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COMUNICAT DE PRESĂ 

CEC Bank raportează un profit net de 446,8 milioane de lei în 2022  
 
▪ Profit solid pentru al patrulea an consecutiv, în creștere cu 22% față de 2021 

▪ Creștere continuă activelor CEC Bank (+22%), până la 61,8 miliarde de lei 

▪ Portofoliul de credite al CEC Bank a ajuns la 29,3 miliarde de lei, în creștere cu 14% 

față de 2021 

▪ CEC Bank continuă să fie destinația preferată pentru economiile românilor, soldul 

depozitelor de la clienții depășind 52,4 de miliarde de lei la sfârșitul lui 2022, în 

creștere cu circa 25% 

 
București, 27.02.2023 - CEC Bank a încheiat 2022 cu un profit net estimat, neauditat, de 

446,8 milioane de lei, în creștere cu 22% față de 2021. Acesta este al patrulea an 

consecutiv în care CEC Bank raportează profituri solide, în creștere și își consolidează 

poziția pe piață. 

”CEC Bank a continuat și în 2022 programul de transformare și modernizare și a investit în 

digitalizarea produselor și serviciilor bancare. În același timp, am jucat un rol activ la creșterea 

gradului de incluziune financiară din România, oferind consiliere și acces la servicii bancare 

prin intermediul rețelei teritoriale CEC Bank, cu peste 1 000 de unități bancare - cea mai 

extinsă din România. În 2022, am reușit să atragem peste 165 000 de noi clienți, am crescut 

numărul de utilizatori ai canalelor digitale cu 54% și am asistat la majorarea cu aproape 75% 

a volumului de operațiuni prin canalele digitale, care au depășit pentru prima oară pragul de 

100 de miliarde de lei. CEC Bank a continuat să fie un finanțator activ al economiei, cu finanțări 

de peste 12,5 miliarde de lei acordate companiilor și persoanelor fizice”, a declarat Bogdan 

Neacșu, Președinte CEC Bank.  

Profitul net al CEC Bank s-a ridicat, în 2022, la 446,8 de milioane de lei (estimat, în curs de 

auditare), în creștere cu 22% față de 2021. Veniturile nete din dobânzi au însumat 1,54 miliarde 

de lei, cu 43% mai mari față de 2021. Creșterea veniturilor din dobânzi a avut loc în contextul 

creșterii inflației și a dobânzilor interbancare, evoluții care s-au reflectat atât în dobânzile 

percepute la credite, cât și în bonificațiile oferite pentru depozite. CEC Bank a avut o abordare 

responsabilă față de deponenți și a operat opt majorări ale dobânzilor oferite la depozite pe 

parcursul anului 2022. Cheltuielile cu dobânzile aferente depozitelor atrase de la clienți au 

crescut cu 87%, în contextul majorării cu circa 25% a volumului depozitelor atrase de la 

clientelă, până la 52,4 miliarde de lei. 

Veniturile nete din comisioane au însumat 313,9 milioane de lei, în creștere cu 5,5%, cele mai 

mari majorări fiind înregistrate pe segmentele de operațiuni bancare realizate prin canalele 

digitale. 

Creștere solidă a portofoliului de credite 
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Portofoliul total de credite acordate clientelei nebancare (sold bilanțier) a crescut cu 14% anul 

trecut (peste media pieței, de 12,1%), până la 29,3 miliarde de lei. 

Depozitele atrase de la clienți au crescut într-un ritm solid (circa 25%), până la 52,4 miliarde 

de lei, segmentul populației având cea mai mare pondere (59%) în totalul surselor atrase. 

În 2022, CEC Bank s-a implicat activ în susținerea economiei prin: 

• Peste 5 250 de împrumuturi ipotecare noi, în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei 

• Peste 1 000 de credite pentru investiții, în valoare de aproximativ 3,9 miliarde de lei. Ne-

am extins portofoliul de clienți și am finanțat afaceri românești de succes precum Soceram, 

Rodbun, Aaylex, RAAL sau grupul Agricola 

• Am susținut aproape 10 000 de companii cu finanțări pentru activitatea curentă în valoare 

de aproximativ 6,3 miliarde de lei. 

Transformarea CEC Bank 

• Ianuarie 2022: CEC Bank a lansat creditele ipotecare verzi. 

• Aprilie 2022: CEC Bank a demarat implementarea unui nou sistem informatic core 

treasury cu grupul american FIS Global. 

• Mai 2022: CEC Bank a devenit dealer primar pe piața titlurilor de stat. 

• Septembrie 2022: CEC Bank a lansat cardul multicurrency care oferă acces la contul în 
lei, euro și în alte 8 valute. Tot în septembrie, au fost lansate funcționalitățile contactless 
la bancomatele și multifuncționale de plată CEC Bank. 

• Decembrie 2022: CEC Bank a atras cu succes peste 650 de milioane echivalent lei printr-

o emisiune inaugurală de obligațiuni eligibile MREL, în baza prospectului aprobat de CSSF 

(La Commission de Surveillance du Secteur Financier) în vederea unei posibile listări la 

Bursa de Valori din Luxemburg. 

 

Poziție financiară solidă 

Portofoliul de credite se menține sănătos, iar rata creditelor neperformante a înregistrat un 

nivel de 4,43%, în scădere față de nivelul de 5,28% înregistrat la sfârșitul anului 2021. Banca 

a menținut o abordare prudentă și a înregistrat, în cursul anului 2022, cheltuieli nete cu 

deprecierea creditelor și avansurilor acordate clientelei, provizioane pentru angajamente de 

creditare și garanții financiare date în cursul anului în valoare de 305,4 milioane de lei.  

În baza situațiilor financiare provizorii, rata fondurilor proprii totale se situa la un nivel de circa 

22,82%, la sfârșitul lui 2022 semnificativ peste nivelul cerinței globale de capital (OCR) 

aplicabilă băncii.  

La sfârșitului lui 2022, rata de rentabilitate a capitalurilor (ROE) a fost de 11,50%, în creștere 

față de 8,79% în 2021. 
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Indicatori de profit și pierdere 2022 (mil.lei) 
 2022 2021 var 

Venituri din dobânzi 2.624,9 1.553,9 68,9% 

Cheltuieli cu dobânzile 1.085,9 478,6 126,9% 

Venituri nete din dobânzi 1.539,0 1.075,3 43,1% 

Venituri din comisioane 369,8 343,1 7,8% 

Cheltuieli cu comisioanele 55,9 45,6 22,6% 

Venituri nete din comisioane 313,9 297,5 5,5% 

Alte venituri* -13,5 106,6 -112,7% 

Venituri operaționale 1.839,3 1.479,4 24,3% 

Cheltuieli operaționale 1.304,5 1.046,6 24,6% 

Profit înainte de impozitare (brut) 534,8 432,9 23,6% 

Cheltuieli cu impozitul pe profit 88,0 66,3 32,8% 

  Profit Net                  446,8     366,6           21,9% 

    

Indicatori de bilanț (mil. Lei) 2022 
 2022 2021 var 

Numerar și echivalent 10.069,1 7.108,5 41,65% 

Credite și avansuri către bănci 6.119,1 1.724,3 254,87% 

Valori mobiliare și investiții ** 15.162,8 15.132,0 0,20% 

Credite și avansuri către clienți 29.252,0 25.651,0 14,04% 

Alte active decât cele de mai sus *** 1.172,4 998,2 17,45% 

Active totale  61.775,3 50.614,1 22,1% 

Depozite de la clienți 52.430,7 42.024,4 24,8% 

Sume datorate către bănci 2.976,5 2.451,5 21,4% 

Datorii subordonate 1.439,6 1.401,0 2,8% 

Obligațiuni 653,6 0,0 NA 

Alte datorii**** 359,0 881,0 -59,3% 

Total Pasive 57.859,4 46.757,9 23,7% 

Total capitaluri proprii 3.915,8 3.856,2 1,5% 

Total pasive și capitaluri proprii  61.775,3 50.614,1 22,1% 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori cheie 2022 
 2022 2021 

Raport cost/venit 53,97% 56,09% 

Rata creditelor neperformante  4,43% 5,28% 

ROE 11,50% 8,79% 

Rata fondurilor proprii totale 22,82% 24,81% 

  Grad de acoperire cu ajustări pentru    
pierderi așteptate și garanții a 
expunerilor neperformante 

208,13% 199,52% 

Lichiditatea imediată 269,77% 184,36% 
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* inclusiv Câștigul net din tranzacționarea cu valute străine, (Pierderea netă) din instrumente financiare derivate, 

(Pierderea netă)/câștigul net din active financiare măsurate la valoarea justă prin contul profit sau pierdere, 

Câștigul net din vânzarea activelor financiare evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, 

(pierdere netă)/câștig net din diferențe valutare, alte venituri din exploatare 

** inclusiv active financiare deținute pentru tranzacționare și măsurate la valoarea justă prin profit și pierdere, 

active financiare obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, active financiare măsurate la valoarea justă 

prin alt rezultat global, active financiare evaluate la cost amortizat. 

*** inclusiv active financiare derivate, imobilizări corporale, active necorporale, investiții imobiliare, active cu drept 

de utilizare, creanțe privind impozitul amânat, alte active financiare, alte active 

**** inclusiv datorii financiare derivate, datorii cu impozitul pe profit curent, datorii cu impozitul amânat, datorii de 

leasing, provizioane, alte datorii financiare, alte datorii. 

 

*** 

Despre CEC Bank 

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, 

CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și 

unități teritoriale și cu active de peste 61,8 miliarde lei, la sfârșitul lui 2022. 

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de 

produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de 

distribuție: unități bancare, rețele de ATM, internet banking (CEConline), mobile banking și 

magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online. 

Mai multe detalii despre produsele și serviciile oferite de CEC Bank pot fi obținute în orice 

unitate a Băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la numărul de telefon 0.800.800.848 

sau accesând site-ul www.cec.ro. 

 


