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Comunicat de presă, 27 februarie 2020 
 

 
 

Rezultatele financiare preliminare BT la 31 decembrie 2019 
\ 

Banca Transilvania, principalul finanţator al economiei şi în 2019 
 

Banca Transilvania a înregistrat rezultate pozitive în 2019, fiind încă un an în care a avut o 

contribuţie puternică în economie prin cele 223.000 de împrumuturi acordate companiilor şi 

persoanelor fizice. Companiile au fost finanţate cu peste 10,5 miliarde lei, banca susţinând 

dezvoltarea acestora, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în domenii precum 

producţie, comerţ, IT, medical, agricultură şi construcții. Peste 9.600 de români şi-au luat 

locuinţă cu ajutorul Băncii Transilvania.  

Numărul clienţilor activi a crescut cu 15%, ajungând la aproximativ 3,3 milioane, iar numărul 

celor care primesc veniturile la BT a crescut cu 64%, la 1,8 milioane, inclusiv datorită fuziunii 

băncii cu Bancpost. 

Rezultatele pe 2019 reflectă capitalizarea robustă a Băncii Transilvania, ajungând la un capital 

propriu de 8,5 miliarde lei, până la +15% față de 2018. BT are 64,66% capital românesc, peste 

31.000 de investitori direcţi şi 7 milioane de investitori indirecţi, dacă luăm în considerare că 

BT este sursa preferată de plasament pentru fondurile de pensii.  

“Pentru BT, 2019 a fost un an bun, am crescut sustenabil, iar rezultatele demonstrează 

situaţia noastră financiară solidă. Ca lider de piaţă avem responsabilităţi pe măsură faţă de 

România şi ştim că rolul nostru este esenţial pentru finanţarea economiei şi ambiţiilor 

românilor. Încercăm să facem mai mult decât banking, să inspirăm şi să motivăm oamenii, 

atenţi la preocupările acestora, fie că este vorba de colegi, clienţi sau parteneri ai băncii. În 

2020 continuăm investiţiile în tehnologie şi inovaţie pentru perfecţionarea serviciilor 

noastre pentru clienţi. Continuăm să creştem rolul nostru în economie, urmărim provocările 

pieţei, dar şi eventualele oportunităţi”, declară Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de 

Administraţie, Banca Transilvania. 

Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au ajuns la finalul anului trecut la 91,7 

miliarde lei, iar creditele au crescut până la 40,35 miliarde lei. Depozitele clienţilor au ajuns 

la 77,04 miliarde lei, din care 51,67 miliarde lei sunt depozite ale clienţilor persoane fizice, iar 

25,37 miliarde lei, depozitele persoanelor juridice. 

Profitul net consolidat al Grupului Financiar BT este de 1.848,07 milioane lei, din care cel al 

băncii, de 1.620,89 milioane lei. Profitul operațional al Băncii Transilvania a crescut la 

2.131,87 milioane lei datorită eficientizării şi consolidării businessului. Consiliul de 
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Administraţie BT a decis în ședința din 26 februarie a.c. să propună acţionarilor distribuirea 

ca dividend în numerar a circa 60% din profitul anului 2019 disponibil a fi repartizat. Taxa 

anuală pe active a fost de 103,6 milioane lei. Eficienţa operaţională, măsurată prin raportul 

cost/venit, se păstrează la nivel confortabil la Banca Transilvania şi este de 47,1%. Banca a 

făcut un pas înainte în direcţia #maimultdecatbanking prin abordarea responsabilă a 

resurselor: în februarie a.c. banca a lansat, pentru investitori şi public general, o platformă 

online cu informaţii despre implicarea BT în activităţi privind sustenabilitatea şi resursele 

naturale. Pe www.bancatransilvania.ro/think pot fi accesate secţiuni precum: Think Green, 

Oamenii de la BT, Creştem România, Guvernanţă şi leadership, Ratings. 

Susținerea românilor şi implicarea în comunitate, în cifre:  

• 500.000 de carduri de credit, cu care au fost făcute peste 22 de milioane de tranzacţii în 

cursul anului; 

• Portofoliul creditelor IMM (conform definiției europene a IMM-urilor) a ajuns la 16,5 

miliarde lei; 

• Soldul creditelor ipotecare/imobiliare este de 11,8 miliarde lei; 

• ≈25 milioane de lei au fost investiți în peste 1.000 de programe sociale, banca dând înapoi 

comunităţii o parte din câştig.  
 

În 2019 Grupul Financiar BT a anunţat extinderea serviciilor financiare în domeniul pensiilor 

private prin achiziţionarea Certinvest Pensii, singurul jucător local dintre fondurile de pensii 

din România.  
 

Rezultatele investiţiilor în digitalizare:  

• Pentru 20% din creditele acordate anul trecut, clienţii persoane fizice au aplicat online; 

• 30% din depozitele deschise în 2019 sunt prin BT24 Internet Banking;  

• Peste 2,5 milioane de operațiuni au avut loc, în medie, zilnic prin BT anul trecut; 

• ≈278 de milioane de tranzacții au fost efectuate anul trecut cu cardurile BT. În fiecare 

secundă au loc în medie 10 tranzacții cu carduri BT, în momentele de vârf ajungând la 

aproximativ 100;  

• Aproape 40 de milioane de operaţiuni au fost realizate prin BT24 Internet Banking şi 

Mobile Banking, +32% în 2019 faţă de 2018. Principalele operaţiuni au fost: plăți în lei, 

transferul de bani între conturile proprii şi plata facturilor; 

• 10 soluţii de self-banking au la dispoziţie clienţii BT prin aplicații, internet banking, mobile 

banking, chatboți şi bancomate multifuncționale. Clienții preferă telefonul pentru self-

banking. 35% dintre solicitările clienților BT prin Contact Center & Consumer Care au fost 

soluționate prin self-banking în 2019; 

http://www.bancatransilvania.ro/think
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• 59.600 de POS-uri sunt gestionate de Banca Transilvania, ceea ce reprezintă 26% din 

terminalele instalate în România. La finalul anului, BT avea aproape 500 de bancomate 

multifuncționale BT Express Plus, care permit operațiuni self-banking şi peste 1.200 de 

ATM-uri pentru retrageri de numerar, distribuite naţional. 

 

Produsele şi serviciile preferate ale clienţilor BT în 2019. Trenduri: 

• Clienții persoane fizice au preferat cardurile de credit - de cumpărături şi de călătorii: peste 

100.000 au fost emise de bancă anul trecut; 

• Numărul de clienţi care folosesc BT Pay a ajuns la aproape 550.000, însemnând o creştere 

de 3,6 ori în 2019 față de 2018; 

• Antreprenorii aflați la început de drum s-au îndreptat spre creditele BT Mic: jumătate din 

cei 10.000 de clienți au fost finanțați în 2019; 

• Clienţi IMM & Micro au preferat creditele: BT a acordat 22.000 de împrumuturi noi, în 

valoare de 3,3 miliarde lei, pentru 18.000 de clienţi. 

Alte informaţii financiare: 
 
• Rata expunerilor neperformante, conform indicatorului EBA, este de 4,36% la 31 

decembrie 2019; 

• Gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante conform 

standardelor EBA este de 94%. În cazul în care sunt considerate şi garanţiile, rata de 

acoperire este de 128%; 

• Solvabilitatea băncii fără profitul anului 2019 este de 17,83%. Cu profit inclus, aceasta este 

de 21,28%. 
 

Miza BT pe agribusiness:  

• Banca Transilvania este cel mai mare finanţator al agriculturii româneşti; în linie cu 

focusul pe susţinerea antreprenorilor şi creşterea sustenabilă, agribusinessul a fost una 

dintre priorităţile băncii în 2019 şi va fi şi în acest an;   

• Banca a acordat anul trecut aproape 4.500 de credite, în valoare de 2 miliarde lei şi a ajuns 

la 31.000 de clienţi din agribusiness;  

• BT a remarcat interesul crescut al clienților din agribusiness pentru creditele de capital de 

lucru (+39% număr de credite noi şi 5% ca valoare) şi creditele APIA (22% ca număr de 

credite noi şi 65% ca valoare);   

• Banca Transilvania continuă în 2020 să susţină creşterea tehnologizării în agribusiness şi 

specializarea în agricultură, pentru creşterea productivităţii şi reducerea impactului 

asupra mediului. Rolul băncii, ca parte a comunităţilor locale, va fi să contribuie la 

repoziţionarea agriculturii în România: antreprenorii să fie tot mai mult în zona de 
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monitorizare a tehnologiei, iar utilajele, maşinile să fie cele care lucrează. Banca va acorda 

şi în acest an burse pentru 10 studenţi la agronomie; 

• 25% din populaţia activă a ţării lucrează în agricultură, iar România ajută Europa, fiind a 

opta producţie agricolă a sa, conform datelor UE (Eurostat).  

BT s-a implicat semnificativ în finanțarea sănătății prin Divizia Pentru Medici:  

• Banca Transilvania este liderul acestei pieţe şi a ajuns la 48.000 de clienţi; 

• Clienţii medici au preferat finanțările pentru construirea şi dotarea unor clinici sau spitale. 

BT a acordat peste 730 milioane lei domeniului medical în 2019; 

• Clienţii medici – persoane fizice, IMM sau Corporate – găsesc la BT one stop shop, precum 

şi servicii de tip Private Banking de nişă.  

Rating-uri pentru Banca Transilvania:  

• Business: Fitch Ratings a reconfirmat ratingul Băncii Transilvania pentru finanțări pe 

termen lung (IDR) la „BB+”, cu perspectivă stabilă, precum şi ratingului de viabilitate (VR) 

la nivelul “bb+”; 

• Relaţia cu investitorii: Banca Transilvania a obţinut Index Vektor maxim pentru 

comunicarea cu investitorii în 2019 la evaluarea Asociaţiei pentru Relaţii cu Investitorii la 

Bursă privind comunicarea companiilor listate pe Piaţa Reglementată. Acesta este 

specificat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, pagina de prezentare BT;  
 

• Valoarea brandului: +100 de poziții în clasamentul Brand Finance Banking şi a ajuns pe 

locul 339. BT este în top 10 global, ca ritm de creștere a valorii și forţei brandului;  

• Relaţia cu angajaţii: BT a primit prin certificarea Best Place to Work for în România,  

program internaţional de evaluare, desfăşurat în peste 100 de ţări din lume. Evaluarea a 

avut în vedere următoarele criterii: leadership, implicarea angajaţilor, compensaţii şi 

beneficii pentru angajaţi, dezvoltare profesională şi personală, relaţiile din cadrul 

echipelor, implicarea BT în comunitate, politici de resurse umane, respectiv wellbeing. 

●  ●  ● 

Informații pentru acționarii BT: Situațiile financiare la 31.12.2019 preliminare nu sunt auditate sau 

revizuite și la 31.12.2018 sunt auditate. Rezultatele financiare preliminare aferente anului 2019 sunt disponibile 

pe site-ul BT, https://www.bancatransilvania.ro/actionari/rezultate-financiare/, în 27 februarie a.c., începând cu 

ora 8.30 am. 

 

Banca Transilvania | Comunicare şi Relații Publice 

Contact investitori: relatiinvestitori@btrl.ro; Contact presă: comunicare@btrl.ro  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Farmers_in_the_EU_-_statistics
https://www.fitchratings.com/site/home
https://www.ir-romania.ro/
https://www.ir-romania.ro/
https://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-banking-500-2020/
http://www.bestplacestoworkfor.org/
https://www.bancatransilvania.ro/actionari/rezultate-financiare/
mailto:relatiinvestitori@btrl.ro
mailto:comunicare@btrl.ro
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SITUAŢIA INDIVIDUALĂ ŞI CONSOLIDATĂ A POZIŢIEI FINANCIARE 
LA 31 DECEMBRIE 2019 

 
 

 

(*) la nivel de Grup include şi impactul activităţii de leasing 

 
Banca Grup 

 31-dec-19 31-dec-18 ∆ dec 19 31-dec-19 31-dec-18 ∆ dec 19 
ACTIVE mii lei mii lei vs dec 18 mii lei mii lei vs dec 18 

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 13.480.195 9.083.471 48,40% 14.583.143 10.322.121 41,28% 

Plasamente la bănci 6.995.346 4.000.416 74,87% 7.774.311 4.650.137 67,18% 

Active financiare deținute în vederea 
tranzacționării, din care: 

22.312 15.648 42,59% 277.410 213.527 29,92% 

Instrumente derivate 4.803 3.066 56,65% 4.803 3.066 56,65% 

Instrumente de capital 17.509 12.582 39,16% 144.040 112.481 28,06% 

Instrumente de datorie - -  128.567 97.980 31,22% 

Credite şi avansuri acordate clienţilor – net(*) 38.601.915 36.355.974 6,18% 40.353.847 37.817.084 6,71% 

Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea 
justă prin profit și pierdere 

1.148.691 609.638 88,42% 877.989 456.127 92,49% 

Active financiare evaluate la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global 

23.637.807 21.363.908 10,64% 23.658.311 21.374.708 10,68% 

Active financiare evaluate la cost amortizat - 
instrumente de datorie 

1.176.834 431.099 172,98% 1.968.031 1.082.418 81,82% 

Investiţii în participaţii 486.360 537.677 -9,54% - -  

Investiții în asociati - -  3.316 -  

Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare 575.038 482.321 19,22% 727.917 593.903 22,56% 

Imobilizări necorporale 202.345 253.847 -20,29% 234.606 283.219 -17,16% 

Active aferente dreptului de utilizare 366.212 -  388.025 -  

Fondul comercial - -  10.478 4.295 143,96% 

Creanţe privind impozitul amânat  - 48.687 -100% 16.755 73.920 -77,33% 

Alte active financiare 638.795 811.065 -21,24% 682.827 843.237 -19,02% 

Alte active nefinanciare 106.225 125.163 -15,13% 163.137 182.058 -10,39% 

Total active 87.438.075 74.118.914 17,97% 91.720.103 77.896.754 17,75% 
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Nota: Informaţiile financiare la data de 31.12.2019 nu sunt auditate sau revizuite, iar la 31.12.2018 sunt auditate. 

(*) la nivel consolidat cuprinde şi datoriile financiare către deţinătorii de unităţi de fond 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT       DIRECTOR RAPORTĂRI 
GEORGE CĂLINESCU         MIRCEA ŞTEFĂNESCU 

 Banca Grup 

 31-dec-19 31-dec-18 ∆ dec 19 31-dec-19 31-dec-18 ∆ dec 19 

DATORII  mii lei mii lei vs dec 18 mii lei mii lei vs dec 18 
Depozite de la bănci 304.461 207.608 46,65% 296.138 195.348 51,60% 

Depozite de la clienţi 74.353.723 62.522.369 18,92% 77.037.060 65.160.466 18,23% 

Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 895.673 1.185.556 -24,45% 1.283.664 1.703.551 -24,65% 

Datorii subordonate 1.696.602 1.651.518 2,73% 1.890.463 1.655.377 14,20% 

Provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de 
creditare 

498.457 444.673 12,10% 533.881 472.722 12,94% 

Datorii financiare deținute în vederea 
tranzacționării 

12.331 4.226 191,79% 12.331 4.226 191,79% 

Datorii privind impozitul curent 37.750 43.935 -14,08% 41.823 40.953 2,12% 

Datorii privind impozitul amânat 7.899 -  - -  

Datorii financiare din contracte de leasing 365.931 -  387.441 -  

Alte datorii financiare (*) 689.531 532.941 29,38% 914.233 650.623 40,52% 

Alte datorii nefinanciare 78.894 114.872 -31,32% 109.058 133.415 -18,26% 

Total datorii 78.941.252 66.707.698 18,34% 82.506.092 70.016.681 17,84%  
      

CAPITALURI PROPRII       

Capital social  5.302.419 4.898.982 8,24% 5.302.419 4.898.982 8,24% 

Acţiuni proprii -48.655 -23.271 109,08% -63.942 -38.558 65,83% 

Prime de capital 28.396 28.381 0,05% 31.016 28.381 9,28% 

Rezultat reportat 2.377.131 2.075.470 14,53% 2.708.381 2.257.065 20,00% 

Alte rezerve 837.532 431.654 94,03% 853.543 441.666 93,26% 

Total capitaluri proprii 8.496.823 7.411.216 14,65% 8.831.417 7.587.536 16,39% 

Interese care nu controlează - -  382.594 292.537 30,78% 

Total datorii şi capitaluri proprii 87.438.075 74.118.914 17,97% 91.720.103 77.896.754 17,75% 
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE INDIVIDUAL ŞI CONSOLIDAT LA 31 DECEMBRIE 2019 

 

 

Nota: Informaţiile financiare la data de 31.12.2019 nu sunt auditate sau revizuite, iar la 31.12.2018 sunt auditate. 

 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT       DIRECTOR RAPORTĂRI 
GEORGE CĂLINESCU         MIRCEA ŞTEFĂNESCU 

 Banca Grup  
31-dec-19 

mii lei 
31-dec-18 

mii lei 
∆ dec 19 
vs dec 18  

31-dec-19 
mii lei 

31-dec-18 
mii lei 

∆ dec 19 
vs dec 18  

Venituri din dobânzi calculate folosind metoda  
dobânzii efective 

3.200.637 2.855.070 12,10% 3.510.027 3.055.334 14,88% 

Alte venituri similare - -  144.369 126.715 13,93% 
Cheltuieli cu dobânzile  -513.775 -377.160 36,22% -578.712 -432.491 33,81% 
Alte cheltuieli similare -1.715 -2  -1.935 -9  
Venituri nete din dobânzi 2.685.147 2.477.908 8,36% 3.073.749 2.749.549 11,79% 

Venituri din speze şi comisioane 1.002.739 923.948 8,53% 1.147.918 1.029.941 11,45% 
Cheltuieli cu speze şi comisioane -290.124 -229.276 26,54% -327.629 -252.233 29,89% 
Venituri nete din speze şi comisioane 712.615 694.672 2,58% 820.289 777.708 5,48% 

Venit net din tranzacţionare 318.518 263.448 20,90% 410.596 252.163 62,83% 
Câștig net/Pierdere netă (-) realizat/(ă) aferent activelor 
financiare evaluate prin rezultatul global 

116.804 -7.774  116.825 -7.555  

Câștig net/Pierdere netă (-) realizat/(ă) aferent activelor 
financiare evaluate obligatoriu prin profit și pierdere 

165.060 -40.529  125.609 -2.570  

Contribuţia la Fondul de Garantare Depozite şi la  
Fondul de Rezoluţie 

-107.615 -39.164 174,78% -110.965 -41.423 167,88% 

Alte venituri din exploatare 140.740 245.419 -42,65% 178.869 217.591 -17,80% 
Venituri operaţionale 4.031.269 3.593.980 12,17% 4.614.972 3.945.463 16,97% 

Cheltuieli cu personalul -899.058 -965.972 -6,93% -1.038.289 -1.065.162 -2,52% 
Cheltuieli cu amortizarea -287.449 -129.250 122,40% -311.204 -162.514 91,49% 
Alte cheltuieli operaţionale -712.888 -697.351 2,23% -841.455 -806.615 4,32% 
Cheltuieli operaţionale -1.899.395 -1.792.573 5,96% -2.190.948 -2.034.291 7,70% 
Cheltuieli(-) /Venituri nete cu ajustările pentru active, 
provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare  

-244.729 -230.791 6,04% -292.646 -364.421 -19,70% 

Câștig din achiziţii - 71.830  - 160.077  
Profitul înainte de impozitare 1.887.145 1.642.446 14,90% 2.131.378 1.706.828  24,87% 

Cheltuiala (-)/Venit cu impozitul pe profit -266.253 -423.055 -37,06% -283.311 -446.148 -36,50% 
Profit net 1.620.892 1.219.391 32,93% 1.848.067 1.260.680 46,59% 



 

Banca Oamenilor Întreprinzători 
 

Sediul Central: str. George Barițiu, nr. 8, 400027, Cluj-Napoca  

Tel: + 40 264 407 150; Fax: + 40 264 301 128; www.bancatransilvania.ro 

SWIFT: BTRLRO22 
C. U. I. RO 50 22 670 

R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999 

Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

Notă la informaţiile financiare la data de 31.12.2019  

 

 

 

 

Informaţiile prezentate atât pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2019 cât şi 

pentru perioadele precedente au fost pregătite în conformitate cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană şi aplicabile 

la această dată. Informaţiile financiare se referă la bancă cât și la subsidiarele acesteia, 

şi nu constituie un set complet de situaţii financiare. 

 

Informaţiile pentru anul financiar 2019 sunt neauditate și nerevizuite iar cele pentru 

anul financiar 2018 sunt auditate. 
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