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1. Scopul raportulul
Avand In vedere faptul di DI. lIie Carabulea (care detine actiuni emise de Banca reprezentand
41,2898% din capitalul social) ~i DI. Corneliu Tanase (care la data formularii
emise de Bandi reprezentand

cererii detinea aetiuni

11,2179% din capitalul social), In calitate de aetionari ai Bancii

Comerciale Carpatica SA care reprezinta impreuna mai mult de 50% din capitalul social al Bancii, au
formulat, in temeiul art. 119 al. (1) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, prin adresa
trimisa ciitre Banca Comerciala Carpatica SA in data de 11.03.2014,

0

cerere de introducere a unui

nou punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, respectiv:
"Prezentarea de catre Directorot
finonciori

0

unui Raport privind modul de realizare a indica tori/or economici ~i

prevazuti In Bugetul de venituri si cheltuieli pe onul 2013, aprobat

HotorQrea AGOA nr. 4/25.04.2013,

precum

~i contributia

individuala

de octionari prin

a fiecorui

membru

al

Directorotului la reolizarea sou nereolizareo indica tori/or din Buget",
Directoratul prezinta urmatorul raport care raspunde solicitarilor celor doi aetionari mentionati

mai

sus, pe care 11 supunem informarii Adunarii Generale Ordinare a Bancii Comerciale Carpatica.

2. Componenta DJrectoratulul
Conform Actului Constitutiv al Bancii Comerciale Carpatica SA,

Directoratul

este format din cinci

membri, ale~i de catre Consiliul de Supraveghere, astfel:
•

Johan Gabriels, Director General (Chief Executive Officer) - Martie 2013"

•

Ion Dobrica, Director General Adjunct (Chief Financial Officer) - Martie 2010"

•

Gheorghe Cismaru, Director General Adjunct (Chief Operating Officer) - Martie 2010"

•

Cosmin Bucur, Director General Adjunct (Chief Commercial Officer) - Mai 2013"

•

Elena Badeanu, Director General Adjunct (Chief People Officer) - Mai 2013"
.data nomina/izarii ca membru al Directoratu/ui

3. Hotilrarea AGOA nr.4 / 25 aprllle 2013
Prin Hotararea AGOA nr. 4/25 aprilie 2013 a fost aprobat

Bugetul de Venituri

~i Cheltuieli ~i

programul de activitate pentru exercitiul financiar 2013, care cuprinde urmatorii indicatori sintetici
individuali prognozati pentru 2013:
•

Venituri totale:

584.867 mii lei

•

Cheltuieli totale:

550.330 mii lei

•

Profit:

34.537 mii lei
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4. Raport prlvlnd modul de indeplinire

2013
de clitre Dlrectorat a Hotararii AGOA nr.4/25 aprllie 2013

In cursul anului 2013, obiectivele echipei de conducere a Bancii Comerciale Carpatica au fost stabilite
at at la nivel cantitativ, dlt ~i calitativ.
4.1 Reallzarlle echipei de conducere executive
In cursul anului 2013, echipa de conducere a Bancii Comerciale Carpatica a depa~it toate obiectivele
cantitative

stabilite atat la nivel individual cat ~i la nivel de echipa pentru anul 2013. Executia

bugetara este prezentata in Anexa 1 a acestui raport.
•

Profitul net realizat in 2013 este cu 14% mai mare decat nivelul bugetat, cu

0

valoare de 38,4

milioane lei realizat fata de profitul bugetat de 33,7 milioane lei;
•

Rezultatul operational in 2013 este cu 18% mai mare decat nivelul bugetat, la fineie anului
2013 avand valoa rea de 68 milioane lei comparativ cu rezultatul operational bugetat de 57,6
milioane lei;

•

Raportul Cost/Venit inainte de provizioane in 2013 este cu 7,25% mai mare decat nivelul
bugetat, nivelul realizat fiind de 69% comparativ cu nivelul bugetat de 74%;

•

Solvabilitatea in 2013 este cu 12,67% mai mare decat nivelul bugetat, valoarea la finele anului
2013 fiind de 11,83% comparativ cu valoarea bugetata de 10,5%.

La nivel calitativ, au fost realizate obiectivele stabilite pentru anul 2013, exceptand rata creditelor
neperformante.

Ponderea creditelor neperformante in soldul total al creditelor acordate de banca in

Decembrie 2013 a fost de 36,9%, fat a de ponderea creditelor neperformante
34%, ceea ce reprezinta

0

in Decembrie 2012 de

cre~tere de 8%. Aceasta cre~tere se datoreaza in special trecerii in

categoria de credite neperformante a unor credite acordate in perioada 2011-2012.
Obiectivele calitative

ale fiecarui membru al Directoratului

sunt parte integranta

a contractelor

individuale de management. Cu toate acestea, realizarea obiectivelor individuale in anul 2013 este
rezultatul eforturilor

colective ale echipelor de conducere ale Bancii Comerciale Carpatica (Consiliu

de Supraveghere ~i Directorat).

4.2 Evenimente cu impact major asupra performantei

financiare in anul 2013

Rezultatele financiare inregistrate de banca au fost influentate de urmatoarele elemente:
•

Pozitiv de evolutia descrescatoare a dobanzilor ~i a randamentelor

titlurilor

de stat ~i de

preluarea pe venituri a unor pasive fiscale nete;
•

Negativ de provizionarea

integrala

a participatiei

provizioanele la credite.
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4.2.1. Evolulla deserescatoare a dobanzllor ~I a randamentelor

titlurllor

de stat

Influenta pozitiva datorata evolutiei descrescatoare a dobanzilor ~i a randamentelor titlurilor
emise de Ministerul

Finantelor a condus la repretuirea

(respectiv portofoliul

de titluri

unei parti importante

de stat

din activul bancii

de stat) la preturi superioare fata de valorile de achizitie sau la

realizarea de tranzactii de cesiune la preturi aferente unor randamente aflate in scadere.
Rezultatele pozitive au fost obtinute ~i prin corelarea atenta a variatiei nivelului portofoliului
cu scaderea randamentelor

titlurilor

de titluri

de stat. Randamentele medii (fixing) la 5 ani au scazut de la

6,20% (Decembrie 2012) la 4,65% (Decembrie 2013), iar randamentele medii la 10 ani au scazut de la
6,38%% (Decembrie 2012) la 5,27% (Decembrie 2013).
in conditiile in care aproximativ

0

treime din activul bancii este reprezentat de portofoliul de titluri,

aceasta reducere a randamenteJor pe piata titlurilor

de stat a avut un impact semnificativ asupra

rezultatelor bancii.

Medii Bid/Ask si Sold titluri de stat (an 2013)
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Graftc 1: Evo/utio so/du/ui si

0

preturi/or

tit/uri/or de stot in cursu/ anu/ui 2013. Sursa:

rapoarte interne
Reteaua teritoriala
2013

0

a baneii a contribuit

la ere~terea resurselor atrase de la c1ientela, inregistrand in

cre~tere cu 12% (de la 2,51 miliarde lei la 2,82 miliarde lei), imbunatatind

pozitia de Iichiditate

a bancii catre un nivel apropiat de cel mai bun din piata.
Atragerea acestor resurse suplimentare

a fost cu at at mai dificil de realizat in conditiile in care

subsidiarele locale ale bancilor straine din Romania au fost nevoite sa majoreze resursele atrase de
pe plan local, ridicand astfel gradul de competitivitate.
in urma Iipsei unui sistem eficient de masurare a profitabilitatii
Information

System) ~i a constituirii

managementul
financiare

la nivel de client (MIS - Management

unui volum de provizioane

mai mare decat cel bugetat,

bancii a preferat sa investeasca excesul de lichiditate

care au gene rat

profitabilitate

~i sa i~i canalizeze

obtinut in 2013 in active

atentia

asupra transformarii

organizationale ~i a completarii echipelor (inclusiv de vanzari) pentru a pune bazeJeunei performante
financiare sustenabile in anii urmatori.
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4.2.2 Provlzlonarea Integralli a partlclpatlel
Carpatica Invest este

0

2013
blincli la SSIF Carpatlca Invest

societate de servicii de investitii financiare

(SSIF) detinuta

de banca in

praportie de 95,667 % ~i aflata in perimetrul de consolidare a situatiilor financiare, avand astfel

0

influenta directa asupra performantei financiare a bancii.
Un element care a influentat in mod negativ rezultatul financiar al Bancii Comerciale Carpatica a fost

pravizionarea integrala a participatiei bancii la SSIFCarpatica Invest, ca urmare a scaderii sistematice
a activului net al companiei incepand cu anul 2008 (13 milioane lei). Scaderea activului net a fost
generata de pierderile inregistrate de societate in ultimii cinci ani.
Astfel, pana la 31 Oecembrie 2013, banca a pravizionat integral participatia la SSIFCarpatica Invest.
Avand in vedere atat raportul privind misiunea de supraveghere tematica a Comisiei Nationale a
Valorilor Imobiliare (CNVM) din Februarie 2013, cat ~i solicitarile repetate ale Bancii Nationale a
Romaniei (BNR) de identificare a unei solutii care sa indeparteze riscul reputational generat de SSIF
asupra Bancii Comerciale Carpatica, banca se afla in praces de identificare a solutiilor care trebuie
implementate in acest sens.

4.3 Reallzlirlle Indlviduale ale membrllor Dlrectoratulul
Realizarile membrilor

Oirectoratului

sunt prezentate

la nivel individual

la solicitarea

d-Iui Hie

Carabulea (care detine aqiuni emise de banca reprezentand 41,2898% din capitalul social) ~i d-Iui
Corneliu Tanase (care, la data formularii

cererii, detinea actiuni emise de banca reprezentand

11,2179% din capitalul social), in calitate de actionari ai Bancii Comerciale Carpatica.
4.3.1 Reallzlirile Indlvlduale ale Dlrectorului General (CEO)

01. Johan Gabriels coordoneaza funqiile

de control intern - Audit, Conformitate

~iRisc - alaturi de

directiile Suport Clienti ~i Solutii Active, Oezvoltare ~i inovare, Juridic, precum ~i departamentul
Cabinet Director General ~i Secretariat.
In cursul anului 2013, preocuparile imediate ale Oirectorului General au fost indeplinirea obiectivelor
stabilite in Bugetul de Venituri ~i Cheltuieli, finalizarea procesului de transformare
bancii, deschiderea de noi Iinii de tranzaqionare
unor parteneriate
termen

a structurilor

~i finantare ~i extinderea celor existente, incheierea

strategice in scopul obtinerii de surse alternative de venituri, implementarea

a masurilor

dispuse de BNR ~i nu in ultimul

rand, reducerea portofoliului

la

de credite

neperformante.
Realizarea acestor obiective

este importanta

in contextul

indeplinirii

obiectivelor

strategice pe

termen mediu ~i lung, care au ca rezultat crearea ~i consolidarea unei afaceri dura bile ~i sustenabile.
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Una dintre realiziirile importante in anul 2013 este depii~irea obiectivelor

cantitative impreunii cu

echipa de conducere executi vii, previizute de asemenea in contractul individual de management.
Procesul de transformare a fost derulat in douii etape, a cuprins majoritatea structurilor din bancii ~i
a fost finalizat conform
numiirului

de posturi

planificiirii.

Transformarea

la dimensiunea

actuala

a urmiirit

a afacerii

eficientizarea

costurilor,

~i nu in ultimul

calibrarea

rand respectarea

recomandarilor BNR din cadrul rapoartelor intocmite ca urmare a aqiunilor

de control desfa~urate in

2012 ~i 2013. In vederea punerii in practica a strategiei ~i a indeplinirii

indicatorilor

prevazuti in

Bugetul de Venituri ~i Cheltuieli, echipa de conducere a fost completata cu personal calificat ~i cu
experienta.
De asemenea, ca urmare a procesului de transformare organizationala, a fost reproiectata structura
organizatorica

a Bancii, obtinandu-se

astfel

0

reducere cu 30% a pozitiilor

manageriale conform

noului Regulament de Organizare ~i Funqionare, precum ~i 0 reducere cu 20% a numarului total de
angajali.
Iniliativeie de deschidere de noi parteneriate
existente a condus la

0

cu banci ~i institutii financiare ~i de extindere a celor

majorare a limite lor de tranzactionare pe pietele interbancare cu 89% (piala

monetara) ~i cu 59% (piata valutara).
La fel de important este faptul ca echipa coordonatii de dl. Johan Gabriels a initiat noi parteneriate,
cu scopul de a dezvolta produse noi, fiind in acela~i timp orientata ~i catre dezvoltarea unei culturi
organizationale bazate pe performanta.
Proiectele importante demarate in cursul anului 2013 - ale caror venituri urmeaza a se realiza dupa
finalizarea implementarii
•

acestora - sunt:

Parteneriatul cu un broker international,

care of era bancii posibilitatea de a realiza tranzactii

de schimb valutar ~i tranzaclii "swap".

In cadrul acestui parteneriat este suplinita lipsa

limitelor de tranzactionare pe pietele interbancare monetare ~i de schimb valutar pe care
banca nu Ie poate deschide cu alti parteneri- banci;
•

Colabora rea cu un broker din Germania, care permite atragerea de resurse de catre banca de
la deponenli retail din Germania;

•

Dezvoltarea unui parteneriat pentru remiteri de numerar ale romanilor aflati in strainatate;

•

Implementarea la nivelul bancii a unei structuri de "banca online";

•

Infiintarea

unei structuri distincte pentru sustinerea programelor

de finantare derulate de

statui roman ~i organismele internationale (ex. FNGCIMM, APIA, fonduri europene).
Datorita riscului reputational

cu care se confrunta Banca la data redactiirii prezentului material,

parte din proiectele mentionate sunt"in a~teptare".
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4.3.2 Reallziirlle Individuale ale Directorului General Adjunct, coordonator
Contabllitate

al Dlvlzlei Flnanciar-

(CFO)

01. Ion Dobrica coordoneaza directiile Financiar- Contabilitate, Trezorerie, Controlling precum ~i
departamentele

Raportari, Tezaur, Relatii Investitori ~i Actionariat.

In cadrul Diviziei Financiar- Contabilitate,

activitatea cea mai importanta

este cea desfa~urata de

catre direetia Trezorerie, care se remarca printr-o depa~ire cu 38,8 milioane lei a rezultatului
bugetat in cadrulliniei

brut

de business pe anul 2013.

.Direetia Trezorerie,

Buget de venituri

Indicator (mii lei)

~i cheltuieli 2013

Realizari

Diferenta

2013

Buget - Realizat

Grad
realizare
buget

Venituri totale

261.327

271.562

10.235

104%

Cheltuieli totale

226.713

198.155

-28.558

87%

34.615

73.407

38.793

212%

Rezultat brut

Tabell: Executia bugetara a directiei Trezarerie
Ca~tigurile din cesiunea de titluri au fost principalul factor care a determinat depa~irea bugetului de
venituri ~i cheltuieli, respectiv

depa~ire cu 52,7 milioane lei. Nivelul portofoliului

0

de titluri de stat a

fost corelat cu evolutia randamentelor acestora.
Activitatea intensa de tranzaetionare pe piata primara ~i secundara a titlurilor
venituri ridicate din operatiuni de arbitraj ~i, totodata, a determinat

de stat a condus la

mentinerea calitatii de Dealer

primar (Iocul 7 din 12 participanti Dealeri primari). De asemenea, levierul financiar a fost mentinut la
un nivel

ridicat,

conducand

la cre~terea

veniturilor,

finantarea

facandu-se

prin

operatiuni

interbancare (finantare medie zilnica de cca 800 milioane lei). Nu in ultimul rand, performanta a fost
rezultatul unei gestionari mai bune a duratei medii a portofoliului

de titluri, corelata cu asteptarile

legate de evolutia randamentelor.
Rezultatul brut obtinut in cadrulliniei
•

de business a fost afectat de urmatorii factori:

Nerealizarea bugetului de venituri ~i cheltuieli

privind veniturile

nete din dobanzi cu 8,2

milioane lei
•

Nerealizarea bugetului de venituri ~i cheltuieli privind operatiunile de schimb cu 5 milioane lei

•

Inregistrarea unui provizion privind participatia la 5SIF CARPATICAINVESTSA de 6,8 milioane
lei.

De asemenea, in cursul anului 2013 au fost imbunatatite
transparentei,

atat in ce priveste modul de raportare

relatiile cu investitorii

prin cre~terea

bilingv (romana ~i engleza), dar ~i prin

organizarea de intalniri cu anali~ti financiari, consultanti de plasament, brokeri ~i investitori.
La nivelul structurii a fost preluata activitatea de tezaur a bancii pentru

6
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4.3.3 Realizarile Indlviduale ale Directorului General Adjunct, coordonator al Dlvizlei Operatiunl $1

IT (COO)
DI. Gheorghe Cismaru coordoneaza direqiile

Opera~iuni, Tehnologia Informa~iei (IT), Administrativa

(Servicii Generale, Proteqia Muncii, Securitate), Administrare Credite $i departamentul

de Colectare

Crean~e.
Implementarea zonei unice de pla~i in euro (Single European Payment Area - SEPAl a fost realizata cu
succes de catre Banca Comerciala Carpatica in anul 2013. Proiectul SEPA se refera la procesarea,
compensarea $i decontarea pla~ilor de retail in euro - atat na~ionale, cat $i transfrontaliere

- ini~iate

sau primite de la alte banci din Europa (inclusiv din Romania).
Astfel, speciali$tii in opera~iuni $i IT au oferit cu regularitate sprijin proiectelor implementate de catre
banca, cum ar fi colaborarea cu

0

banca partenera pentru colectare numerar, dezvoltarea re~elei de

bancomate etc.
Un exemplu este suportul asigurat diviziei comerciale, prin procesarea a 10 mii de solicitari de
deschideri de conturi pentru companii, inclusiv actualizarea informa~iilor acestora. De asemenea,
creditele acordate au reprezentat

0

activitate importanta,

fiind procesate 3,5 mii credite pentru

companii $i persoane fizice in cursul anului.
in cursu I anului au fost procesate 445 mii instrumente de plata in lei - ordine de plata, cecuri, bilete
la ordin - prin sistemul de decontare (SENT). au fost renegociate un numar de 26 contracte de
inchiriere, au fost relocate doua unita~i din care au rezultat economii anuale de circa 200.000 EUR.
Implementarea

proiectelor

de optimizare

a opera~iunilor

de procesare a popririlor

au perm is

ra~ionalizari ale costurilor in condi~iile unei cre$teri semnificative a volumelor (53%) in anul 2013 fa~a
de 2012. De asemenea, au fost revizuite $i imbunata~ite mai multe procese $i f1uxuri opera~ionale
(deschideri de cont, decontare dispozi~ii de plata externe, interogari Recom, etc.).
Una din preocuparile

principale a fost indreptata

catre dezvoltarea de solu~ii informatice

conduca la cre$terea eficien~ei procesului de business, incluzand centralizarea

care sa

infrastructurii

IT.

Aceasta preocupare a avut ca beneficiu asigurarea suportului informatic pentru produsele existente,
dar mai ales pentru dezvoltarea de prod use noi.
Activitatea

din aria IT a urmarit in mod constant optimizarea

centralizarea
implementarea

a importan~a

infrastructurii

(virtualizare

servere). imbunata~irea

activita~ii, cateva exemple fiind:
infrastructurii

de comunica~ie,

unui nou sistem telefonie (IP) pe actuala infrastructura de comunica~ii.
deosebita este acordata colaborarii cu toate direc~iile de business, in efortul colectiv de

a realiza obiectivele strategice ale bancii. Astfel, au fost optimizate $i ra~ionalizate prin centralizare
mai multe activita~i opera~ionale, cu rezultat direct asupra obiectivelor de reducere a costurilor.
7
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4.3.4 Realizarile individuale ale Direetorului General Adjunct, coordonator al Diviziel Comerciale

(CCO)
DI. Cosmin Bucur coordoneaza divizia Comerciala, divizie creata In luna Mai 2013 prin integrarea
tuturor

activitatilor

de vanzare ~i relationare (companii ~i persoane fizice). Divizia Comerciala

coordoneaza direqiile Relatii Comerciale, Management Produse Credit, Produse Non-Credit ~i Canale
Alternative ~i departamentele Management ~i Rentabilizare ~i Gestiune alte Active. Reteaua de
unitati teritoriale este coordonata integrat cu eforturile de vanzare ~i relationare In cadrul directiei
Relatii Comerciale ~i este organizata In patru grupuri de afaceri.
Prezenta structura a diviziei Comerciale a fost finalizata In etapa a II-a a transformarii organizationale
~i urmare~te lndeaproape atar obiectivele strategice cat ~i modalitatile de realizare a acestora, In
efortul comun de a construi un model de afaceri durabil.
In perioada imediat urmatoare crearii diviziei Comerciale, speciali~tii bancii au efectuat

0

analiza In

detaliu a situatiei existente la lunie 2013. Analizele au avut ca obiectiv evaluarea concreta a situatiei
din linia de afaceri comerciala ~i identificarea aspectelor care trebuie 1mbunatatite. Astfel, au fost
evaluate:
•

Procesul de acordare de credite pentru companii;

•

Portofoliul de c1ienti ~i profitabilitatea acestora: tip relatie comerciala, vanzare lncruci~ata,
profitabilitate;

•

Profitabilitatea unitatilor;

•

Perceptia asupra brandului Carpatica (oameni, viteza de raspuns, profesionalism) In piata a
c1ientilor existenti ~i a celor potentiali;

•

Portofoliul de prod use ~i profitabilitatea acestora;

•

Starea de spirit ~i provocarile semnalate de angajatii existenti in lunie 2013.

Procesul de evaluare a continuat cu analiza complementara a retelei de unitati teritoriale urmand ca
proiectele initiate, odata finalizate, sa sustina obiectivele comerciale ale bancii. Astfel, a fost
optimizata structura organizatorica prin dizolvarea celor ~apte regiuni ~ilnfiintarea a patru grupuri de
afaceri.
Procesul a continuat cu segmentarea c1ientilor In funqie

de complexitatea afacerilor acestora:

corporatii ~i lntreprinderi mici ~i mijlocii, cu implementarea uneltelor de raportare ~i rentabilizare a
unitatilor ~i cu definirea pozitiilor de manageri de relatii c1ienti. Segmentarea retelei din punct de
vedere al rezultatului operational a condus la definirea planurilor individuale de aqiune pentru
unitatile neprofitabile. In ultimul trimestru a fost stabilita lnchiderea a 10 unitati identificate ca fiind
fara perspective de redresare.
Urmare a programelor de evaluare ~i segmentare, In semestrul al II-lea al anului 2013 au fost
redefinite

rolurile de vanzari ~i implementate

mai multe sisteme de raportare ~i masurare a

performantei unitatilor teritoriale:
8
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Raportarea duala a managerilor de relatii (pe linie administrativa ~i operationala) pentru a
cre~te capacitatea de control asupra rentabilitatii unitatii;

•

Masurarea profitabilitatii

360. la mai multe niveluri: unitate, manager de relatii, linie de

afaceri, prod use;
•

Prognozarea profitabilitatii

unei unitati pornind de la indicatorii din sistemul de masurare a

profitabilitatii 360 •.
La nivelul relatiilor comerciale ~i al eforturilor

concentrate de vanzare catre companii, au fost

derulate numeroase proiecte:
•

Alocarea clientilor in responsabilitatea directa a managerilor de relatii;

•

Dezvoltarea de instrumente de masurare a profitabilitatii individualejpe grup a clientilor IMM
~i corporatii;

•

Segmentarea clientilor intreprinderi

mici ~i mijlocii, cu scopul analizei comportamentuiui

bancar ~i a oferirii de prod use dedicate, care sa rezolve nevoile reale ale acestora;
•

Dezvoltarea bazei de date interne cu informatii privind clientii IMM ~i corporatii;

•

intalniri tematice cu angajatii, cu scopul insu~irii conceptului de evaluare a succesului prin
performanta masurabila (introducerea conceptelor de sisteme de raportare ~i al obiectivelor
SMART);

•

Eficientizarea fluxului de acordare de credite pentru companii;

•

Intarirea echipei din centrala ~i a echipei regionale.

in ceea ce prive~te Iinia de business dedicata clientilor persoane fizice, proiectele mentionate
anterior au avut in vedere urmatoarele obiective: implementarea unei strategii "wholesale retail",
prin crearea de sinergii cu Iiniile dedicate companiilor, optimizarea fortei de vanzari ~i nu in ultimul
rand concentrarea catre segmente care nu au fost explorate de strategiile j actiunile anterioare ale
bancii (de exemplu: persoane fizice autorizate din industriile IT ~i telecomunicatii, profesioni~ti &
afluenti etc.).
in semestrul al II-lea al anului 2013 au fost initiate ~i implementate mai multe proiecte destinate
activitatii de acordare credite catre companii, cum ar fi reorganizarea echipei de analiza, optimizarea
procesului de creditare ~i a managementului documentatiei.
Unul din obiectivele comerciale importante este de a redimensiona efortul de vanzare incruci~ata ~i
de cre~tere a veniturilor cu ajutorul produselor non-credit, fiind implementate structuri dedicate
vanzarilor de prod use de trezorerie, cash-management.
Eforturile de eficientizare ~i optimizare a proceselor sunt concentrate in cadrul departamentului
Management ~i Rentabilizare ~i au avut ca prioritati urmatoarele:
•

Dezvoltarea de rapoarte de profitabilitate la nivel individual, de clienti, de unitate teritoriala
~i, nu in ultimul rand, de prod us;

•

Dezvoltarea de prod use de tehnologie bancara;
9
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Implementarea de solu~ii tehnologiee pentru optimizarea proeeselor de business.

in eeea ee priveste aetivitatea de ereditare, eehipa de vanzari a reu~it sa ereasea portofoliul
eredite eu 4%. Rezultatul este impresionant in eonditiile in eare pe de

0

de

parte, divizia a treeut printr-

un amplu praees de reorganizare a proeeselor ~i diminuare a eehipei de vanzari ~i analiza, iar pe de
alta parte media sistemului banear romanese a inregistrat

0

seadere cu 3%.

4.3.5 Realizarile individuale ale Directorulul General Adjunct, coordonator

al Dlvlzlei Identitate

Corporatista $1Resurse Umane (CPO)
Dna. Elena Badeanu eoordoneaza direqiile

Marketing $i Identitate Corporatista, Resurse Umane $i

Exeelen~a in Servieii $i Transformare Organiza~ionala, integrand astfel eforturile

de transformare

a

baneii $i a eulturii organiza~ionale. Banca Comerciala Carpatica este prima banca din Romania care
are in componen~a un "Chief People Officer",

aratand astfel importan~a resurselor umane in

realizarea obiectivelor strategice ale bancii.
Avand in vedere strategia de dezvoltare a bancii pentru perioada 2013-2017

$i contextul actual in

care opereaza banca - incluzand factori de natura economica, sociala, legislativa, tehnologica,
politica $i de mediu - Banca Comerciala Carpatica a inceput un proces complex de transformare

$i

remodelare organiza~ionala care sa duca la consolidarea unei afaceri durabile.
Planificarea strategica a aeestui proces a fost realizata de catre Divizia Identitate
Resurse Umane

$i a abordat

in

mod

holistic

elemente

organizationale

organiza~ionala, misiune, viziune, valori, sisteme $i structura,

Corporatista $i

precum:

evaluarea performantei,

cultura
procese

interne, oamenii $i nevoile lor de dezvoltare.
Astfel,

noul model organiza~ional propune

performan~a,

0

$i promoveaza

0

cultura

centrata

catre c1ien~i $i

cultura in care c1ien~ii externi $i interni sunt in centrul atentiei $i in care procesele

interne sunt proiectate pentru a raspunde nevoilor reale ale acestora. De aceea, primele procese
care au fost revizuite $i efieientizate au fost cele care tin de activita~ile de creditare, de deschidere de
cont, de restructurare $i recuperare crean~e atilt pentru persoane fizice cat $i juridice.
La nivelul structurii organiza~ionale, a fost proiectata

0

noua organigrama a bancii care a urmarit in

principal: (a) eficientizarea proceselor $i costurilor, (b) alinierea la noile cerin~e de business atat prin
introducerea unor aetivita~i $i roluri noi cat $i prin calibrarea numarului de funqii $i pozitii existente
la dimensiunea
reducerea

actuala a afacerii, (c) imbunatatirea

niveluriJor ierarhice.

Na~ionale a Romaniei

Totodata,

din cadrul

s-a urmarit

rapoartelor

fluxului

comunicational

$i implementarea

de supraveghere

$i decizional prin

recomandarilor

incheiate

Bancii

in urma aqiunilor

desfa$urate in anii 2012 $i 2013.
in aeest sens, structurile organizatorice ale bancii au fost red use cu 32% fata de numarul de structuri
existent in Martie 2013, iar numarul de salariati a fost redus cu 20%.
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Pentru a crea un mediu competitiv de lucru, bazat pe performanta, banca 5-a concentrat pe cre$terea
5emnificativa a nivelului de leadership din organizatie, atiit prin atragerea de speciali$ti cu renume
din piata bancara, cat $i prin identificarea $i dezvoltarea salariatilor cu potential din cadrul bancii, pe
implementarea

unui sistem solid de management

al performantei

$i pe revizuirea politicii

de

remunerare.
in acelasi timp, au fost inovate $i dezvoltate

programe de cre$tere a motivatiei

$i satisfaqiei

salariatilor $i pia nul de continuitate al activitatii pe termen scurt.
in semestrul alII-lea al anului 2013 a fost demarat proiectul de revizuire a solutiei tehnice (aplicatie
informatica) pentru nevoile ~i cerintele reale ale funqiunii

de resurse umane. Astfel, au fost

reproiectate ~i sunt in curs de finalizare toate cele trei module ale aplicatiei informatice existente:
salarizare, pontaj ~i evaluarea performantei.

5. Evolulia prelului aetiunllor Bancii Comerciale carpatica
Banca Comerciala Carpatica este Iistata la categoria I la Bursa de Valori Bucure~ti, incepiind cu anul
2005.
Numirea dlui. Johan Gabriels $i a echipei noi la conducerea Bancii Comerciale Carpatica la inceputul
anului 2013 a fost perceputa ca un semnal pozitiv de catre investitori, pretul aqiunilor aviind 0
evolutie pozitiva. Ca urmare a performantei financiare uiterioare, pretul aqiunilor a continuat sa
creasca, inregistriind un trend constant ascendent pe parcursul anului.

5.1 Evolulia comparativa a prelului aetiunllor Bancii Comerciale carpatica
Pretul aqiunilor a crescut cu 72% in 2013, aviind astfel cea mai buna evolutie a unei banci listate la
Bursa de Valori Bucure$ti.

Banca Comerciala C8rpatica SA

G
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+10.97

I

-20%

Dee 30

+0.01 +25.87%

+0.02 +31.82%
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OcI2013

Grafic 2: Evolutio pretului octiunii

Bee In 2013, 5ursa: Financial
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5.2 Evolu~ia istorica a pre~ulul aqiunilor Bancii Comerciale Carpatica
in aeela~i timp, pre~ul aqiunilor biincii s-a ineadrat pe un trend pozitiv, pentru prima data in ultimii
patru ani, in timp ee profitul inregistrat de banea este eel mai mare din ultimii patru anI.
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Anexa 1. Execulia bugetarli pentru anul 2013
In anul 2013, banca a atins tinta bugetata
este prezentata

de profit

net: gradul de realizare fiind de 114%. Mai jos

executia bugetara a bandi in 2013:
Grad de

!

_ Contul de profit si pierde_re

~._

milioane LEI

2013

!

Variatie

realizare

Buget

Realizat+

Buget

Buget

253.3

202.1

-51.2

80%

Credite

147.6

124.9

-22.7

85%

Active financiare

102.0

74.1

-27.9

73%
85%

Venituri din dobanzi

3.6

3.1

.0.5

Cheltuieli cu dobanzile

164.3

132.7

-31.6

81%

Venit net din dobanzi (Nil)

89.0

69.4

-19.6

78%

57.7

103.8

46.0

180%

33.0

84.2

51.3

256%

Venit din comisioane

67.3

49.3

-18.0

73%

Venituri din initiative noi

0.0

0.0

0.0

6.2

6.0

.0.2

97%

118.8

147.1

28.2

124%

Allele (RMO)

Venit net din tranzactionare (cesiuni, FX,
swap)
din care: cesiuni

Cheltuieli cu comisioanele
Venit net din comisioane/tranzactionare

Total venit net

,

207.9

I

216.5

I

8.6

I

104%

Cheltuieli cu angajatii

78.6

76.1

.2.5

97%

Amortizare

11.3

10.9

.0.4

97%

Cheltuieli operationale

64.3

63.0

.1.2

98%

154.2

150.0

.4.1

74%

69%

Alte venituri

26.4

28.6

2.2

108%

Alte cheltuieli

22.5

27.0

4.5

120%

Total cheltuieli

Cost! venit net ajustat%

Alte venituri nete
Profit inainte de provizionare (operational)
(Venituri nete) din derecunoasterea
creditelor (preluari)
Cheltuieli ajustari unwinding
Cheltuieli nete din ajustari pentru
deprecierea creditelor/participatiilor
Profit brut
Taxe
Profit

netl Pierdere

I

,

97%

3.9

I

1.6

.2.3

41%

57.6

i

68.0

10.4

118%

.24.2

.10.2

14.0

42%

14.8

13.1

.1.7

89%

32.6

38.6

6.1

119%

34.5

26.5

.8.0

77%

0.8

.11.9

-12.7

33.7

38.4

4.7

13

-1422%
I

114%

