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Comunicat de presă 

13 februarie 2014 

  
Rezultatele financiare BT la 31 decembrie 2013 

  

Banca Transilvania, profit brut mai mare cu 30% faţă de 31.12.2012 

 

● 2013: +30% profit brut, +9% sold credite, +11% resurse atrase 

● Septembrie – decembrie 2013, cel mai bun trimestru pe creditare, din ultimii ani 

● Raportul cost / venit a ajuns, la finalul anului 2013, la 48,7% 

● Obiectiv major 2014: Anul creşterii veniturilor băncii  

Banca Transilvania a înregistrat în 2013 un profit brut BT de 443,1 milioane lei, mai mare 

cu 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, respectiv un profit net de 374,9 milioane 

lei, la finalul anului 2013. Activele băncii totalizează, la 31.12.2013, 32.066 milioane lei. 

Soldul creditelor BT a crescut cu 9% în 2013, iar totalul resurselor atrase de Banca 

Transilvania de la clienţi a crescut cu 11% în 2013, faţă de sfârşitul anului 2012, creşterile 

fiind, în ambele cazuri, peste nivelul bugetat.  

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

“Suntem foarte mulţumiţi de rezultatele noastre, dar mai ales pentru că am continuat să 

fim finanţatorii activi ai economiei româneşti şi ne-am atins toate obiectivele asumate. 

2013 a fost un an foarte bun pentru Banca Transilvania, cu atât mai mult cu cât perioada 

septembrie – decembrie reprezintă unul dintre cele mai bune trimestre din ultimii ani 

privind creditarea BT. Sunt foarte încrezător în echipa BT şi în perspectivele băncii atât 

pentru anul în curs, cât şi pentru anii următori”. 

În ultimul trimestru din 2013 au fost acordate - atât companiilor, cât şi persoanelor fizice 

- peste 25.000 de credite noi, în valoare totală de 3.179 milioane lei.  

Ömer Tetik, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “Obiectivul major al băncii, 

pentru 2014, este creşterea veniturilor şi eficientizarea proceselor. Focusul nostru este 

creşterea responsabilă, vânzările, menţinerea creşterii bazei de clienţi, creşterea 

volumului de operaţiuni, respectiv creşterea sinergiilor atât persoane juridice – persoane 

fizice, cât şi dintre bancă şi subsidiarele sale”. 
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REZULTATE FINANCIARE BT 2013 - detalii: 

Continuarea contribuţiei la finanţarea economiei de către BT, în 2013, a dus la creşterea 

veniturilor operaţionale ale Băncii Transilvania. Acestea sunt mai mari cu 12%, de 1.659 

milioane lei, în decursul anului 2013, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când au 

fost de 1.484 milioane lei. Marja medie a dobânzii a fost de 3,92%, în 2013. Rezultatul 

pozitiv din anul 2013 al Băncii Transilvania a fost sprijinit, de asemenea, de iniţiativele de 

eficientizare a activităţilor, respectiv de cele de control al costurilor, care au dus la o 

îmbunătăţire a raportului cost/venit cu peste 3 puncte de bază, ajungând la 48,7% în 

2013. 

La 31.12.2013, soldul creditelor BT era de 19.160 milioane lei, iar resursele atrase de la 

clienţi au ajuns la 25.804 milioane lei, raportul credite – depozite fiind de 74,25%. 

A crescut, de asemenea, numărul de clienţi activi ai băncii - persoane fizice şi companii -

 de la 1,67 milioane de clienţi, la 31.12.2012, la aproape 1,76 milioane, la 31.12.2013. 

Focusul Băncii Transilvania a fost clienţii retail şi cei IMM, precum şi segmentele 

specializate, agricultura şi domeniul medical. În corelaţie cu baza de clienţi activi, 

numărul de operaţiuni derulate prin conturi BT a crescut cu peste 8% faţă de aceeaşi 

perioadă a anului 2012. 

 

Banca Transilvania a adoptat, şi în cursul anului trecut, politica de creditare prudentă ca 

în anii precedenţi, punând accent pe dispersia riscurilor. Creditele neperformante, cu 

restanţe mai mari de 90 de zile, reprezintă 12,57% din totalul portofoliului de credite al 

Băncii Transilvania, la sfârşitul anului 2013, fiind sub media sistemului bancar din 

România. Gradul de acoperire a creditelor neperformante cu provizion aferent şi garanţii 

ipotecare reprezintă 122,4%, având un nivel relativ constant pe parcursul ultimilor doi ani.  

 

În ceea ce priveşte cheltuielile nete cu provizioanele pentru active şi angajamente de 

creditare, acestea sunt de 407 milioane lei, cu 9% mai mari decât anul trecut, dar 

încadrându-se în ţinta de buget pentru anul 2013. Banca Transilvania a aplicat şi în cursul 

anului trecut aceeaşi politică de provizionare prudentă, adoptată de BT încă de la 

începutul crizei financiare. Strategia are ca rezultat consolidarea stabilităţii financiare a 
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băncii. Soldul total al provizioanelor este de 2.493 milioane lei, la data de 31 decembrie 

2013, faţă de 2.111 milioane lei, la sfârşitul anului 2012.  

Banca Transilvania a încheiat 2013 cu un portofoliu de 2,1 milioane carduri, generând 

tranzacţii cu 13% mai mari faţă de anul precedent. Cota de piaţă a băncii privind volumul 

tranzacţiilor a depăşit 17%. Trimestrul IV 2013 a adus recorduri istorice pentru Banca 

Transilvania, pe domeniul retail, fiind acordate credite în valoare de 425 mil.lei. În ceea 

ce priveşte companiile, în cursul trimestrului IV al anului trecut, banca a acordat 

aproximativ 6.000 de credite noi, cu o expunere medie pe client de 464 mii lei. 2013 a 

însemnat începutul colaborării băncii cu câteva companii autohtone mari, iar în 2014 

banca va continua acest trend. 

Banca Transilvania a emis în 2013 obligaţiuni convertibile în acţiuni în valoare de 30 

milioane euro şi a încheiat două noi contracte de împrumut subordonat, în sumă totală de 

40 milioane euro. De asemenea, BT a încheiat un parteneriat cu Fondul European de 

Investiţii pentru o facilitate de garantare a microcreditelor.  

Solvabilitatea băncii este de 13,78%, luând în considerare profitul cumulat al anului. 

Direcţia Marketing  
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Anexă 

 

 REZULTATE FINANCIARE, 31.12.2013  
 

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE 
mii lei 31-dec -13 31-dec-12 

   ∆  31.12.2013  
Vs 31.12.2012 

        
Numerar şi echivalente de numerar 4.102.253 5.576.290 -26,4% 
Plasamente la bănci 1.666.177 1.304.788 27,7% 
Credite şi creanţe - titluri 92.335 78.326 17,9% 
Active financiare la valoare justă prin profit sau 
pierdere si instrumente derivate 

11.122 39.179 -71,6% 

Credite şi avansuri acordate clienţilor - net 16.667.200 15.457.481 7,8% 

        -Credite şi avansuri acordate clienţilor - brut     19.160.259 17.568.485 9,1% 

- Provizioane din activitatea de creditare   (2.493.059) (2.111.004) 18,1% 
Titluri de valoare disponibile spre vânzare 8.936.455 6.529.701 36,9% 
Imobilizari necorporale 82.908 80.090 3,5% 

Imobilizari corporale 289.046 290.006 -0,3% 
Investiţii în participaţii 73.956 74.053 -0,1% 
Alte active 144.581 142.130 1,7% 

Total active 32.066.033 29.572.044 8,4% 

 

  

  
Depozite de la bănci 418.959 45.953 811,7% 
Depozite de la clienţi 25.803.860 23.232.922 11,1% 
Imprumuturi de la bănci şi alte instituţii 
financiare 

2.067.261 2.969.302 -30,4% 

Datorii subordonate 337.913 288.810 17,0% 
Datorii privind impozitul amanat 59.985 28.228 112,5% 
Alte datorii 295.473 311.892 -5,3% 

Total datorii 28.983.451 26.877.107 7,8% 

 

  

  
Capitaluri proprii 

  

  
Capital social  2.292.937 1.989.543 15,2% 
Rezervă din reevaluare  28.997 38.125 -23,9% 
Acţiuni proprii -750 -7.752 -90.3% 
Rezultat reportat 430.061 376.144 14,3% 
Alte rezerve 331.337 298.877 10,9% 
Total capitaluri proprii 3.082.582 2.694.937 14,4% 

Total datorii şi capitaluri proprii 32.066.033 29.572.044 8,4% 
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CONTUL  DE PROFIT ŞI PIERDERE 
mii lei  

31- dec-13      31-dec -12 

∆ dec 
13 
vs. 

dec12  
 

  
Venituri din dobânzi  2.093.734 

                    
2.012.405    4,0% 

Cheltuieli cu dobânzile  (899.739) (1.074.536) -16,3% 

Venituri nete din dobânzi 1.193.995 937.869 27,3% 

   

  
Venituri din speze şi comisioane 435.123 487.716 -10,8% 
Cheltuieli cu speze şi comisioane (73.410) (63.016) 16,5% 

Venituri nete din speze şi comisioane 361.713 424.700 -14,8% 

   

  
Venit net din tranzacţionare 128.833 131.164 -1,8% 
Contributia la Fondul de Garantare 
Depozite (64.398) (54.045) 19,2% 
Alte venituri din exploatare 39.172 44.340 -11,7% 

       
Venituri operaţionale 1.659.315 1.484.028 11,8% 

 

  

  
Cheltuieli cu personalul (441.311) (415.916) 6,1% 
Cheltuieli cu amortizarea (56.780) (46.422) 22,3% 
Alte cheltuieli operaţionale (310.701) (306.297) 1,4% 

        
Cheltuieli operaţionale (808.792) (768.635) 5,2% 

  
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru 
active şi angajamente de creditare (407.384) (374.634) 8,7% 

   

  

Profitul înainte de impozitare 443.139 340.759 30,0% 
Cheltuiala cu impozitul pe profit (68.221) (20.327) 235,6% 

       
Profit net 374.918 320.432 17,0% 

 

 


