
SWIFT: BTRLRO22 
Capitalul social: 1.903.042.413  lei 
C.U.I. RO 50 22 670  
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999 
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993 

 

Sediul Central 
Str. G. Bariţiu nr. 8 
Cluj-Napoca 400027, România 
Tel.:  +(4) 0264.407.150 
Fax:  +(4)  0264.407.179 
www.bancatransilvania.ro 

 

 

 

Comunicat de presă 

Cluj-Napoca, 1 august 2012 

 

        Banca Transilvania, profit net cu 47% mai mare în primul semestru, 

față de aceeaşi perioadă a anului trecut 

Banca Transilvania a înregistrat în primele şase luni ale acestui an un profit net mai mare 

cu 47% - de 179,62 milioane lei – în comparație cu aceeaşi perioadă a anului trecut. In 

ceea ce priveşte profitul brut, acesta este de 193,22 milioane lei, mai mare cu 29%, față 

de primul semestru al anului 2011. 

Recent, Agenția Fitch a reconfirmat ratingul Băncii Transilvania, la BB- cu perspectivă 

stabilă, pentru creditele pe termen lung. Conform Fitch, rating-ul este susținut de 

soliditatea BT, de profitabilitatea băncii, baza solidă a depozitelor, ponderea mai mică a 

creditelor în valută, față de cele în lei, precum şi de capitalizarea adecvată. 

  

Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, declară:      

”In pofida unui climat economic foarte volatil şi dificil atât la nivel local, cât şi 

european, BT a performat bine în primul semestru. Suntem multumiți că aşteptările şi 

proiecțiile noastre pe anul în curs s-au dovedit corecte. Obiectivul nostru va fi, în 

continuare, consolidarea poziției băncii pe piață şi creşterea eficienței, în toate formele 

ei”.  

 

● Informații financiare la 30.06.2012: 

 Profitul net a fost de 179,62 milioane lei, în creştere cu 47% faţă de 30.06.2011;  

 Profitul brut a ajuns la 193,22 milioane lei, cu 29% mai mare faţă de 30.06.2011; 

 Veniturile operaţionale ale băncii s-au consolidat la nivelul de 772,16 milioane lei;  

 Costul riscului de credit a fost de 179,13 milioane lei; 

 Raportul credite/depozite are un nivel subunitar de 0,76, indicând o lichiditate foarte 

bună  a băncii; 

 Activele bilanţiere au valoarea de 28.968 mil.lei, în creştere cu 12% faţă de 31.12.2011. 
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Profitul net înregistrat de Banca Transilvania în primul semestru din acest an a ajuns la 

179,62 milioane lei, fiind cu 47% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, 

când a fost de 122,10 milioane lei. Profitul brut al BT este de 193,22 milioane lei, faţă de 

150,26 milioane lei, cât a fost în primul semestru din 2011. 

Veniturile operaționale ale Băncii Transilvania sunt cu 12% peste valorile înregistrate la 

30.06.2011, ajungând la 772,16 milioane lei datorită creşterii cu 21% a veniturilor din 

operațiuni financiare, cu 10% a veniturilor nete din comisioane, respectiv cu 7% a 

veniturilor nete din dobânzi.   

In primele şase luni din acest an, cheltuielile operaționale BT au fost de 414,58 milioane 

lei, față de 354,75 milioane lei, cât au fost în aceeaşi perioadă a anului trecut, creşterea 

fiind datorată în principal extinderii activității băncii şi creşterii cheltuielilor cu 

personalul cu 20%, ca urmare a acordării unor bonusuri de performanță pentru angajați. 

Cheltuielile nete cu provizioanele au fost de 164,36 milioane lei, diminuate faţă de 

valoarea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent, datorită utilizării a               

18 milioane lei din provizionul constituit în 2011 pentru acordarea unor bonusuri de 

performanță angajatilor. Cheltuielile nete cu provizioanele din activitatea de creditare 

au fost de 179,13 milioane lei, comparativ cu 156,22 milioane lei, cât au fost la finalul 

lunii iunie 2011, banca asigurând un control permanent a calitatății portofoliului de 

credite.  

Raportul cost / venit a fost, la 30 iunie 2012, de 53%, indicatorul menţinându-se la un 

nivel acceptabil, ca urmare a unui control strict al costurilor.  

Activele bilanţiere ale Băncii Transilvania  sunt, la finalul primului semestru din acest an, 

de 28.968 milioane lei, cu 12% mai mari faţă de 31.12.2011. Creşterea activelor a fost 

determinată în special de investițiile în active disponibile pentru vânzare, care s-au 

majorat cu 30% în primele şase luni din 2012, ajungând la 7.535 milioane lei, precum şi de 

creşterea soldului creditelor. BT are un portofoliu de credite stabil, preponderent în lei, 

soldul fiind de 16.933 milioane lei. Acesta cuprinde credite acordate companiior – în 

proporție de 64,03%, respectiv credite destinate persoanelor fizice – ponderea fiind de 
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35,97%. Creditele neperformante, cu restanțe mai mari de 90 de zile, reprezintă 10,48% 

din totalul portofoliului de credite al băncii.  

Soldul provizioanelor din activitatea de creditare asigură un grad adecvat de acoperire cu 

provizioane a creditelor neperformante, de 107,7%, crescând de la 1.659 milioane lei, la 

sfârşitul anului 2011, la 1.913 milioane lei, la 30 iunie 2012. 

Banca Transilvania a continuat să încurajeze economisirea inclusiv în primul semestru al 

acestui an. Rezultatul se regăseşte în creşterea depozitelor atrase de la clienți, cu 9%, 

soldul ajungând la 22.173 milioane lei.  

Raportul credite/depozite s-a menţinut subunitar, la  valoarea de 0,76, la data de 

30.06.2012, ceea ce demonstreză o lichiditate foarte bună a băncii. Solvabilitatea BT 

este la un nivel confortabil, peste nivelul prudențial impus de BNR, fiind de 12,12% - cu 

profitul inclus, respectiv de 11,14% - fără profit inclus. 

Banca Transilvania a câştigat noi clienți în prima jumătate a acestui an, aşa încât numărul 

clienților activi a crescut la 1.563.206, față de 1.463.580. Numărul de operaţiuni cu 

clientela a ajuns la 106.677.228, în creştere cu 11,7%, în comparație cu perioada similară 

din 2011. 

Serviciul Relații Publice 

 

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactacţi Serviciul Relații Publice & Direcţia 

Marketing şi Comunicare a Băncii Transilvania: 

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

 0264.407.150 

 laura.petrehus@btrl.ro; anca.rarau@btrl.ro  
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1 august 2012 

 

REZULTATE FINANCIARE, SEMESTRUL I 2012  
 

BILANTUL  
mii LEI 30-Iun-12 31-Dec-11 

∆ Sem I  
2012 

    
Numerar si echivalente de numerar 4.435.660 4.546.532 0,98 
Plasamente la banci 1.332.708 566.608 2,35 
Credite si creante - titluri 51.042 202.819 0,25 
Active financiare la valoare justa prin profit sau 
pierdere  32.020 119.521 

 
0,27 

Credite si avansuri acordate clientilor - net 15.019.732 14.035.290 1,07 

        -Credite si avansuri acordate clientilor - brut     16.932.748  15.694.642 
1,08 

 - Provizioane din activitatea de creditare 1.913.016 1.659.352 1,15 
Titluri de valoare disponibile spre vanzare 7.535.527 5.813.219 1,30 
Titluri de valoare detinute pana la scadenta 0 819 - 
Imobilizari necorporale 73.655 69.136 1,07 

Imobilizari corporale 265.396 266.586 1,00 

Investitii in participatii 72.783 69.978 1,04 
Creante privind impozitul pe profit amanat 16.273 26.974 0,60 

Alte active 132.892 100.364 1,32 

Total active 28.967.688 25.817.846 1,12 

 

  

 

Depozite de la banci 260.163 251.181 1,04 
Depozite de la clienti 22.172.789 20.280.230 1,09 

Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 3.400.154 2.468.988 1,38 

Alte datorii subordonate 267.914 260.148 1,03 
Alte datorii 316.308 237.495 1,33 

Total datorii 26.417.328 23.498.042 1,12 

 

  

 

Capitaluri proprii 
  

 
Capital social  1.989.543 1.860.159 1,07 
Prime de emisiune 0 732 - 
Rezerva din reevaluare  33.710 34.134 0,99 
Actiuni proprii -4.633 -1.904 2,43 
Rezultat reportat 283.487 234.983 1,21 
Alte rezerve 248.253 191.700 1,30 
Total capitaluri proprii 2.550.360 2.319.804 1,10 

Total datorii si capitaluri proprii 28.967.688 25.817.846 1,12 
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CONTUL  DE PROFIT SI PIERDERE 
mii LEI 30-Iun-12 30-Iun-11 

∆ Sem I`12 
vs. Sem I`11 

    
Venituri din dobanzi  

1.002.137 
                   

883.795   
 

1,13 
Cheltuieli cu dobanzile  (527.641) (442.142) 1,19 

Venituri nete din dobanzi 474.496 441.653 1,07 

   
 

Venituri din speze si comisioane 232.391 208.957 1,11 
Cheltuieli cu speze si comisioane (27.108) (22.647) 1,20 

Venituri nete din speze si comisioane 205.283 186.310 1,10 

   
 

Venit net din tranzactionare 65.724 54.302 1,21 
Alte venituri din exploatare 26.661 9.579 2,78 
    

Venituri operationale 772.164 691.844 1,12 

 
  

 
Cheltuieli cu personalul (208.404) (173.725) 1,20 
Cheltuieli cu amortizarea (23.844) (24.724) 0,96 
Alte cheltuieli operationale (182.334) (156.296) 1,17 
    

Cheltuieli operationale (414.582) (354.745) 1,17 

   
 

Profit operational 357.582  337.099  1,06 

Cheltuieli nete cu provizioanele pentru active, 
alte datorii si angajamente de creditare (164.359) (186.841) 0,88 

   
 

Profitul inainte de impozitare 193.223 150.258 1,29 

Cheltuiala cu impozitul pe profit (13.604) (28.153) 0,48 
    

Profit net 179.619 122.105 1,47 

 

 
 
 
 
 


