lei; 

• Raportul cost / venit este de 46%, fiind îmbunătăţit faţă de 31.03.2009, când era de 67%; 

• Raportul credite / depozite este de 0,82, BT continuând să pastreze un nivel confortabil; 

• Solvabilitatea se menţine la un nivel de 12,97%, cu mult peste limita minimă impusă de BNR; 

• Activele bilanţiere au atins valoarea de 19.290 mil. lei; 

• Creditele neperformante reprezintă 5,64% din totalul portofoliului de credite, la 31.03.2010; 

• Numărul de operaţiuni cu clientela este de 41.278.566, în creştere cu 11,41% faţă de 

31.03.2009.  
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Profitul operaţional al Băncii Transilvania a crescut cu 134% faţă de aceeaşi perioadă a 

anului trecut, de la 93 milioane lei, la 216 milioane lei. Creşterea venitului operaţional,  

care este de 385 milioane lei, la 31 martie 2010, mai mare cu 47% faţă de           

31 martie 2009 - s-a datorat în special creşterii veniturilor din marjele de creditare şi 

operaţiunilor financiare, precum şi din reducerea cheltuielilor cu dobânzile la 

împrumuturi. In ceea ce priveşte cheltuielile operaţionale, acestea sunt, la 31 martie 

a.c., de 169 milioane lei, menţinându-se la acelaşi nivel ca şi în anul 2009. 
 

Raportul cost / venit a fost, la 31 martie a.c., de 46%, fiind îmbunătăţit faţă de           

31 martie 2009, când era de 67%, dar şi faţă de 31 decembrie 2009, când era de 55%. 

Costul net al riscului de credit a ajuns la 191 milioane lei, la data de 31 martie 2010. 
 

Activele bilanţiere ale Băncii Transilvania sunt, la 31 martie 2010, de 19.290 milioane lei, 

în scadere cu 1% faţă de sfârşitul anului precedent. In euro, acestea sunt în creştere cu 

2,3% faţă de 31 decembrie 2009, fiind în valoare de 4.710 milioane euro.  
 

Portofoliul de credite al Băncii Transilvania este unul stabil, preponderent în lei. 

Activitatea de creditare a crescut cu 2,25% în primele 3 luni ale acestui an, în trend cu 

acţiunile băncii, de relansare a finanţării pentru produsele fizice şi juridice. Volumul total 

al creditelor BT crescând la 12.444 milioane lei, la data de 31 martie 2010, din care 

59,69% reprezintă credite pentru companii, iar 40,31% sunt credite pentru persoane fizice. 
 

Raportul credite / depozite s-a menţinut subunitar, valoarea acestuia fiind de 0,82, la 31 

martie 2010, ceea ce arată o lichiditate foarte bună a băncii. In ceea ce priveşte 

investiţiile Băncii Transilvania în titluri de stat, acestea sunt de peste 2,7 miliarde lei. 

Solvabilitatea BT a înregistrat un nivel de 12,97%, semnificativ peste limita minimă, care 

este de 8%.   
 

In condiţiile unui management al riscului adaptat contextului economic actual, soldul 

provizioanelor la credite a crescut cu 125% în primele 3 luni ale acestui an. In ceea ce 

priveşte creditele neperformante, cu restanţe mai mari de 90 de zile, la aceeaşi dată, 

reprezintă  5,64% din totalul portofoliului de credite.   
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Rezultatele din prima parte a acestui an sunt un semnal că Banca Transilvania este 

pregătită să continue drumul de pe o poziţie care îi perminte să ducă la îndeplinire 

obiectivele propuse pentru 2010. Printre acestea se numără dezgheţarea şi încurajarea 

creditării, consolidarea Platformei BT Anti – Criză şi implicarea în creşterea absorbţiei 

fondurilor europene nerambursabile, prin co-finanţare şi consultanţă.   

 

 

 

Raportul cu rezultatele financiare la 31.03.2010 este disponibil pe site-ul băncii, 

www.bancatransilvania, în secţiunea Informaţii acţionari. 

 

Direcţia Marketing & Comunicare 

 

 

 

 

 

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

Transilvania: 

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

℡ 0264.407.150 

 anca.rarau@btrl.ro; laura.petrehus@btrl.ro 
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REZULTATE FINANCIARE, TRIMESTRUL I 2010 

 
 

SITUAŢIA BILANTIERA ( mil. lei) 31.12.2009 31.03.2010 Creştere, la 
3 luni 

Plasamente clientelă 12.171 12.444 1,02 
Provizioane -752 -937 1,25 
Lichidităţi imediate 4.618 3.802 0,82 
Investiţii bancare - titluri 2.640 3.125 1,18 
Valori imobilizate şi participaţii 433 436 1,01 
Alte active 362 420 1,16 
Total Active 19.472 19.290 0,99 

Capitaluri Proprii 1.776 1.793 1,01 
Împrumut subordonat 254 246 0,97 
Resurse atrase de la clientelă 14.942 15.215 1,02 
Imprumuturi pe termen lung 1.477 1.417 0,96 
Resurse atrase de la bănci  650 130 0,2 
Alte pasive 373 489 1,31 
Total Pasive 19.472 19.290 0,99 

 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE  
(mil. lei) 31.03.2009 31.03.2010 

Creşteri, 
 de la an la 

an 
Total venituri 260,89 384,81 1,47 

din care:    

- venituri nete din dobanzi 140,43 241,32 1,72 

- venituri nete din comisioane 85,58 83,54 0,98 

- profit operatiuni financiare 32,52 56,86 1,75 

Total cheltuieli 168,30 168,57   1,01  

Profit înainte de provizioane  92,59 216,24    2,34 

Profit brut 1,02 25,27 24,77 


