
 
 

Sediul Central 
Cluj-Napoca, Cluj  
Str. G. Bariţiu nr. 8, 400027 
Tel.: +(4)0264.407.150 | Fax: +(4)0264.407.179 
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 

  

 

 

 

RAPORT SEMESTRIAL la 30 iunie 2017 
 

 

Raport semestrial, conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 

 

Data raportului:09.08.2017 

 

Denumirea societăţii comerciale: BANCA TRANSILVANIA S.A. 

Sediul social: Str. G.Baritiu nr.8, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400027 

Numărul de telefon/fax: 0264.407.150 / 0264.407.179 

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: 4.341.435.921 lei  

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

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:  

- ACTIUNI NOMINATIVE în numar de 4.341.435.921 la valoarea de 1 leu /actiune. 

 

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA  

 

1.a.1 Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la nivel de banca 

 

Situatia pozitiei financiare a bancii la sfarsitul semestrului I al anului 2017, comparativ cu aceeasi 

perioadă a anului trecut, se prezinta astfel: 

MII LEI 

               INDICATORUL –Banca  Iun-17  Dec-16  Iun-16  
Iun’17 vs 

Dec’16 % 

Iun’17 vs 

Iun’16 % 

Numerar si dispon la Banca Centrala 4.546.025 5.293.635 5.096.698 -14,12 -10,80 

Plasamente la banci 3.943.625 2.746.582 2.503.770 43,58 57,51 

Active fin val justă prin profit sau pierdere  77.753 59.890 59.456 29,83 30,77 

Credite si avansuri acordate clientilor-net 28.741.718 27.209.976 25.851.184 5,63 11,18 

Titluri de valoare disponibile spre vanzare  14.726.846 15.120.524 13.525.778 -2,60 8,88 

Investitii in participatii 136.671 136.671 84.928 - 60,93 

Imobilizări corporale si investitii imob.  404.473 370.305 348.104 9,23 16,19 

Imobilizări necorporale 96.853 78.396 68.399 23,54 41,60 

Creante privind impozitul curent 53.204 125.055 - -57,46 - 

Creante privind impozitul amanat 262.067 373.940 48.273 -29,92 442,89 

Alte active 247.577 254.627 304.581 -2,77 -18,72 

Total active 53.236.812 51.769.601 47.891.171 2,83 11,16 
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MII LEI 

               INDICATORUL –Banca  Iun-17  Dec-16  Iun-16  
Iun’17 vs 

Dec’16 % 

Iun’17 vs 

Iun’16 % 

Depozite de la banci 181.001 247.268 509.462 -26,80 -64,47 

Depozite de la clienti 43.530.459 41.851.773 39.020.732 4,01 11,56 

Imprumuturi de la banci si alte institutii 1.425.146 2.246.461 1.337.930 -36,56 6,52 

Datorii subordonate 412.462 424.111 412.935 -2,75 -0,11 

Provizioane pentru alte riscuri si 

angajamente de creditare 504.400 506.955 692.041 -0,50 -27,11 

 

Alte datorii  800.994 508.945 617.026 57,38 29,82 

Total datorii 46.854.462 45.785.513 42.590.126 2,33 10,01 

Capital social 3.732.549 3.732.549 3.112.539 - 19,92 

Actiuni proprii  -44.014 -16.546 - 166,01 - 

Prime de capital 28.374 28.374 28.360 - 0,05 

Rezultatul reportat  2.072.338 1.779.244 1.663.304 16,47 24,59 

Rezerva din reevaluare  26.112 27.188 26.436 -3,96 -1,23 

Rezerve privind activele disp vanzare 144.502 10.790 97.872 1.239,22 47,64 

Alte rezerve 422.489 422.489 372.533 - 13,41 

Total capitaluri proprii 6.382.350 5.984.088 5.301.045 6,66 20,40 

Total datorii si capitaluri proprii 53.236.812 51.769.601 47.891.171 2,83 11,16 

 

La sfârşitul primelor sase luni ale anului 2017, activele băncii totalizează 53.236,81 milioane lei, in 

crestere cu 11% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cresterea absoluta fiind de 5.345,64 

milioane lei. 

Dintre pozitiile de active, cresteri semnificative s-au inregistrat la pozitiile: 

- creditele nete in primul semestru din 2017, reprezintă 28.741,72 milioane lei, în creştere cu 11% 

față de soldul creditelor nete la 30.06.2016; 

-plasamente la banci care au crescut cu 58% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand la 

3.943,63 milioane lei ; 

-investitii in participatii care au crescut cu 61% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ajungand 

la 136,67 milioane lei. 

 

In perioada ianuarie – iunie 2017, la nivel brut, inainte de înregistrarea scoaterilor in afara 

bilanțului, soldul creditelor Bancii Transilvania S.A. au crescut cu 5%, pe toate liniile de afaceri. 

 

Rata expunerilor neperformante NPE conform EBA este de 8,1% la 30 iunie 2017. 

 

Raportul credite–depozite este de 71% la sfârşitul semestrului I 2017. 

 

Solvabilitatea bancii calculata la 30 iunie 2017, luand in considerare profitul cumulat al primului 

semestru al anului 2017 este de 19,95% (18,35% fara profit inclus), fiind la un nivel confortabil 

peste pragul minim de referinta de 8%- rata de adecvare a fondurilor proprii valoare impuse prin 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit, care se 

aplica incepand cu anul 2014. 

  

Datele financiare ale Bancii Transilvania S.A. confirma faptul ca banca are capitalizare adecvată şi 

un nivel confortabil al lichidităţilor. 
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Capitalurile proprii ale Bancii Transilvania S.A. la data de 30.06.2017 totalizeaza 6.382,35 

milioane lei, in crestere cu 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut cand insumau 5.301,04 

milioane lei. 

 

Adunarea Generala Ordinara, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii 

Transilvania din data de 26 aprilie 2017 a aprobat acordarea de dividende in suma totala de 

219.000.000 lei, dividendul brut/actiune fiind in valoare de 0,0600650382 lei, precum si 

acordarea de actiuni gratuite prin majorarea capitalului social cu suma de 695.388.129 lei, prin 

emiterea unui număr de 695.388.129 noi acţiuni cu valoare nominală de 1 leu/acțiune.  

 

Menţionăm că structura acţionariatului băncii este în continuă modificare datorită faptului că 

acţiunile Băncii Transilvania sunt tranzacţionate în mod curent pe piaţa valorilor mobiliare, cu 

respectarea prevederilor Legii 52/1994 şi a Normelor C.N.V.M. în domeniu. In prezent, acţiunile 

Băncii Transilvania sunt cotate la Bursa de Valori Bucureşti. Categoria I.  

 

Situaţia acţionariatului Bancii Transilvania S.A. la data de 30 iunie a.c., este prezentata in Anexa. 

 

1.a.2 Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la nivel de grup 

 

MII LEI 

INDICATORUL –Grup BT Iun-17 Dec-16 Iun-16 
Iun’17 vs 

Dec’16 % 

Iun’17 vs 

Iun’16 % 

Numerar si disponibilitati la Banca Centrala 4.546.050 5.293.660 5.096.741 -14,12 -10,80 

Plasamente la banci 4.004.187 2.785.505 2.524.615 43,75 58,61 

Active fin la valoarea justă prin profit sau 

pierdere  

212.756 163.520 154.142 30,11 38,03 

Credite si avansuri acordate clientilor net  28.080.307 26.710.402 25.485.186 5,13 10,18 

Investitii nete de leasing 643.055 523.643 428.709 22,80 50,00 

Titluri de valoare disponibile spre vanzare  14.573.123 14.993.828 13.430.694 -2,81 8,51 

Titluri de valoare detinute pana la scad. - 20.691 16.775 -100,00 -100,00 

Imobilizări corporale si investitii imob. 623.316 558.734 504.857 11,56 23,46 

Imobilizări necorporale  104.764 86.600 75.221 20,97 39,27 

Fondul comercial 2.774 2.774 2.774 - - 

Creante privind impozitul curent 51.156 119.103 - -57,05 - 

Creante privind impozitul amanat 268.734 378.716 50.031 -29,04 437,13 

Alte active 287.398 307.048 372.937 -6,40 -22,94 

Total active 53.397.620 51.944.224 48.142.682 2,80 10,92 

Depozite de la banci 181.001 247.268 509.462 -26,80 -64,47 

Depozite de la clienti 43.351.733 41.681.475 38.926.528 4,01 11,37 

Imprumuturi de la banci si alte institutii 1.469.386 2.304.911 1.403.607 -36,25 4,69 

Datorii subordonate 412.462 424.111 412.998 -2,75 -0,13 

Provizioane pentru alte riscuri si 

angajamente de creditare  

511.055 514.582 697.046 -0,69 -26,68 

Alte datorii  891.088 581.844 701.643 53,15 27,00 

Total datorii excluzand datoriile 

financiare catre detinatorii de unitati 

de fond  46.816.725 

 

 

45.754.191 42.651.284 2,32 9,77 
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MII LEI 

INDICATORUL –Grup BT Iun-17 Dec-16 Iun-16 
Iun’17 vs 

Dec’16 % 

Iun’17 vs 

Iun’16 % 

Datorii financiare catre detinatorii de 

unitati de fond  44.509 

 

37.326 32.823 19,24 35,60 

Total datorii 46.861.234 45.791.517 42.684.107 2,34 9,79 

Capital social 3.732.549 3.732.549 3.112.539 0,00 19,92 

Actiuni proprii  -57.461 -29.993 -13.447 91,58 327,31 

Prime de capital 28.374 28.374 28.360 0,00 0,05 

Rezultatul reportat  2.257.705 1.954.073 1.817.622 15,54 24,21 

Rezerva din reevaluare  25.123 26.227 25.502 -4,21 -1,49 

Rezerve privind activele disponibile pentru 

vanzare 104.567 

 

-8.791 91.281 -1.289,48 14,56 

Alte rezerve 432.506 432.061 381.227 0,10 13,45 

Total capitaluri proprii atribuibile 

actionarilor bancii 6.523.363 

 

6.134.500 5.443.084 6,34 19,85 

Interese care nu controleaza 13.023 18.207 15.491 -28,47 -15,93 

Total capitaluri proprii 6.536.386 6.152.707 5.458.575 6,24 19,75 

Total datorii si capitaluri proprii 53.397.620 51.944.224 48.142.682 2,80 10,92 

 

Grupul Banca Transilvania a încheiat semestrul I 2017 cu active de 53,40 miliarde lei, din care 

53,24 miliarde lei sunt aferente băncii, creditele nete (inclusiv leasing) reprezentând 54% din 

activele Grupului. 

La sfârşitul semestrului I  al anului 2017, activele Bancii Transilvania S.A. au o pondere de 99,70% 

in totalul activelor Grupului Banca Transilvania S.A. 

 

1.b. Contul de profit şi pierdere 

 

Principalele elemente ale Contului de profit şi pierdere la nivel individual întocmit în conformitate 

cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (IFRS) , 

comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, se prezintă astfel: 

 

MII LEI 

INDICATORUL  
Banca 

Iun-17 

Banca 

Iun-16 
Iun’17 vs 

Iun’16 %           

Grup 

Iun-17 

Grup 

Iun-16 

Iun’17 vs 

Iun’16 %           

Venituri din dobanzi  989.286 1.001.276 -1,20 1.026.473 1.027.789 -0,13 

Cheltuieli cu dobânzile -103.005 -143.583 -28,26 -103.479 -145.949 -29,10 

Venituri nete din dobanzi  886.281 857.693 3,33 922.994 881.840 4,67 

Venituri din speze si comisioane 330.900 294.840 12,23 348.814 307.311 13,51 

Cheltuieli cu speze si comisioane  -57.034 -51.893 9,91 -53.852 -48.838 10,27 

Venituri nete din speze si 

comisioane 

273.866 242.947 12,73 294.962 258.473 14,12 

Venit net din tranzactionare 102.756 80.675 27,37 120.345 79.743 50,92 

Castig net din vanzarea instrumentelor 

financiare disponibile pentru vanzare  

-20.863 269.498 -107,74 -19.850 269.758 -107,36 
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MII LEI 

INDICATORUL  
Banca 

Iun-17 

Banca 

Iun-16 
Iun’17 vs 

Iun’16 %           

Grup 

Iun-17 

Grup 

Iun-16 

Iun’17 vs 

Iun’16 %           

Contributia la Fondul de Garantare 

a Depozite si Fondul de Rezolutie 

-49.696 -72.792 -31,73 -49.696 -72.792 -31,73 

Alte venituri din exploatare  70.321 37.180 89,14 82.045 61.953 32,43 

Venituri operationale  1.262.665 1.415.201 -10,78 1.350.800 1.478.975 -8,67 

Cheltuieli nete cu ajustarile de 

depreciere active, provizioane alte 

riscuri si angajamente de creditare  

-57.487 -325.216 -82,32 -59.333 -317.923 -81,34 

Cheltuieli cu personalul -338.187 -304.816 10,95 -359.629 -318.079 13,06 

Cheltuieli cu amortizarea -41.235 -35.680 15,57 -56.990 -45.153 26,22 

Alte cheltuieli operationale -243.288 -211.191 15,20 -269.506 -232.730 15,80 

Cheltuieli operationale  -680.197 -876.903 -22,43 -745.458 -913.885 -18,43 

Profitul inainte de impozitare  582.468 538.298 8,21 605.342 565.090 7,12 

Cheltuiala cu impozitul pe profit -86.411 -80.042 7,96 -92.614 -84.019 10,23 

Profitul exercitiului financiar 496.057 458.256 8,25 512.728 481.071 6,58 

Profitul atribuibil actionarilor  - - - 511.246 479.716 6,57 

Profit interese care nu controleaza  - - 1.482 1.355 9,37 

Profitul exercitiului financiar 496.057 458.256 8,25 512.728 481.071 6,58 

 

 

Profitul brut inregistrat obtinut de Banca Transilvania S.A in primul semestru al anului 2017 este 

de 582,47 milioane lei, in crestere cu 8% fata de semestrul I 2016. 

Profitul net obtinut de Banca Transilvania S.A. la 30.06.2017, in suma de 496,06 milioane lei, este 

mai mare cu 8% fata de aceeasi perioada a anului 2016 cand era de 458,26 milioane lei. 

 

Veniturile nete din dobanzi au crescut fata de perioada similara a anului trecut cu 3% si datorita 

cresterii organice a bancii. 

 

Ritmul de crestere al veniturilor din comisioane operationale in semestrul I 2017 faţă de aceeaşi 

perioadă a anului 2016 a fost de 13%. Veniturile operationale au ajuns la sfârșitul semestrului I 

2017, la 1.262,67 milioane lei, cu 11% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost 

de 1.415,21 milioane lei. 

 

Eficienta operationala Banca Transilvania S.A. se pastreaza la un nivel confortabil. 

 

Gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor care formează NPE conform EBA este de 

65%. 

 

Profitul net al  Grupului  Financiar Banca Transilvania la 30.06.2017 este de 512,73 milioane lei, 

mai mare cu 7% fata de aceeasi perioada a anului 2016 cand era de 481,07 milioane lei. 

La sfârşitul semestrului I al anului 2017, profitul Bancii Transilvania. S.A. are o pondere de 96,75% 

in profitul Grupului Banca Transilvania S.A.  
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Rezultatul pe actiune la 6 luni 2017, respectiv la 6 luni 2016 recalculat cu majorarea de capital 

social al Bancii Transilvania S.A. efectuata in luna Iulie 2017, respectiv in luna Iulie 2016 se 

prezintă astfel: 

MII LEI 

INDICATORUL 
Banca 

Iun-17 

Banca 

Iun-16 
Iun’17 vs 

Iun’16 % 

Grup 

Iun-17 

Grup 

Iun-16 

Iun’17 vs 

Iun’16 % 

Profitul exercitiului financiar 496.057 458.256 8,25 512.728 481.071 6,58 

Rezultatul pe actiune de baza  - - - 0,1187 0,1105 7,42 

Rezultatul pe actiune diluat  - - - 0,1185 0,1104 7,34 

 

Alte detalii legate de activitatea din primul semestru al acestui an sunt: 

 

 Automatizarea şi digitalizarea proceselor urmarind oferirea unei experiențe cât mai bune 

clienților reprezinta unul din principalele domenii in care Banca Transilvalia a investit si 

continua sa investeasca; 

 Banca Transilvania are la sfarsitul primului semestru al anului curent 541 de locatii, fata de 

557 de locaţii la sfarsitul semestrului I 2016; Banca Transilvania a accelerat ritmul 

modernizării rețelei de unități; 

 Numarul angajatilor activi ai bancii la 30 iunie 2017 era de 7.218 angajati, fata de 6.996 

angajati activi la data de 30 iunie 2016; 

 Numărul de clienţi activi ai băncii - persoane fizice şi companii – a crescut cu 7,34% la data 

de 30.06.2017 fata de aceeasi perioada a anului 2016, de la 2.178.956 clienti la data de 

30.06.2016 la 2.338.901 clienţi la data de 30.06.2017.   

 Numărul de operaţiuni derulate prin conturi Banca Transilvania S.A. a crescut cu peste 17% 

la data de 30.06.2017 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016; 

1.c. Situatia modificarilor fluxurilor de numerar si lichiditate 

 

Situatia modificarilor fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare, investitii si finantare 

este parte a situatiilor financiare care insotesc acest raport.  

 

Indicatorul de lichiditate calculat conform reglementarilor Băncii Naţionale a României la data de 

30.06.2017 a fost cuprins intre 1,96 si 17,62 constituindu-se peste valoarea minima 1, impusa de 

reglementările BNR ( Regulament BNR Nr. 25/8.11.2011 cu aplicare din 31.01.2012). 

Banca Transilvania continua sa aiba un excedent de lichiditate, cu un indicator de lichiditate 

imediata de 49,23%, sensibil mai bun decat media sistemului bancar. 

 

2. ALTE ELEMENTE PRIVIND ACTIVITATEA DIN SEMESTRUL I 2017 

 

2.1 Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor 

de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea băncii 

 

Contextul mediului economic national: 

 Economia internă a prezentat evoluții mixte in semestrul I 2017, climatul favorabil din sfera 

exporturilor și consumului fiind contrabalansat de momentul dificil din zona investițiilor și 

de acumularea de dezechilibre macroeconomice și de tensiuni politice.  
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 Dupa o regandire a politicii fiscale, exista riscuri pentru procedurile de deficit excesiv, cu 

consecinte negative asupra ratingului suveran. 

 In data de 5 mai 2017, Banca Nationala a Romaniei a luat decizia de reducere  a ratei rezervelor 

minime obligatorii  aplicabile  pentru pasivele in valuta ale institutiilor de credit de la 10 la suta 

la 8 la suta si mentinerea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei la nivelul de 

8 la suta.  

 Evoluția indicatorilor monetari în luna iunie și primul semestru din 2017 indică accelerarea 

creditului neguvernamental total, determinată de nivelul redus al ratei reale de dobândă. Pe de 

altă parte, datele arată scăderea depozitelor companiilor în iunie, pe fondul intensificării 

percepției de risc, în contextul tensiunilor politice. La finalul lunii iunie 2017 ponderea 

creditului în RON in totalul creditului neguvernamental s-a situat la 60.2% (nivel record). 

 

2.2 Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii a 

tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut 

 

Imobilizarile corporale si necorporale au fost de 501,33 milioane lei  la 30 iunie 2017, fata de 416,50 

milioane lei la 30 iunie 2016. Fata de semestrul I 2016 valoarea imobilizarilor corporale si 

necorporale a crescut cu 84,83 milioane lei, crestere datorata realizarii bugetul de investitii in 

perioada ianuarie-iunie 2017. 

 

2.3 Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice 

care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază 

 

Activitatea de baza s-a desfasurat in conditii normale, fara a fi inregistrate situatii de exceptie. S-

au indeplinit obligatiile prevazute de lege, privind organizarea si conducerea corecta si la zi a 

contabilitatii, privind respectarea principiilor contabilitatii, privind respectarea regulilor si 

metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare. 

Situatiile financiare individuale si consolidate ale bancii au fost intocmite in conformitate cu 

Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana (“IFRS”), in 

vigoare la data de raportare semestriala a bancii, 30 iunie 2017. Datele prezentate referitoare la 

incheierea semestrului I 2017, au in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate 

cu Legea nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu 

Ordinul BNR Nr.27/2010 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele 

Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile 

ulterioare. 

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA 

SOCIETATII COMERCIALE 

 

3.1 Descrierea cazurilor în care societatea a fost în imposibilitatea de a-şi respecta 

obligaţiile financiare în timpul perioadei respective: 

 Nu este cazul 

 

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori 

mobiliare emise de societate:  
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Adunarea Generala Ordinara & Extraordinara a Actionarilor Bancii Transilvania din data de 26 

aprilie 2017 a aprobat repartizarea profitului obtinut in 2016, in valoare de 1.228.440.318 lei  

pentru: 

 Plata de dividende in numerar actionarilor in suma de 219.000.000 lei(dividend 

brut/acţiune de 0,0600650382 lei) 

 Majorarea capitalului social cu suma de 695.388.129 lei prin emisiunea de actiuni 
gratuite (se acorda 0,1907238107 actiuni TLV gratuite pentru fiecare actiune detinuta).  

 

Majorarea capitalului social se realizeaza prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net 

al anului 2016, în sumă de 695.388.129 lei, prin emiterea unui număr de 695.388.129 acţiuni, cu 

valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor 

ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA 4 august 2017.  

 

Data transferului actiunilor gratuite, aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a 

Actionarilor Bancii Transilvania din data de 26.04.2017, este 07.08.2017 si beneficiaza de acestea 

investitorii care sunt figureaza cu detineri de actiuni TLV la data de inregistrare, respectiv 

04.08.2017. 

 

In urma majorarii, capitalul social al bancii are valoarea de 4.341.435.921 lei, fiind impartit in 

4.341.435.921 actiuni, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare.  

 

Procedurile legale de inregistrare a majorarii de capital in fata autoritatilor pietei de capital 

(Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central) s-au finalizat in data de 07.08.2017. 

 

3.3  Modificari in structura de conducere a bancii (administratie, executiv etc.): 

 

La nivelul Consiliului de Administratie Bancii Transilvania S.A., a fost finalizata procedura de 

inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a domnului Costel Lionachescu in functia de 

Administrator al Bancii Transilvania.  

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2017 a aprobat numirea doamnei 

Bordea Ileana Mirela in functia de administrator al Bancii (in curs de apobare BNR).  

 

La nivelul conducerii executive, la data de 15.06.2017 a incetat prin acordul partilor contractul 

individual de munca al domnului Radu Hanga, Director Executiv (in prezent functia este vacanta).  

 

4.  TRANZACTII SEMNIFICATIVE:  

 

Nu au existat contractele importante încheiate de Bancii Transilvania S.A. in semestrul I al anului 

2017 privind achizitii, fuziuni, divizari etc. Nu au existat informaţii privind tranzacţiile majore 

semnificative încheiate de BT cu persoanele cu care acţionează în mod concertat sau în care au fost 

implicate aceste persoane în semestrul I 2017. 

 

 

 

 

 



Banca Oamenilor Întreprinzători 

   
  9 

 

9 

 
Sediul Central: str. George Barițiu, nr. 8, 400027, Cluj-Napoca  
Tel: + 40 264 407 150; Fax: + 40 264 301 128; www.bancatransilvania.ro 

ANEXE : Se anexează prezentului raport, în copie: 

 

- Situatiile financiare consolidate si individuale simplificate pregatite in conformitate cu 

Standardele Internationale de Raportare Financiare adoptate de Uniunea Europeana pentru data 

de 30 iunie 2017 : 

-Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global consolidat si 

individual  

-Situatia consolidata si individuala a pozitiei financiare 

-Situatia consolidata si individuala a modificarilor capitalurilor proprii  

-Situatia consolidata si individuala a fluxurilor de trezorerie 

-Note la situatiile financiare consolidate si individuale simplificate  

- Declaratia Directorului General al Bancii Transilvania S.A. privind asumarea raspunderii 

pentru intocmirea situatiilor financiar-contabile aferente semestrului I 2017; 

- Structura acţionariatului Bancii Transilvania S.A. la data de 30.06.2017; 

- Copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale 

societăţii precum si structurilor de conducere ale bancii (administratie. executiv etc). 

 

MENTIUNE: Situatiile financiare pe Semestrul I 2017 au fost revizuite de catre auditorul extern 

PricewaterhouseCoopers Audit SRL– auditorul financiar al Bancii Transilvania S.A. 

 

 

PRESEDINTE C.A.  DIRECTOR GENERAL       DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

HORIA CIORCILA  ÖMER TETIK       GEORGE CALINESCU 
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ANEXA 

 

 

 

 

STRUCTURA  ACTIONARIATULUI BT LA DATA DE 

 30.06.2017  

    

    

Explicatii Nr. Persoane Nr. Actiuni Procent % 

CAPITAL ROMAN 27.620 1.695.041.692 46,49 

persoane fizice 26.995 628.538.539 17,24 

persoane juridice 625 1.066.503.153 29,25 

din care SIF 4 537.530.118 14,74 

CAPITAL STRAIN 972 1.951.006.100 53,51 

persoane fizice 658 67.040.792 1,84 

persoane juridice 314 1.883.965.308 51,67 

   
 

TOTAL GENERAL 28.592 3.646.047.792 100,00 

    
 


