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“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.”

Informații 
financiare

Eficiență operațională (cost/venit): 49,7% 

Rata expunerilor neperformante: 2,44%

Gradul de acoperire cu provizioane, 
conform EBA: 195%

Solvabilitatea BT cu profit inclus: 21,62%.

Activele Grupului Financiar Banca 
Transilvania: 140,5 miliarde lei

Profitul net consolidat al 
Grupului BT: 2.488,4 milioane lei

Profit net al Băncii Transilvania: 
2.178 milioane lei
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Finanțarea românilor

3,5 milioane de clienți persoane fizice lucrează 
cu Banca Transilvania

8,2 miliarde lei, valoarea finanțărilor acordate 
de BT pentru susținerea românilor:

>12.000 de români și-au cumpărat locuință 
cu ajutorul BT

>100.000 de planuri finanțate prin 
intermediul creditelor de consum acordate 
de Banca Transilvania

BT, partener de business

400.000 de companii au ales să facă business 
cu BT

19,8 miliarde lei, suma finanțărilor acordate 
companiilor pe parcursul anului 2022

+30% creșterea soldului creditelor pentru 
companii

+48% creșterea numărului de credite 
acordate, înregistrată pe segmentul 
Large Corporate

Consolidarea Grupului Banca Transilvania

BTAM a devenit în 2022 cel mai mare 
administrator de fonduri mutuale din România

Primii pași pentru construirea primei bănci 
100% digitală din România 

Pas strategic pe piața auto, integrarea Țiriac 
Leasing și Idea::Leasing în Grupul BT

Aportul BT la susținerea României

>1,1 miliarde lei, impozitele și taxele totale plătite 
de Banca Transilvania în anul 2022

>1% din tot impozitul pe profit încasat de stat de 
la companiile din România, reprezintă impozitul pe 
profit plătit de BT în 2022

3,3 miliarde lei, valoarea totală finanțată de BT în 
programele guvernamentale lansate în 2022
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