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Comunicat de presă, 24 februarie 2023 

 
 

 

Banca Transilvania a crescut susținut finanțările acordate în 2022  

Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2022 
 

• BT a finanțat companii cu 19,8 miliarde lei și persoane fizice cu 8,2 miliarde lei. 

• Banca a acordat peste 260.000 de credite anul trecut și a ajuns la peste 1,14 milioane de 

credite în sold. 

• BT a fost cel mai mare partener în programele guvernamentale lansate în 2022, cu o 

valoare totală finanțată de peste 3,3 miliarde lei. 

• Numărul de clienți activi a continuat să crească: cu BT lucrează peste 3,9 milioane de 

clienți, dintre care 3,5 milioane sunt persoane fizice și 400.000 sunt companii.  

• Pe parcursul anului 2022, impozitul pe profit plătit de BT către stat totalizează peste 1% 

din tot impozitul pe profit încasat de stat de la companiile din România.  

• Impozitele și taxele totale plătite de Banca Transilvania în anul 2022 depășesc 1,1 

miliarde lei. 
 

“A fost un an foarte complicat, marcat de războiul din Ucraina și de multiple incertitudini în plan 

economic, generate de inflație și de criza energetică. În pofida acestui context dificil, economia 

României a traversat bine această perioadă. În ceea ce ne privește, am continuat să fim cel mai 

mare finanțator din România și cel mai mare partener al programelor guvernamentale lansate în 

2022. Am continuat, de asemenea, să investim în tehnologie, digitalizare și infrastructură și am 

consolidat poziția băncii și a Grupului BT pe piața locală. Rezultatele financiare confirmă 

așteptările noastre și sunt baza planurilor ambițioase pentru viitor. Suntem atenți și preocupați 

de evenimentele geopolitice și macroeconomice, dar în același timp deschiși și la eventuale 

oportunități”, afirmă Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie, Banca Transilvania.   

Activele Grupului Financiar BT au ajuns la finalul anului trecut la 140,5 miliarde lei. Creditele au 

crescut până la 68 miliarde lei, iar depozitele au ajuns la 119,7 miliarde lei, din care 79,9 miliarde 

lei sunt ale clienţilor persoane fizice, iar 39,85 miliarde lei, ale persoanelor juridice. Profitul net 

consolidat al Grupului Financiar BT este de 2.488,4 milioane lei, din care cel al băncii, de 2.178 

milioane lei. Profitul operațional al băncii a crescut la 2.698,7 milioane lei. Eficienţa operaţională 

a băncii, reflectat de raportul cost/venit, s-a păstrat la nivelul confortabil de 49,7% datorită bunei 
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gestionări a costurilor şi eficientizării prin digitalizarea proceselor.  

Conducerea băncii va propune Consiliului de Administrație o alocare a profitului aferent 2022 

pentru capitalizarea băncii în cuantum de peste 900 milioane de lei, restul fiind alocat constituirii 

de rezerve din rezultatul reportat. Propunerea este în concordanță cu recomandările de prudență 

ale Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială și ale Băncii Naționale a României, 

având în vedere contextul internațional volatil și provocările interne. Astfel, profitul aferent 

anului 2022 este folosit pentru susținerea creditării și dezvoltării economiei românești în 

perioada următoare. 

BT a finanțat consistent populația și companiile 

• Peste 12.000 de români şi-au cumpărat locuinţă cu ajutorul BT, suma acordată fiind de peste 

3,6 miliarde lei. Soldul creditelor ipotecare/imobiliare este de 17 miliarde lei. 

• Peste 100.000 de credite de consum, de aproximativ 3,8 miliarde lei, au fost acordate anul 

trecut. Soldul acestor credite a ajuns la 9,6 miliarde lei. 

• Banca a acordat peste 16.000 de împrumuturi noi, în valoare de 4,5 miliarde lei, pentru 

aproximativ 16.300 de clienţi IMM&Micro.  

• Portofoliul creditelor IMM a ajuns la 22,5 miliarde lei. 

• Numărul creditelor noi acordate de bancă a crescut cu aproape 10% în 2022 față de 2021, 

cea mai mare creștere fiind înregistrată pe segmentul LargeCorporate, unde numărul 

finanțărilor a crescut cu 48%.  

• Soldul creditelor a crescut cu peste 21%, din care o creștere semnificativă, de peste 30%, 

este soldul creditelor pentru companii. Mai mult de jumătate din creșteri au fost generate 

de creditele pentru capital de lucru. În ceea ce privește finanțările pentru populație, volumul 

creditelor este +8%. 
 

Alte informaţii financiare 

Rata expunerilor neperformante este de 2,44% la 31 decembrie 2022, iar gradul de acoperire cu 

provizioane totale a expunerilor neperformante este de 195%. Solvabilitatea BT, cu profit inclus, 

este de 21,62%, iar fără profitul aferent anului 2022, este de 19,26%. 
 

Grupul Financiar Banca Transilvania, pași spre consolidare   

• Leadership în asset management: BT Asset Management a devenit cel mai mare administrator 

de fonduri mutuale din România. 

• Primii pași pentru construirea primei bănci 100% digitale din România în jurul Idea::Bank, 

parte a Grupului BT, achiziționată în 2021.  

https://www.btassetmanagement.ro/
https://ro.idea-bank.ro/
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• Pas strategic pe piața auto: pe parcursul anului trecut a avut loc integrarea Țiriac Leasing și 

Idea::Leasing în Grupul BT. BT Leasing și Țiriac Leasing au devenit o singură companie, BT 

Leasing, în ianuarie 2023. 

Anul trecut și-a început mandatul Consiliul de Administrație BT 2022 – 2026, iar sub coordonarea 

acestuia, Grupul Financiar Banca Transilvania țintește poziția de lider în toate segmentele de 

activitate, creștere organică, noi achiziții, continuarea digitalizării și creșterea sinergiei dintre 

companiile sale.   

Banca Transilvania | Comunicare şi Relații Publice 

Situațiile financiare la 31.12.2022 preliminare nu sunt auditate sau revizuite, iar cele la 31.12.2021 sunt auditate. Rezultatele 

financiare preliminare aferente anului 2022 sunt disponibile pe site-ul băncii, BT/Relaţii investitori, în 24 februarie 2023, începând 

cu ora 18.00. 

 

Contact investitori: investor.relations@btrl.ro | Contact presă: comunicare@btrl.ro 

https://www.tiriacleasing.ro/
https://www.idealeasing.ro/
https://beta.bancatransilvania.ro/relatii-investitori/rezultate-financiare
mailto:investor.relations@btrl.ro
mailto:comunicare@btrl.ro
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SITUAŢIA INDIVIDUALĂ ŞI CONSOLIDATĂ A POZIŢIEI FINANCIARE 
LA 31 DECEMBRIE 2022 

 
 

 

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

 
Banca Grup 

 31-dec-22 31-dec-21 ∆ dec 22 31-dec-22 31-dec-21 ∆ dec 22 
ACTIVE mii lei mii lei vs dec 21 mii lei mii lei vs dec 21 
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 12.645.157 16.763.625 -24,57% 14.540.717 18.320.913 -20,63% 
Plasamente la bănci și instituții publice 6.634.858 9.612.690 -30,98% 5.567.332 10.394.297 -46,44% 
Active financiare deținute în vederea 
tranzacționării, din care: 249.136 111.049 124,35% 539.813 419.377 28,72% 

Instrumente derivate 218.443 79.842 173,59% 218.443 80.927 169,93% 

Instrumente de capital 30.693 31.207 -1,65% 212.829 205.313 3,66% 

Instrumente de datorie - - - 108.541 133.137 -18,47% 
Credite şi avansuri acordate clienţilor – net (*) 63.449.954 52.238.523 21,46% 68.013.517 56.117.785 21,20% 
Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea 
justă prin profit și pierdere 1.474.595 1.465.497 0,62% 1.106.041 1.108.316 -0,21% 
Active financiare evaluate la valoarea justă prin 
alte elemente ale rezultatului global 43.124.154 40.853.784 5,56% 43.485.732 41.193.373 5,56% 
Active financiare evaluate la cost amortizat - 
instrumente de datorie 975.159 355.331 174,44% 2.059.712 1.483.111 38,88% 
Investiţii în participaţii 708.412 735.486 -3,68% - - - 
Investiții în asociați - - - 3.737 4.459 -16,19% 
Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare 731.037 652.581 12,02% 1.174.446 1.064.215 10,36% 

Imobilizări necorporale 429.960 334.783 28,43% 506.238 406.244 24,61% 

Active aferente dreptului de utilizare 696.798 706.647 -1,39% 487.957 492.021 -0,83% 

Fondul comercial - - - 154.363 22.424 588,38% 

Creanţe privind impozitul curent 26.627 - - 14.947 - - 

Creanţe privind impozitul amânat 747.800 227.724 228,38% 791.605 257.885 206,96% 

Alte active financiare 1.935.629 884.171 118,92% 1.887.028 1.054.904 78,88% 

Alte active nefinanciare 130.953 120.142 9,00% 177.610 161.866 9,73% 

Total active 133.960.229 125.062.033 7,12% 140.510.795 132.501.190 6,04% 
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 (*) la nivel consolidat cuprinde şi datoriile financiare către deţinătorii de unităţi de fond 

Nota: Situatiile financiare la 31.12.2022 preliminare nu sunt auditate sau revizuite, iar cele la 31.12.2021 sunt auditate. 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT      DIRECTOR COORDONATOR  
CONTABILITATE ŞI RAPORTĂRI 

GEORGE CĂLINESCU       MIRCEA ŞTEFĂNESCU 

 

 Banca Grup 

 31-dec-22 31-dec-21 ∆ dec 22 31-dec-22 31-dec-21 ∆ dec 22 
DATORII  mii lei mii lei vs dec 21 mii lei mii lei vs dec 21 
Datorii financiare deținute în vederea 
tranzacționării 41.695 38.689 7,77% 41.695 39.179 6,42% 
Depozite de la bănci 1.631.542 952.453 71,30% 1.678.082 1.024.259 63,83% 

Depozite de la clienţi 116.503.842 102.698.085 13,44% 119.731.729 108.021.629 10,84% 
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 3.562.483 7.457.843 -52.23% 4.840.928 7.929.500 -38,95% 

Datorii subordonate 1.718.909 1.706.234 0,74% 1.748.260 1.762.484 -0,81% 
Provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de 
creditare 431.296 493.006 -12,52% 500.546 538.460 -7,04% 

Datorii cu impozit curent - 62.076 - - 68.357 - 

Datorii privind impozitul amânat - - - - - - 

Datorii din contracte de leasing 663.680 716.569 -7,38% 492.956 498.597 -1,13% 

Alte datorii financiare (*) 1.315.969 1.440.467 -8,64% 1.789.692 1.860.504 -3,81% 

Alte datorii nefinanciare 132.636 143.486 -7,56% 215.374 194.087 10,97% 

Total datorii 126.002.052 115.708.908 8,90% 131.039.262 121.937.056 7,46%  
      

CAPITALURI PROPRII       

Capital social 7.163.083 6.397.971 11,96% 7.163.083 6.397.971 11,96% 

Acţiuni proprii -49.463 - - -64.750 -15.287 323,56% 

Prime de capital 28.614 28.614 - 31.235 31.235 - 

Rezultat reportat 3.558.320 3.051.409 16,61% 4.457.854 3.736.875 19,29% 

Alte rezerve -2.742.377 -124.869 - -2.668.556 -58.512 - 

Total capitaluri proprii 7.958.177 9.353.125 -14,91% 8.918.866 10.092.282 -11,63% 

Interese care nu controlează - - - 552.667 471.852 17,13% 

Total datorii şi capitaluri proprii 133.960.229 125.062.033 7,12% 140.510.795 132.501.190 6,04% 
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE INDIVIDUAL ŞI CONSOLIDAT LA 31 DECEMBRIE 2022 
 

 

Nota: Situatiile financiare la 31.12.2022 preliminare nu sunt auditate sau revizuite, iar cele la 31.12.2021 sunt auditate. 

 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT      DIRECTOR COORDONATOR  

CONTABILITATE ŞI RAPORTĂRI 
GEORGE CĂLINESCU       MIRCEA ŞTEFĂNESCU 

 Banca Grup  
31-dec-22 

mii lei 
31-dec-21 

mii lei 
∆ dec 22 
vs dec 21  

31-dec-22 
mii lei 

31-dec-21 
mii lei 

∆ dec 22 
vs dec 21  

Venituri din dobânzi calculate folosind metoda  
dobânzii efective 

5.136.663 3.236.110 58,73% 5.769.630 3.570.594 61,59% 

Alte venituri similare din dobânzi 30.203 11.668 158,85% 262.146 125.159 109,45% 
Cheltuieli cu dobânzile calculate utilizând metoda dobânzii efective -1.502.270 -501.261 199,70% -1.602.950 -552.281 190,24% 

Alte cheltuieli similare din dobânzi -6.356 -6.681 -4,86% -2.167 -1.353 60,16% 
Venituri nete din dobânzi 3.658.240 2.739.836 33,52% 4.426.659 3.142.119 40,88% 

Venituri din speze şi comisioane 1.526.826 1.219.845 25,17% 1.781.324 1.432.875 24,32% 
Cheltuieli cu speze şi comisioane -528.369 -413.569 27,76% -613.492 -471.518 30,11% 

Venituri nete din speze şi comisioane 998.457 806.276 23,84% 1.167.832 961.357 21,48% 

Venit net din tranzacţionare 597.139 461.286 29,45% 686.070 528.682 29,77% 
Pierdere netă (-)/Câștig net realizat aferent activelor financiare 
evaluate la valoarea justă prin rezultatul global -126.119 178.960 -170,47% -121.638 179.023 -167,95% 
Pierdere netă (-)/Câștig net realizat aferent activelor financiare 
evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere -13.842 64.488 -121,46% -17.252 38.409 -144,92% 
Contribuţia la Fondul de Garantare Depozite şi la  
Fondul de Rezoluţie -143.513 -82.022 74,97% -153.684 -90.000 70,76% 
Alte venituri din exploatare 389.627 179.354 117,24% 291.969 181.824 60,58% 

Venituri operaţionale 5.359.989 4.348.178 23,27% 6.279.956 4.941.414 27,09% 

Cheltuieli cu personalul -1.385.160 -1.159.065 19,51% -1.655.533 -1.328.277 24,64% 
Cheltuieli cu amortizarea -350.902 -340.579 3,03% -392.996 -357.831 9,83% 
Alte cheltuieli operaţionale -925.226 -591.339 56,46% -935.219 -695.892 34,39% 

Cheltuieli operaţionale -2.661.288 -2.090.983 27,27% -2.983.748 -2.382.000 25,26% 

Cheltuieli nete(-) cu ajustări de depreciere, pierderi așteptate 
pentru active financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin 
contul de profit sau pierdere -320.081 -354.630 -9,74% -553.162 -385.844 43,36% 
Venituri nete cu alte provizioane 42.060 119.803 -64,89% 58.007 129.228 -55,11% 

Profitul înainte de impozitare 2.420.680 2.022.368 19,70% 2.801.053 2.302.798 21,64% 

Cheltuiala cu impozitul pe profit -242.681 -239.664 1,26% -312.636 -278.265 12,35% 

Profit net 2.177.999 1.782.704 22,17% 2.488.417 2.024.533 22,91% 
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Notă la informaţiile financiare la data de 31.12.2022  

 

Informaţiile prezentate, atât pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2022 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 atât la Bancă, cât și la Grup, şi nu 

constituie un set complet de situaţii financiare.  

 

Situatiile financiare la 31.12.2022 preliminare nu sunt auditate sau revizuite, iar cele 

la 31.12.2021 sunt auditate. 

 

Banca Transilvania 

 

 

 

 

 

 

 


