Sinteză rezultate ﬁnanciare
la 30 septembrie 2022
Informaţii ﬁnanciare

Indicatori de performanță

Activele Grupului Financiar BT:
141 mld lei (+6,6% față de începutul anului 2022)

Venituri operaționale:
3,8 mld lei (+19%)

Proﬁtul net consolidat al Grupului BT:
1.678 mln lei

Rata creditelor neperformante, conform EBA:
2,55%
Politică de provizioane foarte prudentă

Proﬁtul net al Băncii Transilvania:
1.441 mln lei

Soldul provizioanelor:
4.079 mln lei (+12,9% față de sfârșitul anului precedent)

Eﬁciența operațională (cost/venit) a băncii:
52%

Gradul de acoperire cu provizioane, conform EBA: 187%
Solvabilitatea băncii cu proﬁtul inclus: 23,05%

Creștere susținută

Grupul Financiar Banca Transilvania

206.000 de credite acordate în primele nouă luni ale anului
+32% credite nete pentru companii, comparând cu ﬁnalul
anului 2021
+7,4% credite nete pentru persoane ﬁzice, comparând cu
ﬁnalul anului 2021
3,8 mln de clienți au ales să lucreze cu Banca Transilvania
313.000 clienți activi noi în primele 9 luni din 2022
+4,7% față de ﬁnalul anului 2021

Integrarea Țiriac Leasing în Grupul BT este în desfășurare
Fuziunea este estimată în decembrie 2022
BT Asset Management este cel mai mare administrator de
active din România.
BTAM se apropie de 100.000 de clienți
>4 mld lei în administrare prin cele 17 fonduri
deschise de investiții
BT Mic, cel mai mare jucător în microﬁnanțare

84% dintre clienții BT sunt digitalizați

a ajuns la 14.500 de clienți

Economiile clienților Grupului Financiar BT, în valoare
de 113,4 mld lei

>75% din clienții și-au luat primul credit prin BT Mic

+5% față de începutul anului
74,6 mld lei sunt economiile persoanelor ﬁzice
38,9 mld lei reprezintă economiile companiilor

Ömer Tetik
Director General, Banca Transilvania
“Am continuat creșterea constantă a numărului de clienți și a tranzacțiilor, cu o dinamică
mult peste media pieței. Am crescut susținut și am ﬁnanțat companiile și oamenii, în
ciuda faptului că piața ﬁnanciară este mai plină de incertitudini ca oricând și costurile
de ﬁnanțare și cerințele de capital sunt factori suplimentari care induc incertitudine în
economie. Rămânem și pe viitor atașati de obiectivul nostru – de a ﬁ principalul
susținător al economiei și al statului, pentru dezvoltarea României.”

@Banca Transilvania | 30 septembrie 2022

