
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, 12 februarie 2013 

 

Profit net mai mare cu 40% la Banca Transilvania, în 2012 

Profitul net al Băncii Transilvania, în 2012, este mai mare cu 40% faţă de 2011, de               

320,43 milioane lei. Profitul brut BT este de 340,76 milioane lei, faţă de 278,24 milioane 

lei, înregistrat la 31.12.2011.  

 

Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie BT, declară: „Suntem mulţumiţi 

de rezultatele financiare din anul care a trecut, mai ales că au fost obţinute în pofida 

unei volatilităţi pronunţate şi a multiplelor incertitudini a mediului economic local şi 

european. Creşterea numărului de clienţi activi, corelată cu maxime istorice a numărului 

de operaţiuni şi a unor performanţe bune pe unele dintre liniile noastre de business, au 

dus la consolidarea puternică a poziţiei noastre pe piaţă. Vom propune acţionarilor noştri 

capitalizarea profitului obţinut pentru a putea continua creşterea băncii şi susţinerea 

economiei româneşti.  

 

În ceea ce priveşte 2013, vom continua să ne uităm cu atenţie la optimizarea modelului 

nostru de business, la creşterea eficienţei pe toate planurile şi mai ales la controlul strict 

al riscurilor pe care ni le vom asuma. Rămâne prioritară pentru noi creşterea atât a 

valorii, cât şi a cotei de piaţă“.  

 

● Informaţii financiare la 31.12.2012: 

 Profitul net: 320,43 milioane lei, în creştere cu 40% faţă de 31.12.2011;  

 Profitul brut a ajuns la 340,76  milioane lei; 

 Veniturile operaţionale ale băncii au crescut cu 10% faţă de anul precedent, ajungând la 

1.536,55 milioane lei;  

 Costul riscului de credit: 368,14 milioane lei; 

 Activele bilanţiere au valoarea de 29.577 milioane lei, în creştere cu 15% faţă de 

31.12.2011; 

 Creditele  acordate clienţilor: 17.151 milioane lei, cu 12% peste nivelul înregistrat la 

sfârşitul anului trecut; 

 Raportul credite/depozite este la un nivel subunitar, de 0,74, indicând o lichiditate foarte 

bună  a băncii. 
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Profitul operaţional al Băncii Transilvania este de 720,19 milioane lei, faţă de 659,04 

milioane lei, în creştere cu 9% în 2012 faţă de 2011. Profitul net înregistrat la sfârşitul 

anului a ajuns la 320,43 milioane lei, fiind cu 40% mai mare faţă de aceeaşi perioadă din 

anul precedent, când a fost de 228,55 milioane lei. Banca a beneficiat de facilităţi fiscale 

în anul 2012, ca urmare a aplicării filtrelor prudenţiale impuse prin Ordinul Băncii 

Naţionale a României nr.29 din 28.12.2011.  

Veniturile operaţionale ale Băncii Transilvania au ajuns la 1.536,55 milioane lei, fiind cu 

10% peste valorile înregistrate la 31.12.2011. Trendul ascendent a fost determinat de 

creşterea cu 12% a veniturilor din operaţiuni financiare, cu 15% a veniturilor nete din 

comisioane, respectiv cu 5% a veniturilor nete din dobânzi. 

Cheltuielile operaţionale BT au fost, la finalul anului trecut, de 816,36 milioane lei, faţă 

de 743,48 milioane lei, înregistrate în anul 2011. Creşterea cu 10% a fost determinată atât 

de creşterea organică a activităţii băncii, cât şi de evoluţia cursului de schimb euro / leu.  

Cheltuielile nete cu provizioanele pentru active, alte datorii şi angajamente de 

creditare au fost de 379,43 milioane lei, comparativ cu 380,80 milioane lei, cât a fost 

valoarea lor în anul precedent. Cheltuielile nete cu provizioanele din activitatea de 

creditare au fost de 368,14 milioane lei, comparativ cu 324,50 milioane lei, la finalul 

anului 2011, banca asigurând un control permanent al calităţii portofoliului de credite.  

Raportul cost / venit este de 53% la 31 decembrie 2012, menţinându-se la un nivel 

acceptabil. 

Activele bilanţiere ale Băncii Transilvania sunt, la sfârşitul lunii decembrie 2012, de 

29.577,38  milioane lei, cu 15% mai mari faţă de 31.12.2011. Poziţiile de activ au crescut, 

păstrându-se echilibrul între diversele categorii de plasamente: investiţiile în active 

disponibile pentru vânzare, plasamente la bănci, respectiv credite acordate.  

 

Portofoliu de credite al Băncii Transilvania este unul stabil, preponderent în lei, iar  

soldul  este de 17.151 milioane lei. 64,20% din creditele BT sunt acordate companiilor, iar 
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35,80%, persoanelor fizice. Creditele neperformante, cu restanţe mai mari de 90 de zile, 

reprezintă 11,31%  din totalul portofoliului de credite al băncii.  

 

Soldul provizioanelor din activitatea de creditare este de 2.111 milioane lei, la 31 

decembrie 2012, faţă de 1.659 milioane lei, la sfârşitul anului 2011, BT asigurând un grad 

adecvat de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante, de 108,05%. 

Depozitele atrase de la clienţi au crescut cu 14% faţă de sfârşitul anului, soldul fiind de 

23.061 milioane lei. BT a încurajat economisirea şi în 2012, prin produse transparente şi 

simple, bonificând clienţilor rate de dobândă care asigură obţinerea unor randamente real 

pozitive.  

Banca Transilvania are o lichiditate foarte bună, raportul credite/depozite               

menţinându-se subunitar, la valoarea de 0,74, valoare care asigură o poziţionare 

favorabilă a băncii în sistemul bancar. Solvabilitatea BT este, în continuare, la un nivel 

confortabil, de 12,34%, cu profitul inclus, respectiv de 11,38%, fără profit inclus.   

Portofoliul de clienţi BT este în creştere aşa încât, la 31 decembrie 2012 banca avea 

1,67 milioane clienţi activi, comparativ cu 1,55 milioane clienţi activi în anul precedent. 

De asemenea, a crescut numărul de operaţiuni cu clienţii, cu 11,3%, faţă de perioada 

similară din 2011, ajungând la 221,93 milioane operaţiuni. 

 

Direcţia Marketing & Comunicare 
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Anexă comunicat de presă 

 

REZULTATE FINANCIARE, 2012  
 

BILANT 
mii lei 

31-dec -12 31-dec-11 
∆ 2012 

vs. 2011 

    
Numerar şi echivalente de numerar 5.576.290 4.546.532 1,23 
Plasamente la bănci 1.304.788 566.608 2,30 
Credite şi creanţe - titluri 78.326 202.819 0,39 
Active financiare la valoare justă prin profit sau 
pierdere 

39.179 119.521 
 

0,33 

Credite şi avansuri acordate clienţilor - net 15.457.481 14.035.290 1,10 

-Credite şi avansuri acordate clienţilor - brut 17.568.485 15.694.642 1,12 

- Provizioane din activitatea de creditare 2.111.004 1.659.352 1,27 
Titluri de valoare disponibile spre vânzare 6.529.701 5.813.219 1,12 
Titluri de valoare deţinute până la scadenţă 0 819 - 

Imobilizări necorporale 80.090 69.136 1,16 

Imobilizări corporale 290.006 266.586 1,09 

Investiţii în participaţii 74.053 69.978 1,06 
Creanţe privind impozitul pe profit amânat 5.336 26.974 0,20 

Alte active 142.130 100.364 1,42 

Total active 29.577.380 25.817.846 1,15 

   
 

Depozite de la bănci 45.953 251.181 0,18 
Depozite de la clienţi 23.232.922 20.280.230 1,15 

Imprumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 2.969.302 2.468.988 1,20 

Alte datorii subordonate 288.810 260.148 1,11 

Alte datorii 311.892 237.495 1,31 

Total datorii 26.848.879 23.498.042 1,14 

   
 

Capitaluri proprii 
  

 
Capital social 1.989.543 1.860.159 1,07 
Prime de emisiune 0 732 - 
Rezervă din reevaluare 38.125 34.134 1,12 
Acţiuni proprii -7.752 -1.904 4,07 
Rezultat reportat 409.708 234.983 1,74 
Alte rezerve 298.877 191.700 1,56 
Total capitaluri proprii 2.728.501 2.319.804 1,18 

Total datorii şi capitaluri proprii 29.577.380 25.817.846 1,15 
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE 
mii lei 

31-dec-12 31-dec-11 
∆ 2012 

vs. 2011 

   
 

Venituri din dobânzi 2.012.405 1.824.820 1,10 

Cheltuieli cu dobânzile (1.074.536) (932.360) 1,15 

Venituri nete din dobânzi 937.869 892.460 1,05 

   
 

Venituri din speze şi comisioane 487.716 420.371 1,16 
Cheltuieli cu speze şi comisioane (63.016) (51.677) 1,22 

Venituri nete din speze şi comisioane 424.700 368.694 1,15 

   
 

Venit net din tranzacţionare 131.164 117.088 1,12 
Alte venituri din exploatare 42.812 24.277 1,76 

 
   

Venituri operaţionale 1.536.545 1.402.519 1,10 

   
 

Cheltuieli cu personalul (409.595) (368.916) 1,11 
Cheltuieli cu amortizarea (46.422) (49.261) 0,94 
Alte cheltuieli operaţionale (360.342) (325.300) 1,11 
    

Cheltuieli operaţionale (816.359) (743.477) 1,10 

   
 

Profit operaţional 720.186 659.042 1,09 

Cheltuieli nete cu provizioanele pentru active, 
alte datorii şi angajamente de creditare 

(379.427) (380.798) 0.99 

   
 

Profitul înainte de impozitare 340.759 278.244 1,22 

Cheltuiala cu impozitul pe profit (20.327) (49.697) 0,41 

 
   

Profit net 320.432 228.547 1,40 

 

 
 

 


