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Comunicat de presă 

Cluj-Napoca, 30 aprilie  2013 

 

Banca Transilvania - Rezultatele financiare pe primul trimestru 2013 
 

Banca Transilvania a încheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 84,40 

milioane lei. 

 

“Rezultatele BT pe primul trimestru sunt conforme cu aşteptările noastre, fiind obţinute 

într-un mediu economic care continuă să fie marcat de volatilitate pe plan local şi 

european. Suntem concentraţi pe optimizarea modelului nostru de business, iar 

obiectivele noastre pe anul în curs au în vedere creşterea veniturilor şi a eficienţei, 

precum şi creşterea valorii şi cotei noastre de piaţă” - declară Horia Ciorcilă, 

Preşedintele Consiliului de Administraţie BT. 

 

  ● Informaţii financiare la 31.03.2013: 

Profitul operaţional al Băncii Transilvania este de 176,09 milioane lei, menţinandu-se la 

acelaşi nivel cu rezultatele trimestrului IV 2012. Profitul brut la sfârşitul primului 

trimestru este de 100,39  milioane lei, faţă de 108,51 milioane lei, la 31.03.2012, 

perioada în care rezultatele financiare au cumulat efectele pozitive ale trecerii de la 

situaţii financiare conforme cu Standardele Româneşti de Contabilitate la situaţii 

financiare IFRS. Profitul net înregistrat la sfârşitul trimestrului I a ajuns la 84,40 milioane 

lei, în scădere uşoară faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, când a fost de 91,82 

milioane lei.  

Profitul net: 84,40 milioane lei;  

Profitul brut a ajuns la 100,39 milioane lei; 

Veniturile operaţionale ale băncii: 356,79 milioane lei;  

Costul riscului de credit: 78,16 milioane lei; 

Activele bilanţiere au valoarea de 30.178 mil.lei, în creştere cu 2% faţă de 31.12.2012; 

Creditele  acordate clienţilor: 17.205 mil lei; 

Raportul credite/depozite: este la 0,72, indicând o lichiditate foarte bună  a băncii. 
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Veniturile operaţionale ale Băncii Transilvania totalizează 356,79 milioane lei, în ciuda  

mişcărilor adverse ale cursului de schimb valutar şi contextul economic influenţat de 

criză. 

Controlul atent al cheltuielilor operaţionale BT a avut ca rezultat o scadere de 4% a 

acestora, la 180,71 milioane lei, faţă de 187,46  milioane lei, înregistrate în primul 

trimestru al anului trecut. 

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

creditare au fost de 75,70 milioane lei, comparativ cu 83,88 milioane  lei, cât a fost 

valoarea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului precedent. In cadrul acestora,  

cheltuielile nete cu provizioanele din activitatea de creditare au fost de 78,16 milioane 

lei, comparativ cu 81,75 milioane lei, la finalul lunii martie 2012.  

Interesul pentru menţinerea raportului cost / venit  la un nivel acceptabil a continuat, 

acesta fiind de 50,65%, la 31 martie  2013.  

Activele bilanţiere ale Băncii Transilvania sunt, la sfârşitul lunii martie 2013, de 

30.178,08  milioane lei, cu  2% mai mari faţă de 31.12.2012. Creşterea a fost determinată 

în special de investiţiile în active disponibile pentru vânzare, care s-au majorat cu 8% la 

31.03.2013, ajungând la 7.067,26 milioane lei.  

 

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

soldul total - incluzand creanţele aferente - este de 17.653 milioane lei. 64,33% din 

creditele BT sunt acordate companiilor, iar 35,67%, persoanelor fizice. Creditele 

neperformante, cu restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintă 11,92% 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 108,34%. In sume absolute, soldul 

provizioanelor a crescut de la 2.111 milioane lei, la sfârşitul anului 2012, la 2.216 

milioane lei, la 31 martie  2013. 
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In ceea ce priveşte totalul resurselor atrase de la clienţii Băncii Transilvania, acestea 

au crescut cu 3% faţă de sfârşitul anului, soldul fiind  23.982 milioane lei. Şi în 2013, BT a 

încurajat economisirea, prin dobânzi care asigură obţinerea unor randamente real pozitive 

de către clienţi. 

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

menţinându-se subunitar, la valoarea de 0,72. Solvabilitatea BT este, în continuare, la un 

nivel confortabil, de 12,20% - cu profitul inclus, respectiv de 11,75% - fără profit inclus.  

Direcţia Marketing & Comunicare 

 

 

 

CONTACT: 

Laura Petrehuş – Director Adj. Comunicare & PR, 0264.407.150, laura.petrehus@btrl.ro  
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Anexă 

 

 

REZULTATE FINANCIARE, 31.03.2013  
 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 
mii lei 

31-mar -13 31-dec-12 

∆ 31.03.2013  
   Vs31.12. 

2012 

    
Numerar şi echivalente de numerar 5.525.489 5.576.290 0,99 
Plasamente la bănci 1.392.763 1.304.788 1,07 
Credite şi creanţe - titluri 77.465 78.326 0,99 
Active financiare la valoare justă prin profit sau 
pierdere si instrumente derivate 44.272 39.179 

 
1,13 

Credite şi avansuri acordate clienţilor - net 15.437.272 15.457.481 0,99 

        -Credite şi avansuri acordate clienţilor - brut     17.653.221  17.568.485 
1,00 

 - Provizioane din activitatea de creditare 2.215.949 2.111.004 1,05 
Titluri de valoare disponibile spre vânzare 7.067.260 6.529.701 1,08 
Imobilizari necorporale 85.036 80.090 1,06 

Imobilizari corporale 289.527 290.006 0,99 

Investiţii în participaţii 74.053 74.053 1,00 

Alte active 184.948 142.130 1,30 

Total active 30.178.085 29.572.044 1,02 

 

  

 

Depozite de la bănci 334.449 45.953 7,28 
Depozite de la clienţi 23.982.030 23.232.922 1,03 

Imprumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 2.296.185 2.969.302 0,77 

Alte datorii subordonate 290.376 288.810 1,01 
Datorii privind impozitul amanat 37.111 28.228 1,31 

Alte datorii 420.482 311.892 1,35 

Total datorii 27.360.633 26.877.107 1,02 

 

  

 

Capitaluri proprii 
  

 
Capital social  1.989.543 1.989.543 1,00 
Rezervă din reevaluare  38.016 38.125 0,99 
Acţiuni proprii -16.529 -7.752 2,13 
Rezultat reportat 461.515 376.144 1,23 
Alte rezerve 344.907 298.877 1,15 
Total capitaluri proprii 2.817.452 2.694.937 1,05 

Total datorii şi capitaluri proprii 30.178.085 29.572.044 1,02 
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CONTUL  DE PROFIT ŞI PIERDERE 
mii lei  

31-martie-
13 

31-martie-
12 

∆ Mar 13 
vs. Mar12 

    
 
Venituri din dobânzi  496.810 

                   
493.956   

 
1,01 

Cheltuieli cu dobânzile  (245.684) (258.083) 0,95 

Venituri nete din dobânzi 251.126 235.873 1,06 

   
 

Venituri din speze şi comisioane 94.195 110.577 0,85 
Cheltuieli cu speze şi comisioane (14.335) (12.089) 1,19 

Venituri nete din speze şi comisioane 79.860 98.488 0,81 

   
 

Venit net din tranzacţionare 31.994 39.454 0,81 
Contributia la Fondul de Garantare Depozite (15.442) (13.415) 1,15 
Alte venituri din exploatare 9.255 19.448 0,48 
    

Venituri operaţionale 356.793 379.848 0,94 

 
  

 
Cheltuieli cu personalul (93.009) (91.981) 1,01 
Cheltuieli cu amortizarea (12.049) (12.251) 0,98 
Alte cheltuieli operaţionale (75.648) (83.225) 0,91 
    

Cheltuieli operaţionale (180.706) (187.457) 0,96 

   
 

Profit operaţional 176.087  192.391  0,92 

Cheltuieli nete cu provizioanele pentru active, 
alte datorii şi angajamente de creditare (75.698) (83.880) 0.90 

   
 

Profitul înainte de impozitare 100.389 108.511 0,93 

Cheltuiala cu impozitul pe profit (15.993) (16.689) 0,96 
    

Profit net 84.396 91.822 0,92 

 

 
 

 

 

 

 


