
Sinteză rezultatele financiare BT
la 31 martie 2022

Ömer Tetik
Director General, Banca Transilvania

„România a început anul plin de incertitudini și mai provocator ca oricând. 
2022 a venit cu turbulențe macroeconomice, cu o situație geopolitică regională 
complicată, creșteri de prețuri și probleme logistice. În acest context, Banca 
Transilvania a dovedit că poate susține, indiferent de context, planurile 
clienților săi, atât prin finanțări care au crescut, cât și prin investiții în 
tehnologie. Activitatea și veniturile băncii sunt peste estimări și peste buget, 
iar rezultatul net este în linie cu bugetul. Ne bucură că românii și-au continuat 
planurile, iar BT a crescut susținut creditarea și operațiunile”.

Informaţii 
financiare

Activele Grupului Financiar BT au ajuns la finalul primului 
trimestru la 128,3 miliarde lei.

Profitul net consolidat al Grupului BT este de 400,33 
milioane lei.

Profitul net al băncii este de 307,52 milioane lei.

Eficienţa operaţională a băncii a atins nivelul de 50,64%.

Aproape 63.000 de credite au fost acordate de BT în 
primele 3 luni ale anului.

Valoarea creditelor este de 6.357 milioane de lei: +61% 
T1 2022 vs T1 2021  

3,6 milioane de clienţi lucrează și cu BT 390.000 sunt 
companii

Finanțarea și 
susținerea românilor

BT pentru acţionari
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Continuarea digitalizării

800 de milioane de lei (aproximativ 45% din profitul 
2021) vor fi distribuiți ca dividend de BT. Ex-date este 3 
iunie a.c., iar data plății dividendelor este 16 iunie a.c.

Dividendul brut/acţiune este de aproximativ 0,12 lei, 
echivalentul unui randament de 5%

Banca are peste 40.000 de acţionari şi 72% acţionariat 
românesc

Banca are aproape 3 milioane de clienți unici digitalizați.

BT Pay a atins borna de 2 milioane de persoane care 
folosesc aplicația. Fiecare al doilea card emis de Banca 
Transilvania este în format digital, înrolat în BT Pay. 

Banca a lansat pentru antreprenori BTPOS App, care 
transformă dispozitivul cu sistem de operare Android al 
unui comerciant în POS care acceptă plăți contactless cu 
cardul, telefonul sau cu alte accesorii de plată. 

4,8 milioane de carduri în portofoliu, dintre care peste 
570.000 sunt carduri de credit

Creditarea, activitatea și veniturile operaționale BT au crescut accentuat


