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Comunicat de presă, 27 februarie 2019 

 

Rezultatele financiare preliminare BT la 31 decembrie 2018 

 

Banca Transilvania, cel mai mare finanțator al economiei în 2018: 

susținerea clienților, în paralel cu integrarea Bancpost 

● 196.000 de împrumuturi pentru companii şi persoane fizice au fost acordate în 2018 ● 

● Peste 9 miliarde lei au fost acordați prin credite companiilor din România● 

 

Banca Transilvania – o bancă născută şi crescută în România – a ajuns în cel de al 25-lea an 

de activitate să fie principalul finanțator al economiei românești, folosind competențele şi 

capitalul acumulat în timp pentru susținerea întregului mediu privat din România. 

Pentru BT, 2018 a însemnat continuarea creşterii organice responsabile, investiții masive în 

experiența digitală a clienților, integrarea Bancpost şi începerea implementării modelului său 

de business la Victoriabank, în Republica Moldova.  

“Banca Transilvania a continuat să fie cel mai activ jucător din sectorul bancar, susținând 

economia României cu capitalul şi datorită competențelor acumulate în cei 25 de ani de 

existență, aici, în țara noastră. În decursul acestor ani am crescut baza de capital a băncii 

capitalizând profitul anual, venind cu majorări de capital cu bani de la acționari, luând 

împrumuturi subordonate așa încât să ținem mereu un ritm alert al creditării tuturor 

categoriilor de clienți – de la IMM-uri, start-up-uri, la populație. Fiind cel mai mare grup 

financiar din România, suntem conştienți de responsabilitatea pe care o avem față de 

economia românească, de cei peste 3 milioane de clienți, dintre care 700.000 sunt clienți 

creditați, față de cei peste 31.000 de acționari români persoane fizice, investitori pe BVB, 

precum şi față de cei peste 7 milioane de acționari indirecți prin Pilonul II de pensii”– declară 

Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administrație BT. 

Activele Grupului Financiar Banca Transilvania au ajuns la finele anului trecut la 77,9 miliarde 

lei, iar creditele au crescut până la 38,02 miliarde lei. Profitul net consolidat al Grupului BT 

este de 1.257,17 milioane lei, din care cel al băncii este de 1.219,39 milioane lei, rezultat care 

include și cheltuielile semnificative de integrare Bancpost. Profitul operațional al băncii a 

crescut la 1.801,41 milioane lei datorită eficientizării şi consolidării businessului. Depozitele 

clienţilor au ajuns la 65,16 miliarde lei, din care 43,34 miliarde lei sunt depozite ale clienţilor 

persoane fizice, iar 21,82 miliarde lei, depozite ale persoanelor juridice.  

Pe lângă fuziunea dintre Banca Transilvania și Bancpost, în 2018 am avut loc fuziunea dintre 

BT Leasing și ERB Leasing, companie achiziționată de la Eurobank Group odată cu Bancpost 
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şi ERB Retail Services. BT Direct şi ERB Retail Services, instituții nebancare destinate 

acordării creditelor de consum, vor fuziona în prima parte a anului 2019.  

 

În ceea ce priveşte eficienţa operaţională, aceasta se păstrează la nivel confortabil la Banca 

Transilvania, fiind de 49,9%. 

Consiliul de Administrație BT a decis, în sedința de ieri, din 26 februarie, să propună Adunării 

Generale a Acționarilor din aprilie a.c. să distribuie din profitul anului 2018 dividende în 

numerar în cuantum de 818.121.781 lei (brut), reprezentând un dividend brut de 0,17 

lei/acțiune. De asemenea, se va propune AGA capitalizarea diferenței până la totalul profitului 

anului 2018, care va fi disponibil pentru a fi distribuit. 

Susținerea antreprenorilor, populației şi comunității în 2018:  

 ≈65.000 de credite cu dobândă fixă au fost acordate anul trecut de bancă persoanelor 

fizice; 

 3,7 milioane de carduri are BT în portofoliu, ceea ce înseamnă 21% cota de piață privind 

cardurile emise în România; 

 15,5 miliarde de lei este portofoliul creditelor IMM (IMM, conform definiției europene);  

 11 miliarde de lei este soldul creditelor ipotecare/imobiliare;  

 125 de sedii BT din întreaga țară au fost modernizate pe parcursul anului 2018. 

 23 milioane de lei investiți în comunități, educație şi sport în peste 1.000 de proiecte de 

implicare şi responsabilitate socială, anul trecut. 
 

Investițiile masive în digitalizare generează efecte vizibile în business: 

 Aproape 200 de milioane de tranzacții au fost efectuate anul trecut cu cardurile BT. În 

fiecare secundă au loc 6 tranzacții cu carduri BT;  

 475.000 carduri de credit sunt în portofoliul Grupului Financiar BT, care generează 

aproximativ 35% din tranzacțiile realizate cu carduri de credit la comercianții din 

România. Peste 60.000 de tranzacții au loc în fiecare zi cu cardurile de credit BT; 

 50.000 de POS-uri sunt gestionate de Banca Transilvania, ceea ce reprezintă 25% din 

terminalele instalate în România; 

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

 Numărul de utilizatori BT24 Internet Banking a depăşit 1 milion, +14% față de aceeaşi 

perioadă a anului trecut, iar cel de Mobile Banking este de 560.000, +34%;  

 Volumul tranzacțiilor prin Internet Banking este +20%, iar prin Mobile Banking +54% față 

de aceeaşi perioadă a anului trecut; 
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 BT Pay, prima aplicație de tip wallet din România, lansată în ianuarie 2018, are acum 12 

funcționalități dezvoltate în decurs de 10 luni – şi tot atâtea facilități de gestionare non-

stop a banilor şi a cardurilor: plăți contactless, transfer de bani, urmărirea pe categorii a 

cumpărăturilor făcute cu cardul, blocarea permanentă sau temporară a cardurilor etc. 

Numărul plăților cu telefonul la comercianți şi al transferurilor de bani între utilizatorii 

aplicației a crescut cu 35% în trimesturul IV 2018, față de trimestrul III, iar volumele de 

tranzacții au crescut cu 50%; 

 Soluțiile complementare bankingului, oferite prin platforma online BT Store, au fost 

accesate, în medie, de 100 de antreprenori/lună, de la lansarea acesteia, în august 2018; 

 La finalul anului, BT avea aproape 350 de bancomate multifuncționale BT Express Plus, 

care permit operațiuni self-banking, precum depuneri de numerar sau schimb valutar non-

stop. Numărul depunerilor s-a dublat în decembrie 2018, față de ianuarie acelaşi an, 

ajungând la aproximativ 400.000.  

 

Alte informaţii financiare & rating Fitch: 
 
 Rata expunerilor neperformante, conform indicatorului EBA, este de 4,97% la 31 

decembrie 2018; 

 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 133%; 

 Solvabilitatea băncii fără profitul anului 2018 este de 18,59%, iar dacă includem profitul, 

aceasta este de 21,53%; 

 În ianuarie a.c., Fitch Ratings a confirmat ratingul pentru finanțări pe termen lung al 

Băncii Transilvania (IDR) la ‘BB+’, cu perspectivă stabilă, respectiv nivelul ratingului de 

viabilitate la nivelul ‘bb+’.  
 

Taxa suplimentară pe active 

În aşteptarea unei decizii în legătură cu taxa suplimentară pe activele bancare, Banca 

Transilvania reiterează ideea conform căreia capitalul şi competențele băncilor au fost 

construite în timp şi se pot pierde repede în lipsa investițiilor, iar România are nevoie de un 

sistem bancar puternic şi de ritmuri superioare de creştere a creditării pentru a micşora 

decalajele față de țările vestice.  

 

Diminuarea profitului disponibil pentru capitalizare va încetini dezvoltarea sistemui bancar 

românesc și va afecta creșterea economică. Cu toate acestea, BT, bancă şi entitate românească, 

va rămâne alături de clienții săi, aşa încât aceştia să fie cât mai puțin afectați de eventuala taxă.  
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BT, +50 de locuri în clasamentul Brand Finance Banking 500 

BT a urcat 50 de locuri în clasamentul Brand Finance Banking 500 2019, publicat de The 

Banker, cu o creştere de 39% a valorii de brand de până la 242 milioane USD, respectiv a 

ratingului de la A+ la AA, față de 2018. Banca Transilvania este singurul brand bancar 

românesc în topul publicat în acest an.   

 

Rezultatele financiare preliminare aferente anului 2018 sunt disponibile pe site-ul BT,  

https://www.bancatransilvania.ro/actionari/rezultate-financiare/, in 27 februarie a.c.,  

începând cu ora 8.30. 

 

Banca Transilvania  

 

 

Detalii contact acționari: Investor.Relations@bancatransilvania.ro 

http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-banking-500-2019/
http://brandfinance.com/knowledge-centre/reports/brand-finance-banking-500-2019/
https://www.bancatransilvania.ro/actionari/rezultate-financiare/
mailto:Investor.Relations@bancatransilvania.ro
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SITUAŢIA INDIVIDUALĂ ŞI CONSOLIDATĂ A POZIŢIEI FINANCIARE 
LA 31 DECEMBRIE 2018 

 

 

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

 

 
Banca Grup 

 31-dec-18 31-dec-17 ∆ dec 18 31-dec-18 31-dec-17 ∆ dec 18 
      ACTIVE mii lei mii lei vs dec 17 mii lei mii lei vs dec 17 

Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală 9.083.471 6.637.692 36,85% 10.322.121 6.637.725 55,51% 
Plasamente la bănci 4.000.416 5.079.500 -21,24% 4.650.137 5.125.282 -9,27% 

Credite şi creanţe - titluri 431.099 222.792 93,50% 436.947 222.792 96,12% 
Active financiare deținute în vederea tranzacționării 15.648 83.135 -81,18% 213.527 274.850 -22,31% 
din care:       

Instrumente derivate 3.066 9.854 -68,89% 3.066 9.854 -68,89% 

Instrumente de capital 12.582 73.281 -82,83% 112.481 213.838 -47,40% 

Instrumente de datorie - - - 97.980 51.158 91,52% 

Credite şi avansuri acordate clienţilor – net(*) 36.554.146 29.914.039 22,20% 38.015.255 30.248.962 25,67% 

Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea 
justă prin profit si pierdere 

609.638 
- - 456.127 - - 

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

21.363.908 
- - 21.374.708 - - 

Active financiare disponibile în vederea vânzării - 16.032.612 - - 15.821.300 - 
Active financiare evaluate la cost amortizat- 
instrumente de datorie 

- - - 645.471 - - 

Investiţii în participaţii 537.677 156.631 243,28% - - - 
Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare 482.321 407.649 18,32% 588.181 633.668 -7.18% 
Imobilizări necorporale 253.847 125.761 101,85% 283.219 133.255 112,54% 
Fondul comercial - - - 4.295 2.774 54,83% 

Creanţe privind impozitul curent - 148.594 - - 146.858 - 

Creanţe privind impozitul amânat  48.687 173.243 -71,90% 66.916 187.145 -64,24% 
Alte active financiare 612.711 211.913 189,13% 644.886 234.317 175,22% 
Alte active nefinanciare 125.237 108.514 15,41% 182.131 136.041 33,88% 

Total active 74.118.806 59.302.075 24,99% 77.883.921 59.804.969 30,23% 
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Nota: Informaţiile financiare la data de 31.12.2018 nu sunt auditate sau revizuite, iar la 31.12.2017 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-18 31-dec-17 ∆ dect 18 31-dec-18 31-dec-17 ∆ dec 18 
       DATORII  mii lei mii lei vs dec 17 mii lei mii lei vs dec 17 

Depozite de la bănci 207.608 127.946 62,26% 195.348 127.946 52,68% 

Depozite de la clienţi 62.522.369 49.099.201 27,34% 65.160.466 48.932.195 33,16% 
Împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare 1.185.556 1.099.891 7,79% 1.703.551 1.487.022 14,56% 
Datorii subordonate 1.651.518 414.578 298,36% 1.655.377 414.578 299,29% 
Provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de 
creditare 

444.673 373.117 19,18% 472.722 
 

382.849 
23,47% 

Datorii financiare deținute în vederea 
tranzacționării 

4.226 11.906 -64,51% 
4.226 11.906 

-64,51% 

Datorii privid impozitul curent 43.935 - - 40.953 - - 
Alte datorii financiare (*) 532.833 1.142.938 -53,38% 650.514 1.242.355 -47,64% 
Alte datorii nefinanciare 114.872 62.425 84,02% 133.417 66.006 102,13% 

Total datorii 66.707.590 52.332.002 27,47% 70.016.574 52.664.857 32,95% 

  
 

    
CAPITALURI PROPRII  

 
    

Capital social  4.898.982 4.427.940 10,64% 4.898.982 4.427.940 10,64% 

Acţiuni proprii -23.271 -32.140 -27,59% -38.558 -47.427 -18,70% 

Prime de capital 28.381 28.381 - 28.381 28.381 - 
Rezultat reportat 2.075.470 1.981.886 4,72% 2.244.979 2.202.764 1,92% 
Alte rezerve 431.654 564.006 -23,47% 438.844 513.764 -14,58% 

Total capitaluri proprii 7.411.216 6.970.073 6,33% 7.572.628 7.125.422 6,28% 

Interese care nu controlează - - - 294.719 14.690 1.906,26% 

Total datorii şi capitaluri proprii 74.118.806 59.302.075 24,99% 77.883.921 59.804.969 30,23% 
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CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE INDIVIDUAL ŞI CONSOLIDAT LA 31 DECEMBRIE 2018 
 

 

Nota: Informaţiile financiare la data de 31.12.2018 nu sunt auditate sau revizuite iar la 31.12.2017 sunt auditate. 

          
           DIRECTOR GENERAL ADJUNCT                                                                            DIRECTOR RAPORTĂRI 
           GEORGE CĂLINESCU                                                                          MIRCEA ŞTEFĂNESCU 

 Banca Grup 
 31-dec-18 

mii lei 
31-dec-17 

mii lei 
∆ dec 18 

vs. dec 17  
31-dec-18 

mii lei 
31-dec-17 

mii lei 
∆ dec 18 

vs. dec 17  

Venituri din dobânzi  2.855.070  2.018.571  41,44% 3.182.049 2.102.621 51,34% 

Cheltuieli cu dobânzile  -377.162 -210.122 79,50% -432.500 -211.802 104,20% 

Venituri nete din dobânzi 2.477.908 1.808.449 37,02% 2.749.549 1.890.819 45,42% 

Venituri din speze şi comisioane 923.938 704.571 31,13% 1.029.931 744.313 38,37% 

Cheltuieli cu speze şi comisioane -229.277 -123.621 85,47% -252.234 -117.516 114,64% 

Venituri nete din speze şi comisioane 694.661 580.950 19,57% 777.697 626.797 24,07% 

Venit net din tranzacţionare 263.448 223.667 17,79% 252.163 278.339 -9.40% 
Pierdere netă (-)/Câștig net din vânzarea instrumentelor financiare 
disponibile pentru vânzare 

- -4.102 - - -3.206 - 

Pierdere netă (-) /Câștig net realizat aferent activelor financiare evaluate 
prin rezultatul global 

-7.774 - - -7.555 - - 

Câștig net/Pierdere netă (-) realizată aferent activelor financiare evaluate 
obligatoriu prin profit si pierdere 

-40.529 - - -2.570 - - 

Contribuţia la Fondul de Garantare Depozite şi la Fondul de Rezoluţie -39.164 -49.696 -21,19% -41.423 -49.696 -16,65% 

Alte venituri din exploatare 245.248 116.196 111,06% 218.136 173.823 25,49% 

Venituri operaţionale 3.593.798 2.675.464 34,32% 3.945.997 2.916.876 35,28% 

Cheltuieli cu personalul -965.899 -715.390 35,02% -1.065.089 -763.227 39,55% 

Cheltuieli cu amortizarea -129.250 -90.106 43,44% -162.514 -125.024 29,99% 

Alte cheltuieli operaţionale -697.242 -492.821 41,48% -807.262 -556.782 44,99% 

Cheltuieli operaţionale -1.792.391 -1.298.317 38,05% -2.034.865 -1.445.033 40,82% 

Cheltuieli(-) /Venituri nete cu ajustările pentru active. provizioane pentru 
alte riscuri şi angajamente de creditare  

-230.791 1.353  - 
-367.888 -29.221 - 

Câștig din achiziţii 
71.830  -  - 160.077 - - 

Profitul înainte de impozitare 1.642.446 1.378.500 19,15% 1.703.321 1.442.622 18.07% 

Cheltuiala (-)/Venit cu impozitul pe profit -423.055 -192.521 119,74% -446.148 -200.154 122,90% 

Profit net 1.219.391 1.185.979 2,82% 1.257.173 1.242.468 1,18% 



 

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 31.12.2018  

 

 

 

 

Informaţiile prezentate atât pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2018, 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 şi la subsidiarele 

acesteia şi nu constituie un set complet de situaţii financiare. 

Informaţiile pentru anul financiar 2018 sunt neauditate şi nerevizuite iar cele pentru 

anul 2017 sunt auditate. 
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