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Informaţii generale
Prezentul Raport a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 27/2010 al Băncii
Naţionale a României, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, Banca Comercială
Carpatica SA (denumită în continuare Banca) fiind societate-mamă pentru SSIF Carpatica Invest
SA, SC Imobiliar Invest SRL, SAI Carpatica Asset Management SA care administrează fondurile de
investiţii: FDI Carpatica Stock, FDI Carpatica Global şi FDI Carpatica Obligaţiuni .
Banca Comercială Carpatica a întocmit Situaţiile financiare consolidate la 31.12.2013 în baza
Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
Participaţiile Băncii la societăţile din perimentrul de consolidare au ca scop consolidarea imaginii
de grup financiar şi diversificarea veniturilor obţinute de Bancă prin înfiinţarea de firme cu
activităţi conexe, mizând pe sinergiile activităţilor, beneficiul de imagine şi notorietate pe care îl
pot obţine firmele una de la alta. Astfel, Imobiliar Invest SRL are ca obiect de activitate
cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare supuse executării silite de către Bancă, prin SSIF
Carpatica Invest SA se realizează participarea Băncii şi a clienţilor acesteia pe piaţa de capital,
iar prin produsele lansate de SAI Carpatica Asset Management SA se completează gama de
produse de economisire clasice, furnizate de Bancă.

La 31.12.2013 Banca deţinea următoarele participaţii:

Nr.Crt.

Denumirea/Nume

Capitalul social
al participaţiei

Număr acţiuni
deţinute

Pondere în
capitalul social
(%)

Valoarea
participaţiei
(lei)

1

SSIF Carpatica Invest
SA

13.680.800

130.894

95,68

0

2

SC Imobiliar Invest SRL

12.010.000

1.201.000

100

12.010.000

3

SAI Carpatica Asset
Management SA

800.100

8.000

99,99

800.000

Grupul deţine la 31 decembrie 2013, în fondurile de investiţii administrate de SAI Carpatica Asset
Management SA, pe care le şi consolidează:
FDI Carpatica Stock - 89,18% (2012: 95,61%);
FDI Carpatica Global - 60,47% (2012: 96,33%);
FDI Carpatica Obligaţiuni - 13,21% (2012: 64,28%)
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Performanţa şi poziţia entităţilor din perimetrul de consolidare

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA
Activitatea în 2013
Principalele decizii cu impact semnificativ în activitatea Băncii s-au referit la:
Revizuirea portofoliului de reglementare al Băncii prin actualizarea/abrogarea Normelor,
Procedurilor, Politicilor, ROF-urilor Comitetelor, Codurilor, Ghidurilor şi a Regulamentelor
Reorganizarea reţelei teritoriale prin înfiinţarea a patru grupuri de afaceri (Centru, Est, Vest,
Sud)
Reorganizarea fluxurilor privind activitatea operaţională şi activitatatea de creditare
Urmărirea constantă a activităţii din teritoriu şi a societăţilor din perimetrul de consolidare
Urmărirea permanentă a indicatorilor financiari ai băncii şi implementarea deciziilor de
eficientizare a activităţii băncii
În cursul anului 2013, echipa de conducere a Băncii Comerciale Carpatica a depăşit toate
obiectivele cantitative stabilite atât la nivel individual cât și la nivel de echipă pentru anul 2013.
•
Profitul net realizat în 2013 este cu 14% mai mare decât nivelul bugetat, cu o valoare de
38,4 milioane lei realizat faţă de profitul bugetat de 33,7 milioane lei, şi cu 77% mai mare decât
rezultat net aferent anului 2012 (21,7 mil. lei)
•
Raportul Cost/Venit înainte de provizioane în 2013 este cu 7,25% mai mare decât nivelul
bugetat, nivelul realizat fiind de 69% comparativ cu nivelul bugetat de 74%;
•
Solvabilitatea în 2013 este cu 17,3% mai mare decât nivelul bugetat, valoarea la finele
anului 2013 fiind de 12,32% comparativ cu valoarea bugetată de 10,5%.
Rezultatele financiare înregistrate de bancă au fost influenţate de următoarele elemente:
•
Pozitiv de evoluţia descrescătoare a dobânzilor şi a randamentelor titlurilor de stat şi de
preluarea pe venituri a unor pasive fiscale nete;
•
Negativ de provizionarea integrală a participaţiei băncii la SSIF Carpatica Invest şi de
provizioanele la credite.

Activitatea pe linii de business a Băncii în anul financiar 2013
Procesul de optimizare al activităţii băncii a fost continuat în 2013, atât prin redimensionarea
reţelei, cât şi prin reducerea numărului de structuri de la nivel central.
Numărul de unităţi a scăzut de la 145 la 31 decembrie 2012 la 137 de unităţi la finalul anului 2013.
Activitatea reţelei a fost analizată periodic, redimensionarea acesteia fiind bazată pe criterii de
eficienţă şi oportunitate.
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Structura reţelei a fost redefinită prin desfiinţarea coordonării regionale (7 regiuni) şi înfiinţarea a
patru grupuri de afaceri, respectiv Centru, Est, Vest şi Sud. Banca este în continuare bine
reprezentată în teritoriu, distribuţia unităţilor fiind una unitară.
Linia de Business - Comercial
Activitatea comercială a băncii a fost în centrul transformării organizaţionale. În cursul anului 2013,
activităţile de retail, IMM şi corporate au fost integrate într-o singură divizie Comercială. Prezenta
structură a acestei divizii urmărește îndeaproape atât obiectivele strategice cât și modalităţile de
realizare a acestora, în efortul comun de a construi un model de afaceri durabil.
La nivelul relațiilor comerciale și al eforturilor concentrate de vânzare către companii, au fost
derulate numeroase proiecte:
•
Alocarea clienţilor în responsabilitatea directă a managerilor de relaţii;
•
Dezvoltarea de instrumente de măsurare a profitabilităţii individuale/pe grup a clienţilor
IMM şi corporaţii;
•
Segmentarea clienților intreprinderi mici şi mijlocii, cu scopul analizei comportamentului
bancar şi a oferirii de produse dedicate, care să rezolve nevoile reale ale acestora;
•
Dezvoltarea bazei de date interne cu informaţii privind clienţii IMM şi corporatii;
•
Întâlniri tematice cu angajaţii, cu scopul însuşirii conceptului de evaluare a succesului prin
performanța măsurabilă (introducerea conceptelor de sisteme de raportare şi al obiectivelor
SMART) ;
•
Eficientizarea fluxului de acordare de credite pentru companii;
•
Întărirea echipei din centrală şi a echipei regionale.
În ceea ce priveste activitatea de creditare, echipa de vânzări a reuşit să crească portofoliul de
credite cu 3,7%. Rezultatul este impresionant în condiţiile în care pe de o parte, divizia a trecut
printr-un amplu proces de reorganizare a proceselor şi optimizare a echipei de vânzări şi analiză,
iar pe de altă parte media sistemului bancar romanesc a înregistrat o scădere cu 3%.
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Credite, brut
Ajustari pentru
depreciere
Total

1,330,800,243

Δ
2013/2012
4.4%

Δ
2012/2011
10.1%

-282,372,636

-270,129,183

7.2%

4.5%

1,182,566,692

1,060,671,060

3.7%

11.5%

2013

2012

2011

1,528,873,834

1,464,939,328

-302,738,506
1,226,135,328

*Valori exprimate în RON

În semestrul al II-lea al anului 2013 au fost iniţiate şi implementate mai multe proiecte destinate
activităţii de acordare credite către companii, cum ar fi reorganizarea echipei de analiză,
optimizarea procesului de creditare şi a managementului documentaţiei.
Unul din obiectivele comerciale importante este de a redimensiona efortul de vânzare încrucișată
și de creștere a veniturilor cu ajutorul produselor non-credit, fiind implementate structuri dedicate
vânzărilor de produse de trezorerie, cash-management.
Transformările aduse Diviziei Comerciale au influenţat în 2013 producţia nouă de credite acordate
pe segmentul IMM&Corporate, fluxurile de creditare şi vânzări devenind însă complet funcţionale
la începutul anului 2014.
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Comparativ cu anul 2012, structura creditelor acordate persoanelor juridice în funcţie de industrii
a suferit modificări importante. La 31 decembrie 2013 se consemnează o creştere semnificativă a
ponderilor creditelor acordate pe segmentele agricultură (27% în 2013 vs. 17% în 2012) şi
transporturi (22% în 2013 vs. 4% în 2012), în detrimentul sectoarelor comerţ şi industrie.
Structura creditelor în funcţie de industrii
Comerţ
13%
Servicii
25%
Transporturi
22%

Agricultură
27%

Industrie
6%
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În ceea ce priveşte linia de business dedicată clienţilor persoane fizice, proiectele începute în
2013 au avut în vedere următoarele obiective: implementarea unei strategii “wholesale retail”,
prin crearea de sinergii cu liniile dedicate companiilor, optimizarea forţei de vânzări, şi nu în ultimul
rând, concentrarea către segmente care nu au fost explorate de strategiile / acţiunile anterioare
ale băncii (de exemplu: persoane fizice autorizate din industriile IT şi telecomunicaţii, profesionişti &
afluenţi etc.).
Portofoliul cardurilor emise de BCC a crescut cu 9%, de la 283 mii la 31 decembrie 2012 la 309 mii
la sfârşitul anului 2013.
Indicator
Carduri emise

2011

2012

2013

234.295 283.985 309.067

La 31 decembrie 2013, soldul net al creditelor acordate persoanelor fizice înregistra o valoare de
159 mil. lei, în stagnare comparativ cu soldul net la 31 decembrie 2012 (160 mil. lei). Ponderea
creditelor acordate PF reprezintă 13% din soldul net total al creditelor.
În anul 2013 s-a înregistrat o creştere semnificativă a valorii tranzacţiilor derulate prin serviciul POS
la comercianţi. Astfel, comparativ cu anul 2012, valoarea totală a tranzacţiilor a crescut cu 47%,
de la 20,4 mil lei la 31 decembrie 2012, la 30 mil lei la 31 decembrie 2013.
POS-uri
Număr Tranzacţii efectuate la POS
Valoare Tranzacţii efectuate la POS- mil. lei

2011
110.925
11,3

2012
315.012
20,4

2013
412.562
30

Pentru activitatea curentă, clienţilor persoane juridice le-au stat la dispoziţie servicii de cash
management, pentru finanţarea comerţului internaţional, operaţiuni pe piaţa valutară
interbancară, operaţiuni cu titluri de stat, tranzacţii specifice pieţei de capital, dar şi alte servicii şi
instrumente cum ar fi: serviciul de internet banking – BCC e-SMART, serviciul SMS alert pentru
carduri şi instrumente de debit, serviciul de acceptare la plată a cardurilor (POS) etc.
Persoanele fizice au avut acces la servicii bancare diverse, cum ar fi: operaţiuni de cash
management, transferuri de fonduri, operaţiuni pe piaţa valutară interbancară, operaţiuni cu
titluri de stat, tranzacţii specifice pieţei de capital, servicii de Internet banking, SMS alert, transfer
de bani în sistem Western Union în USD, EUR şi RON, etc.
Linia de Business – Financiar & Trezorerie
Divizia Financiar şi Trezorerie a jucat un rol important în menţinerea lichidităţii şi solvabilităţii băncii
în limite confortabile, asigurând de asemenea suport şi asistenţă în procesul decizional la nivelul
managementului.
Veniturile nete din activitatea de trezorerie au crescut în 2013 cu 16,1% comparativ cu exerciţiul
financiar precedent.
Câştigurile din cesiunea de titluri au fost principalul factor care a determinat depăşirea bugetului
de venituri şi cheltuieli al Diviziei Trezorerie, respectiv o depăşire cu 38,8 milioane lei (rezultat brut
bugetat 34,6 mil lei vs. realizat 73,4 mil lei).
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Activitatea intensă de tranzacţionare pe piaţa primară şi secundară a titlurilor de stat a condus la
venituri ridicate din operaţiuni de arbitraj şi, totodată, a determinat menţinerea calităţii de Dealer
primar (locul 7 din 12 participanţi Dealeri primari). De asemenea, levierul financiar a fost menţinut
la un nivel ridicat, conducând la creşterea veniturilor, finanţarea facându-se prin operaţiuni
interbancare (finanţare medie zilnică de cca. 800 milioane lei). Nu în ultimul rând, performanţa a
fost rezultatul unei gestionări mai bune a duratei medii a portofoliului de titluri, corelată cu
asteptările legate de evoluţia randamentelor.
Rezultatul brut obţinut în cadrul liniei de business a fost afectat de următorii factori:
•
Nerealizarea bugetului de venituri şi cheltuieli privind veniturile nete din dobânzi cu 8,2
milioane lei
•
Nerealizarea bugetului de venituri şi cheltuieli privind operaţiunile de schimb cu 5 milioane
lei
•
Înregistrarea unui provizion privind participaţia la SSIF CARPATICA INVEST SA de 6,8 milioane
lei.
Portofoliul investiţional al băncii se prezintă după cum urmează:
INVESTIŢII FINANCIARE

2013

2012

2011

Deţinute pentru tranzacţionare (unităţi de fond)
Disponibile în vederea vânzării
Păstrate până la scadenţă
TOTAL

22,5
1545
1567,5

37
2587,7
2651,7

39,2
1884,8
119,7
2043,7

-39,2%
-40,3%
-40,9%

-5,6%
38,7%
29,8%

*valori exprimate în mil RON

Operaţiuni
Divizia Operaţiuni a asigurat, pe tot parcursul anului, desfăşurarea activităţii curente a băncii prin
cele 4 Direcţii: Operaţiuni, Tehnologia Informaţiei (IT), Administrativă (Servicii Generale, Protecţia
Muncii, Securitate), Administrare Credite şi departamentul de Colectare Creanţe.
Printre proiectele majore finalizate în anul 2013 se numără:
Implementare SEPA EUR (procesarea, compensarea și decontarea plăților de retail în euro
naționale, dar și transfrontaliere, iniţiate sau primite de la alte bănci din România și din
Europa.)
Importul automat al popririlor de la AFP (a)
Raţionalizarea fluxurilor de procesare popriri
Implementarea noilor produse/pachete de produse oferite clienților băncii
Instruirea tuturor administratorilor de cont din unităţile BCC şi a directorilor de operațiuni
La nivelul băncii s-a consemnat o creştere a numărului de operaţiuni efectuate prin sistemul SENT,
astfel faţă de anul 2012 numărul total al operaţiunilor a crescut cu 1%.
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Specialiștii în operaţiuni şi IT au oferit cu regularitate sprijin proiectelor implementate de către
bancă, cum ar fi colaborarea cu o bancă parteneră pentru colectare numerar, dezvoltarea
reţelei de bancomate etc.
Un exemplu este suportul asigurat diviziei comerciale, prin procesarea a 10 mii de solicitări de
deschideri de conturi pentru companii, inclusiv actualizarea informaţiilor acestora. De asemenea,
creditele acordate au reprezentat o activitate importantă, fiind procesate 3,5 mii credite pentru
companii şi persoane fizice în cursul anului.
În cursul anului au fost procesate 445 mii instrumente de plată în lei – ordine de plată, cecuri,
bilete la ordin – prin sistemul de decontare (SENT), au fost renegociate un număr de 26 contracte
de închiriere, au fost relocate două unităţi din care au rezultat economii anuale de circa 200.000
EUR.
Implementarea proiectelor de optimizare a operaţiunilor de procesare a popririlor au permis
raţionalizari ale costurilor în condiţiile unei creşteri semnificative a volumelor (53%) în anul 2013 faţă
de 2012. De asemenea, au fost revizuite şi îmbunătăţite mai multe procese şi fluxuri operaţionale
(deschideri de cont, decontare dispoziţii de plată externe, interogări Recom, etc.).
Una din preocupările principale a fost îndreptată către dezvoltarea de soluții informatice care să
conducă la creșterea eficienței procesului de business, incluzând centralizarea infrastructurii IT.
Această preocupare a avut ca beneficiu asigurarea suportului informatic pentru produsele
existente, dar mai ales pentru dezvoltarea de produse noi.
Resurse umane
Având în vedere strategia de dezvoltare a băncii pentru perioada 2013-2017 şi contextul actual în
care operează banca – incluzând factori de natură economică, socială, legislativă, tehnologică,
politică şi de mediu – Banca Comercială Carpatica a început un proces complex de
transformare şi remodelare organizaţională care să ducă la consolidarea unei afaceri durabile.
Planificarea strategică a acestui proces a fost realizată de către Divizia Identitate Corporatistă şi
Resurse Umane şi a abordat în mod holistic elemente organizaţionale precum: cultura
organizaţională, misiune, viziune, valori, sisteme şi structură, evaluarea performanţei, procese
interne, oamenii şi nevoile lor de dezvoltare.
Astfel, noul model organizaţional propune şi promovează o cultură centrată către clienţi şi
performanţă, o cultură în care clienţii externi şi interni sunt în centrul atenţiei şi în care procesele
interne sunt proiectate pentru a răspunde nevoilor reale ale acestora. De aceea, primele procese
care au fost revizuite şi eficientizate au fost cele care ţin de activităţile de creditare, de
deschidere de cont, de restructurare şi recuperare creanţe atât pentru persoane fizice cât și
juridice.
La nivelul structurii organizaţionale, a fost proiectată o nouă organigramă a băncii care a urmărit
în principal: (a) eficientizarea proceselor şi costurilor, (b) alinierea la noile cerinţe de business atât
prin introducerea unor activităţi şi roluri noi cât şi prin calibrarea numărului de funcţii şi poziții
existente la dimensiunea actuală a afacerii, (c) îmbunătăţirea fluxului comunicaţional şi decizional
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prin reducerea nivelurilor ierarhice. Totodată, s-a urmărit şi implementarea recomandărilor Băncii
Naţionale a României din cadrul rapoartelor de supraveghere încheiate în urma acţiunilor
desfăşurate în anii 2012 şi 2013.
În acest sens, structurile organizatorice ale băncii au fost reduse cu 32% faţă de numărul de
structuri existent în Martie 2013, iar numărul de salariați a fost redus cu 20%.
Pentru a crea un mediu competitiv de lucru, bazat pe performanţă, banca s-a concentrat pe
creşterea semnificativă a nivelului de leadership din organizaţie, atât prin atragerea de specialişti
cu renume din piaţa bancară, cat şi prin identificarea şi dezvoltarea salariaţilor cu potenţial din
cadrul băncii, pe implementarea unui sistem solid de management al performanţei şi pe
revizuirea politicii de remunerare.
În acelaşi timp, au fost inovate şi dezvoltate programe de creştere a motivaţiei şi satisfacţiei
salariaţilor şi planul de continuitate al activităţii pe termen scurt.
Componenţa Directoratului la 31 decembrie 2013 se prezenta astfel:
o

Johan Gabriels – Preşedinte al Directoratului - Director General

o

Ion Dobrică – Membru al Directoratului - Director General Adjunct - Divizia Financiar şi
Trezorerie

o

Gheorghe Cismaru – Membru al Directoratului - Director General Adjunct - Divizia
Operaţiuni şi IT

o

Elena Bădeanu - Membru al Directoratului - Director General Adjunct - Divizia
Identitate Corporatistă şi Resurse Umane

o

Cosmin Bucur – Membru al Directoratului – Director General Adjunct – Divizia
Comercială

În luna Ianuarie 2013, Consiliul de Supraveghere l-a nominalizat pe d-nul Johan Gabriels în funcţia
de Director General, acesta preluându-şi mandatul după primirea aprobării Băncii Naţionale a
României, respectiv în luna aprilie 2013.
D-na Elena Bădeanu şi d-nul Cosmin Bucur au fost nominalizaţi ca membri ai Directoratului în luna
mai 2013, mandatele acestora fiind preluate efectiv în luna octombrie 2013.
Începând cu 01 iunie 2013, d-na Georgiana Coandă şi-a încetat mandatul de Director General
Adjunct al Diviziei Retail Reţea prin hotărâre a Consiliului de Supraveghere.
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SSIF CARPATICA INVEST SA
Activitatea societăţii în 2013

În cursul anului 2013, SSIF Carpatica Invest SA nu şi-a modificat capitalul social faţă de anul 2012,
acesta ramânând la valoarea de 13.680.800 ron, respectiv 136.808 acţiuni la 100 lei valoare
nominală.
Datorită pierderilor înregistrate, inclusiv prin marcarea la piaţă a portofoliului propriu, Carpatica
Invest SA a trecut sub pragul de capital iniţial de 730.000 euro, capital care permitea desfăşurarea
tuturor activităţilor autorizate pe piaţa de capital.
Prin Decizia ASF nr A/131/26.06.2013 s-a redus obiectul de activitate al Carpatica Invest SA la
nivelul capitalului iniţial de 125.000 euro. S-au restrâns din obiectele de activitate tranzacţionarea
pe cont propriu, garantarea plasamentelor şi creditarea investitorilor.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor întrunită în data de 25.07.2013 a decis reducerea
capitalului social cu suma de 10.749.838,25, pierdere auditată la sfârşitul anului 2012, prin
diminuarea valorii nominale a acţiunilor la 25 lei/acţiune şi utilizarea rezervelor societăţii în sumă
de 489.238,25. Hotărârile AGEA au fost publicate în Monitorul Oficial şi a fost transmisă către
Autoritatea de Supraveghere Finaciară cererea de autorizare a reducerii capitalului. La data
prezentului raport, nu s-a primit de la ASF un răspuns în ceea ce priveşte solicitarea de diminuare a
capitalului social.
Direcţiile de acţiune au avut ca obiectiv principal stabilizarea societăţii, prin reducerea
cheltuielilor la nivelul veniturilor. Astfel au fost închise agenţiile cu pierderi constante foarte mari şi
s-au rentabilizat cele care au avut pierderi lunare mai mici. Fondul de salarii a fost de asemenea
diminuat prin reducerea personalului cu 12 salariaţi, la data de 31.12.2013 societatea având
angajate 43 de persoane.
În cursul anului, direcţiile de acţiune au fost stabilite în concordanţă cu evoluţia pieţei de capital
în ansamblul ei şi au vizat în principal :
•
•
•
•
•

Restructurarea portofoliului de activităţi şi redefinirea ofertei de servicii .
Îmbunătăţirea sistemului de execuţie.
Consolidarea încrederii şi creşterea interesului investitorilor pentru piaţa bursieră.
Reducerea costurilor la toate nivelurile de activitate .
Îmbunătăţirea pregătirii personalului în vederea creşterii forţei de vânzare

Anul 2013 a fost un an de variaţii ample atat pentru piaţa de capital internaţională, cât şi pentru
piaţa de capital din România. Indicele principal al pieţei, BET, a câştigat în anul 2013 26%, iar
indicele societăţilor de investiţii financiare, BET-FI, s-a apreciat cu 23%.
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Poziţionarea SSIF Carpatica Invest SA în clasamentul celor 48 de intermediari de la BVB şi cota de
piaţă în anul 2013 se prezintă în felul urmator:
BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

VOLUM TRANZACŢII

COTA DE
PIAŢĂ (%)

POZIŢIE
CLASAMENT

BVB+RASDAQ+ATS
(Tip Instrument: toate, Pieţe Spot şi Futures)

255.685.688 RON

0,94

17

Poziţionarea SSIF Carpatica Invest SA în clasamentul intermediarilor de la SIBEX şi cota de
piaţă în anul 2013 se prezintă în felul următor: piaţa SPOT şi FUTURES
SIBEX
SPOT
FUTURES

VOLUM tranzacţii/
contracte

COTA DE
PIAŢĂ

POZIŢIE
CLASAMENT

177.314 RON

3,86%

7

23.338 CONTRACTE

5,56%

6

În anul 2013, datorită faptului că activitatea societăţii la Bursa de Valori din Warsovia a fost
nesemnificativă, s-a decis retragerea calităţii de membru.
În a doua jumatate a anului 2013 societatea a semnat următoarele contracte de consultanţă:
Răscumparare acţiuni ALBALACT SA ALBA IULIA şi Ofertă Publică de Cumpărare
acţiuni;
Ofertă Publică de Preluare Obligatorie FORAJ SONDE SA VIDELE;
Majorare de Capital Social la CONSTRUCŢII SA SIBIU.
Restructurarea reţelei teritoriale a ţinut cont de realităţile concrete ale pieţei de capital şi în
special de reducerea semnificativă a volumelor tranzacţiilor efectuate la Bursa de Valori
Bucureşti. Această restructurare a avut la bază analize efectuate pentru fiecare punct de lucru şi
a ţinut cont atât de rezultatele obţinute, cât şi de perspectivele fiecărei agenţii. Astfel, numărul de
agenţii a scăzut de la 12 la finele anului 2012 la 10 agenţii la finele anului 2013. Sucursalei Timişoara
i-a fost schimbat statutul în agenţie în luna ianuarie a anului 2013.
În anul 2013, numărul clienţilor activi ai Carpatica Invest a ajuns la 3626. Dintre aceştia, 1604 clienţi
au înregistrat cel puţin o tranzacţie în ultimele 12 luni, 1070 beneficiază de tranzacţionare online,
735 beneficiază de acces în timp real la portofoliul propriu şi la cotaţii, iar un număr de 10 clienţi
beneficiază de administrarea portofoliilor pe bază discreţionară. Numărul conturilor asistate este
de 8050 clienţi.
Referitor la tranzacţionarea de instrumente financiare derivate la SIBEX, Carpatica Invest deţinea
un portofoliu de 288 clienţi.
În urma controlului ASF din toamna anului 2012 privind activitatea agentului delegat Terziu Ştefan,
societatea a fost amendată prin Ordonanţa ASF90/08.04.2013 cu suma de 51.449 lei (1% din cifra
de afaceri aferentă anului 2011). Colaborarea cu agentul delegat Terziu Ştefan a fost încheiată în
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luna mai 2012. Pentru neregulile constatate, odată cu această amendă dată societăţii, au fost
amendate persoanele din conducerea societăţii cât şi reprezentanţii controlului intern.
În luna iunie 2013 şi-au prezentat demisia Directorul General – Trif Nicolae Marius şi Directorul
General Adjunct – Velţan Ilie Marius.
În cazul cercetării penale a d-lui Terziu Ştefan, Parchetul de pe langă Tribunalul Argeş, prin
Ordonanţa 157D/P/2012/06.08.2013 a instituit sechestru asigurator aspra activelor firmei.
Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor din Iulie 2013 l-a ales pe D-nul Dan Florin în funcţia de
administrator, iar Consiliul de Administraţie întrunit l-a numit pe acesta Director General. D-nul Dan
Florin nu a fost avizat ca administrator al SSIF CARPATICA INVEST de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară. Tergiversarea alegerii unui nou Administrator a adus societăţii o
amendă în cuantum de 21.639 lei (Decizia A/718/20.12.2013 – 1% din cifra de afaceri pe anul
2012).
Adunarea Gererală a Acţionarilor din 06.01.2014 a hotărât alegerea D-lui Golea Cosmin Toma în
funcţia de Administrator, iar Consiliul de Administraţie din data de 06.01.2014 l-a numit Director
General.
În urma ordonanţei de restricţionare a obiectului de activitate, toate acţiunile din portofoliul
netranzacţionabil au fost marcate la piaţă, societatea înregistrând o pierdere suplimentară în
valoare de 1.097.000 lei.
După ordonanţa de sechestru, societatea nu a mai putut efectua tranzacţii cu acţiunile deţinute
la diverse societăţi listate la BVB.

SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT SA
Activitatea societăţii în 2013
S.A.I. Carpatica Asset Management a fost autorizată de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare în anul 2008 ca societate de administrare a investiţiilor. Capitalul social este de 800.100
lei din care 99,99% este deţinut de către Banca Comercială Carpatica.
S.A.I. Carpatica Asset Managemenet administrează trei fonduri deschise de investiţii care intră în
perimetrul de consolidare al Băncii, şi anume:
FDI Carpatica STOCK – FDI Carpatica Stock este un fond diversificat dinamic care
urmăreşte atragerea resurselor financiare şi plasarea acestor resurse pe pieţele financiare,
în special pe piaţa de capital, în scopul obţinerii unei creşteri pe termen mediu şi lung a
capitalului investit. Prin politica sa de investiţii, Fondul se adresează investitorilor dispuşi să îşi
asume un nivel de risc mediu-ridicat.
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FDI Carpatica GLOBAL – FDI Carpatica Global este un fond diversificat defensiv,
care urmăreşte atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice şi
plasarea acestor resurse preponderent în instrumente cu lichiditate ridicată, pe principiul
administrării

prudenţiale, a diversificării şi diminuării riscului. Prin politica sa de investiţii,

Fondul se adresează, cu precădere investitorilor dispuşi să-şi asume un nivel de risc mediuscăzut.
FDI Carpatica Obligaţiuni – FDI Carpatica Obligaţiuni este un fond de obligaţiuni,
care urmăreşte atragerea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice şi
plasarea acestor resurse preponderent în instrumente cu lichiditate ridicată, pe principiul
administrării

prudenţiale, a diversificării şi diminuării riscului. Prin politica sa de investiţii,

Fondul se adresează, cu precădere investitorilor dispuşi să-şi asume un nivel de risc scăzut.
În anul 2013 s-au intensificat vânzările efectuate prin intermediul unităţilor BCC ca urmare a
trainingurilor efectuate cu salariaţii BCC, a implementării unui target, a creşterii permiilor acordate
unităţilor cu rezultate foarte bune. Pe de altă parte, banca şi-a continuat răscumpărările
efectuate la fondurile Carpatica. Nivelul activelor aflate în administrare la finele anului 2013 a
înregistrat o creştere de 1 mil. euro faţă de anul precedent.
În cursul anului 2013 s-au achiziţionat unităţi de fond în principal pe FDI Carpatica Obligaţiuni.
Structura instrumentelor financiare pe termen scurt deţinute de societate la 31.12.2013 sunt
reprezentate de unităţile de fond, astfel:
Simbol
FDI CARPATICA GLOBAL
FDI CARPATICA STOCK
FDI CARPATICA OBLIGATIUNI
Total

Număr

Valoare netă

Valoare netă

Pondere în

titluri

contabilă unitară

contabilă

portofoliu

78.624,07
3.552,42
112.356,06

12,4629
13,4329
10,4306

979.887,03
47.719,46
1.171.944,92
2.199.551,41

44,55%
2,17%
53,28%
100,00%

*valori exprimare în lei

Numărul mediu de salariaţi din anul 2013 este de 6 iar numărul mediu de colaboratori
(manageri şi administratori) în această perioadă a fost de 5.
Cifra de afaceri a societăţii pe anul 2013, în suma de 839.759 lei, provine exclusiv din
comisioanele de administrare a celor trei fonduri deschise de investiţii. Faţă de 31.12.2012 cifra de
afaceri a scăzut cu 7,25%, ca urmare a reducerii activelor fondurilor administrate.
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IMOBILIAR INVEST SRL
Activitatea societăţii în 2013
Imobiliar Invest SRL Sibiu este societate cu răspundere limitată având un capital social în valoare
de 12.010.000 lei, împărţit în 1.201.000 părţi sociale a câte 10 lei fiecare.
Societatea şi-a desfăşurat activitatea conform obiectului de activitate (cod CAEN 6810Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii).
Activitatea comercială în anul 2013 a fost structurată pe două linii de business :
o

vânzarea sau închirierea imobilelor existente în patrimoniul său (ternuri, hale industriale,
imobile rezidenţiale);

o

închirierea clădirii cu spaţii office „Ghencea Business Center”, clădire cu suprafaţa
închiriabilă de peste 11.000 mp, gradul de ocupare în anul 2013 fiind de 45,5%.

În exerciţiul financiar 2012, SC Imobiliar Invest SRL şi-a desfăşurat activitatea sub conducerea
administratorului societăţii , având un angajat.

Situaţiile financiare consolidate pentru anul 2013
o

Situaţia consolidată a poziţiei financiare

ACTIV
Disponibilităţi în casierie
Conturi la Banca Centrală
Creanţe asupra instituţiilor de credit
Creanţe din operaţiuni reverse repo
Active financiare deţinute pentru
tranzacţionare
Active financiare disponibile în vederea
vânzării
Investiţii în participaţii
Credite acordate clientelei, net
Imobilizări corporale
Investiţii imobiliare
Imobilizări necorporale
Activ din impozitul amânat
Alte active
Total ACTIV

31
decembrie
2013
112.223
271.030
83.356
395.125

31
decembrie
2012
111.340
269.094
57.325
85.015

31
decembrie
2011
102.882
402.604
7.224
-

Δ

Δ

2013/2012
0,8%
0,7%
45,4%
364,8%

2012/2011
8,2%
-33,2%
693,5%
-

41.802

34.672

43.104

20,6%

-19,6%

1.545.498

2.588.493

1.861.062

-40,3%

39,1%

1.379
1.226.880
149.729
123.689
7.968
6.264
136.453
4.101.396

1.499
1.183.464
152.838
99.194
7.297
1.202
133.194
4.724.627

119.715
1.061.442
154.297
16.847
5.933
3.801
85.252
3.864.163

-8,0%
3,7%
-2,0%
24,7%
9,2%
421,1%
2,4%
-13,2%

-98,7%
11,5%
-0,9%
488,8%
23,0%
-68,4%
56,2%
22,3%

*Valori exprimate în mii RON

Activul total la nivel consolidat la 31.12.2013 a scăzut cu 13,2% comparativ cu cel înregistrat la
31.12.2012, de la 4.725 mil. lei la 4.101 mil, lei, ca urmare a vânzării unei părţi a portofoliului de
titluri de stat al băncii în primul trimestru din 2013, conform strategiei. Astfel, activele financiare
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disponibile în vederea vânzării au înregistrat la 31 decembrie 2013 un sold în scădere cu 40,3%
comparativ cu 31.12.2012.
Disponibilităţile în caserie şi Conturile la Banca Centrală au crescut, comparativ cu 31 decembrie
2012, cu 0,8%, respectiv 0,7%.
Creanţele asupra instituţiilor de credit au înregistrat o creştere cu 45,4%, de la 57,3 mil. lei la
31.12.2012 la 83,4 mil lei la 31.12.2013. Creanţele din operaţiuni reverse repo au crescut cu 364,8%,
indicând o activitate consistentă de astfel de operaţiuni.
Valoarea brută a Creditelor acordate clientelei a înregistrat o creştere cu 3%

la 31.12.2013

comparativ cu 31.12.2012, soldul net al creditelor fiind mai mare cu 3,7%.
Comparativ cu 31.12.2012, Investiţiile grupului în participaţii s-au diminuat cu 8%. Participaţiile la
nivel consolidat includ acţiunile deţinute în Transfond SA., SWIFT, Casa Română de Compensare,
Biroul de Credit, Casa de Compensare Bucureşti, Bursa de Valori Bucureşti, etc. pe care Grupul nu
intenţionează să le cedeze decât în situaţia în care vor exista pe piaţă condiţii favorabile cedării.
Investiţiile imobiliare au crescut cu 24,7% în 2013 datorită reclasificării altor active şi imobilizări
corporale în valoare de 21,9 mil lei.
Ponderile cele mai mari în total activ sunt activele financiare disponibile în vederea vâzării şi
creditele acordate clientelei, de 38% din total activ, respectiv 30%.
PASIV
Datorii privind instituţiile de credit
Datorii din operaţiuni repo şi titluri date cu
împrumut
Instrumente financiare derivate
Datorii privind clientela
Împrumuturi
Pasiv din impozit amânat
Alte datorii
Total datorii excluzând datoriile financiare
către detinătorii de unităţi de fond
Datorii financiare către deţinatorii de unităţi
de fond
Total datorii
Capital social nominal
Prime de capital
Surplus din reevaluarea capitalului social
Acţiuni proprii răscumparate
Rezultatul reportat / (Pierderea acumulată)
Rezerva aferentă activelor financiare
disponibile în vederea vânzării
Rezerva din reevaluare
Alte rezerve
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31
decembrie
2013
46.686

31
decembrie
2012
9.743

31
decembrie
2011
38.496

Δ

Δ

2013/2012
379,2%

2012/2011
-74,7%

693.494

1.678.185

919.908

-58,7%

82,4%

2.819.310
77.474
76
41.528

848
2.509.064
94.660
6.345
67.252

25
2.452.642
112.630
42
35.098

12,4%
-18,2%
-98,8%
-38,3%

3292,0%
2,3%
-16,0%
15007,1%
91,6%

3.678.568

4.366.097

3.558.841

-15,7%

22,7%

26.932

4.930

-

446,3%

3.705.500

4.371.027

3.558.841

-15,2%

22,8%

314.629
1.951
21.809
-1.104
-59.355

314.629
1.951
21.809
-1.552
-108.384

314.629
1.951
24.802
-546
-127.411

0,0%
0,0%
0,0%
-28,9%
-45,2%

0,0%
0,0%
-12,1%
184,2%
-14,9%

15.557

19.193

-5.492

-18,9%

-449,5%

75.177
27.187

79.942
25.862

72.515
24.602

-6,0%
5,1%

10,2%
5,1%
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Total capitaluri proprii atribuibile acţionarilor
companiei-mamă
Interese care nu controlează
Total capitaluri proprii
Total DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII

395.851

353.450

305.050

12,0%

15,9%

45
395.896
4.101.396

150
353.600
4.724.627

272
305.322
3.864.163

-70,0%
12,0%
-13,2%

-44,9%
15,8%
22,3%

*Valori exprimate în mii RON

Datoriile totale la nivel consolidat au înregistrat la 31.12.2013 o scădere cu 15,2% comparativ cu
31.12.2012, respectiv de la 4.371 mil lei la 3.705 mil lei. Această scădere este corelată în acelaşi
timp cu diminuarea portofoliului de titluri de stat.
La data bilanţului, grupul avea împrumuturi în valoare totală de 77,5 mil lei cu Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale pentru programe de finanţare rurală, cu Ministerul Finantelor Publice şi Banca
Europeană de Investiţii.
Datoriile din operaţiuni repo şi titluri date cu împrumut au scăzut cu 58,7%, de la 1.678 mil lei la
31.12.2012, la 693 mil lei la 31.12.2013. Banca a realizat operaţiuni cu titluri date cu împrumut cu
alte instituţii de credit din România. Operaţiunile repo au fost realizate cu Banca Naţională a
României precum şi cu alte instituţii de credit din România.
Datoriile privind clientela la nivel consolidat au înregistrat o creştere cu 12,4% la 31.12.2013, de la
2.509 mil lei (31.12.2012) la 2.819 mil lei (31.12.2013). Acestea se prezintă astfel:

258.583

241.774

280.763

Δ
2013/2012
7,0%

2.560.727

2.267.290

2.171.879

12,9%

4,4%

2.819.310

2.509.064

2.452.642

12,4%

2,3%

2013
Conturi curente şi depozite la vedere
Depozite
la
termen
depozitele colaterale)

(inclusiv

Total

2012

2011

Δ
-13,9%

*Valori exprimate în mii RON

Capitalurile proprii ale Grupului au fost în creştere faţă de perioada similară a anului 2012 cu 12%,
ca urmare a înregistrării profitului din activitatea exerciţiului financiar 2013.
La finalul anului 2013, capitalul social la nivel consolidat se situa la nivelul de 315 milioane lei, fără
a suferi modificări faţă de sfârşitul anului 2012.

o

Situaţia consolidată a profitului sau pierderii şi a altor elemente ale rezultatului
global

Venituri din dobânzi
Cheltuieli cu dobânzile
Venit net din dobânzi
Venituri din comisioane
Cheltuieli cu comisioanele
Venit net din comisioane
Venitul net din tranzacţionare
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31
decembrie
2013
206.097
-132.565
73.532
35.645
-6.432
29.213
21.255

31
decembrie
2012
283.741
-197.541
86.200
43.627
-5.729
37.898
21.001

31
decembrie
2011
237.185
-139.834
97.351
41.819
-3.444
38.375
23.259

Δ

Δ

2013/2012
-27,4%
-32,9%
-14,7%
-18,3%
12,3%
-22,9%
1,2%

2012/2011
19,6%
41,3%
-11,5%
4,3%
66,3%
-1,2%
-9,7%
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Venit net din active financiare disponibile
în vederea vânzării
Alte venituri de exploatare
Venit total din exploatare
Cheltuiala netă aferentă ajustarilor pentru
deprecierea creditelor acordate
Cheltuiala aferentă ajustărilor pentru
deprecierea activelor financiare
Venitul net din exploatare
Cheltuieli cu salariile şi alte elemente
asimilate
Amortizarea imobilizărilor corporale şi
necorporale
Alte cheltuieli de exploatare
Total cheltuieli operaţionale
Cheltuiala aferentă datoriei financiare
către deţinătorii de unităţi de fond
Profit brut/ (pierdere)
Impozit pe profit
Profit net aferent exerciţiului
Alte elemente ale rezultatului global:

83.663

30.071

4.793

178,2%

527,4%

15.703
223.366

22.440
197.610

5.524
169.302

-30,0%
13,0%

306,2%
16,7%

-18.246

-8.288

-45.392

120,1%

-81,7%

-448

-

-

-

-

204.672

189.322

123.910

8,1%

52,8%

-77.832

-78.598

-76.175

-1,0%

3,2%

-10.985

-11.280

-11.363

-2,6%

-0,7%

-82.831
-171.648

-75.280
-165.158

-76.918
-164.456

10,0%
3,9%

-2,1%
0,4%

-2.456

-346

-

609,8%

30.568
11.008
41.576

23.818
-3.947
19.871

-40.546
7.372
-33.174

28,3%
109,2%

-

-4.324

29.386

-48.894

-

-

692

-4.657

7.824

-

-

4.290

4.888

17.382

-12,2%

-71,9%

-386

-325

-2.275

18,8%

-85,7%

272

29.292

-25.963

-99,1%

-

41.848
41.576
41.687
-111
41.848
41.953
-105
0,0132

49.163
19.871
19.963
-92
49.163
49.263
-100
0,0063

-59.137
-33.174
-33.157
-17
-59.137
-59.090
-47
-0,0105

-14,9%
109,2%
108,8%
20,7%
-14,9%
-14,8%
5,0%
109,5%

441,2%
112,8%
-

Elemente care pot fi reclasificate în contul de profit sau pierdere
Câştiguri/(pierderi) din active financiare
disponibile în vederea vânzării
Impozit amânat aferent activelor
financiare disponibile în vederea vânzării

Elemente care nu pot fi reclasificate în contul de profit sau pierdere
Caştiguri din reevaluarea imobilizărilor
corporale
Impozit amânat aferent reevaluării
imobilizărilor corporale
Total alte elemente ale rezultatului global,
după impozitare
Total rezultat global
Profit net / (pierdere) atribuibil (ă) :
Acţionarilor companiei-mamă
Intereselor care nu controlează
Rezultat global atribuibil:
Acţionarilor companiei-mamă
Intereselor care nu controlează
Rezultat pe acţiune (de baza şi diluat)
*Valori exprimate în mii RON

La sfârşitul exerciţiului financiar 2013, Grupul a înregistrat un profit brut de 30,6 mil lei, în creştere cu
28,3% faţă de rezultatul brut obţinut în 2012 (23,8 mil lei). Rezultatul net consolidat în perioada de
raportare a crescut la 41,6 mil lei (2012: 19,9 mil lei), pasivele fiscale având o influenţă pozitivă de
11 mil lei.
Venitul net din dobânzi a scăzut în perioada analizată cu 14,7% comparativ cu 2012 (73,5 mil lei în
2013 vs. 86,2 mil lei în 2012)
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Venitul net din comisioane a scăzut cu 22,9% în 2013, respectiv de la 37,9 mil lei în 2012 la 29,2 mil
lei.
O creştere semnificativă înregistrează Venitul net din active financiare disponibile în vederea
vânzării, respectiv cu 178,2% mai mult decât în exerciţiul financiar 2012.
În perioada de raportare, venitul net din exploatare la nivel consolidat a înregistrat o creştere cu
8,1%, de la 189,3 mil lei în 2012 la 204,7 mil lei în 2013.

o

Situaţia consolidată a fluxurilor de trezorerie
Structura fluxurilor de numerar
Numerar şi echivalente de numerar la începutul
perioadei
Flux de numerar net /(folosit în) activităţi de exploatare
Flux de numerar net din/(folosit în) activitatea de investiţii
Flux de numerar net din /(folosit în) activitatea de
finanţare
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei

2013

2012

2011

508.958

510.863

575.142

220.920
1.350.571

-265.51
-398.93

-11.931
-849.79

1.235.542

662.529

797.444

844.907

508.958

510.863

*Valori exprimate în mii RON

Evenimente apărute după încheierea exerciţiului financiar 2013
După închiderea exerciţiului financiar 2013 au avut loc evenimente cu impact asupra structurii
acţionariatului cu drept de vot, componenţei Consiliului de Supraveghere, mandatului
Directoratului şi asupra proiectelor Băncii aflate în derulare.
Modificările în structura acţionariatului cu drept de vot s-au produs ca urmare a arestării
preventive în vederea cercetării penale în dosarul Carpatica Asig a acţionarului majoritar Ilie
Carabulea (finele lunii ianuarie 2014), a dispunerii de către Banca Naţională a României a măsurii
de consemnare a constituirii grupului de persoane fizice ce acţioneaza concertat şi care deţin
participaţii calificate la Banca Comercială Carpatica SA, format din acţionarii semnificativi dl.
Carabulea Ilie şi dl. Tănase Corneliu, a dispunerii la data de 12 martie 2014 a suspendării exercitării
drepturilor de vot şi posibilităţii de a achiziţiona acţiuni noi ale Băncii pentru deţinerile directe şi
indirecte de către cei doi acţionari (57,05862%), a vânzării de către dl. Tănase Corneliu a 9,95%
din acţiunile deţinute şi a efectuării succesiunii în urma decesului d-lui Olivo Lucio, acţionar
semnificativ care deţinea 5,76% din capitalul social al Băncii Comerciale Carpatica SA.
Anterior suspendării drepturilor de vot de către BNR, acţionarii Ilie Carabulea şi Corneliu Tănase au
solicitat Directoratului Băncii Comerciale Carpatica SA să convoace AGA pentru data de 10
Aprilie 2014 şi includerea pe ordinea de zi a aprobării modificării art. 18, alineat 18.2 si art. 21,
alineat 21.1 din Actul constitutiv, respectiv aprobarea reducerii numărului membrilor Consiliului de
Supraveghere şi ai Directoratului de la 5 la 3.
Directoratul a introdus un punct suplimentar pe ordinea de zi solicitată de către acţionari,
respectiv împuternicirea Directoratului Băncii pentru a analiza şi identifica eventuale oportunităţi
de dezvoltare a Băncii prin realizarea unei fuziunii şi, în cazul în care există o astfel de oportunitate,
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pentru a întocmi proiectul de fuziune care va fi supus spre aprobare Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor.
Consiliul de Supraveghere a prelungit mandatul Directoratului pentru o perioadă de 4 ani.
Numărul membrilor şi componenţa Directoratului nu au fost schimbate în raport cu anul 2013.
Banca Naţională a României a aprobat în 11 martie 2014 numirea d-lui Ionuţ Pătrăhău ca
membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii Comerciale Carpatica.
La acest moment nu există alte evenimente semnificative privind situaţia Băncii Comerciale
Carpatica SA, influenţa acţionariatului care nu îndeplineşte criteriile reputaţionale şi acţionează
concertat fiind limitată prin suspendarea dreptului de vot de către Banca Naţională a României.
Banca Comercială Carpatica SA îndeplineşte la acest moment condiţiile de solvabilitate impuse
de către Banca Naţională a României şi dispune de o lichiditate imediată de 38,08%. Cu toate
acestea, planurile de dezvoltare şi necesarul de capital aferent pot fi afectate ca urmare a
evenimentelor cu impact reputaţional menţionate mai sus, generate de structura acţionariatului.

Dezvoltarea previzibilă a entităţilor din perimetrul de consolidare al Băncii în anul 2014
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA şi-a propus următoarele obiective pentru anul 2014:
o

Rezultate previzionate pe linii de business

Având în vedere modificările aduse structurii Băncii în cursul anului 2013, alocările bugetare au
fost redefinite. În acest sens, profitul bugetat de 37,7 mil. lei pentru anul 2014 este împărţit pe linii
de business şi soluţii alternative.
linii de business: 27 mil. lei, din care:
Comercial: +6,3 mil. lei
Soluţii active: -3,5 mil. lei
Trezorerie: +24,2 mil. lei
soluţii alternative: 10,7 mil. lei.

o

Plasamente & finanţări

Comparativ cu soldul de la 31.12.2013, se previzionează următoarele:
creditele (principal) vor creşte cu cca. 23%
sursele atrase de la clientela nebancară vor creşte cu 7%
plasamentele în titluri se vor menţine la acelaşi nivel înregistrat (ca medie) în 2013
datoriile privind instituţiile de credit se vor reduce cu 40%
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o

Venituri & Cheltuieli
venitul net din dobânzi va creşte cu 29%
veniturile nete din tranzacţionare vor scădea cu 56%
veniturile din comisioane vor creşte cu 16%
veniturile nete din derecunoaşterea creditelor vor creşte cu 65%
cheltuielile cu angajaţii vor scădea cu 3,5%
cheltuielile cu amortizarea vor creşte cu 7%
cheltuielile operaţionale vor creşte cu cca. 9%
veniturile din soluţii alternative vor constitui o sursă importantă în obţinerea rezultatului
previzionat, fiind generate de proiectele începute în cursul anului 2013 şi cele în curs de
implementare

o

Investiţii

Planul de investiţii pentru 2014 este structurat pe următoarele secţiuni:
Proiecte şi soluţii IT: achiziţii de software sau mijloace fixe pentru proiecte specifice, deja
implementate sau în curs de implementare, ca de exemplu: licenţe Oracle, SQL Server,
modulul de Business Intelligence – Componentele Bugetare şi Profitabilitate, proiectul
pentru Call Center, aplicaţie personalizare extrase, up-grade platforma „Internet Banking”,
extindere servicii Western Union, pe canale alternative (reţea ATM, Internet Banking),
implementare FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);
Dotări cu tehnica: achiziţionarea de staţii de lucru portabile cu licenţe şi a altor mijloace
fixe.
Birotică şi echipamente de casierie: achiziţionarea de aparatură pentru înlocuirea celei
vechi (copiatoare, case de bani agrementate, automate schimb valutar) sau pentru
dezvoltarea afacerii (masini de numărat cupiuri - Centre BCC de numerar, automate de
transfer cash - Kiosk);
Sisteme de siguranţă: relocarea/reamenajarea/restrângerea sistemelor de securitate
pentru cca. 25% din unităţi, îmbunătăţirea sistemului camerelor de valori, up-grade sisteme;
Amenajări şi reamenajări spaţii: lucrări executate asupra locaţiilor BCC, respectiv
relocări/reamenajări/restrângeri, sistem automat de stingere incendiu la servere, sisteme
mecano-fizice agrementate la camerele de valori, înlocuire/montare sisteme climatizare
unităţi, reamenajare sediu central BCC.
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Pentru anul 2014, bugetul alocat investiţiilor se ridică la 11,4 mil lei şi va fi direcţionat după cum
urmează:
Nr.
I.
III.
IV.
V.
VI.

Grupa de investiţii
Proiecte şi soluţii IT
Dotări cu tehnică
Birotică şi echipamente de casierie
Sisteme de siguranţă
Amenajări şi reamenajări spaţii bancare

Valoare (mil. lei)
4,9
0,2
1,3
0,4
3,4

Amenajări şi reamenajări spaţii imobile deţinute în vederea
vânzării/închirierii
TOTAL
VII.

1,2
11,4

În cazul în care au loc evoluţii neprevăzute legate de: veniturile Băncii, pierderi suplimentare din
deprecierea activelor, insolvenţe ale debitorilor, mediul economic în continuare dificil, diminuări
de valori ale activelor şi scăderea altor venituri operaţionale, nivel redus al recuperărilor, scăderea
marjelor de dobândă, efectul acestora ar putea duce la scăderea ratei de solvabilitate a Băncii
sub nivelul reglementat de Banca Naţională a României, iar pentru a îndeplini această cerinţă
Banca ar putea solicita acţionarilor majorarea fondurilor proprii.
S.S.I.F. CARPATICA INVEST SA şi-a propus pentru anul 2014 următoarele obiective:
•
•
•
•
•

îmbunătăţirea imaginii firmei
creşterea numărului de clienţi activi
îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite
diversificarea portofoliului de servicii oferite clienţilor
îmbunătăţirea activităţii de instruire a personalului
- prin organizarea de cursuri de pregătire specifice pieţei de capital
- reatestarea profesională a brokerilor

În anul 2014, eforturile SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT vor fi canalizate spre creşterea
activelor aflate în administrare prin cele 3 fonduri. În acest sens se vor dezvolta împreună cu BCC
programe de stimulare a distribuţiei unităţilor de fond prin intermediul unitătilor băncii.
De asemenea, se va urmări dezvoltarea gamei de produse în funcţie de oportunităţile existente
pe piaţă.
IMOBILIAR INVEST SRL are următoarele obiective pentru 2014:
Pentru perioada următoare, 2014 – 2018, executivul firmei îşi propune menţinerea actualelor linii
de business dar şi dezvoltarea unei noi linii de business oferite de procedura insolvenţei, şi anume
administrarea imobilelor existente în patrimoniul societăţilor în lichidare.
Astfel, în următoarea perioadă societatea va continua administrarea clădirii de birouri “Ghencea
Business Center” din Bucureşti şi urmăreşte creşterea gradului de închiriere a spaţiilor de birouri de
la 45,5% în prezent la 60% în anul 2014 şi 70% în anul 2015, ceea ce va conduce la creşterea
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eficienţei exploatării acestui activ aflat în patrimoniul Grupului Financiar Carpatica. Pentru
atingerea obiectivului de mai sus societatea a demarat la finalul lunii octombrie 2013 un program
de marketing intensiv, apelând la societăţi specializate în promovarea acestui gen de proprietate
şi crescând expunerea pe mediile on-line.
De asemenea, vor fi intensificate eforturile societăţii pentru valorificarea propriilor imobile şi
recuperarea creanţelor garantate cu bunuri imobile.
Totodată, executivul companiei îşi propune pentru anul 2014 diversificarea sferei de activitate
imobiliară, prin ofertarea de servicii „property management”.

Activităţi în domeniul cercetării-dezvoltării
Implementarea zonei unice de plăţi în euro (Single European Payment Area – SEPA) a fost
realizată cu succes de către Banca Comercială Carpatica în anul 2013. Proiectul SEPA se referă la
procesarea, compensarea și decontarea plăților de retail în euro - atât naționale, cât și
transfrontaliere - iniţiate sau primite de la alte bănci din Europa (inclusiv din România).
Din punct de vedere al sistemului informatic, în semestrul al II-lea al anului 2013 a fost demarat
proiectul de revizuire a soluţiei tehnice (aplicaţie informatică) pentru nevoile şi cerinţele reale ale
funcţiunii de resurse umane. Astfel, au fost reproiectate şi sunt în curs de finalizare toate cele trei
module ale aplicaţiei informatice existente: salarizare, pontaj şi evaluarea performanţei.

Acţiuni la Banca Comercială Carpatica în contul entităţilor consolidate
La 31.12.2013, entităţile din perimetrul de consolidare deţineau acţiuni în capitalul social al Băncii
astfel:
Nr. crt.
1

FDI CARPATICA GLOBAL- SAI CARPATICA AM

1.968.500

Valoare
(lei)
196.850

2

FDI CARPATICA STOCK - SAI CARPATICA AM

13.007.502

1.300.750

Denumire

Nr. acţiuni

Utilizarea instrumentelor financiare derivate
În cursul anului 2013, entităţile din perimetrul de consolidare nu au tranzacţionat instrumente
financiare derivate pe piaţa futures a SIBEX.
Banca foloseşte, în principal, următoarele categorii de instrumente financiare derivate:
•

contracte futures pe cursul de schimb

•

swap valutar

•

forward pe cursul de schimb

•

alte instrumente financiare derivate pe riscul de credit

Evaluarea acestor instrumente financiare se efectuează respectând prevederile legale în vigoare.
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Managementul riscului la nivelul entităţilor din perimetrul de consolidare
Riscul este administrat prin procese şi proceduri special definite. Evaluarea internă a Grupului a
determinat următoarele riscuri semnificative – risc de credit, risc de piaţă, risc de lichiditate, risc
operaţional şi risc reputaţional. Totodată, politica Grupului urmăreşte riscul strategic în cadrul
planificării afacerii şi riscul de conformitate în cadrul activităţii zilnice.
Politicile sunt astfel structurate încât să acopere ariile de identificare, evaluare, monitorizare sau
control şi reducere a nivelului acestor riscuri.
Structura de conducere a băncii este responsabilă pentru stabilirea profilului şi
strategiilor/politicilor de risc, fiecare structură din bancă urmând a gestiona riscul activităţii proprii.
În cadrul Grupului este stabilită o structură care administrează riscul la nivel global (Direcţia Risc),
funcţia de control al riscului fiind alocată unei unităţi speciale din cadrul structurii menţionate.
Unitatea de control risc este responsabilă de monitorizarea conformităţii activităţii derulate cu
politicile de risc şi sistemul de limite al Băncii, de adecvarea capitalului Băncii la riscuri, fiind şi
celula cheie în cadrul sistemului de raportare.
Totodată, echipa de risc este implicată în evaluarea fiecărei tranzacţii care presupune asumarea
de noi riscuri, de evaluarea riscurilor aferente produselor noi şi activităţilor semnificative.
Sistemul de raportare a fost parametrizat pentru a asigura o comunicare directă şi rapidă către
Directorat şi Consiliul de Supraveghere, acestora fiindu-le prezentate, de către unitatea de control
risc, rapoarte lunare privind expunerile la riscuri, precum şi rapoarte privind riscurile care au
depăşit nivele acceptate (ori de cate ori apar) cu măsuri de gestiune a acestor excepţii.
Totodată, în cadrul Băncii, există organizat un Comitet de Risc (în subordinea Directoratului şi în
subordinea Consiliului de Supraveghere) care analizează lunar sau ori de câte ori este convocat,
expunerile la riscuri.
Monitorizarea şi controlul riscurilor este derulată, în primul rând, cu ajutorul sistemului de limite, pe
care Banca l-a impus fiecărui risc semnificativ. Limitele sunt monitorizate zilnic în cadrul unităţii de
control risc, asigurându-se şi o comunicare zilnică către membrii Directoratului. Limitele sunt
stabilite pe nivel de activitate, pe nivel de client (pentru a evita riscul de concentrare), pe
sectoare/industrii, pe tipuri de produse. În cazul în care indicatorii de risc cresc alarmant, pentru a
controla riscul, Banca intervine şi impune limite sau dispune alte măsuri de control. Limitele sunt
revizuite cel puţin anual, validarea noilor nivele fiind în competenţa Directoratului. Limitele au in
vedere, în primul rând, toleranţa şi apetitul la risc al Băncii, indicatori care sunt stabiliţi prin
strategia generală de risc.
Menţionăm că Banca s-a adaptat la rigorile ICAAP, stabilind modele proprii de cuantificare a
cerinţei interne de capital. Un rol important în cadrul acestui exerciţiu îl constituie simulările de
criză, pe care Banca le derulează cu frecvenţă trimestrială.
Pentru a reduce riscul, în concordanţă cu politica sa şi profilul de risc, Banca foloseşte colateralul
şi trasferul prin asigurare (riscul de credit). De asemenea, în cadrul riscului operaţional se folosesc
asigurările.
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Riscul de piaţă
Riscul de piaţă este riscul ca valoarea justă sau fluxul de numerar viitor aferent instrumentelor
financiare să fluctueze datorită schimbărilor în variabilele pieţei. Grupul a clasificat expunerile la
riscul de piaţă în expuneri aferente portofoliului de tranzacţionare şi expuneri din afara acestuia.
Riscurile din prima categorie sunt gestionate şi monitorizate cu ajutorul modelului Value-at-Risk
(VaR). Riscurile din a doua categorie sunt gestionate şi monitorizate cu ajutorul altor analize de
senzitivitate.
Riscul valutar
Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare să fluctueze datorită modificării
cursurilor de schimb. Conducerea a stabilit un set de limite pentru a administra riscul valutar. În
concordanţă cu politica Grupului, poziţiile sunt monitorizate zilnic pentru a ne asigura că acestea
sunt menţinute în limitele stabilite. De asemenea, Banca Naţională a României a stabilit o serie de
limite valabile pentru întreg sistemul, pe care Grupul trebuie sa le respecte zilnic. Grupul se
protejează împotriva variaţiilor cursului valutar prin operaţiuni de tip swap şi forward.
Riscul de credit
Riscul de credit reprezintă riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca
urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în
îndeplinirea celor stabilite.
Pentru a administra acest risc, Grupul aplică propria politică, gestiunea riscului fiind structurată pe
etape de identificare, evaluare, control şi reducere. În concluzie, fiecărei tranzacţii i se supun
proceduri speciale prin care Grupul încearcă să îşi asigure poziţia creată în urma expunerii
asumate.
Riscul de lichiditate şi managementul fondurilor
Riscul de lichiditate este riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului,
determinat de incapacitatea instituţiei de credit de a-şi îndeplini obligaţiile la scadenţa acestora.
Pentru compararea intrărilor cu ieşirile de fonduri se foloseşte repartizarea pe benzi de scadenţă a
activelor, pasivelor şi elementelor din afara bilanţului în funcţie de maturitatea reziduală.
În scopul continuării activităţii, Banca se asigură că deţine o poziţie a lichidităţii pozitivă şi că sunt
asigurate condiţiile pentru a procura suficientă lichiditate pentru a satisface nevoile zilnice de
fonduri.
Banca se asigură că deţine un stoc de active care pot fi utilizate ca şi garanţii financiare,
reprezentate atat de active gravate de sarcini, cât şi de active libere de sarcini. Scopul deţinerii
acestor active îl reprezintă asigurarea finanţării pasivelor cu exigibilitate imediată sau acoperirea
cererilor neasteptate/ neanticipate de numerar.
Complementar, Banca menţine şi sume în rezerva minimă obligatorie solicitată prin reglementările
BNR, calculate la 31 decembrie 2013 cu un procent de 15% din depozitele în lei şi cu un procent
de 20% din depozitele în valută ale clienţilor.
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Banca dispune, de asemenea de un sistem de limite pentru asigurarea unei lichidităţi adecvate.
Pentru Bancă este importantă şi asigurarea unui nivel adecvat al lichidităţii imediate ca raport
dintre activele lichide libere de sarcini şi sursele atrase şi împrumutate.
Riscul de rambursare anticipată
Riscul de rambursare anticipată este riscul ca Banca să înregistreze o piedere financiară ca
urmare a rambursării anticipate a împrumutului de către o contrapartidă mai repede decat este
stabilit contractual.
Operaţiunile de aceasta natură afectează cash-flowul Băncii, în ceea ce priveşte siguranţa
veniturilor din dobânzi şi comisioane de administrare. Managementul acestui risc este asigurat
prin decizii care tratează contractual solicitări de această natură provenite din partea clienţilor.
În acest sens, Banca solicită clientului o despăgubire, care se percepe diferit, în funcţie de
calitatea contrapartidei. Pentru a diminua impactul riscului, alături de comisionul de rambursare
anticipată, Banca trece pe venituri comisioanele percepute la acordarea creditelor, comisioane
care în mod uzual sunt deferate pe toata perioada de creditare, în cazul în care clientul nu
solicită rambursarea în avans.
În condiţiile actuale de piaţă, Banca consideră că operaţiunile de rambursare anticipată nu au
un efect semnificativ asupra cash-flow-ului.
Riscul operaţional
Riscul operaţional reprezintă riscul de pierdere determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme şi
resurse umane inadecvate sau care nu şi-au îndeplinit funcţia în mod corespunzător, fie de
evenimente şi acţiuni externe.
Riscul operaţional include şi riscul legal apărut ca urmare atât a amenzilor, penalităţilor şi
sancţiunilor de care Banca este pasibilă în caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a
dispoziţiilor legale sau contractuale, cât şi datorită faptului că drepturile şi obligaţiile contractuale
ale băncii şi/sau ale contrapartidei sale nu sunt stabilite în mod corespunzător.
De asemenea riscul operaţional include şi riscul aferent tehnologiei informaţiei (IT) care se referă
la riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului, determinat de
inadecvarea strategiei şi politicii IT, a tehnologiei informaţiei şi a procesării informaţiei, cu referire la
capacitatea de gestionare, integritatea, controlabilitatea şi continuitatea acesteia, sau de
utilizarea necorespunzătoare a tehnologiei informaţiei.
Banca nu poate elimina în totalitate efectele determinate de manifestarea riscului operaţional,
dar dispune de măsuri de control şi limitare a acestui tip de risc.
Riscul reputaţional
Este riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului determinat de
percepţia nefavorabilă asupra imaginii unei instituţii de credit de către clienţi, contrapartide,
acţionari, investitori sau autorităţi de supraveghere.
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Având în vedere evenimentul de risc reputaţional produs în ianuarie 2014 legat de Carpatica
Asig, Banca a decis constituirea unei cerinţe de capital intern conform rezultatelor prezentate mai
jos, rezultat cu care va fi diminuat de altfel şi profitul auditabil la iunie, septembrie şi decembrie
2014.
Observaţii
(1)

Media soldului depozitelor interbancare
atrase în anul 2013

(2)

Rata dobânzii aferente
creditare BNR (Lombard)

(3)=(1)x(2)

Costul de finanţare suplimentar

(4)
(5)=(3)+(4)

facilităţii

de

34.109
7%

Valabilă la 31.12.2013

2.388

Nerealizare venituri nete bugetate din
iniţiative noi

1.925

Cerinţă capital intern risc reputaţional

4.313

Pe baza bugetului de
venituri şi cheltuieli
2014 - linia “Venituri din
iniţiative noi”

*Valori exprimate în mii RON

Riscul de capital
Obiectivul principal al managementului capitalului este îndeplinirea cerinţelor externe legate de
capital, menţinerea unor rate de capital sănătoase pentru sprijinirea afacerii şi maximizarea valorii
acţionariatului. Banca îşi gestionează structura capitalului şi face ajustările necesare pentru a se
alinia la modificările condiţiilor economice şi a riscului caracteristic activităţii sale.
Grupul menţine un nivel al fondurilor proprii care să poată fi utilizat în orice moment şi cu prioritate
pentru a acoperi riscurile inerente din activitate, să nu implice costuri fixe pentru grup şi să fie
efectiv puse la dispoziţia acesteia, respectiv să fie integral platite.
Fondurile proprii ale Grupului sunt formate din fonduri proprii de nivel I şi fonduri proprii de nivel II.
În fondurile proprii de nivel I se includ capitalul social, primele de capital, rezervele (toate
rezervele mai puţin rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale), ajustate cu obligaţiile
fiscale aferente previzibile la data calculării fondurilor proprii, profitul auditat şi se deduce
valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilizărilor necorporale.
Fondurile proprii de nivel II includ rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale, ajustate cu
obligaţiile fiscale aferente, previzibile la data calculării fondurilor proprii.
Din fondurile proprii de nivel I şi II Banca deduce valoarea acţiunilor şi a altor titluri de capital
deţinute în instituţii de credit şi financiare care depăşesc 10% din capitalul social al acestora.
Adecvarea capitalului Băncii presupune menţinerea unui capital corespunzător în raport cu
natura şi profilul de risc al Băncii. Pentru stabilirea gradului de adecvare al capitalului se are în
vedere efectul riscurilor de credit, de piaţă şi a altor riscuri asupra condiţiei financiare a Băncii.
Tipurile şi mărimea riscurilor, în activitatea Băncii determină în ce măsura capitalul ar trebui să se
situeze deasupra nivelului minim impus de reglementări pentru a face faţă unor consecinţe
nedorite. Este monitorizat folosind măsuri, reguli şi rate stabilite de Banca Naţională a României,
respectiv indicatorul de solvabilitate. Banca s-a încadrat în indicatorii impuşi de Banca Naţională
a României pentru adecvarea capitalului (10 % în 2013 şi 10 % în 2012).
Indicatorul de solvabilitate al Băncii la 31.12.2013 se situează la un nivel de 12,32%.
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Capital reglementat (mii lei)

2013

2012

2011

Fonduri proprii de nivel I

221.269

197.882

120.585

Fonduri proprii de nivel II

-

16.576

77.022

221.269

214.458

197.607

1.795.996

1.810.303

1.689.999

12,32%

11,85%

11,69%

Total fonduri proprii
Active şi elemente din afara bilanţului,
ajustate în funcţie de risc
Indicatorul de solvabilitate
* Include si profitul anului.

Pe parcursul anului 2013, activitatea de administrare a riscurilor de către societăţile autorizate şi
supravegheate de ASF, respectiv SSIF Carpatica Invest SA şi SAI Carpatica Asset Management SA,
s-a realizat prin respectarea Regulamentelor BNR/CNVM privind administrarea riscurilor şi
adecvarea capitalului, iar reglementările interne au fost armonizate cu
cerinţele Băncii
Comerciale Carpatica.
Cele două societăţi au transmis periodic către structurile Băncii rapoarte privind portofoliul de
tranzacţionare, indicatorii de lichiditate şi raportări privind adecvarea capitalului şi expunerile
mari.
Situaţiile financiare anuale consolidate ale Grupului la 31 decembrie 2013 au fost întocmite în
conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aşa cum au fost
adoptate de Uniunea Europeană.
Situaţiile financiare consolidate cuprind situaţiile financiare ale Băncii şi ale entităţilor incluse în
perimetrul de consolidare, la data de şi pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013.
Situaţiile financiare ale filialelor au fost pregătite pentru aceeaşi perioadă de raportare ca a
Băncii şi folosind aceleaşi politici contabile.
Toate soldurile între societăţile din Grup, tranzacţiile, veniturile şi cheltuielile, pierderile şi câştigurile
rezultate din tranzacţiile între societăţile din Grup sunt eliminate în totalitate. Filialele sunt
consolidate în totalitate pentru tot anul financiar încheiat la 31 decembrie 2013.
Conducerea Grupului consideră că întreprinde toate măsurile necesare pentru sprijinirea
sustenabilităţii şi creşterii afacerilor Grupului în condiţiile actuale, prin:
• monitorizarea constantă a poziţiei de lichidităţi şi a dependenţei excesive de anumite
categorii de surse;
• previzionarea pe termen scurt a poziţiei nete de lichiditate;
• obţinerea angajamentului acţionarilor privind sprijinul continuu al acestora pentru
operaţiunile din România ale Grupului;
• examinarea termenilor şi condiţiilor din acordurile de finanţare şi luarea în considerare a
implicaţiilor obligaţiilor impuse şi riscurilor identificate, cum ar fi datele de scadenţă, sau a
implicaţiilor oricăror alte termene sau clauze care ar putea să fi fost încalcate sau care ar putea fi
încalcate în viitorul apropiat.

Preşedintele Directoratului
Johan Gabriels
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