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Comunicat de presă, 14 noiembrie 2019 
 

 

Rezultatele financiare BT la 30 septembrie 2019 

Banca Transilvania - creştere robustă, bazată pe servicii şi creditare  
 

 

Banca Transilvania a continuat să susțină și în trimestrul trei din 2019 economia românească, 

antreprenorii şi populația. BT a înregistrat o creştere solidă a creditării, cu peste 60.000 de 

împrumuturi acordate. Operațiunile prin bancă au crescut cu 31% în primele nouă luni ale 

anului față de aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, banca a continuat focusul pe 

tehnologie şi automatizare, înregistrând în acest trimestru mai multe premiere în România, 

cum ar fi lansarea retragerilor de numerar cu telefonul de la bancomate sau posibilitatea, 

pentru antreprenori, de a deschide şi alimenta 100% online contul de capital social.  
 

“Planul Băncii Transilvania de a susține economia, antreprenorii şi populația şi la bine, şi 

la greu dă roade. Acest lucru se vede în magnetismul băncii pentru clienți, care ne-a adus 

un business în creştere susținută. În continuare ne concentrăm toate eforturile pe finanțarea 

României, pe experiența clienților, eficientizarea operațiunilor şi pe investițiile în 

tehnologie. Am avut un trimestru bun, cu creşteri pe creditare, tranzacții şi operațiuni.”  -  

declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.  
 

Banca Transilvania a acordat peste 165.000 de împrumuturi companiilor şi persoanelor 

fizice în primele nouă luni ale anului. Activele Grupului BT au ajuns la 86,4 miliarde lei la 

finalul trimestrului trei, creditele au crescut până la 40,3 miliarde lei, iar depozitele 

clienţilor au ajuns la 71,4 miliarde lei, din care 49,6 miliarde lei sunt economiile persoanelor 

fizice, iar 21,8 miliarde lei ale persoanelor juridice.  
 

Profitul net consolidat al Grupului Financiar Banca Transilvania este de 1.568,75 milioane 

lei, din care cel al băncii este de 1.385,04 milioane lei, ca rezultat al eficientizării şi consolidării 

businessului. Subsidiarele şi participațiile de capital au contribuit cu peste 183 milioane lei la 

profitabilitatea Grupului BT. Eficienţa operaţională se păstrează la nivel confortabil şi este 

de 43,95%.  

Taxa pe activele BT, calculată la sfârşitul primului semestru din acest an şi achitată în 25 

august, a fost de 90.502 mii lei. Până în 25 august 2020, aceasta va fi regularizată în funcție 

de suma rezultată din calcularea taxei la nivelul întregului an. Potrivit nivelului taxei 

preliminare pe active, calculată la data de referință 30 iunie 2019 şi luând în considerare un 

calcul proporțional, dacă BT ar înregistra efectul acestei taxe pentru perioada de 9 luni 

încheiată la 30 septembrie a.c., profitul net la această dată ar ajunge la 1.328,03 milioane lei 

de la 1.385,04 milioane lei. 

https://www.bancatransilvania.ro/
https://www.bancatransilvania.ro/
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Rata expunerilor neperformante ale Băncii Transilvania, conform indicatorului EBA, este de 

4,49% la 30 septembrie 2019. Gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor 

neperformante conform standardelor EBA este de 96%. Capitalul intern generat pe parcursul 

primelor trei trimestre ale acestui an oferă Băncii Transilvania confortul de a putea să răspundă 

aşteptărilor acționarilor în ceea ce priveşte randamentul capitalului investit, precum şi 

pregătirea structurii de capital şi resurse BT pentru cerințele MREL care vor intra în vigoare în 

etape din 2020. Solvabilitatea băncii fără profitul anului 2019 este de 18,12%, iar cu profitul 

inclus aceasta este de 21,10%.  

 

BT în primele nouă luni ale anului:   

• ≈16,5 miliarde lei este portofoliul creditelor IMM (conform definiției europene a IMM-

urilor). 

• Peste 11 miliarde lei este soldul creditelor ipotecare/imobiliare. 

• Peste 7,7 miliarde lei sunt creditele acordate companiilor în primele 9 luni. 

• 1,26 milioane de persoane folosesc BT24 Internet Banking, +21,2% față de aceeași 

perioadă a anului trecut. Aproape 750.000 de persoane folosesc BT24 Mobile Banking, 

+48% față de aceeași perioadă din 2018. 

• Volumul tranzacțiilor prin Internet Banking +24,7%, iar prin Mobile Banking +98,8% față 

de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

• Aplicaţia BT Pay are peste 400.000 de utilizatori, iar Apple Pay, peste 66.000 de 

utilizatori, cu 560.000 de carduri BT înrolate în ambele aplicații.  

• Numărul plăților cu telefonul +185%, iar cel de transfer de bani între utilizatorii acestei 

aplicații +54% în trimestrul III față de trimestrul II a.c. 

• 4,87 milioane de depuneri de numerar prin bancomatul multifuncțional BT Express Plus 

au fost realizate în primele 9 luni ale anului, însemnând aproape 550.000 depuneri de 

numerar/lună. 

 

Focus pe digital inclusiv în trimestrul III din acest an. 4 premiere în România: 

• Întreb BT, cel mai mare program de educație financiară online al băncii, +31% număr de 

vizitatori în trimestrul III (peste 530.000) față de trimestrul II al acestui an. 

• Clienții Băncii Transilvania pot retrage bani de la bancomat cu telefonul, prin aplicațiile 

BT Pay şi Apple Pay, precum şi prin accesoriile BT Pay (ceas, brățară, sticker) – premieră 

pe piață.  

• Lansarea facilității de retragere a numerarului de la ATM-urile BT fără a introduce cardul 

în bancomat – premieră în România. 

https://intreb.bancatransilvania.ro/
https://intreb.bancatransilvania.ro/
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• Banca Transilvania a extins opțiunea de plăți contactless prin Garmin şi Fitbit pentru 

clienții care au Mastercard.   

• BT a adus bankingul în aplicațiile de mesagerie ale social media, prin Social Banking 

Solution™, facilitate dezvoltată de FinTech-ul PayKey, pentru trimitere şi primire de bani, 

precum şi pentru a verifica banii din cont. Lansarea este o premieră în România. 

• Antreprenorii pot deschide şi alimenta 100% online contul de capital social. Prin această 

facilitate, BT susține antreprenorii care doresc să înceapă un business de tip SRL sau SRL-

D pentru ca etapa de început să fie cât mai facilă. Lansarea este o premieră în țară. 

• Banca Transilvania a lansat un blog de educație antreprenorială, Smart Blog, cu informații 

utile pentru fiecare etapă a unui business. 

• BT a lansat împreună cu Fundația pentru Copii Ronald McDonald cutiile de donații 

contactless. 
 

Grupul Financiar Banca Transilvania în primele 9 luni din acest an: 

• Soldul creditelor Grupului Financiar BT: +6,5% față de finalul 2018.  

• Aproape 20.000 de credite au fost acordate de companiile Grupului BT în primele nouă 

luni din 2019, în valoare de peste 710 milioane lei. 

• BT Direct şi ERB Retail Services, instituții destinate acordării creditelor de consum, au 

fuzionat sub brandul BT Direct. Obiectivul companiei este să devină brandul de consumer 

finance preferat al românilor.  

• BT Capital Partners, divizia de investment banking şi piețe de capital a Grupului BT, a fost 

consultantul financiar pentru Grupul Eurolines şi Brise Group, în două tranzacții de 

importanță strategică pentru turismul şi agribusinessul românesc.  
 

La începutul lunii octombrie 2019, Grupul Financiar Banca Transilvania a anunțat intrarea pe 

piața pensiilor administrate privat, prin achiziționarea a 100% din Certinvest Pensii de către 

BT Asset Management și BT Investments. 
 

Raportul aferent trimestrului III/2019, întocmit în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 

24 din 2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață, este disponibil pe site-

ul BT, secțiunea Relații investitori, în 14 noiembrie a.c., începând cu ora 9.00. Situaţiile financiare la 

30.09.2019 şi 30.09.2018 nu sunt auditate sau revizuite, iar cele de la 31.12.2018 sunt auditate. 
 

Banca Transilvania 

https://www.btstore.ro/noutati
https://www.btstore.ro/noutati
https://www.btassetmanagement.ro/
https://www.btassetmanagement.ro/
https://www.bancatransilvania.ro/actionari/aga/
https://www.bancatransilvania.ro/actionari/aga/
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SITUAŢIA INDIVIDUALĂ ŞI CONSOLIDATĂ A POZIŢIEI FINANCIARE 
LA 30 SEPTEMBRIE 2019 

 
 

 

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

 
 

 
Banca Grup 

 30-sept-19 31-dec-18 ∆ sept 19 30-sept-19 31-dec-18 ∆ sept 19 
ACTIVE mii lei mii lei vs dec 18 mii lei mii lei vs dec 18 

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 11.685.066 9.083.471 28,64% 12.718.857 10.322.121 23,22% 

Plasamente la bănci 5.717.693 4.000.416 42,93% 6.575.784 4.650.137 41,41% 

Active financiare deținute în vederea 
tranzacționării, din care: 

19.610 15.648 25,32% 240.267 213.527 12,52% 

Instrumente derivate 2.526 3.066 -17,61% 2.526 3.066 -17,61% 

Instrumente de capital 17.084 12.582 35,78% 124.428 112.481 10,62% 

Instrumente de datorie - - - 113.313 97.980 15,65% 

Credite şi avansuri acordate clienţilor – net(*) 38.706.830 36.355.974 6,47% 40.291.606 37.817.084 6,54% 

Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea 
justă prin profit și pierdere 

813.641 609.638 33,46% 604.043 456.127 32,43% 

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

21.164.459 21.363.908 -0,93% 21.185.214 21.374.708 -0,89% 

Active financiare evaluate la cost amortizat - 
instrumente de datorie 

1.458.211 431.099 238,25% 2,273,631 1.082.418 110,05% 

Investiţii în participaţii 486.360 537.677 -9,54% - - - 
Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare 526.971 482.321 9,26% 678.957 593.903 14,32% 

Imobilizări necorporale 249.827 253.847 -1,58% 281.101 283.219 -0,75% 

Active aferente dreptului de utilizare 403.202 - - 428.187 - - 

Fondul comercial - - - 4.399 4.295 2,42% 

Creanţe privind impozitul amânat  - 48.687 -100% - 73.920 -100% 

Alte active financiare 771.647 811.065 -4,86% 830.161 843.237 -1,55% 

Alte active nefinanciare 212.813 125.163 70,03% 278.992 182.058 53,24% 

Total active 82.216.330 74.118.914 10,92% 86.391.199 77.896.754 10,90% 
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Notă: Informaţiile financiare la data de 30.09.2019 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 

 30-sept-19 31-dec-18 ∆ sept 19 30-sept-19 31-dec-18 ∆ sept 19 

DATORII  mii lei mii lei vs dec 18 mii lei mii lei vs dec 18 
Depozite de la bănci 399.574 207.608 92,47% 396.819 195.348 103,13% 
Depozite de la clienţi 68.758.507 62.522.369 9,97% 71.423.133 65.160.466 9,61% 
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 944.323 1.185.556 -20,35% 1.416.936 1.703.551 -16,82% 

Datorii subordonate 1.708.695 1.651.518 3,46% 1.712.407 1.655.377 3,45% 

Provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de 
creditare 

464.855 444.673 4,54% 493.003 472.722 4,29% 

Datorii financiare deținute în vederea 
tranzacționării 

12.162 4.226 187,79% 12.162 4.226 187,79% 

Datorii privind impozitul curent 126.629 43.935 188,22% 133.104 40.953 225,02% 
Datorii privind impozitul amânat 26.624 - - 15.110 - - 
Datorii financiare din contracte de leasing 401.822 - - 426.631 - - 
Alte datorii financiare (*) 944.076 532.941 77,14% 1.224.903 650.623 88,27% 
Alte datorii nefinanciare 57.892 114.872 -49,60% 92.848 133.415 -30,41% 

Total datorii 73.845.159 66.707.698 10,70% 77.347.056 70.016.681 10,47%  
      

CAPITALURI PROPRII       

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

Acţiuni proprii -6.136 -23.271 -73,63% -21.424 -38.558 -44,44% 

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

Rezultat reportat 2.221.548 2.075.470 7,04% 2.535.875 2.257.065 12,35% 

Alte rezerve 824.944 431.654 91,11% 841.307 441.666 90,48% 

Total capitaluri proprii 8.371.171 7.411.216 12,95% 8.689.193 7.587.536 14,52% 

Interese care nu controlează - - - 354.950 292.537 21,34% 

Total datorii şi capitaluri proprii 82.216.330 74.118.914 10,92% 86.391.199 77.896.754 10,90% 
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 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE INDIVIDUAL ŞI CONSOLIDAT LA 30 SEPTEMBRIE 2019 
 

 

Notă: Informaţiile financiare la data de 30.09.2019 și 30.09.2018 nu sunt auditate sau revizuite. 

 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT        DIRECTOR RAPORTĂRI 

GEORGE CĂLINESCU          MIRCEA ŞTEFĂNESCU 

 Banca Grup  
30-sept-19 

mii lei 
30-sept-18 

mii lei 
∆ sept 19 

vs. sept 18  
30-sept-19 

mii lei 
30-sept-18 

mii lei 
∆ sept 19 

vs. sept 18  

Venituri din dobânzi  2.343.156 1.792.543 30,72% 2.681.613 2.380.389 12,65% 
Cheltuieli cu dobânzile  -365.989 -229.644 59,37% -414.120 -290.748 42,43% 
Venituri nete din dobânzi 1.977.167 1.562.899 26,51% 2.267.493 2.089.641 8,51% 

Venituri din speze şi comisioane 744.946 602.334 23,68% 850.559 737.545 15,32% 
Cheltuieli cu speze şi comisioane -202.883 -135.633 49,58% -230.264 -168.341 36,78% 
Venituri nete din speze şi comisioane 542.063 466.701 16,15% 620.295 569.204 8,98% 

Venit net din tranzacţionare 235.663 176.469 33,54% 286.562 169.910 68,66% 
Câștig net/Pierdere netă (-) realizat(ă) aferent(ă) activelor 
financiare evaluate prin rezultatul global 

84.132 -7.861 - 84.180 -8.525 - 

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

93.829 -3.194 - 92.279 25.079 267,95% 

Contribuţia la Fondul de Garantare Depozite şi la Fondul de 
Rezoluţie 

-107.615 -34.646 210,61% -110.124 -39.186 181,03% 

Alte venituri din exploatare 102.817 82.154 25,15% 130.341 449.823 -71,02% 
Venituri operaţionale 2.928.056 2.242.522 30,57% 3.371.026 3.255.946 3,53% 

Cheltuieli cu personalul -674.637 -584.200 15,48% -771.993 -732.741 5,36% 
Cheltuieli cu amortizarea -211.167 -80.185 163,35% -229.239 -121.368 88,88% 
Alte cheltuieli operaţionale -401.120 -388.947 3,13% -484.302 -733.212 -33,95% 
Cheltuieli operaţionale -1.286.924 -1.053.332 22,18% -1.485.534 -1.587.321 -6,41% 
Cheltuieli(-) /Venituri nete cu ajustările pentru active, 
provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare  

-13.055 84.254 -115,49% -40.340 -103.281 -60,94% 

Câștig din achiziţii - - - - 110.764 -100% 

Profitul înainte de impozitare 1.628.077 1.273.444 27,85% 1.845.152 1.676.108  10,09% 

Cheltuiala (-)/Venit cu impozitul pe profit -243.033 -294.381 -17,44% -276.404 -435.039 -36,46% 

Profit net 1.385.044 979.063 41,47% 1.568.748 1.241.069 26,40% 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

RAPORT TRIMESTRIAL la 30 septembrie 2019 

 

Raport trimestrial, conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 

Data raportului: 14 noiembrie 2019 

Denumirea societăţii comerciale: BANCA TRANSILVANIA S.A. 

Sediul social: Str. George Barițiu nr.8, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400027 

Numărul de telefon/fax: +40 0264 407 150 / +40 0264 301 128 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 5022670 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J12/4155/16.12.1993 

Capitalul social subscris şi vărsat: 5.215.917.925 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București 

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: Acțiuni nominative 

în număr de 5.215.917.925 la valoarea de 1 leu/acțiune. 

 
 

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 30.09.2019 
 
 

 

 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT    DIRECTOR RAPORTĂRI 
 
GEORGE CĂLINESCU      MIRCEA ŞTEFĂNESCU 

Denumirea indicatorului Mod de calcul 30.09.2019 

   
1. Indicatorul lichidităţii curente Active curente/datorii curente 109,72% 
   

 
2. Indicatorul gradului de îndatorare Capital împrumutat/capital propriu*100 20,41% 

 Capital împrumutat/capital angajat*100 16,95% 
   

 
3. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi  

 
Sold mediu clienţi/cifra de afaceri x 365  Nu e cazul 

 
 
4. Viteza de rotaţie a activelor 
imobilizate  

 
 
Cifra de afaceri/Active imobilizate 

 
2.30 

   
      
Nota: Pct 3 "sold mediu clienţi " nu este cazul pentru o instituţie financiar bancară. 


