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Bucureşti (BVB)
1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
1.a. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
In conditiile mentinerii unui mediu economic dificil , Banca Transilvania S.A. s-a concentrat pe
gasirea de solutii financiare potrivite pentru clienti si printr-o oferta de servicii îmbunătăţită si
adaptată contextului economic actual.
Rezultatele activităţii Bancii Transilvania pe primul semestru al anului 2012 sunt concretizate în
următoarele realizări:
 Banca Transilvania avea deschise în prima jumătate a anului curent 555 de locatii, fata
de 542 de locaţii la sfarsitul semestrului I 2011;
 Numarul angajatilor la 30 iunie 2012 a fost de 6.730, cu o medie de vârstă de ani 34,28,
fata de 6.825 la data de 30 iunie 2011;
 Baza de clienţi activi a crescut, ajungand la 1.563.206 la 30.06.2012 fata de 1.463.580
clienti activi cati erau la sfarsitul semestrului I 2011;
 La 30 iunie 2012 erau instalate 849 ATM-uri si 16.898 POS-uri, fata de 830 ATM-uri
instalate si 14.927 POS-uri la data de 30 iunie 2011;
Rezultatele activităţii BT la sfârşitul semestrului I 2012 au condus la o majorare a patrimoniului
băncii cu 27,65 %, fata de semestrul I 2011.
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Structura şi evoluţia principalelor elemente de activ , datorii şi capitaluri proprii ale băncii,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, se prezintă astfel:

MII LEI

Semestrul I

Semestrul I

Sem.I’12/

2012

2011

Sem.I’11%

Numerar şi echivalente de numerar

4.435.660

3.724.784

119,09

Plasamente la banci

1.332.708

945.856

140.90

Credite si creante- titluri

51.042

283.231

18,02%

Active financiare la valoarea justă prin profit sau pierdere

32.020

105.344

30,40

15.019.732

13.071.428

114,91

1.913.016

1.464.538

130,62

16.932.748

14.535.966

116,49

7.535.527

4.072.158

185,05

0

792

0

73.655

47.203

156,04

265.396

252.776

104,99

Investitii in participatii

72.783

85.078

85,55

Creante privind impozitul pe profit amanat

16.273

15.807

102,95

Alte active

132.892

88.912

149,46

Total activ

28.967.688

22.693.369

127,65

260.163

291.399

89,28

22.172.789

18.369.124

3.400.154

1.345.640

120,71
252,68

Alte datorii subordonate

267.914

254.776

105,16

Alte datorii

316.308

228.546

138,40

Total datorii

26.417.328

20.489.485

128,93

Capital social

1.989.543

1.567.822

126,90

0

732

0,00

Rezerva din reevaluare

33.710

26.306

128,15

Actiuni proprii

-4.633

0

-

Rezultatul reportat

283.487

417.620

67,88

Alte rezerve

248.253

191.404

129,70%

2.550.360

2.203.884

115,72

28.967.688

22.693.369

127,65

INDICATORUL

Credite şi avansuri acordate clientilor -net
-

Provizioane din activitatea de creditare

-

Credite si avansuri acordate clientilor-brut

Titluri de valoare disponibile spre vanzare
Titluri de valoare detinute până la scadenţă
Imobilizări necorporale
Imobilizări corporale

Depozite de la banci
Depozite de la clienti
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare

Prime de emisiune

Total capitaluri proprii
Total datorii si capitaluri proprii
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La sfârşitul semestrului I 2012, activele Băncii Transilvania au atins nivelul de 28.967 milioane
lei, in crestere cu 12% fata de sfarsitul anului precedent, cand au fost de 25.818 milioane lei si
mai mari cu 6.274 milioane lei ( 27,65%), fata de aceeasi perioada a anului trecut.
In structura activelor, creşteri semnificative s-au înregistrat la pozitia Titluri de valoare
disponibile pentru vanzare, care au crescut cu 85% fata de aceeasi perioada a anului trecut,
ajungand la 7.535 milioane lei. Ponderea titlurilor de stat în total active, la sfârşitul primului
semestru din 2012, a fost de 26,01%. Plasamentele

la banci

au crescut cu

40%, iar

plasamentele în credite nete acordate clientelei cu 1.948 milioane lei, atingând la sfârşitul
semestrului I 2012 un nivel de 15.020 milioane lei ceea ce reprezinta 51,85% din total active
nete.
Creditele neperformante, cu restante mai mari de 90 de zile, reprezinta 10,48% din totalul
portofoliului de credite BT, la 30.06.2012.
Raportul credite / depozite a inregistrat un nivel de 0,76 , BT pastrand in continuare un nivel
subunitar si indicand o lichiditate foarte buna a bancii.
Imobilizarile necorporale au crescut de la 47.203 mii lei in semestrul I 2011, la 73.655 mii lei la
sfarsitul semestrului I 2012.
In structura elementelor de pasiv ale băncii, imprumuturile de la banci si alte institutii
financiare au crescut cu 152,68% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar depozitele atrase
de la clienti, au fost mai mari cu 20,71% , ajungand la 22.173 milioane lei.
Capitalurile proprii s-au diminuat cu suma de 4,63 milioane reprezentand contravaloarea
actiunilor proprii, existente in sold la 30 iunie 2012. Ca urmare a derularii de catre banca a
unui program de fidelizare a salariatilor, in cursul semestrului I 2012 au fost acordate cu titlu
gratuit 9,36 milioane actiuni, din totalul de 14 milioane actiuni rascumparate, conform
aprobarii AGEA din 28.04.2011.
Numărul de operaţiuni cu clientela in semestrul I 2012 a fost de 106.677.228, fata de
95.514.314 in aceeasi perioada a anului trecut, in crestere cu 11,69% faţă de primul semestru
din 2011.
Solvabilitatea BT calculata fara incorporarea profitului realizat la 30 iunie a.c. este de 11,14%
(12,12% cu profit inclus) peste nivelul prudential impus de banca centrala .
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,
la 30 iunie a.c., fiind prezentata in Anexa.
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In ceea ce priveste derularea operatiunilor specifice pentru majorarea capitalului social
aprobata prin hotararea AGA din data de 27 aprilie 2012, acestea au fost finalizate in cursul
lunii iunie 2012.
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
Venituri din dobanzi

Semestrul I

Semestrul I

Sem.I’12/

2012

2011

Sem.I’11%

1.002.137

883.795

113,39

Cheltuieli cu dobânzile

-527.641

-442.142

119.34

Venituri nete din dobanzi

474.496

441.653

107,44

Venituri din speze si comisioane

232.391

208.957

111,21

Cheltuieli cu speze si comisioane

-27.108

-22.647

119,70

205.283

186.310

110,18

Venit net din tranzactionare

65.724

54.302

121,03

Alte venituri din exploatare

26.661

9.579

278,33

Venituri operationale

772.164

691.844

111,61

Cheltuieli cu personalul

-208.404

-173.725

119,96

-23.844

-24.724

96,44

-182.334

-156.296

116,66

-414.582

-354.745

116,87

357.582

337.099

106,08

-164.359

-186.841

87,97

Profitul inainte de impozitare

193.223

150.258

128,59

Cheltuiala cu impozitul pe profit

-13.604

-28.153

48,32

179.619

122.105

147,10

Venituri nete din speze si comisioane

Cheltuieli cu amortizarea
Alte cheltuieli operationale
Cheltuieli operationale
Profit operational
Cheltuieli nete cu provizioanele pentru
active, alte datorii si angajamente de
creditare

Profit net

In semestrul I 2012, profitul brut realizat a fost de 193,22 milioane lei, mai mare cu 28,59% fata
de aceeasi perioada a anului trecut.
Profitul operational obtinut in semestrul I 2012 a fost de 357,58 milioane lei,fata de 337,09 cat
a fost in aceeasi perioada a anului trecut, cresterea fiind generata de veniturile din operatiuni
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financiare care au crescut cu 21,03%, veniturile din comisioane nete cu 10,18% iar veniturile
nete din dobanzi cu 7,44%.
Profitul net la 30.06.2012 a fost de 179,62 milioane lei, in crestere cu 47,1% fata de 30.06.2011
(cand a fost de 122,10 milioane lei).
Cheltuielile operationale aferente semestrului I 2012 sunt in suma de 414,58 milioane lei, in
crestere cu 16,87 % comparativ cu semestrul I al anului trecut.
Cheltuielile nete cu provizioanele aferente semestrului I 2012 au fost de 164 milioane lei, in
scadere cu 22 milioane lei, fata de aceeasi perioada din anul trecut, datorita utilizarii
provizionului constituit in anul precedent pentru bonusuri de performanta acordate
personalului, in suma de 18 milioane lei. Costul riscului de credit a fost de 179,21 milioane lei
fata de 161,97 mil lei cat au fost in primele sase luni din anul trecut, banca asigurand un
control permanent asupra calitatii portofoliului de credite.
Raportul cost /venit la 30.06.2012 a fost de 53% , fata de 51% la sfarsitul semestrului I al anului
2011, indicatorul mentinandu-se la un nivel acceptabil, ca urmare a unui control adecvat al
costurilor.
1.c. Cash flow
Situatia modificarilor fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare, investitii si finantare
este prezentata in Anexa la acest raport.
Indicatorul de lichiditate calculat conform reglementarilor Băncii Naţionale a României la data
de 30.06.2012 a fost cuprins intre 1,93 si 15,86 constituindu-se peste valoarea minima, impusa
de reglementările BNR (Regulament BNR Nr. 25/8.11.2011 cu aplicare din 31.01.2012).
Indicatorul de lichiditate curentă, calculat ca raport între nivelul activelor curente şi nivelul
pasivelor curente, a fost de 108,09% la 30.06.2012.
Indicatorul de lichiditate imediată, s-a situat în cursul semestrului I 2012 între 44,19%-52,33%,
valoarile fiind net superioare fata de limita minima impusa de reglementarile Băncii Naţionale a
României, care este de 30%.
2. ANALIZA ACTIVITATII
2.1 Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de
incertitudine care ar putea afecta lichiditatea băncii
Contextul mediului economic naţional :
 Efectul crizei financiare mondiale s-a mentinut pe piaţa românească, incertitudinea
investitorilor determinându-i să urmeze îndeaproape semnalele de pe pieţele din exterior;
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 In cursul semestrului I 2012 rezerva minimă obligatorie a fost menţinuta de BNR la o rată
ridicată: 15% la lei respectiv 20% la valuta . In aceasta perioadă banca şi-a constituit şi a
realizat sistematic rezerva minimă obligatorie impusă de Normele Băncii Naţionale.
Surplusul de lichidităţi a fost plasat atât în depozite interbancare, cât şi în titluri de
plasament cu preponderenta in cele emise de stat.
Nu există elemente sau factori de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea
băncii, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
Banca nu a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în perioada respectivă.
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 339 milioane lei la 30 iunie 2012, cresterea
fiind de 13% comparativ cu semestrul I 2011. Semnificativa este cresterea la pozitia de
imobilizari necorporale, datorita contractului de achizitie a soluţiei de core-banking.
2.3 Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care
afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază
Operatiunile economico – financiare referitoare la semestrul I 2012, s-au inregistrat corect,
avand la baza documente legal intocmite.
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.
Datele prezentate referitoare la incheierea semestrului I 2012, au in vedere organizarea si
conducerea contabilitatii in conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/16.12.2010, modificat
prin Ordinul BNR nr. 29/28.12.2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile instituţiilor de credit incepand cu
01.01.2012.
Obligatiile fata de bugetul de stat si local, fata de fondurile speciale au fost corect stabilite si
efectuate viramentele in conformitate cu prevederile legale.
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Mentionam de asemenea ca veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale primelor sase
luni din 2012 sunt reflectate fidel in contul de profit.
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: Nu este cazul
3.3 Modificari in structura de conducere a bancii (administratie, executiv etc.)
Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. in sedinta din data de 19 ianuarie 2012 , a
luat act de demisia domnului Robert Rekkers din functia de Director General al Bancii
Transilvania S.A. si de membru al Consiliului de Administratie . De asemenea , domnul Robert
Rekkers a demisionat din toate functiile detinute in celelalte subsidiare din cadrul Grupului BT .
Mandatul domnului Nicolae Tarcea in calitate de Director General Adjunct , conducator al
Bancii Transilvania S.A. s-a reinnoit cu o perioada de 2 ani , incepand cu data de 02.05.2012 , in
baza noului contract de management incheiat.
4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE
4.1. In 20.06.2012 s-a inregistrat la Registrul Comertului majorarea capitalului social al Bancii
Transilvania, ca urmare a aprobarii acestei majorari prin Hotararea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor BT din data de 27.04.2012.
Capitalul social al Bancii Transilvania s-a majorat cu suma de 129.384.347 lei prin emisiunea a
129.384.347 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune in beneficiul actionarilor
inregistrati in registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita
de AGA (21 mai 2012), capitalul social varsat al BT fiind de 1.903.042.413 lei la 30.06.2012.
4.2 La data de 14.02.2012 s-a inregistrat la Registrul Comertului majorarea capitalului social al
BT SECURITIES S.A. ca urmare a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din
data de 11.10.2011. Banca Transilvania in calitate de actionar majoritar cu 95,50% participatie
directa a contribuit cu un aport de numerar in suma de 2,4 milioane lei , a achizitionat de la
minoritari parti sociale in suma de 0,4 milioane lei , astfel procentul final de detinere al bancii
majorandu-se la 98,675 % din capitalul social al BT Securities S.A.
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4.3 Tranzactii semnificative privind societatile grupului BT:
- BT Evaluator a cesionat partile detinute in BT Direct IFN SA si Compania de Factoring
SRL catre BT Investments SRL;
- BT Consultant SRL a cesionat partile detinute in BT Direct SA catre BT Investments SRL.
5. ANEXE
Se anexează prezentului raport, în copie:
-

adresa de depunere la BNR a raportarilor pe semestrul I 2012;

-

bilanţul, la data de 30.06.2012;

-

contul de profit şi pierderi, la data de 30.06.2012;

-

cash flow, la 30.06.2012 ;

-

declaratia Directorului General Adjunct al Bancii Transilvania privind asumarea raspunderii
pentru intocmirea situatiilor financiar-contabile aferente semestrului I 2012;

-

structura acţionariatului, la 30.06.2012;

-

copii ale documentelor justificative pentru toate modificările aduse actelor constitutive ale
societăţii precum si structurilor de conducere ale bancii (administratie, executiv etc).

6. MENTIUNE Situatiile financiare pe Semestrul I 2012 nu au fost auditate de catre auditorul
extern KPMG .

PRESEDINTE C.A.
HORIA CIORCILA
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