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Anul financiar:
Data raportului:

2016
27.03.2017

Denumirea societatii:
Sediul social:

Banca Comerciala Carpatica SA
Bucuresti, Strada Ion Brezoianu Actor, nr. 31, et. 1, 2
si mansarda, sector 1, Bucuresti
RO 11447021
J40/9252/2016
+40 21 313 30 44
220.274.282,20 lei

Cod unic de inregistrare fiscala:
Numar de ordine la Registrul Comertului:
Telefon/fax:
Capital social subscris si varsat:
Piata reglementata unde
sunt tranzactionate actiunile emise:
Data listarii la BVB:
Principalele caracteristici ale valorilor
mobiliare emise de societatea comerciala:

Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Premium, sub simbolul „BCC”
09.06.2004 (categ. a II-a), respectiv 26.04.2005 (categ. I)
2.202.742.822 actiuni nominative, ordinare,
fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei

1. Despre companie si actionari
Banca Comerciala Carpatica (denumita in continuare „Banca” sau „BCC”) este o societate pe actiuni, infiintata in
anul 1999 la Sibiu, avand actualmente sediul social in Bucuresti, fiind autorizata ca institutie de credit pentru
desfasurarea de activitati bancare pe teritoriul Romaniei, conform OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si
adecvarea capitalului.
Banca Comerciala Carpatica si-a schimbat in cursul anului 2016 sistemul de administrare, trecand in luna aprilie 2016
de la administrarea in sistem dualist, reprezentat de Consiliul de Supraveghere si Directorat la administrarea in
sistem unitar, reprezentat de Consiliul de Administratie si Comitetul Directorilor, in concordanta cu marimea, natura
si complexitatea activitatii desfasurate de Banca.
Banca Comerciala Carpatica SA opereaza o larga gama de produse si servicii bancare pentru clienti persoane fizice
si juridice, cuprinzand in principal:
- atragerea depozitelor;
- gestionarea lichiditatilor;
- activitati de creditare in lei si valuta;
- operatiuni de incasari si plati in lei si valuta.
La data de 31.12.2016, Banca Comerciala Carpatica SA detinea o retea de 79 de agentii (113 unitati teritoriale la
data 31.12.2015).
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Grupul din care face parte Banca Carpatica la data situatiilor financiare (31.12.2016)
Banca Comerciala Carpatica SA (BCC) este filiala a Patria Bank, facand astfel parte din Grupul Patria Bank SA, care
include:
- Patria Bank SA, institutie de credit autorizata pentru desfasurarea de activitati bancare pe teritoriul
Romaniei;
- Banca Comercială Carpatica SA;
- Patria Credit IFN SA, institutie financiara nebancara, autorizata de Banca Nationala a Romaniei pentru a
desfasura activitati de creditare pe teritoriul Romaniei, inscrisa in Registrul General al institutiilor financiare
nebancare tinut de BNR, specializata in creditarea rurala;
- SAI Carpatica Asset Management SA, firma de investitii autorizata de ASF (Autoritatea de Supraveghere
Financiara din Romania);
- S.A.I. Patria Asset Management SA (fosta S.A.I. Intercapital Investment Management SA), firma de
investitii autorizata de ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania).
Astfel, BCC face obiectul consolidarii in situatiile financiare consolidate ale societatii-mama Patria Bank SA, care, in
calitatea sa de institutie de credit-mama la nivelul Romaniei, consolideaza Banca Comerciala Carpatica SA atat la
nivel contabil, cat si la nivel prudential.
Patria Bank detine 64,16% din capitalul social al Bancii Comerciale Carpatica SA, fiind la data prezentului raport
acţionarul majoritar al Băncii, iar principalul acţionar indirect al Băncii (BCC) este fondul de investiţii Emerging
Europe Accession Fund Cooperatief U.A. („EEAF”), despre care prezentam mai multe detalii in sectiunea urmatoare.
De asemenea din Grupul Bancii mai fac parte o serie de alte investitii ale actionarului majoritar indirect EEAF, care
activeaza in alte industrii decat cea financiara, precum: Deutek SA (industria vopselelor, Romania), STAR Storage SA
(industria IT, Romania), Elefant Online SA (comert on-line, Romania), FrontEx International Services Ltd. (Bulgaria),
iar Lista partilor afiliate Bancii este prezentata in Anexa 1 la prezentul raport.
Banca a desfasurat activitati comerciale la un nivel redus cu alte parti ale grupului din care face parte, cu exceptia
institutiei-mama.
Banca Comerciala Carpatica SA este societatea mama a urmatoarelor filiale, toate avand sediul in Romania:
- SAI Carpatica Asset Management SA (impreuna cu fondurile de investitii administrate: FDI Carpatica Stock,
FDI Carpatica Global, FDI Carpatica Obligatiuni);
- SSIF Carpatica Invest SA (in curs de dizolvare); avand in vedere decizia de dizolvare precum si impactul
nesemnificativ al consolidarii SSIF Carpatica Invest SA, Grupul a luat decizia de a modifica perimetrul de
consolidare in anul 2016 excluzand SSIF Carpatica Invest SA. Grupul a consolidat SSIF Carpatica Invest SA la
31 decembrie 2015 insa a provizionat integral activul net al acestuia;
- Imobiliar Invest SRL (in curs de lichidare voluntara).
Toate filialele bancii prezentate mai sus (cu exceptia SSIF Carpatica Invest), inclusiv cele trei fonduri de investitii
administrate de SAI Carpatica Asset Management SA, au fost incluse in perimetrul de consolidare contabila la
intocmirea situatiilor financiare consolidate pentru anul 2016.
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Modificari care au avut loc in cursul anului 2016 – schimbarea actionarului majoritar
In data de 31.12.2015 Patria Bank SA si-a exprimat interesul de a realiza subscrierea de actiuni noi ale Bancii in cadrul
unui plasament privat, iar in urma unui proces de due-diligence desfasurat in perioada 31.12.2015-28.01.2016,
Patria Bank SA a transmis Bancii in data de 28.01.2016 o oferta angajanta neconditionata de a subscrie actiunile noi
ale Bancii in cadrul unui plasament privat. Prin urmare, in data de 29.01.2016 Patria Bank SA a achizitionat un numar
de 986.663.916 actiuni noi ale Bancii, la un pret de 0,1001 lei/actiune, contravaloarea capitalului social subscris si
varsat si a primei de emisiune fiind de 98.765.058 lei. Suplimentar, in data de 28.01.2016 Patria Bank SA a
achizitionat de pe piata secundara, de la actionarii fara drept de vot, un numar de 220.274.282 actiuni emise de
Banca.
In urma inregistrarii majorarii de capital la Registrul Comertului si a obtinerii Certificatului de Inregistrare a Valorilor
Mobiliare la ASF, incepand cu data de 18.02.2016, Patria Bank SA detinea 54,7925% din capitalul social al Bancii
Comerciale Carpatica SA. Avand in vedere faptul ca Patria Bank SA detinea mai mult de 33% din capitalul social al
Bancii, aceasta a demarat derularea ofertei publice de preluare obligatorie, in baza Documentului de oferta publica
de preluare obligatorie aprobat de ASF prin Decizia 465/25.02.2016, aceasta oferta publica desfasurandu-se in
perioada 02.03.2016 -22.03.2016. Prin oferta publica de preluare Patria Bank SA a achizitionat 206.400.818 actiuni
ale Bancii Comerciale Carpatica SA, reprezentand 9,37% din actiunile totale ale BCC.
Astfel, in urma acestor etape, incepand cu 25.03.2016 Patria Bank SA detine 64,16% din capitalul social al Bancii
Comerciale Carpatica SA, Patria Bank devenind astfel acţionarul majoritar al Băncii Comerciale Carpatica SA, aceasta
din urmă devenind membră a Grupului Patria Bank.
Patria Bank SA (fosta Nextebank SA) este o institutie de credit romaneasca infiintata in anul 1993 la Targu Mures
sub numele de Banca de Credit si Dezvoltare Romexterra. EEAF Financial Services BV a achizitionat de la MKB Bank
Zrt. Ungaria (filiala a Bayerische Landesbank) pachetul majoritar de actiuni reprezentand 98% din capitalul social al
Nextebank SA (redenumita initial MKB Romexterra si apoi Nextebank SA) si in cursul anului 2016 schimba numele
bancii in Patria Bank SA.
Acţionarul principal al Patria Bank SA este EEAF Financial Services B.V., societate inregistrata in Olanda si detinuta
integral de fondul de investiţii Emerging Europe Accession Fund Cooperatief U.A. (EEAF), acesta din urma devenind
astfel principalul acţionar indirect al Patria Bank SA. Fondul de investitii EEAF este al treilea fond de private equity
al carui consultant investitional este Axxess Capital Partners si reuneşte ca investitori semnificativi importante
instituţii financiare internaţionale (bănci multilaterale de dezvoltare) precum:





BERD - Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare,
FEI - Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene de Investiţii (BEI),
BSTDB - Banca de Dezvoltare a Regiunii Mării Negre,
DEG - Banca de Dezvoltare parte a grupului bancar KFW.

Axxess Capital Partners este un consultant pentru fonduri de investiţii de tip private equity, avand o experienţă
investiţională de peste 15 ani în România şi în regiunea Central-Est Europeană, care include investiţii în peste 35 de
companii din România şi alte ţări din Europa de Sud-Est. Echipa Axxess Capital deţine o importantă experienţă în
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sectorul financiar-bancar, cu 10 investiţii de succes în companii din zona serviciilor financiare, din care 7 astfel de
investiţii în România.

Structura actionariatului
La data de 31.12.2016, conform datelor inscrise la Depozitarul Central, structura actionariatului Bancii Comerciale
Carpatica SA era urmatoarea:
Numar actiuni (mii)

Valoare nominala (lei)

%

2.018.069,87

201.806.987

91,62

520.147,61

52.014.761

23,62

1.497.922,26

149.792.226

68

Capital strain

184.672,95

18.467.295

8.38

Persoane fizice

142.026,91

14.202.691

6.45

Persoane juridice

42.646,04

4.264.604

1.94

2.202.742,78

220.274.282

100,0

Capital romanesc
Persoane fizice
Persoane juridice

Total

Structura actionariatului BCC la 31.12.2016
6.32%

5.78%

5.28%
18.46%
64.16%
Patria Bank SA
Carabulea Ilie
Grup actionari italieni
alte persoane fizice
alte persoane juridice

Nume actionar
Actionari
fara drept
de vot

Ilie Carabulea
Daniela Tanase

Numar actiuni (mii)

Valoare nominala (lei)

%

406.669,49

40.666.949

18,46

1.235,51

123.551
40.790.500

0,0005
18,46
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In anul 2016 nu au fost cazuri de achizitionare / rascumparare a propriilor actiuni de catre Banca.
La data de 31.12.2016, situatia actiunilor emise de Banca Comerciala Carpatica detinute de filiale (entitati din
perimetrul de consolidare) se prezinta astfel:
Nr. crt.
Denumire
1
FDI CARPATICA GLOBAL- SAI CARPATICA AM
2
FDI CARPATICA STOCK - SAI CARPATICA AM

Nr. actiuni
928.164
3.963.328

Valoare (lei)
92.816
396.332

Procesul de fuziune cu Patria Bank
Prin Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor din data de 05.10.2016, BANCA COMERCIALA CARPATICA SA, in
calitate de banca absorbanta si din data de 08.11.2016 PATRIA BANK SA, in calitate de banca absorbita, au aprobat
proiectul de fuziune prin absorbție, avand ca data de referinta 31 mai 2016, pe baza informațiilor financiare
interimare auditate ale celor doua banci la data respectiva de referinta, efectele Fuziunii incluzând, dar fără a se
limita la:
a.
transferul cu titlu universal al tuturor activelor și pasivelor, respectiv drepturilor și obligațiilor, aferente
întregului patrimoniu al Patria Bank către Banca Carpatica, inclusiv dar fără a se limita la transferul tuturor sediilor
secundare de la Patria Bank către Banca Carpatica ca efect al Fuziunii.
b.
majorarea capitalului social al Băncii Carpatica de la valoarea de 220.274.282 RON la valoarea de
376.239.921 RON, împărțit în 3.762.399.213 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune. Capitalul
social al Băncii Carpatica se majorează ca efect al Fuziunii prin emiterea de acțiuni noi in valoare totala de
297.299.541 RON care vor fi alocate acționarilor Patria Bank SA, conform raportului de schimb menționat în
Proiectul de Fuziune de 3,0566 actiuni BCC pentru 1 actiune Patria Bank. Potrivit art. 250 din Legea nr. 31/1990
privind societățile, acțiunile deținute de Patria Bank SA în Banca Comerciala Carpatica SA nu vor fi schimbate pe
acțiuni emise de BCC, prin urmare, actiuni BCC deținute de Patria Bank SA in valoare totala de 141.333.902 RON vor
fi anulate, rezultand astfel valoarea nominala a capitalului social in urma fuziunii de 376.239.921 RON.
c.
schimbarea denumirii societății absorbante din Banca Comercială Carpatica S.A. în Patria Bank S.A.;
d.
data de la care fuziunea își va produce efectele, care va fi prima zi a lunii calendaristice următoare lunii
calendaristice în care toate aprobările necesare sunt obţinute și formalităţile necesare sunt îndeplinite, respectiv
este obținută aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României și este redactată hotărârea judecătorească emisă
de instanța competentă prin care este aprobată Fuziunea și se dispune înregistrarea efectelor acesteia la Oficiul
Național al Registrului Comerțului ("Data Implementării");
e.
dizolvarea fără lichidare a Patria Bank SA, în calitate de societate absorbită, ca efect al fuziunii.
Proiectul de fuziune al Băncii Comerciale Carpatica cu Patria Bank a primit în data de 29 noiembrie 2016 aprobarea
prealabilă din partea Băncii Naționale a României, in luna decembrie 2016 fiind demarate formalitățile legale privind
constatarea legalității fuziunii și înregistrarea fuziunii și a efectelor acesteia în Registrul Comerțului de catre instanta.
Cererea de înregistrare a fuziunii a fost respinsa in prima instanta de catre Tribunalul Bucuresti in data de 17 ianuarie
2017, instanța motivând că dat fiind că prin fuziune se majorează capitalul social al societății absorbante și se
transferă imobile, ar fi în fapt o majorare cu aport în natură constând în imobile, motiv pentru care este nevoie ca
hotărârea adunării generale a acționarilor a fiecărei dintre cele două societăți, să fie în forma autentică.
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În data de 6 martie 2017 s-a depus la Tribunalul București apelul împotriva acestei hotărâri de respingere a fuziunii
și o cerere de urgentare a trimiterii dosarului la Curtea de Apel București. In opinia administratorilor si a avocatilor
bancilor, cele doua banci implicate în fuziune au respectat dispozițiile legale pentru realizarea fuziunii și există șanse
pentru o soluție favorabilă din partea instanței de apel. Totusi, pentru a preîntampina o noua interpretare diferită a
dispozițiilor legale din partea instanței de apel cu privire la fuziune, va fi depusă la dosarul de apel în curs de
soluționare hotărârea adunării generale a acționarilor din 5 octombrie 2016 a BCC, în formă autentică, conform
procedurii indicate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România in scrisoarea sa din 8 martie 2017, in care
indica un răspuns la cererea prin care Banca a solicitat explicații legate de posibilitatea autentificării hotărârii
adunării generale a acționarilor a unei societăți cotate la Bursa de Valori.
La data prezentului raport, hotararea Curtii de Apel Bucuresti privind constatarea legalitatii fuziunii și înregistrarea
fuziunii și a efectelor acesteia în registrul comerțului nu a fost inca obtinuta.
În urma fuziunii, noua bancă va opera sub denumirea PATRIA BANK SA, iar activitatea acesteia se va concentra pe
segmentul de retail, integrând tehnologia pentru a simplifica accesul clienţilor la servicii financiare performante şi
va continua să fie un partener solid şi de încredere pentru companiile româneşti mici şi mijlocii, contribuind la
dezvoltarea mediului antreprenorial local. Acţiunile băncii rezultate din fuziune vor continua să fie listate la Bursa
de Valori Bucureşti.
Dreptul de retragere al actionarilor minoritari in cadrul Fuziunii
In baza Proiectului de fuziune dintre Banca Comerciala Carpatica SA, in calitate de societate aborbanta si Patria Bank
SA, in calitate de societate absorbita, in data de 04.10.2016 Banca a pus la dispozitia actionarilor sai care nu au votat
in favoarea fuziunii, Procedura de retragere a acestora din Banca Comerciala Carpatica SA. In conformitate cu
prevederile acestei proceduri, in perioada de exercitare a dreptului de retragere a actionarilor (05 octombrie 2016
- 7 noiembrie 2016), si-au exprimat dreptul de retragere un numar de 3 actionari, detinand impreuna un numar de
414.699.946 actiuni, reprezentand 18,83% din capitalul social subscris si varsat al Bancii.

Actiunile companiei
Incepand cu data de 26.04.2005, actiunile Bancii sunt listate la categoria Premium a Bursei de Valori Bucuresti si
sunt incluse in indicii BETPlus, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK. Actiunile Bancii sunt actiuni ordinare, nominative,
dematerializate si indivizibile.
Pretul de inchidere pentru actiunea BCC la data de 31 decembrie 2016 a fost de 0,0954 lei/actiune. La aceeasi data
capitalizarea bursiera a fost de 210.141.665, lei (≈46,7 mil. EURO).
In cursul anului 2016 nici Banca, nici filialele sale nu au rascumparat propriile actiuni.
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Evolutia pretului actiunii BCC fata de Indicele BET in anul 2016

Sursa: BVB

Dividendele si plata acestora
Dividendele pot fi distribuite numai daca societatea inregistreaza profit, astfel cum este raportat in situatiile
financiare anuale, aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Pentru anul incheiat 2016 Banca a
inregistrat pierderi si in consecinta nu poate distribui dividende.

2. Guvernanta Corporativa
Guvernanţa Corporativă reprezintă ansamblul principiilor care stau la baza cadrului de administrare si control al
activitatii Bancii si a Grupului.

2.1

Administrarea si conducerea Bancii

Banca Comerciala Carpatica SA aplica prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti
(BVB) si raporteaza anual conformarea la prevederile acestuia (Anexa 2 – Declaratia privind stadiul conformarii cu
principiile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB).
In perioada ianuarie – aprilie 2016 Banca Comerciala Carpatica SA a fost administrata in baza sistemului dualist,
format din i) Directorat – reprezentand funcţia de conducere, asigurând conducerea operativă a Băncii şi din
ii) Consiliul de Supraveghere – reprezentand funcţia de supraveghere, asigurând supravegherea, administrarea şi
coordonarea activităţii Directoratului. Competenţele şi atribuţiile acestora au fost reglementate prin Actul
Constitutiv, prin Regulamentele de organizare şi funcţionare ale fiecăruia, ca şi prin Regulamentul de organizare si
funcţionare a Bancii.
Urmare hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 02.04.2016, Banca Comerciala Carpatica SA a adoptat
sistemul unitar de administrare, format din Consiliul de Administratie si Comitetul Directorilor, sistem care este in
deplina concordanta cu marimea, natura si complexitatea activitatilor desfasurate, respectand obiectivele de
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guvernanta corporativa, transparenta a informatiei corporative relevante, protectia intereselor diverselor categorii
de participanti si principiile unei functionari eficiente pe piata bancara.
Astfel, Banca Comerciala Carpatica SA este administrata de catre un Consiliu de Administratie format din 5 membri
numiti de adunarea generala ordinara a actionarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi re-alesi
pentru mandate subsecvente de cate 4 ani. Consiliul de Administratie deleaga conducerea operativa si coordonarea
activitatii zilnice a Bancii mai multor directori, numind dintre acestia un Director General si un Director General
Adjunct (Comitetul Directorilor).
Organul de conducere al bancii (Consiliul de Administratie si Comitetul Directorilor) isi desfasoara activitatea in baza
unor reguli de organizare si functionare reglementate prin Actul Constitutiv, prin Regulamentele de organizare şi
funcţionare ale fiecăruia, cat şi prin Regulamentul de organizare si funcţionare al Bancii. Organul de conducere
promoveaza standarde etice si profesionale ridicate si o cultura solida de control intern.
Componenta, dimensiunea si competentele organului de conducere sunt adecvate in raport cu dimensiunea si
complexitatea activitatii Bancii.
Membrii organului de conducere indeplinesc conditiile si criteriile de eligibilitate necesare administrarii eficiente a
activitatii Bancii:

Dispun de o buna reputatie si expertiza necesara pentru exercitarea responsabilitatilor in conformitate cu
regulile unei practici bancare prudente si sanatoase;

Dispun de experienta profesionala care presupune cunostinte teoretice si practice adecvate naturii, marimii
si complexitatii activitatii bancii si responsabilitatilor incredintate, precum si experienta in functii de conducere;

Asigura conditiile competentei colective a Organului de conducere pentru o administrare si conducere
eficienta si performanta a activitatii Bancii;

Aloca suficient timp pentru exercitarea responsabilitatilor conferite de lege si de organele statutare;

Demonstreaza implicare si angajament in exercitarea responsabilitatilor conferite de lege si de organele
statutare.
Nominalizarea si evaluarea adecvarii membrilor organului de conducere se realizeaza in baza unui proces riguros
definit in „Politica de numire si succedare a membrilor organului de conducere si a persoanelor care detin functiicheie” si in „Politica de evaluare a adecvarii membrilor organului de conducere si a persoanelor care detin functii
cheie”, care raspund prevederilor Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile
de credit (art. 15 si 16) si principiilor Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.
Diversitatea in cadrul Consiliului de Administratie si al Comitetului Directorilor este asigurata de Banca prin procesul
de selectie din punct de vedere al: genului candidatilor, studiilor acestora, precum si al experientei profesionale
detinute. In cele doua structuri de conducere ale Bancii se regasesc persoane de ambele genuri, ale caror studii
superioare si a caror experienta acopera diferite domenii de activitate (comercial, financiar, audit, risc, etc).
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Consiliul de Supraveghere 01.01.2016 – 27.04.2016
Componenta

Sistem de
guvernanta

Organul de
conducere

Membri
Ionut Patrahau
si
Silviu Popa

Ioan Trenca

Functia

Perioada

Presedentia consiliului a fost
asigurata in perioada 01 Septembrie
2015 – 28 Aprilie 2016, in mod
alternativ cu titlu provizoriu de catre
Dl. Ionut Patrahau si Dl. Silviu Popa.
Membru cu statut provizoriu

01.01.2016
28.01.2016

(mandat expirat si prelungit pana la urmatoarea
AGA)

Giaime Marzo
Sistem
dualist

Consiliul
de
Supraveghere

Membru nefunctional
(pana la 08.04.2016 cand a fost retrasa
propunerea de numire)

Ionut Patrahau
Silviu Popa

Presedinte – membru functional
Membru cu statut provizoriu
(pana la 01.04.2016)

Ioan Trenca

Giaime Marzo

Membru cu statut provizoriu
(mandat expirat si prelungit pana la urmatoarea
AGA)

29.01.2016
27.04.2016

Membru nefunctional
(pana la 08.04.2016 cand a fost retrasa
propunerea de numire)

Activitatea Consiliului de Supraveghere in perioada 01.01.2016 -27.04.2016
In perioada 01.01.2016-27.04.2016, Consiliul de Supraveghere s-a intrunit in 14 sedinte si s-au adoptat 73 hotarari,
deciziile Consiliului fiind luate in general cu unanimitate de voturi. Sedintele Consiliului au fost organizate in general
la sediul central al Bancii, insa au fost folosite si mijloace moderne de comunicare, in scopul eficientizarii procesului
decizional (teleconferinta, posta electronica). La unele sedinte ale Consiliului au participat si membrii Directoratului,
precum si reprezentantii actionarilor italieni, in calitate de invitati, iar dupa intrarea Patria Bank SA in structura
actionariatului Bancii, reprezentantii actionarului majoritar, desemnati in acest sens, au participat la sedintele
Consiliului de Supraveghere, in calitate de observatori.
Astfel, prezenta membrilor Consiliului la sedintele acestuia a fost urmatoarea:
- Dl. Ionut Patrahau – 14 sedinte;
- Dl. Silviu Popa – 10 sedinte;
- Dl. Ioan Trenca – 14 sedinte.

10 | P a g e
Raportul anual al Consiliului de Administratie - 2016

Dupa fiecare reuniune s-a redactat un proces verbal, in care au fost identificate aspectele care necesita imbunatatiri,
precum si recomandari pentru punerea acestora in practica.
In perioada ianuarie - aprilie 2016, atributiile si responsabilitatile Comitetului de Audit si ale Comitetului de
Administrare a Riscurilor au fost preluate de catre Consiliul de Supraveghere.

Consiliul de Administratie 28.04.2016 – prezent
Organul de conducere cu functia de supraveghere al bancii este Consiliul de Administratie, format din 5 membri
numiti de adunarea generala ordinara a actionarilor. Cel puţin un membru al Consiliului de Administratie trebuie să
fie independent.
Acesta supravegheaza si raspunde pentru implementarea unui cadru de administrare a activitatii care sa asigure
administrarea efectiva si prudenta a Bancii, inclusiv separarea responsabilitatilor in cadrul Bancii si prevenirea
conflictelor de interese. Organizarea si functionarea se realizeaza in baza Actului Constitutiv, legilor aplicabile si a
regulamentului propriu de organizare si functionare.
Candidatii pentru posturile de membru in Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre actionari sau de catre
membrii existenti ai Consiliului de Administratie si pot fi doar persoane fizice care trebuie sa dispuna de o buna
reputatie, de cunostinte, aptitudini si experienta adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii Bancii si
responsabilitatilor incredintate, pentru asigurarea unui management prudent si sanatos al Bancii.
Componenta

Sistem
unitar

Dragos Horia Manta

Presedinte CA

Daniela Elena Iliescu

Membru neexecutiv

Consiliul
de
Administratie
Bogdan Merfea
(conform
hotararii AGA Johan Gabriels
din 02.04.2016)

Ionut Patrahau

Membru neexecutiv

28.04.2016 –
prezent

Membru neexecutiv
(se retrage din pozitia de membru la data de
27.04.2016)

Membru executiv
(demisioneaza in data de 23.06.2016)

La data de 31.12.2016 Consiliul de Administratie al Bancii este format din 3 membri, Consiliul neavand in
componenta sa niciun membru independent. Mandatul membrilor Consiliului de Administratie este de 4 ani. La 31
decembrie 2016 erau vacante 2 pozitii de membru al Consiliului de Administratie.
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Informatii privind administratorii
Dragoș Horia Manda
Președinte al Consiliului de Administrație
Presedinte al Comitetului de Administrare a Riscurilor
Membru al Comitetului de Audit
Nascut la data de 15.07.1960
Domiciliul – Bucuresti
Dl. Manda a absolvit Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizica, deținand un doctorat în matematică de la
Universitatea din Paris VII-Franța (1993), un MBA (summa cum laude) prin Programul Român-Canadian MBA (McGill,
Universitatea din Quebec - Montreal, ASE București, 1996) și un M.Sc. în Fizică teoretică de la Universitatea din
București (1984).
Cu o experiență de peste 19 ani în investitii de private equity in Europa de Sud – Est, a construit o cariera de succes
in conducerea si administrarea, în calitate de Preşedinte sau Director al Consiliului de Administraţie, a numeroase
companii din portofoliul unor fonduri de investiţii precum RAEF, BAAF şi EEAF, cu un accent special pe sectorul
serviciilor financiare.
De-a lungul carierei sale, dl. Manda a supravegheat personal investiții de capital de peste 200 milioane €, cu proiecte
de success în industrii diverse precum servicii financiare, IT, retail, energie și producţie.
Dl. Manda este presedinte al Consiliului de Administratie al Patria Bank SA, din anul 2014. Este administrator si
Director General al Axxess Capital Partners S.A. si presedinte al Comitetului de Investii al EEAF din anul 2006.
De asemenea, dansul a detinut functii precum: Presedinte (ne-executiv) al Consiliului de Administratie al Patria
Credit IFN S.A. (2008 – decembrie 2015), Presedinte (ne-executiv) al Consiliului de Administratie al Emerging Europe
Leasing and Finance (EELF) B.V., holding infiintat de BAF specializat in activitatea de leasing, detinand pachete
majoritare in societatile BM Leasing Bulgaria, Total Leasing Moldova si Landeslease Albania (2006 – iunie 2014).
De asemenea, a detinut pozitii ca investment officer (1996-1997), vicepresedinte si senior investment officer (1997
– 2002) si prim vicepresedinte si director de investitii (2002 – prezent) in cadrul RAEF, membru ne-executiv in
Consiliul de Administratie al Bancii Romanesti (1999-2003), presedinte ne-executiv al Consiliului de Administratie al
Motoractive S.A. (leasing) (2003-2006), presedinte ne-executiv al Consiliului de Administratie al Domenia Credit S.A.
(credit ipotecar) (2003-2006).
In perioada 1986-1996 a activat ca cercetator in cadrul mai multor institute precum: Institutul de Matematica al
Academiei Romane, Centrul National de Cercetari Stiintifice - Paris, Institutul de Fizica Atomica Bucuresti.
In cadrul Consiliului de Administratie al Bancii Comerciale Carpatica SA a fost ales in data de 02.04.2016, cu un
mandat de 4 ani, incepand cu data de 28.04.2016.
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Daniela Elena Iliescu
Membru al Consiliului de Administrație
Presedinte al Comitetului de Audit
Membru al Comitetului de Administrare a Riscurilor
Nascuta la data de 23.09.1977
Domiciliul – Bucuresti
Dna Iliescu a absolvit Academia de Studii Economice București, este membru acreditat ACCA, Camera Auditorilor
Romani si Organizatia Romana de Contabili si a absolvit cursurile Executive MBA ale Wien University of Economics
and Business & Carlson Business School USA.
Dna Iliescu este membru in Consiliul de Administratie al Patria Bank SA din anul 2014, cu vasta experienta in
domeniul financiar (management financiar, raportate si bugetare) pentru institutii importante precum EEAF si BAF,
fiind foarte activ implicata în monitorizarea investițiilor fondurilor în sectorul serviciilor financiare, cele mai
relevante fiind investitiile in Patria Bank și Patria Credit.
In perioada 2000-2007 a lucrat in cadrul PWC România, unde a fost responsabila cu coordonarea serviciilor de audit
și consultanță financiară pentru clienți importanți din domeniul bancar, leasing, companii de creditare și de
gestionare a activelor.
Din anul 2007 activeaza si in cadrul Axxess Capital Partners S.A, detinand pozitii precum Chief Financial Officer (2013Prezent), senior project manager (2007-2013).
In cadrul Consiliului de Administratie al Bancii Comerciale Carpatica SA a fost aleasa in data de 02.04.2016, cu un
mandat de 4 ani, incepand cu data de 28.04.2016.
Bogdan Merfea
Membru al Consiliului de Administrație
Membru al Comitetului de Audit
Membru al Comitetului de Administrare a Riscurilor
Nascut la data de 20.09.1957
Domiciliul – Brasov
Dl. Merfea a absolvit Universitatea Transilvania din Brasov – Facultatea de Tehnologia Constructiilor de Masini este
doctor in Inginerie Mecanica si masterand in Business Management, urmand de asemenea si cursuri in cadrul
prestigioasei scoli INSEAD, IMD Laussane, Harvard, Wharton University.
De formatie inginer, dl. Merfea are experienta academica, activand in perioada 1984-1999 ca profesor universitar
dr. inginer, conferentiar si sef de lucrari, asistent universitar si cercetator la Catedra de Tehnologia Constructiilor de
Masini.
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A infiintat si coordonat Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Brasov, iar in calitate de
Director Executiv intre anii 1995-1999, a coordonat proiecte de dezvoltare regionale, programe de training destinate
IMM-urilor, a coordonat activitati de consultanta destinate microintreprinderilor in colaborare cu USAID.
Incepand cu anul 1999, isi incepe activitatea bancara ca director al sucursalei Demir Bank Brasov, pana in anul 2001.
In perioada 2001-2008 dl. Merfea a detinut diferite pozitii de management in cadrul Raiffeisen Bank Romania. De
asemenea, dl. Merfea a detinut pozitii de management precum cea de Presedinte Executiv al Raiffeisen Bank Kosovo
si Raiffeisen Leasing Kosovo SA in perioada 2008-2009, dar si cea de director executiv pe aria vanzari si distributie Divizia Retail a Raiffeisen Bank in perioada 2006-2008 si director executiv pe aria de management al retelei de
sucursale in perioada 2005-2006. Totodata, in anul 2008 dl. Merfea a fost membru in cadrul Consiliului de
Administratie al Raiffeisen Leasing Romania, iar in perioada 2007-2008 membru in cadrul Consiliului de
Administratie al Raiffeisen Asset Management Romania.
Dl. Merfea are o vasta experienta in activitatea de microfinantare, ocupand pozitii de management precum cea de
Director General (in perioada 2009-2015) si membru in Consiliul de Administratie (in perioada 2015 - prezent) in
Patria Credit IFN SA. Totodata, din anul 2013 dl. Merfea a activat ca membru al Consiliului de Administratie al
European Microfinance Network.
Dl. Bogdan Merfea este din anul 2014 membru al Consiliului de Administratie al Patria Bank SA, iar din anul 2015
este Directorul General al acesteia.
In cadrul Consiliului de Administratie al Bancii Comerciale Carpatica SA a fost ales in data de 02.04.2016, cu un
mandat de 4 ani, incepand cu data de 28.04.2016.
Activitatea Consiliului de Administratie in perioada 28.04.2016 – 31.12.2016
Atributiile si responsabilitatile Consiliului de Administratie
Principalele competente ale Consiliului de Administratie, inclusiv cele care nu pot fi delegate membrilor conducerii
executive, sunt stabilite prin lege, Actul Constitutiv, Regulamentul de Organizare si Functionare a Bancii, precum si
prin Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie. In cazuri permise de lege, Adunarea
Generala a Actionarilor poate delega Consiliului de Administratie si alte atributiuni.
Consiliul de Administratie are ca responsabilitati principale stabilirea directiilor principale de activitate si de
dezvoltare ale Bancii, stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea
planificarii financiare, numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei acestora, supravegherea activitatii
directorilor, pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor
acesteia si stabilirea datei de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in adunarea generala a
actionarilor, atributiile primite de catre Consiliul de Administratie de la adunarea generala a actionarilor Bancii,
reprezentarea Bancii in raport cu directorii, alte atributii si responsabilitati stabilite de prevederile legale si care nu
pot fi delegate directorilor, infiintarea de comitete consultative.
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Intalnirile Consiliului de Administratie
Consiliul de Administratie se intruneste in sedinte periodice cel putin o data la fiecare 3 luni, la cererea Presedintelui
Consiliului de Administratie, la cererea motivata a cel putin doi membri ai Consiliului de Administratie sau a
directorului general.
Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie din anul 2016 au cuprins locul unde s-a organizat sedinta,
data si proiectul ordinii de zi. Sedintele Consiliului au fost organizate in general la sediul central al Bancii, insa au
fost folosite si mijloace moderne de comunicare, in scopul eficientizarii procesului decizional (teleconferinta, posta
electronica).
La fiecare sedinta s-a intocmit un proces-verbal, care a cupris numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile
luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.
In perioada 28.04.2016-31.12.2016, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 63 de sedinte si s-au adoptat 402
hotarari, deciziile Consiliului fiind luate in general cu unanimitate de voturi. La unele sedinte ale Consiliului au
participat si membrii Comitetului Directorilor, precum si reprezentanti ai structurilor din centrala Bancii, in calitate
de invitati.
Astfel, prezenta membrilor Consiliului la sedintele acestuia a fost urmatoarea:
- Dl. Dragos Horia Manda – 61 sedinte si 2 sedinte prin reprezentant;
- Dna. Daniela Iliescu – 58 sedinte si 5 sedinte prin reprezentant;
- Dl. Bogdan Merfea – 62 sedinte si 1 sedinta prin reprezentant.
Membrii Consiliului de Administratie au urmarit in permanenta asigurarea continuitatii activitatii Bancii,
supervizarea procesului de fuziune dintre Banca Comerciala Carpatica SA si Patria Bank SA, implementarea masurilor
dispuse de Banca Nationala a Romaniei si alte institutii ale statului si monitorizarea implementarii hotararilor
dispuse Comitetului Directorilor.
Consiliul de Administratie a aprobat in anul 2016 propriul Regulament de Organizare si Functionare, Statutul
Comitetului Directorilor, Regulamentul de Organizare si Functionare al Bancii, precum si ale altor comitete in
subordinea sa. In plus, au fost revizuite politicile si strategiile Bancii privind administrarea riscurilor, politica privind
conflictele de interese si de asemenea s-a analizat si aprobat noul cadru procedural pentru banca ce va rezulta in
urma fuziunii.
In cursul anului 2016 Consiliul de Administratie a negociat un nou contract colectiv de munca cu Sindicatul Unitate
al angajatilor Bancii si, in acelasi timp, a demarat un proces de reorganizare si optimizare a retelei teritoriale a Bancii,
prin relocarea sau inchiderea unor unitati neperformante pe parcursul anului 2016.
Consiliul de Administratie a aprobat rapoartele financiare periodice (trimestriale, semestriale) aferente anului 2016
si a organizat o intalnire cu analistii financiari, consultanții de plasament, brokerii și investitorii pentru prezentarea
elementelor legate de procesul de fuziune a celor banci, strategia post-fuziune, modelul operational al bancii postfuziune.
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Prin prisma competentelor sale de aprobare, in anul 2016 Consiliul de Administratie a aprobat vanzarea unor imobile
preluate in contul creantei de catre Banca, pentru anumiti clienti administrati in zona de workout.
In plus, intrucat in perioada 28.04.2016-03.07.2016 Comitetul Directorilor nu a intrunit cvorumul necesar, deciziile
aferente au fost luate la nivelul Consiliului de Administratie.
Dupa fiecare intalnire a Consiliului de Administratie s-a redactat un proces verbal, in care au fost identificate
aspectele care necesita imbunatatiri, precum si recomandari pentru punerea acestora in practica.

Conducerea superioara
Anul 2016 a adus multe schimbari pentru Banca, inclusiv in ceea ce priveste structura de conducere a acesteia.
Astfel, in perioada ianuarie – aprilie 2016 Banca Comerciala Carpatica SA a avut un sistem dualist de administrare,
in cadrul careia Directoratul a reprezentat funcţia de conducere superioara, asigurând conducerea operativă a
Băncii. Competenţele şi atribuţiile acestora au fost reglementate prin Actul Constitutiv, prin Regulamentul propriu
de organizare şi funcţionare şi prin Regulamentul de organizare si funcţionare a Bancii.
Prin intrarea Patria Bank SA in structura actionariatului Bancii Comerciale Carpatica SA, incepand cu data de
02.04.2016 Banca a adoptat un sistem unitar de administrare, in cadrul caruia Comitetul Directorilor reprezinta
funcţia de conducere superioara, asigurând conducerea operativă a Băncii. Competenţele şi atribuţiile acestuia au
fost reglementate prin Actul Constitutiv, prin Statutul propriu şi prin Regulamentul de organizare si funcţionare a
Bancii.
Astfel, la data de 31.12.2016 conducerea operativa si coordonarea activitatii zilnice a Bancii era delegata de catre
Consiliul de Administratie mai multor directori care formeaza impreuna Comitetul Directorilor.
Componenta Directoratului
Sistem de
Organul
guvernanta
de
conducere

Rol in cadrul
Comitetului

Membri
Johan Gabriels
Elena Badeanu

Sistem
dualist

Directorat

Presedinte
Membru

Cosmin Bucur

Membru

Cornel Benchea

Membru

Gheorghe
Cismaru

Membru

(incetare

mandat

Functie
Perioada
Director General
Director General Adjunct
Identitate Corporativa si
Umane
Director General Adjunct
Comerciala
Director General Adjunct
Trezorerie si Solutii Active
Director General Adjunct
Operatiuni si IT

Divizia
Resurse
Divizia
Divizia
Divizia

cu

data de 15.01.2016)
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01.01.2016
27.04.2016

Activitatea Directoratului in perioada 01.01.2016 – 27.04.2016
In perioada 01.01.2016-27.04.2016, Directoratul s-a intrunit in 57 de sedinte si s-au adoptat 336 hotarari, deciziile
Directoratului fiind luate in general cu unanimitate de voturi. Sedintele Directoratului au fost organizate in general
la sediul central al Bancii, insa au fost folosite si mijloace moderne de comunicare, in scopul eficientizarii procesului
decizional (teleconferinta, posta electronica).
Astfel, prezenta membrilor Directoratului la sedintele acestuia din anul 2016 a fost urmatoarea:
-

Dl. Johan Gabriels – 57 sedinte
Dl. Cosmin Bucur – 57 sedinte
Dl. Cornel Benchea– 54 sedinte
Dl. Gheorghe Cismaru – 3 sedinte
Dna. Elena Badeanu – 57 sedinte

Pe perioada mandatului sau Directoratul:
- a derulat un proces continuu de identificare a unor potentiali investitori in scopul imbunatatirii bazei de
capital a Bancii, concomitent cu analiza unor potentiale achizitii, in contextul unei lichiditati excendentare a
Bancii;
- a convocat Adunarea Generala a Actionarilor, avand ca principal obiectiv trecerea la un sistem unitar de
administrare, in contextul intrarii noului actionar majoritar Patria Bank SA in structura actionariatului Bancii,
precum si aprobarea de principiu a fuziunii dintre Banca Comerciala Carpatica SA si Patria Bank SA;
- a demarat proiectul de pre-integrare (pre-fuziune) dintre cele doua banci, luand masuri pentru asigurarea
resurselor necesare proiectului;
- a analizat si a inaintat spre aprobarea Consiliului de Supraveghere propuneri privind modul de colaborare
dintre Patria Bank SA si Banca Comerciala Carpatica SA, in vederea exercitarii de catre Patria Bank SA a
supravegherii consolidate (si a realizarii raportarilor pe baza consolidata);
- a continuat procesul de reorganizare si optimizare a retelei teritoriale a Bancii, prin relocare sau inchidere
de unitati neperformante pe baza unor criterii de clasificare anuala a retelei teritoriale;
- a analizat si a aprobat o serie de vanzari de imobile preluate in contul creantei de catre Banca, pentru
anumiti clienti din portofoliul creditelor neperformante;
- a analizat si a aprobat propuneri cu privire la eficientizarea activitatii structurilor Bancii, imbunatatirea
serviciilor acordate clientilor si a luat o serie de decizii cu privire la cadrul procedural (aprobare de proceduri,
norme, manuale).
Dupa fiecare reuniune a Directoratului s-a redactat un proces verbal, in care au fost identificate aspectele care
necesita imbunatatiri, precum si recomandari pentru punerea acestora in practica.

17 | P a g e
Raportul anual al Consiliului de Administratie - 2016

Componenta Comitetului Directorilor
In perioada 28.04.2016-03.07.2016 Comitetul Directorilor nu a intrunit cvorum; deciziile aferente au fost luate la
nivelul Consiliului de Administratie.
Dl. Ionut Patrahau, nominalizat pentru pozitia de Director General al Bancii de catre Consiliul de Administratie, a
demisionat la data de 23.06.2016

Sistem unitar

Diana Maria Kallos

Membru

Director General Adjunct
Divizia Risc si Financiar

04.07.2016
- prezent

Valentin Grigore
Vancea

Membru

Director Exectutiv Divizia
Operatiuni si IT

04.07.2016
- prezent

Comitetul
Directorilor

Informatii privind directorii
Diana Maria Kallos
Director General Adjunct – Divizia Risc si Financiar
Membru al Comitetului Directorilor
Presedinte al Comitetului de Administrare Active si Pasive
Membru al Comitetului de Credite
Membru al Comitetului de Restructurare si Recuperare Credite
Membru al Comitetului de Resurse Umane (in perioada 04.07.2016-15.09.2016)
Nascuta la data de 27.06.1975
Domiciliul – Bucuresti
Dna. Kallos a absolvit facultatea de Economie in cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, iar in anul 2007 a absolvit
programul Executive MBA al ASSEBUSS realizat in colaborare cu Kenesaw State University Atlanta. Dna. Kallos si-a
inceput cariera in anul 1996, activand in aria financiar-contabilitate a mai multor companii romanesti, detinand
pozitia de contabil-sef. In perioada 2000 – 2006 dna Kallos a detinut pozitia de Director Financiar in cadrul RALFI IFN
SA (companie de credite de consum, care a functionat sub brandul „Estima Finance”) si apoi de Pricing and Financial
Planning & Analysis Manager in cadrul GE Money Romania, in perioada 2006 – 2007. In perioada 2007-2010 a detinut
pozitii precum cea de director operatiuni in cadrul unui broker credite de consum sau cea de director financiar in
cadrul Industrial Access S.A. In perioada 2010-2014, dna. Kallos a avut functia de Director General Adjunct in cadrul
Patria Credit IFN SA, iar din 2015 este membru in cadrul consiliului de administratie al acestei institutii financiare
non-bancare. In perioada 2014-2016 dna Kallos a fost director general adjunct in cadrul Patria Bank SA, coordonand
aria financiara, trezorerie si ALM. Din 04.07.2016 este director general adjunct in cadrul Bancii Comerciale Carpatica
SA, pentru un mandat de 4 ani, conducand aria financiara si de risc.
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Valentin Grigore Vancea
Director Executiv – Divizia Operatiuni si IT
Membru al Comitetului Directorilor
Membru al Comitetului de Administrare Active si Pasive
Presedinte al Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca
Nascut la data de 19.07.1975
Domiciliul – Bucuresti
Dl. Vancea a absolvit Facultatea de Relatii Economice Internationale a Academiei de Studii Economice Bucuresti,
detinand un MBA al City University of Washington in Management Financiar. In perioada 1999 – 2000 dl. Vancea a
fost auditor in cadrul KPMG Romania, iar in perioada 2000-2003 dansul a activat in aria de audit in cadrul HVB
Romania. In perioada 2003-2007 dl. Vancea a ocupat pozitia de director audit intern in cadrul HVB Bank. In aceasta
perioada a coordonat implementarea proiectelor de fuziune dintre HVB Bank Romania S.A. si Banca Comerciala Ion
Tiriac S.A, respectiv Unicredit Bank. In perioada 2008-2011 dl. Vancea a detinut pozitia de vicepresedinte in cadrul
Volksbank Romania ca Chief Operations Officer. Fiind specializat pe zona de operatiuni, IT si securitate informatiei,
incepand cu anul 2012 dansul a detinut pozitii de conducere in cadrul ANSSI - Asociatia Nationala pentru Securitatea
Informatiei. De asemenea, in perioada 2014-2015 a coordonat segmentul de business development si strategie din
pozitia de director executiv in cadrul Star Storage. Incepand cu 2015 dl. Vancea a ocupat functia de director pe aria
operatiuni, membru al comitetului executiv in cadrul Patria Bank SA, iar incepand cu 04.07.2016, dansul este
Director Executiv in Banca Comerciala Carpatica SA, pentru un mandat de 4 ani, conducand aria de IT si operatiuni.
Activitatea Comitetului Directorilor in perioada 04.07.2016 – 31.12.2016
Sedintele Comitetului Directorilor sunt tinute saptamanal sau ori de cate ori activitatea Bancii o impune. Deciziile
Comitetului Directorilor se iau cu o majoritate absoluta (n.b. jumatate + 1 din numarul total al membrilor CD) a
voturilor membrilor sai. In cazul in care Comitetul Directorilor nu poate lua decizii valabile datorita neintrunirii
cerintelor de quorum, problema va fi supusa aprobarii Consiliului de Administratie, impreuna cu punctele de vedere
divergente exprimate de catre fiecare Director, daca este cazul.
Procesul verbal al sedintei este semnat de catre directorii participanti imediat dupa redactarea acestuia.
Astfel, in cursul anului 2016 au fost organizate 71 de sedinte ale Comitetului Directorilor, la care au participat toti
membrii Comitetului; au fost emise 397 de hotarari, aprobate cu unanimitate de voturi. Sedintele Comitetului
Directorilor au fost organizate in general la sediul central al Bancii, insa au fost folosite si mijloace moderne de
comunicare, in scopul eficientizarii procesului decizional (teleconferinta, posta electronica).
Intrucat in perioada 28.04.2016-03.07.2016 Comitetul Directorilor nu a intrunit cvorum, deciziile aferente au fost
luate la nivelul Consiliului de Administratie.
In perioada de referinta, Comitetul Directorilor a analizat si a aprobat propuneri cu privire la eficentizarea activitatii
structurilor Bancii, imbunatatirea serviciilor acordate clientilor precum si serie de reglementari interne.
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Principalele arii de actiune ale Comitetului Directorilor au fost:
- Propunerea Strategiei de afaceri si a Strategiei de risc a Bancii pentru anul 2016, actualizarea cadrului ICAAP
si armonizarea acestuia cu cerintele bancii-mama in scopuri de consolidare prudentiala;
- pregatirea procesului de fuziune si integrare operationala dintre Banca Comerciala Carpatica SA si Patria
Bank SA, avizarea si inaintarea spre aprobarea Consiliului de Administratie a noului cadru procedural privind
banca fuzionata;
- In anul 2016, Comitetul Directorilor a pus in aplicare masurile de reorganizare si optimizare a retelei
teritoriale aprobate de Consiliul de Administratie prin planul tehnico-economic, care a vizat in principal
modificarea organigramei Bancii, reorganizarea retelei teritoriale, inchiderea unitatilor neprofitabile si
adoptarea unui nou model de afaceri;
- De asemenea, prin prisma competentelor sale de aprobare, Comitetul Directorilor a analizat si a aprobat o
serie de vanzari imobile preluate in contul creantei de catre Banca, pentru anumiti clienti administrati in
zona de workout;
- Propunerea si implementarea de masuri stabilite in scopul remedierii deficientelor constatate in cadrul
misiunilor de supraveghere ale BNR, in cadrul misiunilor de audit intern sau ale auditorului extern;
- Pe parcursul anului 2016, Comitetul Directorilor a analizat si monitorizat indeaproape indicatorii financiari
ai bancii, gradul de realizare a bugetului aprobat pentru anul 2016, pe fondul unui proces continuu de
reducere a costurilor si de eficientizare a activitatii Bancii.
Comitetul Directorilor a furnizat Consiliului de Administratie, in mod regulat si cuprinzator, informatii detaliate cu
privire la toate aspectele importante ale activitatii Bancii, inclusiv cele referitoare la administrarea riscurilor,
evaluarea riscurilor potentiale si la aspectele de conformitate, masurile intreprinse si cele recomandate, neregulile
identificate cu ocazia indeplinirii atributiilor pe care le are.
Orice eveniment de importanta majora este comunicat imediat Consiliului de Administratie.
Comitete constituite in sprijinul Comitetului Directorilor
Comitetele constituite in sprijinul Comitetului Directorilor il asista in indeplinirea atributiilor ce ii revin pe diverse
linii de activitate, in special cu privire la activitatea operationala a Bancii. Din componenta acestor comitete fac parte
membri ai Comitetului Directorilor si reprezentanti ai conducerii structurilor impactate. Responsabilitatile si
competentele fiecarui comitet sunt stabilite printr-un regulament propriu.
a) Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor (ALCO)
Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor actioneaza in scopul asigurarii echilibrului la nivelul riscurilor
financiare asumate de catre Banca in procesul de indeplinire a obiectivelor sale.
Pe parcursul anului 2016, Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor s-a intrunit in 15 sedinte. Au fost supuse
analizei 64 subiecte si au fost luate un numar total de 25 hotarari.
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b) Comitetul de Credite
Comitetul de Credite are drept scop aprobarea facilitatilor de creditare pentru clientii persoane juridice si retail ai
Bancii, in limita competentelor stabilite prin regulamentul propriu de organizare si functionare, asigurand un proces
adecvat de gestiune şi dezvoltare a portofoliului de credite. Comitetul de Credite are competenţele de aprobare
delegate de catre Comitetul Directorilor, fiind compus din cinci membri si doi invitati permanenti. De asemenea,
Comitetul de Credite functioneaza si prin intermediul unui sub-comitet, ale carui competente sunt stabilite prin
regulamentul propriu de organizare si functionare.
Comitetul de Credite se intruneste ori de cate ori se considera necesar, dar cel putin o data pe saptamana.
In anul 2016, Comitetul de Credite s-a intrunit in 110 sedinte. Au fost analizate un numar de 882 dosare si au fost
emise in total 838 hotarari si 12 avize. Comitetul de Credite de nivel 1 s-a intrunit in 69 sedinte, in care au fost
analizate 569 dosare si au fost emise 562 hotarari. In perioada 28.04.2016-05.07.2016 Comitetul nu a intrunit
cvorum; deciziile aferente au fost luate la nivelul Consiliului de Administratie.
c) Comitetul de Restructurare si Recuperare Credite
Comitetul de Restructurare si Recuperare Credite este un comitet care are compeţentele de aprobare delegate de
catre Comitetul Directorilor, asigurand un proces adecvat de gestiune a portofoliului de credite administrat de
Directia Workout, avand ca functie principală analizarea şi luarea de decizii privind propunerile legate de
restructurarea creditelor, de creditele noi acordate clienţilor din portfoliul Directiei Workout, de recuperare a
debitelor restante întocmite şi prezentate de Direcţia Workout, sau de valorificare si administrare a bunurilor
imobile si a celor mobile aflate in proprietatea bancii urmare a preluarii în contul creantei sau a celor care nu mai
sunt utilizate in activitatea de baza si sunt destinate valorificarii.
Comitetul de Restructurare si Recuperare Credite se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea expresă a
oricăruia dintre membri pentru a dezbate probleme care sunt de competenţa sa. De asemenea, Comitetul de
Restructurare si Recuperare Credite functioneaza si prin intermediul unui sub-comitet, ale carui competente sunt
stabilite prin regulamentul propriu de organizare si functionare.
In cursul anului 2016, Comitetul de Restructurare si Recuperare Credite s-a intrunit in 77 sedinte, au fost analizate
un numar total de 273 solicitari si au fost emise 243 hotarari. Comitetul de nivel 1 s-a intrunit in 47 sedinte, au fost
analizate un numar total de 193 solicitari si au fost emise 188 hotarari.
d) Alte comitete:
Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca, Comitetul pentru Politici si Programe Comerciale si Comitetul de
Resurse Umane (ultimele doua au fost desfiintate la data de 15.09.2016).

2.2

Evaluarea adecvarii membrilor organului de conducere

Banca dispune de o Politica de evaluare a adecvarii membrilor organului de conducere si a persoanelor care detin
functii-cheie, prin care se stabilesc criteriile si procesele pe care Banca le respecta in evaluarea adecvarii membrilor
propusi si numiti ai organului de conducere si a persoanelor care detin functii-cheie.
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Avand in vedere trecerea de la sistemul dualist de conducere la cel unitar, trecere realizata in anul 2016, la
momentul numirii s-a realizat evaluarea adecvarii pentru toti membrii Consiliului de Administratie si membrii
Comitetului Directorilor. Acestia au fost aprobati de catre Banca Nationala a Romaniei in cursul anului 2016 (aprilie
2016 - membrii Consiliului de Administratie si respectiv, iulie 2016 - membrii Comitetului Directorilor) pentru
exercitarea functiei si responsabilitatilor aferente.

2.3

Remunerarea membrilor organelor de conducere

Consiliul de Administratie propune spre aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor Bancii cuantumul si conditiile
de acordare a indemnizatiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie. Remuneratia membrilor Comitetului
Directorilor este stabilita de catre Consiliul de Administratie.
Remunerarea membrilor organelor de conducere (Consiliul de Supraveghere / Consiliul de Administratie, Directorat
/ Comitetul Directorilor) - remuneratii brute in anul 2016 se prezinta dupa cum urmeaza:
Anul 2016 (brut lei)
Total, din care:
3,030,316
- remuneratie fixa (brut lei)
2,905,691
- remuneratie variabila (brut lei),
din care:
- numerar
- actiuni
- alte titluri

124,625
124,625
0
0

In anul 2016, Banca nu a acordat alte beneficii membrilor Consiliului de Administratie, fata de cele mentionate in
tabelul de mai sus.

2.4

Participarea membrilor organelor de conducere la capitalul social

La data de 31.12.2016 membrii organelor de conducere (Consiliul de Administratie si ai Comitetului Directorilor) nu
detin participatii la capitalul social al Bancii Comerciale Carpatica SA.

2.5

Gestiunea riscurilor si controlul intern

Obiectivul principal al activitatii de administrare a riscurilor este acela de a se asigura ca toate riscurile sunt
gestionate intr-un mod corespunzator pentru a raspunde intereselor tuturor partilor implicate.
Administrarea riscurilor in cadrul Bancii Comerciale Carpatica SA este guvernata de Consiliul de Administratie, asistat
de Comitetul de Audit si Comitetul de Administrare a Riscurilor. Comitetele specializate sprijina Consiliul de
Administratie si Comitetul Directorilor in scopul indeplinirii responsabilitatilor acestora pe linia administrarii si
controlului riscurilor.
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Comitetele consultative de la nivelul Consiliului de Administratie
Pentru dezvoltarea si mentinerea unor bune practici de administrare a activitatii, odata cu trecerea la un sistem de
administrare unitara, incepand cu luna aprilie 2016 Consiliul de Administratie a constituit doua comitete care il asista
in indeplinirea atributiilor ce ii revin. Componenta, regulile de organizare si functionare precum si atributiile acestor
comitete sunt definite in regulamentele proprii de organizare si functionare a acestora.
a) Comitetul de audit
Incepand cu data de 28.04.2016, componenta Comitetului de Audit este urmatoarea:
-

Daniela Elena Iliescu – Presedinte (administrator neexecutiv)
Bogdan Merfea – Membru (administrator neexecutiv)
Dragos Horia Manda – Membru (administrator neexecutiv)

Comitetul de Audit are rol consultativ si este subordonat Consiliului de Administratie.
Membrii Comitetului de Audit au experienta corespunzatoare atributiilor specifice ce le revin in cadrul comitetului.
Comitetul de Audit se intruneste cel putin o data pe trimestru sau ori de cate ori este cazul, avand rolul de a asista
Consiliul de Administratie in indeplinirea responsabilitatilor sale pe linia controlului intern, auditului intern,
administrarea riscului si auditului financiar. In acest sens, Comitetul de Audit adreseaza recomandari Consiliului de
Administratie privind strategia si politica institutiei de credit in domeniul controlului intern, auditului intern,
administrarii riscurilor si auditului financiar.
In anul 2016 Comitetul de audit s-a intrunit in 5 sedinte, la fiecare dintre ele participand toti membrii Comitetului.
Principalele subiecte dezbatute au vizat planul de audit intern, evaluarea riscurilor, examinarile realizate de catre
auditul intern.
Fiecare reuniune a fost formalizata corespunzator prin incheierea de procese verbale, in care au fost mentionate
subiectele aflate pe ordinea de zi, analiza acestora si masurile dispuse.
b) Comitetul de Administrare a Riscurilor
Incepand cu data de 28.04.2016, componenta Comitetului de Administrare a Riscurilor este urmatoarea:
-

Dragos Horia Manda – Presedinte (administrator neexecutiv)
Daniela Elena Iliescu – Membru (administrator neexecutiv)
Bogdan Merfea – Membru (administrator neexecutiv)

Comitetul de Administrare a Riscurilor are rol consultativ si este subordonat Consiliului de Administratie.
Membrii Comitetului de Administrare a Riscurilor au experienta corespunzatoare atributiilor specifice ce le revin in
cadrul comitetului.
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Comitetul de Administrare a Riscurilor se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, avand rolul de a asista
Consiliul de Administratie cu privire la apetitul la risc şi strategia globală privind administrarea riscurilor actuale si
viitoare ale Bancii si sa asiste Consiliul de Administratie in supravegherea implementarii strategiei.
Comitetul de audit s-a intrunit in 6 sedinte, la fiecare dintre ele participand toti membrii Comitetului. Principalele
subiecte dezbatute au vizat in principal:
-

Rapoartele generale lunare privind administrarea riscurilor si alte rapoarte specifice;
Strategia privind administrarea riscurilor;
Revizuirea procesului de evaluare a adecvarii capitalului intern la riscuri (ICAAP);
Planificarea capitalului pentru anii 2016-2019;
Politica privind dezvoltarea produselor noi si modificarea produselor existente
Analiza si avizarea fiselor de produs, normelor de creditare a persoanelor fizice si juridice.

Dupa fiecare reuniune s-a redactat un proces verbal, in care au fost identificate aspectele care necesita imbunatatiri,
precum si recomandari pentru punerea acestora in practica.
Comitetele specializate de administrare a riscurilor in sprijinul Comitetului Directorilor
Obiectivul principal al Comitetului de Administrare a Activelor si Pasivelor este de a asigura gestiunea structurii
activelor si pasivelor, gestiunea lichiditatii si a surselor de finantare, gestiunea riscurilor structurale (riscul de rata a
dobanzii si riscul valutar in afara portofoliului de tranzactionare) si gestiunea capitalului.
Comitetul de Credite are ca obiectiv principal evaluarea si imbunatatirea performantei activitatii de creditare a
Bancii.
Functiile independente de control ale Bancii
Funcţiile de control intern sunt independente de liniile de activitate pe care acestea le monitorizează şi controlează
si independente din punct de vedere organizaţional una faţă de cealaltă.


Funcţia de audit intern

Funcţia de audit intern este realizata la nivelul Bancii de catre Directia Audit Intern si are rolul de a evalua daca
nivelul de calitate a cadrului aferent controlului intern este atat eficace, cat si eficient.
Funcţia de audit intern verifica în special integritatea proceselor care asigură credibilitatea metodelor şi tehnicilor,
ipotezelor şi surselor de informaţii ale Băncii, utilizate în modelele sale interne. Funcţia de audit intern evalueaza şi
calitatea şi modul de utilizare a unor instrumente calitative pentru identificarea şi evaluarea riscurilor.
Funcţia de audit intern nu se implica direct în conceperea sau selectarea modelelor sau a altor instrumente de
administrare a riscurilor. Prin activităţile desfăşurate, funcţia de audit intern contribuie la identificarea şi evaluarea
expunerilor semnificative la riscuri, precum şi la îmbunătăţirea sistemelor de management şi control al riscurilor.
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Funcţia de administrare a riscurilor

Functia de administrare a riscurilor este realizata la nivelul Bancii de catre Direcţia Administrarea Riscurilor.
Atribuţiile acestei structuri urmăresc, în principal, identificarea, analizarea şi evaluarea diferitelor tipuri şi zone de
riscuri care decurg din activitatea curentă a Băncii.
Strategia globală de administrare a riscurilor aprobata in anul 2016 are rolul de a crea cadrul general pentru o
administrare sănătoasă şi prudentă a riscurilor care pot afecta activitatea Băncii. Banca promovează şi dezvoltă o
cultură integrată privind riscurile, atât la nivel individual, cât şi la nivel de ansamblu al Băncii, bazată pe o deplină
înţelegere a riscurilor şi a modului în care acestea sunt administrate, având în vedere toleranţa/apetitul la risc al
instituţiei de credit.
Responsabilitatea administrării riscurilor nu este limitată la nivelul specialiştilor în domeniul riscurilor sau al
funcţiilor de control. Unităţile operaţionale, sub coordonarea organului de conducere, sunt responsabile pentru
administrarea zilnică a riscurilor, având în vedere toleranţa/apetitul la risc al Băncii şi în conformitate cu politicile,
procedurile şi reglementările interne ale Băncii.


Funcţia de conformitate

Funcţia de conformitate este realizata la nivelul Băncii de către Direcţia Conformitate si are rolul de a identifica,
evalua, monitoriza, acorda consultanta si raporta organului de conducere despre riscul de conformitate. La nivelul
bancii a fost adoptata Politica si statutul functiei de conformitate care stabileşte principiile de bază, pentru
dezvoltarea unei culturi de conformitate, ce vor fi urmate de către întreg personalul Băncii, inclusiv de către
conducere, precum şi principalele procese prin intermediul cărora riscurile de conformitate urmează să fie
identificate şi administrate.

2.6

Operatiunile cu parti afiliate si conflictul de interese

Operatiunile cu parti afiliate
Banca dispune de proceduri privind identificarea si tratamentul partilor afiliate Bancii si a tranzactiilor acestora.
Competenta de aprobare a creditelor acordate persoanelor afiliate Bancii este in sarcina Consilului de Administratie.
Membrii Consiliului de Administratie aflati in conflict de interese sunt exclusi din procesul de aprobare.
Partile afiliate reprezinta acele persoane cu putere de decizie directa sau indirecta, membrii familiilor acestora,
conducerea bancii si alte companii legate:
- la 31 decembrie 2016 Grupul Patria Bank (devenit in anul 2016 actionar majoritar al Bancii) si alte societati
in care conducerea exercita o influenta semnificativa – a se vedea Lista partilor afiliate, din Anexa 1;
- la 31 decembrie 2015 Grupul Atlassib si alte societati in care conducerea exercita o influenta semnificativa.
Grupul “Personal cheie din conducere” cuprinde:
- la 31 decembrie 2016 membrii Comitetului Directorilor si ai Consiliului de Administratie (Banca este
administrata in sistem unitar);
- la 31 decembrie 2015 membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului (Banca a fost administrata in
sistem dualist).
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Toate tranzactiile cu partile afiliate au fost incheiate in termeni similari tranzactiilor cu parti neafiliate, luand in
considerare ratele de dobanda si garantiile aferente.
Tranzactiile derulate cu partile afiliate sunt prezentate intr-o nota distincta la Situatiile financiare individuale atat
pentru anul incheiat la 31.12.2016 cat si pentru perioadele comparative.
Tranzactiile persoanelor initiate
Prin procedurile interne ale Bancii, persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele
care au o legătură strânsă cu acestea au obligatia notificarii Bancii cu privire la fiecare tranzacție efectuată pe seama
lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale Bancii sau cu instrumente financiare derivate sau alte
instrumente financiare conexe acestora, în ceea ce privește Banca.
Pe de alta parte, prin procedura internă privind persoanele iniţiate, Banca se asigură de neutilizarea informaţiilor
privilegiate în cazul tranzacţiilor cu titluri emise de Bancă. Astfel, exista prevederi specifice privind perioadele în care
este interzisă tranzacţionarea titlurilor Băncii de către persoanele iniţiate – angajaţi sau conducători ai Băncii.
Perioadele de interdicţie (blackout-period) sunt în strânsă legătură cu perioadele de raportare financiară.
Astfel, in anul 2016 nu au fost identificate situatii care sa contravina intereselor Bancii in ceea ce priveste persoanele
initiate.
Conflictul de interese
In anul 2016 nu au fost identificate conflicte de interese intre membrii Consiliului de Administratie si ai Comitetului
Directorilor si interesele Bancii. Principalele reguli stabilite de Banca pentru prevenirea si evitarea conflictelor de
interese si respectate de membrii Consiliului de Administratie si ai Comitetului Directorilor sunt:
1. obligatia de a actiona numai in interesul Bancii si de a lua decizii fara a se lasa influentati de eventuale
interese proprii care pot aparea in activitate;
2. obligatia de a pastra confidentialitatea asupra oricaror fapte, date sau informatii de care au luat
cunostinta in cursul exercitarii responsabilitatilor, atat in timpul activitatii cat si dupa incetarea acesteia;
3. obligatia de a instiinta pe ceilalti membri ai Consiliului de Administratie si pe auditorii interni cu privire
la orice operatiune in care are direct sau indirect, interese contrare intereselor Bancii si de a nu lua parte
la nicio deliberare privitoare la acea operatiune;
4. membrii organului de conducere se abtin atunci cand pe ordinea de zi a Consiliului de Administratie si
a Comitetului Directorilor sunt luate decizii cu privire la terti cu care prin natura pozitiei lor se afla
intr-un conflict de interese.

2.7

Transparenta si comunicarea cu actionarii si investitorii

Banca detine pe website-ul propriu (www.carpatica.ro), o sectiune dedicata actionarilor sai, in cadrul careia se pot
accesa si descarca documente referitoare la AGA, situatiile financiare periodice si anuale intocmite conform
legislatiei in vigoare, precum si toate comunicarile Bancii conform legislatiei pietei de capital. De asemenea, Banca
respecta toate cerintele de publicare conform legislatiei bancare si a pietei de capital.
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In acest scop, Banca a infiintat si mentine o structura dedicata relatiei cu investitorii, actionarii si alte parti interesate
in cadrul Departamentului Piete Financiare. Actionarii/investitorii pot adresa Bancii solicitarile lor, atat prin e-mail,
cat si telefonic, la datele de contact dedicate acestora afisate pe site-ul Bancii (capital@carpatica.ro).
Calendarul financiar si comunicarea cu actionarii si investitorii
Pentru informarea actionarilor si investorilor, banca stabileste la inceput de an un calendar al raportarilor financiare
pe care il transmite Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara.
Calendarul de raportare financiara actualizat, comunicat de Banca pentru anul 2016 a fost urmatorul:






Prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate 2015
AGA de aprobare a rezultatelor financiare anuale 2015
Prezentarea rezultatelor financiare anuale 2015
Prezentarea rezultatelor financiare semestriale 2016
Prezentarea rezultatelor financiare trimestriale
- Trimestrul I 2016
- Trimestrul III 2016

26 ianuarie 2016
27/28 aprilie 2016
27/28 aprilie 2016
11 august 2016
9 mai 2016
28 octombrie 2016

In data de 10.11.2016 Banca a organizat o intâlnire cu analiștii financiari, consultanții de plasament, brokerii și
investitorii pentru prezentarea elementelor legate de procesul de fuziune al celor banci, strategia post-fuziune si
modelul operational al bancii dupa fuziune.
Calendarul financiar pentru anul 2017 stabilit si publicat este urmatorul:
Publicare rezultate financiare preliminare YE 2016

15.02.2017

AGA pentru aprobarea situatiilor financiare anuale auditate
(individuale si consolidate)

28.04.2017

Comunicare rezultate financiare anuale auditate YE 2016
Intalnire cu investitorii
Comunicare rezultate Q1 2017
Comunicare rezultate H1 2017
Intalnire cu investitorii
Comunicare rezultate Q3 2017
Teleconferinta cu investitorii rezultate Q3 2017

28.04.2017
08.05.2017
15.05.2017
16.08.2017
18.08.2017
15.11.2017
16.11.2017

Alte drepturi ale actionarilor
a) La propunerea unor actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Bancii,
Banca a completat ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor desfasurate in cursul anului 2016, dupa cum
urmeaza:
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 A fost completata ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare desfasurate in data de 02.04.2016, ca
urmare a exercitarii acestui drept de catre actionarul semnificativ Patria Bank SA;
 A fost completata ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare desfasurate in data de 27.04.2016, ca
urmare a exercitarii acestui drept de catre actionarul semnificativ Patria Bank SA.
b) In ceea ce priveste dreptul la mecanisme sigure de înregistrare şi confirmare a proprietăţii asupra acţiunilor emise
de bancă, registrul actionarilor Bancii este tinut de o societate independenta – Depozitarul Central, autorizata si
supravegheata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, pentru a asigura transparenţa operaţiunilor, buna
desfăşurare a activităţii şi protecţia investitorilor.

2.8

Responsabilitate sociala si codul de etica

Banca aplica principiile responsabilitatii corporative atat in activitatile si liniile sale de business, printr-un
management responsabil al meseriei de bancher si al resurselor umane, cat si in gestiunea impactului sau asupra
mediului inconjurator.
In prima parte a anului 2016, Banca a acordat suport campaniei „Partener pentru Sibiu”, prin realizarea de panouri
publicitare stradale si a unor materiale de promovare de tip roll-up pentru unitatile Bancii din Sibiu.
De asemenea, banca s-a implicat activ in procesul continuu de informare si educatie financiara desfasurat de siteurile de specialitate, avand articole despre produsele si serviciile bancare din oferta sa.
Ca parte a culturii organizaţionale, Banca promovează standarde de etică, a căror implementare corespunzătoare
asigură diminuarea riscurilor la care este expusă:





Banca îşi organizează activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi
sănătoase.
Ca membră a Asociaţiei Române a Băncilor, Banca promovează cooperarea cu celelalte bănci din
sistemul bancar românesc, precum şi cu instituţiile şi autorităţile naţionale şi internaţionale.
Achitarea, la cele mai înalte standarde profesionale, de principalul rol pe care îl are Banca - promovarea
unei culturi a integrităţii prin exemplu de etică profesională.
Conştientă de obiectivul general al sistemului bancar, Banca se preocupă să crească în permanenţă
calitatea produselor şi serviciilor oferite clienţilor săi.

Banca Comerciala Carpatica SA intelege ca toti angajatii si colaboratorii sai sa isi indeplineasca obligatiile rezultand
din raporturi contractuale si sa isi asume responsabilitatile ce decurg din acestea in conformitate cu prevederile
legale.
Banca nu tolereaza din partea angajatilor, colaboratorilor sau partenerilor, antreprenorilor si furnizorilor sai,
indiferent de situatie, nicio frauda (sau intentie de frauda) si nicio activitate ilegala in interiorul Bancii sau in afara
ei.
Banca actioneaza de indata si investigheaza orice suspiciune de frauda, ilegalitate sau de nerespectare a prevederilor
referitoare la conflictul de interese si, daca este cazul, realizeaza anchete disciplinare si dispune masuri disciplinare
(inclusiv desfacerea contractului individual de munca sau de mandat) sau se adreseaza autoritatilor competente
pentru investigatii suplimentare.
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3. Resursele umane
La 31.12.2016, Banca Comerciala Carpatica SA a avut un numar de 698 angajati (2015: 931).
In ceea ce priveste nivelul de pregătire a angajaţilor Bancii, precum şi gradul de sindicalizare, aratam ca circa 660
angajati au studii superioare, iar un numar de 360 de angajati sunt membri ai Sindicatului Unitate din cadrul Bancii.
Raporturile intre angajati si manageri sunt caracterizate prin respectarea activitatilor si atributiilor corespunzatoare,
bazate pe principiul bunei credinte. In cadrul Directiei Resurse Umane exista un coordonator relatii de munca ce
gestioneaza orice solicitare-aspect ce vizeaza relatii dintre angajati si/sau angajat/angajator.
Activitatea Directiei Resurse Umane in anul 2016 a avut in prim plan:

Restructurarea Centralei si Retelei de unitati teritoriale si adoptarea unui noi model de afaceri;

Asigurarea de resurse la nivelul structurilor Bancii pentru indeplinirea planului strategic,

Dezvoltarea unui sistem eficient de management al performantei;

Continuarea programelor de dezvoltare profesionala si training si cresterea motivatiei si
angajamentului angajatilor cu ajutorul programelor specifice;

Negocierea cu Sindicatul „Unitate” a unui nou Contract Colectiv de Munca.
De asemenea, pe parcursul anului au fost abordate si solutionate situatiile de natura conflictelor de interese
existente la nivelul Bancii.
Programele de dezvoltare profesionala au fost continuate prin sistemul de management al invatarii de tip
“e-learning”, ca alternativa la cursurile “in clasa”, urmarindu-se doua beneficii importante ale solutiei: adresabilitate
la nivelul intregii organizatii si eficientizare costuri.
Prin programele de e-learning s-a urmarit transmiterea si verificarea informatiilor referitoare la prevenirea si
spalarea banilor, conflictele de interese, securitatea informatiei, dar si pe partea operationala.
De asemenea, au fost organizate programe de instruire organizate de catre banca in colaborare cu institutii, traineri
si resurse externe, dar si programe interne, care au urmarit dezvoltarea competentelor generale de indeplinire a
responsabilitatilor activitatii bancare, precum si abilitatile specifice, care au vizat zona tehnica a activitatii.
Evaluarea performantelor profesionale a salariatilor Bancii s-a realizat anual si a vizat masurarea atingerii
obiectivelor de business, dar si a abilitatilor necesare indeplinirii responsabilitatilor. Procesul de evaluare s-a adresat
tuturor salariatilor Bancii, indiferent de vechimea lor in organizatie.
In plus, au fost continuate activitatile pentru identificarea solutiilor adecvate nevoilor clientilor externi si interni ai
Bancii, imbunatatirea calitatii serviciilor, administrarea portofoliului de proiecte ale Bancii, precum si dezvoltarea
noilor modele operationale in cadrul organizatiei.
Nu in ultimul rand, obiectivul Directiei Resurse Umane de imbunatatire a imaginii si brand-ului Bancii Comerciale
Carpatica SA a fost realizat prin implicarea activa in actiunile de informare interna a angajatilor Bancii cu privire la
evenimentele, proiectele si actiunile derulate de banca pe parcursul intregului an.
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3 Activitatea si rezultatele Grupului BCC in anul 2016
3.1

Contextul macroeconomic si al sectorului bancar in anul 2016

Contextul economic si financiar international a fost caracterizat in continuare de o volatilitate in crestere.
Accentuarea tensiunilor geopolitice la nivel global a dus la cresterea riscului de deteriorare a increderii investitorilor
in economiile emergente. In tarile dezvoltate au persistat problemele in reluarea cresterii economice, chiar in
conditiile mentinerii la un nivel minim istoric a ratelor de dobanda. Aceasta situatie a contribuit la cresterea
incertitudinilor privind evolutiile viitoare ale economiei globale.
Contextul economic si financiar intern
Cresterea economica a Romaniei in 2016 a fost printre cele mai ridicate din UE si se preconizeaza ca aceasta se va
mentine peste potential si in 2017 si 2018. Cresterea a fost robusta incepand cu 2013, fiind determinata de exporturi
puternice ca urmare a unor recolte agricole bune si a unei productii industriale masive in 2013 si in 2014, precum
si de redresarea treptata, incepand cu 2014, a cererii interne.
Conform datelor curente, PIB-ul real a crescut cu 4,8% in 2016 (3,9% in 2015), intr-o proportie semnificativ mai
mare decat in 2015 datorita cresterii consumului individual, chiar daca investitiile au continuat sa creasca intr-un
ritm important (6,3% fata de 8,3% in 2015). Se estimeaza ca ritmul de crestere se va intensifica in continuare pentru
a atinge 5,2% in 2017. In prognoze, motivul acestei evolutii este accelerarea ritmului de crestere a investitiilor, care
va egala avansul estimat al consumului individual (7,2%). In acest scenariu, accelerarea investitiilor si incetinirea
cresterii consumului vor influenta pozitiv, respectiv negativ, cresterea exporturilor si a importurilor. De asemenea,
cum a fost cazul in ultimii ani, cea mai mare parte a cresterii cererii interne a fost acoperita in 2016 si va fi acoperita
in 2017 de avansul ofertei interne, fapt reflectat si in cresterea semnificativ mai mica a deficitului balantei comerciale
comparativ cu cresterea consumului intern. Deficitul de cont curent a crescut la 2,2% din PIB (de la -1,2% in 2015),
in mare parte ca reflectie a evolutiei deficitului balantei comerciale. Ca risc potential, o parte din masurile de pe
piata muncii/fiscale luate sau care urmeaza a se lua in 2017 pot pune presiune pe planurile de investitii ale firmelor
si pot impulsiona mai rapid consumul si importurile. Aceasta evolutie ar putea avea un impact mai mare decat cel
estimat (1,7% inflatie anuala la sfarsitul lui 2017) asupra inflatiei si asupra politicii monetare a bancii centrale.
Piata muncii nu a generat presiuni asupra stabilitatii financiare, dar se mentin vulnerabilitati structurale. Rata
somajului ramane la nivel scazut comparativ cu media UE si s-a diminuat usor ajungand la 4,77% la decembrie 2016
(in scadere comparativ cu anii precedenti de 6,8% in anul 2014 respectiv 4,9% in anul 2015), ceea ce nu a deteriorat
capacitatea debitorilor de a-si onora serviciul datoriei. Cresterea ocuparii fortei de munca se concentreaza in special
in sectoarele cu o valoare adaugata ridicata, o provocare fiind integrarea tinerilor pe piata fortei de munca.
Contrar situatiei din 2015, deficitul bugetar a crescut in 2016, de la -1,4% la -2,6% (dar sub prognoza de -2,8%).
Datoria publica a scazut usor, mentinandu-se in zona a 37% din P.I.B. Pentru 2017 estimarile variaza intre -2,8% si
-3,6%/-3,9% din P.I.B.
In trimestrul IV din 2016, ca si pe tot parcursul anului, rata anuala a inflatiei IPC a ramas in teritoriul negativ, ajungand
in luna decembrie 2016 la nivelul de -0,54%. Rata anuala a inflatiei a inregistrat valori negative cu incepere din luna
iunie 2015, sub impactul extinderii sferei de aplicabilitate a cotei reduse a TVA de 9% la toate alimentele, bauturile
nealcoolice si serviciile de alimentatie publica1.

1

Sursa: BNR - Raport asupra inflatiei
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Sectorul bancar
Principalele elemente care au caracterizat sistemul bancar in 2016 sunt enumerate mai jos:
In urma progreselor realizate in 2014-2015, curatarea bilanturilor bancilor a continuat in 2016: rata creditelor
neperformante a scazut pe sistem de la 13,51% in decembrie 2015 la 9,46% in decembrie 2016 (acest proces a fost
realizat partial prin operatiuni de write-off, eliminarea din bilant a unor credite nerecuperabile, provizionate integral
sau partial).
Soldul creditelor acordate de sistemul bancar sectorului neguvernamental a crescut usor (+1,2% in 2016 fata de +3%
in 2015) din care -3,1% creditele pentru societatile nefinanciare (+0,8% in 2015), -2,5% creditul de consum (-1,7% in
2015) si +12,5% creditul ipotecar (+17,6% in 2015). Creditele in moneda straina si-au accelerat scaderea, coborand
la 42,8% din total sold (49,3% la decembrie 2015). Rata creditelor neperformante a inregistrat in continuare scadere,
de la 13,51% la 9,46%, pe fondul continuarii operatiunilor de scoatere din bilant a creditelor neperformante.
Soldul creditului guvernamental a inregistrat o crestere de cca 4,1%, pe fondul reducerii importante a
randamentelor, care a dus la cresterea sustinuta a cererii din partea statului si, mai ales, pe fondul cresterii cererii
din partea institutiilor de credit, aflate in cautare de plasamente pentru sursele disponibile. Cresterea a fost mai
mica insa decat in 2015 (4,8%). Datoria publica a scazut usor ca pondere, mentinandu-se in jurul a 37% din PIB, iar
deficitul bugetar, 2,6%, a fost sub cel prognozat, de 2,8%.
Cresterea economisirii interne (clienti neguvernamentali) s-a mentinut la un nivel apropiat de 2015 (+8,2% fata de
+8,6%) , in ciuda scaderii in continuare a dobanzilor pasive. Cel mai mult au crescut depozitele populatiei, care la
decembrie 2016 reprezentau cca 60% din total (fata de cca 58% la decembrie 2015). Raportul dintre credite si
depozite clienti neguvernamentali rezidenti la nivel agregat a scazut astfel de la 83,3% la 80,3%.
Gradul de intermediere financiara s-a redus fata de 2015 (de la 58,7% din PIB la 56,4%), datorita cresterii bilantului
bancilor cu doar 2,5%. Pasivele externe s-au redus cu 22% (mai ales depozite si imprumuturi de la institutii straine)
si mai reprezinta doar 11,8% din bilant. Astfel, continua procesul de dezintermediere financiara transfrontaliera.
Lichiditatea bancilor a crescut usor, mentinandu-se astfel la un nivel ridicat.
Capitalurile proprii din sistemul bancar au scazut cu 7%, mentinandu-se insa la un nivel adecvat. Indicatorul de
solvabilitate a avut un nivel de 18,33% la decembrie 2016 (19,16% la 31.12.2015).
Veniturile din dobanzi ale bancilor au continuat sa fie afectate de ingustarea marjelor de dobanda, in conditiile in
care Banca Nationala a Romaniei a initiat incepand cu anul 2013 un ciclu de relaxare a politicii monetare.

3.2

Principalele realizari ale anului 2016

Banca Comerciala Carpatica SA si-a propus prin bugetul aprobat in luna iulie 2016 ca in a doua jumatate a anului
2016 sa desfasoare un program de reorganizare a activitatii si de eficientizare a retelei teritoriale de sucursale si
agentii, concomitent cu reducerea cheltuielilor administrative si relansarea activitatii de creditare.
Un bilant preliminar al acestor initiative desfasurate in 2016 arata ca banca si-a indeplinit in intregime obiectivele
legate de reorganizarea retelei teritoriale, optimizand structura acesteia la un numar de 79 de agentii bancare care
asigura o acoperire nationala, precum si specializarea fortei de vanzare pe principalele segmente de clientela
targetate.
Un alt obiectiv integral indeplinit este cel al reducerii costurilor operationale cu -15% la nivelul intregului an 2016
fata de anul 2015, insa avand in vedere trendul lunar descendent al acestor cheltuieli banca apreciaza ca a realizat
un nivel de reducere al cheltuielilor operationale la nivelul trimestrului IV al anului 2016 cu -24% mai mic decat in
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anul 2015, iar la nivelul estimat pentru trim.I al anului 2017 (in urma finalizarii optimizarii retelei in luna decembrie
2016) o reducere cu peste 30% a cheltuielilor operationale recurente fata de anul 2015.
Deasemenea, banca si-a depasit obiectivele propuse prin buget in privinta recuperarilor de credite neperformante
(atat cele bilantiere cat si cele scoase inafara bilantului), realizand astfel un rezultat cu 9,7 mil. lei mai bun decat cel
bugetat pentru anul 2016 si cu 35,3 mil. lei mai bun decat in anul precedent, in contextul in care a realizat si
scoaterea inafara bilantului bancii de credite neperformante cu sanse reduse de recuperare in valoare de 88 mil. lei.
In aceste conditii banca a realizat o pierdere neta de 45 mil. lei, un rezultat cu 31 mil. lei mai bun decat in anul
precedent.
Relansarea activitatii de creditare si promovarea unor produse noi pe care Banca nu le-a oferit in ultimii ani s-a
realizat cu predilectie incepand cu luna septembrie a anului 2016 si cu lansarea de produse noi de retail in februarie
2017.
Incepand cu anul 2017 BCC a pierdut statutul de dealer primar pe piata titlurilor de stat din cauza neindeplinirii
pentru anul 2016 a cotelor minime de operatiuni pe piata primara.
Banca a parcurs cei mai importanti pasi operationali in vederea realizarii fuziunii prin absorbtia Patria Bank SA in
cursul anului 2016 si in prima luna a anului 2017, insa parte din investitiile realizate in scopul realizarii fuziunii vor fi
finalizate si puse in functiune abia in anul 2017, cu ocazia finalizarii procesului de fuziune.

Activitatea comerciala
In anul 2016 Banca a derulat un proces amplu de restructurare si optimizare a retelei de unitati teritoriale, precum
si o specializare a fortei de vanzare pe linii de business. Baza de depozite atrase de la clientela nebancara s-a dovedit
a fi stabila, iar reducerea cu -16% s-a datorat in principal inchiderii unui numar de 34 de unitati teritoriale in anul
2016 si intr-o mai mica masura reducerii nivelului dobanzilor platit pentru depozite.

In acelasi timp, in contextul pregatirii procesului de integrare in vederea fuziunii cu Patria Bank SA, Banca a derulat
un proces de aliniere a procedurilor si fluxuri de lucru standard. De asemenea, in anul 2016 Banca a implementat
un proces de optimizare a fluxului de creditare si de imbunatatire a criteriilor de eligibilitate, in scopul unui mai bun
management al riscului de credit si in scopul impulsionarii activitatii de creditare.
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Produsele si serviciile oferite de Banca in anul 2016 nu au suferit modificari substantiale in ceea ce priveste
caracteristicile produselor, oferta Bancii ramanand in linii mari similara cu cea din anii 2015 si 2014. Segmentele
tinta de clientela ale Bancii in acest an au fost persoanele fizice si IMM-urile (incluzand si microintreprinderile) si
mai putin clientii corporate.
In luna Iulie 2016 s-a aprobat de catre Adunarea Generala a Actionarilor Planul de activitate pentru anul 2016, in
baza caruia Banca si-a reluat activitatea de creditare, cu o crestere a activitatii de creditare in lunile septembrie –
decembrie 2016, insa inferioara valorilor bugetate pentru aceeasi perioada. Pe fondul procesului de deleverage din
anul 2015 si al operatiunilor de write-off (scoatere inafara bilantului) a creditelor neperformante cu sanse reduse
de recuperare, soldul portofoliului de credite a fost in declin in ultimii 2 ani, anul 2016 nu a constituit o exceptie in
acest sens, avand in vedere startul tarziu al relansarii creditarii (trim. IV 2016).

Pentru anul 2017, dupa fuziune, Banca isi va repozitiona gama de produse si va include produse diferentiate pe linii
de business aliniate la oferta de produse a Grupului Patria Bank SA.

Reorganizarea operationala a Bancii
In anul 2016, activitatea operationala si de IT a avut ca principale obiective eficientizarea proceselor si reducerea
semnificativa a costurilor operationale. In contextul procesului de fuziune cu Patria Bank SA, s-a urmarit asigurarea
continuitatii, controlul riscurilor operationale in conditiile pregatirii procesului de integrare operationala in scopul
fuziunii si realizarea unor activitati cu impact la nivelul institutiei de credit:
-

in noiembrie 2016 a fost realizata operatiunea de upgrade a Core Banking System Absolut (primul upgrade
de la instalarea in productie in anul 2005), prin care au fost aduse imbunatatiri si functionalitati noi;
Pregatirea implementarii unor noi produse din catalogul de produse care va fi disponibil in cadrul bancii
dupa fuziune;
Pregatirea implementarii unor noi aplicatii care modeleaza fluxurile de aprobare si originare de credite
pentru toate liniile de afaceri;
Pregatirea implementarii unei noi aplicatii informatice pentru activitatea de workout si colectare.

De asemenea, in decursul anului 2016 a fost mutat sediul social al Bancii la Bucuresti si au fost infiintate doua centre
operationale ale Bancii, unul la Sibiu si altul la Targu Mures, cel de la Sibiu fiind in fapt o conversie a fostului sediu
social la Bancii in centru operational, ambele dedicate in special activitatilor de back-office.
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Activitatea filialelor Bancii – SAI Carpatica
S.A.I. Carpatica Asset Management a fost autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare in anul 2008 ca
societate de administrare a investitiilor. Capitalul social este de 800.100 lei din care 99,99% este detinut de catre
Banca Comerciala Carpatica, iar capitalul propriu este de 3.364.857 lei.
S.A.I. Carpatica Asset Management administreaza trei fonduri deschise de investitii care intra in perimetrul de
consolidare al Bancii, si anume:
 FDI Carpatica STOCK – fond diversificat dinamic, risc mediu ridicat, peste 60% din activul fondului este plasat
in actiuni.
 FDI Carpatica GLOBAL – fond diversificat defensiv, risc mediu scazut, plasamentele in actiuni, in principal in
sectorul energetic, reprezinta maxim 40% din activul fondului.
 FDI Carpatica Obligatiuni – fond de obligatiuni, risc scazut, investeste minim 90% in instrumente cu venit fix
(obligatiuni, depozite, titluri de stat).
Daca in anul 2011, activele administrate proveneau in proportie de peste 80% din investitii ale Bancii in fondurile
administrate de SAI Carpatica, aceasta situatie s-a schimbat radical, astfel incat in anul 2016 Banca detine sub 10%
din activele administrate de filiala sa (la FDI Carpatica Obligatiuni si la FDI Carpatica Global, banca nu detine unitati
de fond), fondurile fiind bazate pe investitori atrasi din afara Grupului Bancii.
In anul 2016, vanzarile fondurilor administrate au crescut, in principal datorita continuarii programului de distributie
prin unitatile teritoriale ale Bancii Comerciale Carpatica SA. Nivelul activelor aflate in administrare la finele anului
2016 a inregistrat o crestere de 16,93 mil. lei (3,73 mil. Euro) fata de anul precedent.
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La finele anului 2016 SAI Carpatica AM a inregistrat un profit net de 239 mii lei, iar cifra de afaceri a fost in valoare
de 1.036.824 lei. Cifra de afaceri provine exclusiv din comisioanele de administrare a celor trei fonduri deschise de
investitii.
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EVOLUTIE RANDAMENTE FDI CARPATICA OBLIGATIUNI (fond de obligatiuni si instrumente cu venit fix)
Randament fata de fonduri similare la 12 luni

Carpatica Obligatiuni

Randament fata de fonduri similare la 36 luni
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La finele lunii decembrie 2016, valoarea activului net este de 85,69 mil. lei, in crestere cu 40% fata de finele anului
precedent, provenind de la 1.302 investitori.
In anul 2016, FDI CARPATICA OBLIGATIUNI a obtinut un randament de 4,07%, rezultat care l-a plasat pe locul I in
randul fondurilor de obligatiuni si instrumente cu venit fix din Romania (din 14 astfel de fonduri) pentru perioada
de 12 luni, fondul fiind structurat la 31.decembrie.2016 in proportie de 47,90% pe obligatiuni de stat, 32,40%
depozite si 17,55% obligatiuni corporative si municipale.
EVOLUTIE RANDAMENTE FDI CARPATICA GLOBAL (fond diversificat – maxim 40% expunere pe actiuni)

In anul 2016 FDI CARPATICA GLOBAL a obtinut un randament de 4,69% la 12 luni, un randament foarte bun in randul
fondurilor diversificate cu o structura similara (expunere pe actiuni sub 45%), fata de randamente intre 2,71% 3,41% pentru fondurile similare din portofoliile unor banci (BT Clasic, Raiffeisen Benefit, BRD Diverso).
Totusi, la 31.12.2016 valoarea activului net era la un nivel de numai 8,22 mil. lei, provenind de la un numar de 505
investitori, structura activelor fondului fiind de: 39,06% actiuni tranzactionate, 37,36% obligatiuni de stat,
municipale si corporative, 9,31% depozite, si 14,27% titluri de participare si alte active.

3.3

Analiza pozitiei financiare la 31.12.2016

Incepand cu data de 1.ianuarie.2012 Banca aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) ca baza
a contabilitatii sale, conform Ordinului 27/2010 al BNR, astfel analiza pozitiei financiare de mai jos se bazeaza pe
situatiile financiare individuale si consolidate conforme cu IFRS ale Bancii, pentru perioada incheiata la 31.Dec.2016
si pentru perioadele comparative.
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BANCA
Dec-14

Dec-15

Dec-16

% total

Activ e lichide
I nv estitii in participatii
Credite si av ansuri acordate clientelei, net
Alte activ e

1,759,268
12,029
1,069,610
375,990

1,928,087
7,026
793,973
326,906

1,706,976
6,332
581,239
308,955

66%
0%
22%
12%

vs.
Dec-15
-11%
-10%
-27%
-5%

Total ACTIV

3,216,897

3,055,993

2,603,502

100%

-15%

Dec-14

Dec-15

Dec-16

% total

Datorii priv ind clientela
I mprumuturi si alte datorii

2,884,460
142,377

2,853,542
89,225

2,394,993
42,982

92%
2%

vs.
Dec-15
-16%
-52%

Total Datorii

3,026,837

2,942,768

2,437,974

94%

-17%

2,600,480

-6%

190,061

113,225

165,527

6%

46%

179,948

-8%

3,216,897

3,055,993

2,603,502

100%

-15%

2,780,428

-6%

Activ (mii RON)

Pasiv (mii RON)

Total capitaluri proprii
Total DATORII SI CAPITALURI PROPRII

Realizat vs
BUGET 2016 Buget (%)
1,568,887
9%
7,062
-10%
870,729
-33%
333,751
-7%
2,780,428

-6%

Realizat vs
BUGET 2016 Buget (%)
2,554,394
-6%
46,086
-7%

GRUPUL
Activ (mii RON)
Activ e lichide
I nv estitii in participatii
Credite si av ansuri acordate clientelei, net

Dec-14

Dec-15

Dec-16

% total

vs. Dec-15

1,829,129
1,327
1,070,133

2,005,788
1,327
793,973

1,795,874
810
581,239

67%
0%
22%

-10%
-39%
-27%

Alte activ e

386,298

332,555

312,138

12%

-6%

Total ACTIV

3,286,887

3,133,643

2,690,061

100%

-14%

Dec-14

Dec-15

Dec-16

% total

vs. Dec-15

2,883,996
211,634
3,095,630

2,852,630
166,736
3,019,366

2,386,858
134,931
2,521,789

89%
5%
94%

-16%
-19%
-16%

191,257

114,277

168,272

6%

47%

3,286,887

3,133,643

2,690,061

100%

-14%

Pasiv (mii RON)
Datorii priv ind clientela
I mprumuturi si alte datorii
Total Datorii
Total capitaluri proprii
Total DATORII SI CAPITALURI PROPRII

La 31 decembrie 2016 activul total al Bancii era mai mic cu 452 mil. LEI (-15%) comparativ cu cel inregistrat la 31

decembrie 2015, motivele scaderii fiind analizate in cele ce urmeaza.
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Activele lichide (disponibilitatile in casierie, conturile la Banca Centrala, creantele asupra institutiilor de credit,
portofoliul de titluri de stat - atat cele detinute pentru tranzactionare, cele disponibile in vederea vanzarii si cele
pastrate pana la scadenta) s-au pastrat la un nivel ridicat de 66% din total active (2015: 63%).
Activele corporale si necorporale ale Bancii (tangible and intangible assets) reprezinta 134,3 mil. lei, respectiv 5,2%
(2015: 142,3 mil. lei, respectiv 4,7%) din totalul activelor Bancii. Cea mai mare pondere o reprezinta terenurile si
cladirile, respectiv 91% (2015: 89%). Investitiile Bancii in active corporale si necorporale au reprezentat 1,4 mil. lei,
mult mai putin decat suma investita in anul precedent (2015: 4,4 mil. Lei), in cea mai mare parte in dezvoltari ale
sistemelor informatice. Nu exista cheltuieli de cercetare si dezvoltare capitalizate. Alaturi de Activele corporale si
necorporale, Banca detine si un portofoliu de Investitii Imobiliare in valoare de 96,4 mil. lei, in scadere cu -7% fata
de anul anterior (2015: 104 mil. lei), in marea lor majoritate constand in terenuri si cladiri provenind din garantii
aferente creditelor neperformante adjudecate de catre Banca in contul creantei („active reposedate”). Acea parte
a activelor reposedate pe care banca le inchiriaza sau intentioneaza sa obtina venituri din aprecierea valorii juste a
acestora, este clasificata ca Investitii Imobiliare si contabilizate la valoarea justa. Nu s-au realizat achizitii sau vanzari
de investitii imobiliare in cursul anului 2016.
Creditele si avansurile acordate clientelei, in valoare neta, au inregistrat o scadere cu 213 mil. lei (-27%) fata de
anul anterior, in contextul in care banca a intensificat activitatea de recuperare a creditelor neperformante si de
curatare a portofoliului de credite prin scoaterea in afara bilantului a unei sume de 88 mil. lei din creditele
neperformante acoperite integral cu provizioane. Soldul creditelor scoase in afara bilantului la 31 decembrie 2016
este de 417 mil. LEI (353 mil. lei la 31 decembrie 2015).
Datoriile totale ale Bancii au scazut la 31 decembrie 2016 cu 505 mil. lei (-17%) fata de 31 decembrie 2015, pe
fondul reducerii bazei de depozite atrase de la clientela nebancara cu 459 mil. lei (-16%), ca urmare a reducerii
numarului de sucursale si agentii de la 113 la finele anului 2015 la 79 la finele anului 2016. Din totalul de 34 de
unitati inchise in anul 2016, un numar de 18 au fost inchise in luna Decembrie 2016, avand un impact limitat in
scaderea depozitelor pana la finele anului 2016.
Banca inregistreaza o pozitie de lichiditate ridicata, 66% din activ fiind reprezentata de activele lichide si in principal
de portofoliul de tiluri de stat (44%). Raportul Credite/Depozite se situeaza la un nivel de 34% (Dec. 2015: 36%), cu
mult sub nivelul sistemului bancar de 80,3% (2015: 83,3%), reflectand aceasta pozitie de lichiditate ridicata a bancii
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si un nivel de subinvestire a resurselor atrase, care insa aduce si un risc mai scazut de lichiditate si de credit al bancii,
comparativ cu bancile de dimensiuni similare. Indicatorii de lichiditate se situeaza la valori mult superioare
nivelurilor reglementate.
La 31 decembrie 2016, Banca avea imprumuturi atrase in valoare totala de 15 mil. lei (63 mil. lei la 31 decembrie
2015) cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv cu Ministerul Finantelor Publice pentru programe de
finantare rurala, precum si cu Banca Europeana de Investitii destinate implementarii unor programe speciale de
finantare a clientelei IMM. Scaderea de sold este datorata rambursarii anticipate, din initiativa BCC, a unei facilitati
de finantare in valoare de 8,5 mil. EUR catre Banca Europeana de Investitii, in scopul reducerii cheltuielilor cu
dobanzile.
Capitalurile proprii ale bancii la decembrie 2016 au crescut cu 46% comparativ cu decembrie 2015 pe fondul
cresterii Capitalului social nominal cu 98,7 mil lei ca urmare a achizitionarii de catre Patria Bank S.A. (fosta
NexteBank S.A.) a unui numar de 986.663.916 actiuni noi BCC in cadrul unui plasament privat, contravaloarea
capitalului social subscris si varsat si a primei de emisiune fiind de 98,8 mil lei.
Solvabilitatea calculata de 14,2% este in crestere cu 9,3 puncte procentuale fata de valoarea de 4,9% din 31
decembrie 2015; revenirea solvabilitatii peste cerintele reglementate se datoreaza majorarii de capital inregistrata
in luna Februarie 2016. Banca indeplinea la finele anului 2016 cerinta de amortizor combinat aplicabila.

3.4

Analiza performantei financiare individuale a Bancii fata de Bugetul pentru anul 2016

Analiza comparativa a contului de profit si pierderi al Bancii pentru ultimii 3 ani este prezentata in cele ce urmeaza,
alaturi de analiza realizarii Bugetului aprobat pentru anul 2016:

BANCA
- mii lei -

SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE

2014

2015

2016

16/15

Buget 2016

Realizat vs Buget 2016

Venit net din dobanzi

66,589

47,899

38,835

-19%

47,840

(9,005)

-19%

Venit net din comisioane

24,576

21,555

20,031

-7%

21,728

(1,697)

-8%

106,453

45,255

24,405

-46%

27,930

(3,525)

-13%

197,618

114,709

83,268

-27%

97,497

(14,229)

-15%

(3,958)

(3,415)

(7,304)

114%

1,257

(8,561)

-681%

(233,376)

(45,594)

(5,879)

-87%

(14,968)

9,089

-61%

(39,716)

65,701

70,085

7%

83,786

(13,701)

-16%

Alte venituri din activitatea bancara
Venit net din activitatea bancara
Cheltuiala neta cu garantii si provizioane pentru
beneficiile salariatilor si litigii
Costul net al riscului
Venitul net din exploatare
Total cheltuieli operationale

(150,358)

(135,254)

(115,874)

-14%

(115,366)

(508)

0%

Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli operationale, altele decat cu personalul

(69,432)
(80,926)

(64,026)
(71,228)

(57,046)
(58,828)

-11%
-17%

(59,897)
(55,469)

2,851
(3,359)

-5%
6%

Castiguri/(Pierderi) din cedarea investitiilor imobiliare

7,040

1,684

861

-49%

(1,576)

2,437

-155%

Profit brut / (pierdere bruta)
Impozit pe profit

(183,034)
13,529

(67,869)
(7,579)

(44,928)
-

-34%
-

(33,156)
-

(11,772)
-

36%

Profit net / (pierdere neta) aferent(a) exercitiului

(169,505)

(75,448)

(44,928)

-40%

(33,156)

(11,772)

36%
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GRUPUL
- mii lei -

SITUATIA PERFORMANTEI FINANCIARE

2014

2015

2016

VARIATIE
2016/2015

Venit net din dobanzi

69,047

50,686

41,490

-18%

Venit net din comisioane

24,646

21,153

19,670

-7%

Venitul net din tranzactionare

17,050

15,039

13,316

-11%

Venit net din active financiare disponibile in vederea vanzarii

95,999

17,534

8,871

-49%

Alte venituri nete din exploatare
Venit total din exploatare
Cheltuiala neta cu garantii si provizioane pentru beneficiile salariatilor si
litigii
Costul net al riscului

14,948

9,197

4,253

-54%

221,691

113,608

87,600

-23%

(2,795)

(8,262)

196%

(231,983)

(41,071)

(5,339)

-87%

Venitul net din exploatare

(10,292)

69,742

73,999

6%

Cheltuieli cu salariile si alte elemente asimilate

(70,617)

(64,630)

(57,721)

-11%

Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale

(10,560)

(10,074)

(9,080)

-10%

Alte cheltuieli de exploatare

(119,285)

(62,189)

(50,130)

-19%

Total cheltuieli operationale

(200,462)

(136,893)

(116,931)

-15%

-

1,686

861

-49%

(4,224)

(1,760)

(2,037)

(214,978)

(67,225)

(44,108)

Castiguri/(Pierderi) din cedarea investitiilor imobiliare si stocuri
Cheltuiala aferenta datoriei financiare catre detinatorii de unitati de fond
Profit brut / (pierdere bruta)
Impozit pe profit
Profit net / (pierdere neta) aferent(a) exercitiului

13,540

(8,019)

(41)

(201,438)

(75,244)

(44,149)

-34%
-41%


Veniturile din dobanzi si comisioane: Banca si-a propus prin Planul de activitate pentru anul 2016 sa
realizeze in a doua parte a anului 2016 o reorganizare a activitatii, a fortei de vanzare si a retelei teritoriale
concomitent cu un program consistent de reducere a costurilor administrative, si, in aceste conditii, prin Bugetul
aprobat in Iulie 2016, banca si-a propus tinte ambitioase in sensul pastrarii veniturilor nete din dobanzi si comisioane
la nivelul din anul anterior. Banca raporteaza la finele anului 2016 un grad de realizare a Bugetului de 81% in cazul
veniturilor nete din dobanzi si de 92% in cazul veniturilor nete din comisioane, pe fondul unei performante mai
reduse a vanzarilor de credite noi decat anticipat, insa in contextul pastrarii unei clientele active si cu un nivel
constant de tranzactionare si in contextul reducerii cheltuielilor cu dobanzile pentru depozitele atrase de la
populatie si agentii economici.

Venitul net din administrarea portofoliului de titluri de stat (active financiare disponibile in vederea
vanzarii si portofoliul de tranzactionare): se situeaza cu 39% peste nivelul bugetat pentru anul 2016, cu un impact
pozitiv in rezultatul net fata de buget de 2,482 mil. lei, desi la aproape jumatate fata de anul precedent, intrucat
randamentele pe piata titlurilor de stat au inregistrat o scadere in cursul anului trecut. In cursul anului 2016 Banca
si-a asumat o politica mai prudenta de reducere a expunerii la riscul de dobanda, fapt ce a condus la reducerea
maturitatii medii a portofoliului de titluri de stat si implicit la reducerea randamentului acestui portofoliu si la
reducerea semnificativa a veniturilor din tranzactionarea de titluri fata de anii precedenti (in special fata de anii
2013-2014), asa cum reiese si din graficul urmator.
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Consideram aceasta abordare una prudenta si mentionam ca atat conditiile pe piata titlurilor de stat, pe fondul unor
randamente mult reduse in anul 2016 (si in mare masura si in 2015), cat si structura portofoliului de titluri a bancii
in 2016 au fost semnificativ diferite fata de conditiile de piata si de apetitul la risc al bancii din anii anteriori (20132014), fapt ce nu a mai permis mentinerea aceluiasi nivel ridicat al veniturilor din activitatea de tranzactionare cu
titluri de stat.

Impactul net al provizioanelor aferente portofoliului de credite si al actiunilor de recuperare a creditelor
neperformante (cheltuieli nete cu ajustari de depreciere a creditelor si recuperari din credite scoase in afara
bilantului):
In Bugetul pentru anul 2016 Banca si-a asumat un nivel de recuperare (venituri) din creditele scoase in afara
bilantului de 18,6 mil. lei pentru a fi realizat in a 2-a jumatate a anului 2016, nivel de 3 ori mai mare decat sumele
realizate in anul anterior (2015) si similar cu totalul veniturilor de acest tip realizate in ultimii 3 ani cumulat (in anii
2013-2015 s-au realizat astfel de venituri in total de 19,2 mil. lei). Banca a reusit sa atinga in 2016 un nivel al
recuperarilor din credite scoase in afara bilantului de 23,8 mil. lei, cu un impact pozitiv in rezultatul final mai bun
cu 5,214 mil. lei (+28%) decat cel bugetat.

Costul net al riscului
Cheltuiala (neta) aferenta ajustarilor pentru
deprecierea creditelor
Recuperari din credite scoase in afara bilantului
Cheltuiala aferenta ajustarilor pentru deprecierea
participatiilor

2016

16/15

Buget 2016

Realizat vs Buget 2016

2014

2015

(233,376)

(45,594)

(5,879)

-87%

(14,968)

9,089

-61%

(235,599)

(46,791)

(29,146)

-38%

(33,588)

4,442

-13%

4,020

6,200

23,834

284%

18,620

5,214

28%

(1,798)

(5,003)

(567)

-89%

-

(567)

In ce priveste creditele neperformante bilantiere, in pofida faptului ca banca a scos inafara bilantului credite
acoperite integral cu provizioane in suma totala de 88 mil. lei, banca a realizat recuperari de credite neperformante
bilantiere in valoare totala de 85 mil. lei, generand reluari de provizioane aferente creditelor neperformante, in
urma carora cheltuiala (neta) aferenta ajustarilor pentru deprecierea creditelor si avansurilor acordate este de 29,1
mil. lei, cu 33,6 mil. lei (-87%) mai mica decat nivelul din 2015. Asa cum se poate observa si din graficul de mai jos
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ritmul inregistrarii de pierderi din costul riscului s-a redus semnificativ in 2016 fata de anii anteriori si procesul de
curatare a portofoliului de credite al Bancii inceput in anii anteriori a continuat.


Cheltuielile operationale:
Bugetul pentru anul 2016 prevedea un obiectiv declarat inca de la momentul aprobarii acestuia ca fiind un obiectiv
ambitios de reducere a cheltuielilor operationale cu -15% (19,5 mil. lei) pentru intregul an 2016 fata de anul anterior,
desi programul de reducere a costurilor si de reorganizare a inceput abia in a 2-a jumatate a anului 2016. Banca a
realizat obiectivul bugetat de reducere a cheltuielilor operationale cu -19 mil. lei fata de anul precedent, la nivelul
de 115,9 mil. lei, fara o deviatie semnificativa de la nivelul bugetat de 115 mil. lei.
Acest nivel al cheltuielilor operationale include si o valoare de 1,25 mil. lei, reprezentand costuri de fuziune partial
realizate in cursul anului 2016, acestea nefiind de natura cheltuielilor recurente si care nu au fost incluse in
cheltuielile operationale bugetate.
Considerand trendul descrescator al cheltuielilor operationale lunare in anul 2016, pe parcursul implementarii
programului de restructurare si de reducere de costuri, consideram relevant nivelul cheltuielilor operationale
inregistrat in trim.IV al anului 2016, nivel care inregistreaza o scadere de -24% fata de media trimestriala a anului
2015.
Avand in vedere ca in ultimul trimestru al anului 2016 s-a desfasurat un program de reorganizare a retelei de unitati
teritoriale si de optimizare a prezentei teritoriale a Bancii, ale carui efecte se fac simtite abia incepand cu trimestrul
I al anului 2017, nivelul cheltuielilor operationale ale bancii estimate pentru trimestrul I al anului 2017, vor continua
sa inregistreze scaderi suplimentare fata de media trimestriala a anului 2015, cuantificand mai bine efectele
programului de restructurare al costurilor desfasurat pe parcursul anului 2016.
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Prezentam mai jos evolutia principalelor categorii de cheltuieli operationale:
- cheltuielile de personal au scazut cu -11% fata de anul precedent ca urmare a reducerii numarului de angajati
activi de la 866 la 31 decembrie 2015 la 626 la 31 decembrie 2016 (numarul total de angajati a scazut de la 931 la
31 decembrie 2015 la 698 la 31 decembrie 2016). Scaderea cu 28% a personalului activ este in linie cu planul de
reducere a costurilor, aprobat prin Planul de activitate pentru anul 2016.
- cheltuielile operationale non-salariale s-au diminuat cu 19% fata de 2015 ca urmare a implementarii unor masuri
de eficientizare a activitatilor atat la nivelul retelei teritoriale cat si la nivelul Centralei.

979

Structura cheltuielilor operationale
(mil. lei)
866

200.0

626

800

9.0
49.8

300

150.0

10.5

100.0

70.4

61.2

69.4

64.0

57.0

2014

2015

2016

50.0

10.1

-200

0.0

3.5

-700

Cheltuieli salariale

Cheltuieli non-salariale

Amotizare imobilizari

Numar de angajati activi

Adecvarea capitalului Bancii si alti indicatori prudentiali

Banca nu consolideaza prudential niciuna dintre filialele sale intrucat acestea nu ating nivelul minim prevazut in
acest scop de art.19 al Regulamentului (EU) 575/2013 (CRR). Astfel perimetrul de consolidare al BCC include doar
Banca, insa Banca este inclusa in perimetrul de consolidare al institutiei-mama Patria Bank SA, care realizeaza
consolidarea prudentiala.
Fonduri proprii
Fondurile proprii ale Bancii la 31 decembrie 2016 se ridicau la 135 mil. lei (2015: 57,7 mil. lei) si erau formate exclusiv
din instrumente de fonduri de proprii de nivel 1 (CET1) intrucat Banca nu detinea instrumente de fonduri proprii de
nivel 1 suplimentar sau de nivel 2 la 31.Decembrie.2016 (nu au existat nici la finele anului 2015) clasificate conform
CRR.
Capital reglementat (RON)

2015

2016

Fonduri proprii de nivel I

57.700.865

135.228.100

Fonduri proprii de nivel II

-

-

57.700.865

135.228.100

1.182.819.738

951.645.543

4,88%

14.21%

Total fonduri proprii (RON)*
Active si elemente din afara bilantului
ajustate in functie de risc (RON)
Indicatorul de solvabilitate

*Valori exprimate in RON, raportate preliminar Bancii Nationale a Romaniei
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Procesul de evaluare a adecvarii capitalului intern (ICAAP)

In concordanta cu prevederile articolului 148 al OUG 99/2006 privind adecvarea capitalului institutiilor de credit,
asa cum a fost ulterior completata prin regulmantul BNR 5/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de
credit, BCC are organizat un proces intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri.
Banca desfasoara evaluari periodice ale adecvarii capitalului intern la riscuri comparand nivelul fondurilor proprii cu
cerintele interne de capital. Cadrul general al ICAAP este actualizat anual, iar monitorizarea adecvarii capitalului
intern la riscuri este realizata trimestrial.
Anual se realizeaza o evaluare a tuturor riscurilor la care Banca ar putea fi expusa si se identifica riscurile
semnificative.
Cerintele interne de capital se determina utilizand abordarea „Pillar 1 plus”, prin care cerintele de capital pentru
urmatoarele riscuri sunt adaugate cerintelor de capital reglementate:






Riscul de concentrare al riscului de credit, riscul rezidual din utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului de
credit, riscul de creditare in valuta a creditorilor expusi la riscul valutar
Riscuri de subestimare legate de aplicarea unor abordari standardizate, mai putin sofisticate
Riscul ratei dobanzii inafara portofoliului de tranzactionare
Riscul strategic
Alte riscuri semnificative: reputational, de conformitate, riscuri externe.

Pentru scopul ICAAP capitalurile interne sunt considerate egale cu fondurile proprii reglementate.
In baza Strategiei de afaceri si a Strategiei de Risc, precum si in baza apetitului la risc aprobat, Banca face o planificare
a capitalului si a necesarului de capital pentru un orizont de 3 ani, in scopul asigurarii adecvarii capitalului, atat in
conditii normale cat si in conditii de criza.

Indicator (%)
Solvabilitate (Rata fondurilor proprii totale)
Lichiditate imediata
ROA (rezultat net/total active)
ROE (rezultat net/capitaluri proprii)
Credite/Depozite

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

10,75

4,88

14,21

53,9

61,8

67,6

(5,89)

(2,37)

(1,58)

(55,88)

(37,94)

(24,91)

51,9

37,1

34,0
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Indicatorul de lichiditate pe benzi de scadenta se prezinta astfel:
Data

<= 1 luna

1 -3 luni

3-6 luni

6-12 luni

>12 luni

31.12.2014

3,91

10,64

18,04

7,58

7,48

31.12.2015

4,01

11,74

20,68

17,87

8,45

31.12.2016

3,73

13,09

18,70

15,56

77,91

Limita reglementata

>= 1

>= 1

>= 1

>= 1

-

Situatiile financiare ale Bancii sunt auditate de catre un auditor financiar independent. Auditorul financiar al Bancii
Comerciale Carpatica SA este, incepand cu anul 2015, Deloitte Audit SRL, J40/6775/10.08.1995, CUI 7756924, cu
sediul in Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, intrarea de Est, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, membru al Camerei
Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 25 din data de 25.06.2001. In prezent isi desfasoara activitatea
in calitate de auditor financiar extern al Bancii in baza numirii facute prin Hotararea AGOA nr. 1 din data de
18.06.2015, pentru o perioada de 3 ani.

3.6

Perspectivele Bancii si ale Grupului in anul 2017

Avand in vedere ipoteza initiala a realizarii fuziunii cu Patria Bank in data de 01.ianuarie.2017, Banca a pregatit un
set de previziuni financiare pentru anul 2017 luand in considerare aceasta ipoteza. In urma amanarii datei fuziunii
pentru o data ulterioara care la acest moment nu este cunoscuta, insa poate fi rezonabil estimata, managementul
Bancii a reluat procesul de bugetare in ipoteza realizarii fuziunii in prima jumatate a anului 2017 si va prezenta spre
aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor Bugetul si Planul de activitate pentru anul 2017 in termen de maxim 5
luni de la inceperea exercitiului financiar.
In anul 2017 obiectivele principale ale Bancii constau in finalizarea cu succes a procesului de fuziune cu Patria Bank
SA si relansarea creditarii persoanelor fizice si juridice.
Planul de activitate pentru anul 2017 va fi centrat in jurul urmatoarelor obiective:









finalizarea cu succes a procesului de fuziune cu Patria Bank SA;
relansarea creditarii si acomodarea noilor linii de afaceri care vor fi achizitionate din Patria Bank SA in baza
fuziunii: microcreditare, IMM, Agro-lending si Retail;
mentinerea nivelului surselor atrase de la clientela nebancara si eficientizarea retelei de sucursale si agentii;
majorarea capitalurilor proprii prin emisiune de actiuni pe piata de capital;
cresterea treptata a nivelului indicatorului credite/depozite (brut) la un nivel mai apropiat de media pietei,
inclusiv prin achizitionarea de portofolii de credite performante, linii de afaceri sau chiar alte insitutii de
credit;
lansarea unor produse noi, cu impact si vizibilitate in piata, lansarea unor campanii de promovare a noului
brand “Patria Bank”;
identificarea unor oportunitati de achizitie a unor portofolii de credite performante sau a unor institutii
financiare.
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4. Managementul riscului
Evaluarea interna a Bancii a determinat urmatoarele riscuri semnificative – risc de credit, risc de piata, risc de
lichiditate, risc operational si risc reputational. Totodata, politica Bancii urmareste riscul strategic in cadrul
planificarii afacerii si riscul de conformitate in cadrul activitatii zilnice, precum si riscul macroeconomic in cadrul
programului de simulari de criza.
Politicile sunt astfel structurate incat sa acopere ariile de identificare, evaluare, monitorizare, control si reducere a
nivelului acestor riscuri.
Structura de conducere a Bancii este responsabila pentru stabilirea profilului si strategiilor/politicilor de risc, fiecare
structura din Banca urmand a gestiona riscul activitatii proprii. In cadrul Bancii este stabilita o functie de control a
riscului care administreaza riscul la nivel global (Directia Administrarea Riscurilor).
Directia Administrarea Riscurilor prezinta catre Comitetul Directorilor si Consiliulul de Administratie rapoarte lunare,
respectiv trimestriale privind expunerile la riscuri, profilul curent de risc general si pentru fiecare risc semnificativ,
precum si rapoarte privind riscurile care au depasit pragurile de avertizare (ori de cate ori apar), in scopul incadrarii
in toleranta la risc stabilita prin Strategia de risc, propunand masuri de diminuare a riscurilor care depasesc apetitul
la risc aprobat. Totodata, Comitetul de Administrare a Riscurilor (format din membrii neexecutivi ai Consiliului de
Administratie) analizeaza lunar/trimestrial sau ori de cate ori este convocat, expunerile la riscuri.
Banca a stabilit modele proprii de cuantificare a cerintei interne de capital. Un rol important in cadrul acestui
exercitiu il constituie simularile de criza, pe care Banca le deruleaza cu frecventa semestriala.
Pentru a reduce riscul, in concordanta cu politica sa si profilul de risc, Banca foloseste garantiile. De asemenea, in
cadrul riscului operational se folosesc asigurarile.
Avand in vedere activitatea desfasurata, Banca este expusa urmatoarelor riscuri:
 riscul de piata (inclusiv riscul valutar);
 riscul de rata a dobanzii din afara portofoliului de tranzactionare;
 riscul de credit si riscurile asociate acestuia (riscul rezidual, riscul de concentrare, riscul de creditare in valuta
a debitorilor expusi valutar);
 riscul de lichiditate si managementul fondurilor;
 riscul operational;
 riscul reputational;
 riscul strategic;
 riscul de conformitate;
 riscul utilizarii excesive a efectului de levier
Riscul de piata
Reprezinta riscul de a inregistra pierderi aferente pozitiilor din bilant si din afara bilantului datorita fluctuatiilor
nefavorabile pe piata ale preturilor (cum ar fi, de exemplu, preturile actiunilor, ratele de dobanda, cursurile de
schimb valutar).
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Riscul valutar
Riscul valutar este riscul ca valoarea instrumentelor financiare sa fluctueze datorita modificarii cursurilor de schimb.
Pozitiile de schimb valutar deschise reprezinta o sursa a riscului valutar. Conducerea a stabilit un set de limite pentru
a administra riscul valutar. In concordanta cu politica Bancii, pozitiile sunt monitorizate zilnic pentru a ne asigura ca
acestea sunt mentinute in limitele stabilite – o pozitie valutara de maxim 10% din valoarea fondurilor proprii pentru
fiecare valuta si 20% pozitie valutara agregata. Banca se protejeaza impotriva variatiilor cursului valutar prin
operatiuni de tip swap si forward. Principalele valute in care Banca efectueaza operatiuni sunt EUR si USD.
Riscul de rata a dobanzii din afara portofoliului de tranzactionare
Riscul de piata este riscul ca valoarea justa sau fluxul de numerar viitor aferent instrumentelor financiare sa fluctueze
datorita schimbarilor in variabilele pietei (curs valutar, pretul actiunilor). Banca a clasificat expunerile la riscul de
piata in expuneri aferente portofoliului de tranzactionare si expuneri din afara acestuia. Riscurile din prima categorie
sunt gestionate si monitorizate cu ajutorul modelului Value-at-Risk (VaR). Riscurile din a doua categorie sunt
gestionate si monitorizate cu ajutorul altor analize de senzitivitate.
Riscul de credit
Riscul de credit reprezinta riscul de afectare negativa a profiturilor si capitalului ca urmare a neindeplinirii de catre
debitori a obligatiilor contractuale sau a esecului acestora in indeplinirea conditiilor contractuale.
Pentru a administra acest risc, Banca aplica propria politica, gestiunea riscului fiind structurata pe etape de
identificare, evaluare, control si reducere. In concluzie, fiecarei tranzactii i se supun proceduri speciale prin care
Banca incearca sa isi asigure pozitia creata in urma expunerii asumate. Procedurile de identificare se refera in
principal la utilizarea surselor de informatii pentru a depista factorii de risc care au influenta covarsitoare asupra
calitatii expunerii ce se va asuma.
Procedurile de evaluare urmaresc sa stabileasca gradul de risc pentru tranzactia analizata. Evaluarea gradului de risc
pentru fiecare tranzactie analizata este realizata in mod independent de Directia Evaluare Risc de Credit si
materializata in opinia de risc.
Pentru a controla riscul, principala masura o reprezinta limitarea expunerilor individuale atat ca marime absoluta,
cat si relativa raportata la fondurile proprii, precum si limitarea expunerii pe industrii si zone geografice.
Monitorizarea acestor limite este asigurata in cadrul Directiei Administrarea Riscurilor. Tot in cadrul procedurilor de
control, Banca deruleaza si procedurile ulterioare de monitorizare a calitatii expunerilor, reprezentate de analiza
clientului, revizia valorii si inspectia garantiilor, precum si a modului in care clientul si-a respectat obligatiile
contractuale. Banca a definit un sistem de indicatori/ semnale de avertizare a deprecierii calitatii imprumuturilor,
precum si proceduri de restructurare a clientilor deteriorati.
Riscul de lichiditate si de finantare
Riscul de lichiditate este riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalului, determinat de
incapacitatea institutiei de credit de a-si indeplini obligatiile la scadenta acestora.
Banca isi monitorizeaza riscul de lichiditate atat prin analize de tip GAP - prin compararea intrarilor cu iesirile de
fonduri pe benzi de scadenta a activelor, pasivelor si elementelor din afara bilantului in functie de maturitatea
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reziduala - cat si prin derularea de scenarii de criza de lichiditate (reglementate – precum indicatorul LCR sau cu
ipoteze specifice bancii, inclusiv simulari de criza severa de piata).
Banca se asigura ca detine un stoc de active lichide care pot fi utilizate ca garantii financiare in scopul finantarii
pasivelor cu exigibilitate imediata sau acoperirea cererilor neasteptate/ neanticipate de numerar.
Ca solutie de finantare pentru situatii de urgenta Banca detine un portofoliu de titluri de stat clasificate ca detinute
pana la scadenta (held to maturity), negrevate de sarcini, separate de rezervele curente de lichiditate si de titluri de
stat disponibile spre vanzare, portofoliu pentru care testeaza anual mecanismele de finantare (prin repo).
Riscul operational
Riscul operational reprezinta riscul de pierdere determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme si resurse umane
inadecvate sau care nu si-au indeplinit functia in mod corespunzator, fie de evenimente si actiuni externe.
Riscul operational include si riscul legal aparut ca urmare atat a amenzilor, penalitatilor si sanctiunilor de care Banca
este pasibila in caz de neaplicare sau aplicare defectuoasa a dispozitiilor legale sau contractuale, cat si datorita
faptului ca drepturile si obligatiile contractuale ale bancii si/sau ale contrapartidei sale nu sunt stabilite in mod
corespunzator.
De asemenea riscul operational include si riscul aferent tehnologiei informatiei (IT) care se refera la riscul actual sau
viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalului, determinat de inadecvarea strategiei si politicii IT, a
tehnologiei informatiei si a procesarii informatiei, cu referire la capacitatea de gestionare, integritatea,
controlabilitatea si continuitatea acesteia, sau de utilizarea necorespunzatoare a tehnologiei informatiei.
Banca nu poate elimina in totalitate efectele determinate de manifestarea riscului operational, dar dispune de
masuri de control si limitare a acestui tip de risc si monitorizeaza printr-un proces permanent toate evenimentele
care genereaza risc operational, aplicand cerinte de capital intern suplimentare in functie de incidenta unor astfel
de evenimente de risc operational, cu frecventa trimestriala.
Riscul reputational
Riscul reputational reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalului determinat de
perceptia nefavorabila asupra imaginii Bancii de catre clienti, contrapartide, actionari, investitori sau autoritatea de
supraveghere.
Avand in vedere procesul de fuziune in care institutia de credit este implicata, Banca a apreciat ca riscul reputational
la care este expusa banca este de nivel mediu si a procedat la alocarea de capital intern suplimentar in cadrul
procesului ICAAP, alocare ce va fi mentinuta pana la finalizarea cu succes a fuziunii.
Riscul strategic
Riscul strategic reprezinta riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalului determinat de
schimbări in mediul de afaceri sau de decizii de afaceri defavorabile, de implementarea inadecvata a deciziilor sau
de lipsa de reacţie la schimbările din mediul de afaceri. In scopul controlarii riscului strategic, Banca este constant
preocupata de cresterea eficientei activitatilor de planificare si de monitorizare a evoluţiilor pietei, astfel incat sa se
poata adapta noilor evolutii in mod corespunzator si la timp.
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Riscul de conformitate
Riscul de conformitate reprezinta riscul actual sau viitor de afectare a profiturilor şi a capitalului, care poate conduce
la amenzi, daune şi/ sau rezilierea de contracte sau care poate afecta reputaţia Bancii, ca urmare a încălcărilor sau
neconformării cu cadrul legal şi de reglementare, cu acordurile, practicile recomandate sau standardele etice.
Riscul utilizarii excesive a efectului de levier
Riscul asociat folosirii excesive a efectului de levier reprezinta riscul rezultat din vulnerabilitatea Bancii fată de un
efect de levier sau un efect de levier contingent care poate necesita măsuri neplanificate de corectare a planului său
de afaceri, inclusiv vânzarea de active în regim de urgentă, ceea ce ar putea duce la pierderi sau la reevaluări ale
activelor rămase.
Acest risc se cuantifica prin calcularea, in principal, a unui indicator, numit indicatorul efectului de levier, ce se
determina prin împărtirea indicatorului de măsurare a capitalului la indicatorul de măsurare a expunerii totale a
institutiei si se exprimă ca procent. La 31.12.2016, valoarea acestui indicator este de 5.42%.

Presedintele Consiliului de Administratie

Director General Adjunct – Divizia Risc si Financiar

Horia Dragos Manda

Diana Maria Kallos
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ANEXE
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Anexa 1
LISTA PARTILOR AFILIATE LA 31.12.2016
(conform IAS 24)
Entitate
PATRIA BANK SA
SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT SA
FDI CARPATICA GLOBAL-SAI CARPATICA ASSET MANAG. SA
FDI CARPATICA OBLIGATIUNI-SAI CARPATICA ASSET MAN.
FDI CARPATICA STOCK - SAI CARPATICA ASSET MANAG.SA
INTERCAPITAL INVEST SA
DELTA ASIGURARI SA
PATRIA CREDIT IFN SA
S.A.I. PATRIA ASSET MANAGEMENT SA (fosta S.A.I. INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT SA)
S.A.I. GLOBINVEST SA
Emerging Europe Accession Fund Cooperatief U.A
EEAF Financial
Services B.V. (Olanda)
Deutek SA (Romania)
STAR Storage SA (Romania)
Elefant Online SA (Romania)
FrontEx International Services Ltd. (Bulgaria)
SSIF CARPATICA INVEST S.A. SIBIU – in curs de dizolvare
IMOBILIAR INVEST SRL – in lichidare voluntara
AXXESS CAPITAL PARTNERS
DADA INNOVATION SRL
GASOIL SERVICE SRL
GASOIL EXPLORATION & PRODUCTION SRL
AGRI MERFEA SRL
DIAMANDOPOL GABRIEL
MERFEA BOGDAN
OLARU AURELIAN LIVIU
CARAGEA CATALINA
KALLOS DIANA-MARIA
VANCEA GRIGORE VALENTIN
NICOLAU CODRUT STEFAN
*PRODEA RAZVAN VASILE
TEPELUS ELENA-COSMINA
ILIESCU DANIELA
MANDA HORIA
*SURDU NICOLAE
*TINTA MANUEL CONSTANTIN
MARINESCU OANA
SIMION GEORGE
*PRODEA CORALIA IUNIA
VANCEA GRIGORE-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
KALLOS G. DIANA-MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
MERFEA BOGDAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
NICOAU CODRUT-SETEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
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Anexa 2
Declaratia privind stadiul de conformare cu principiile
Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti la 31.12.2016
Prevedere din Cod
A.1

A.2

Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al consiliului care include
termenii de referință/ responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de
conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din
Secțiunea A.
Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în
regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice
Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni
și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția
cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul
pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de
interese respectiv.

Respectă

Nu respectă
sau respectă
parțial

Motiv neconformitate

Respecta
partial

În cadrul AGA din 02.04.2016 acționarii au votat
trecerea la sistemul unitar de conducere, fiind alesi un
numar de 5 membri ai Consiliului de Administratie.
Ulterior un membru ales s-a retras din pozitia de
membru al Consiliului, iar altul a demisionat. La 31
decembrie 2016 erau vacante 2 pozitii de membru al
Consiliului de administratie. In cadrul Adunarii
Generale a Actionarilor din data de 27.04.2017 se
propune completarea numarului membrilor Consiliului
de Administratie de la 3 la 5 membri.

x

Membrii Consiliului de Administratie nu au functie
executiva. Nici un membru al Consiliului de
Administratie nu este independent. In cadrul Adunarii
Generale a Actionarilor din data de 27.04.2017 se
propune completarea structurii Consiliului de
Administratie cu membri independenti.

x

x

A.3

Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din
cel puțin cinci membri.

A.4

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție
executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului
de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria
Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi
membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de
Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al
Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie
să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau
realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său,
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indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct
de vedere al caracterului și judecății sale și după următoarele criterii:
A.4.1
nu este Director General/director executiv al societății sau al unei societăți
controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani

x

nu este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a
deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani;

x

nu primește și nu a primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea
societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele
corespunzătoare calității de administrator neexecutiv;

x

nu este sau nu a fost angajatul sau nu are sau nu a avut in cursul anului precedent
o relație contractuală cu un acționar semnificativ al societății, acționar care
controlează peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie controlată de
acesta;

x

nu are și nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu
societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în
calitate de client, partener, acționar, membru al Consiliului/Administrator,
director general/director executiv sau angajat al unei societăți dacă, prin
caracterul său substanțial, acest raport îi poate afecta obiectivitatea;

x

Nu este și nu a fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori partener sau
asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al
societății sau al unei societăți controlate de aceasta;

x

Nu este director general/director executiv al altei societăți unde un alt director
general/director executiv al societății este administrator neexecutiv;

x

A.4.2

A.4.3

A.4.4

A.4.5

A 4.6

A 4.7

Consiliul de Administratie nu are membri
independenti. In cadrul Adunarii Generale a
Actionarilor din data de 27.04.2017 se propune
completarea structurii Consiliului de Administratie cu
membri independenti.
Consiliul de Administratie nu are membri
independenti. In cadrul Adunarii Generale a
Actionarilor din data de 27.04.2017 se propune
completarea structurii Consiliului de Administratie cu
membri independenti.
Consiliul de Administratie nu are membri
independenti. In cadrul Adunarii Generale a
Actionarilor din data de 27.04.2017 se propune
completarea structurii Consiliului de Administratie cu
membri independenti.
Consiliul de Administratie nu are membri
independenti. In cadrul Adunarii Generale a
Actionarilor din data de 27.04.2017 se propune
completarea structurii Consiliului de Administratie cu
membri independenti.
Consiliul de Administratie nu are membri
independenti. In cadrul Adunarii Generale a
Actionarilor din data de 27.04.2017 se propune
completarea structurii Consiliului de Administratie cu
membri independenti.
Consiliul de Administratie nu are membri
independenti. In cadrul Adunarii Generale a
Actionarilor din data de 27.04.2017 se propune
completarea structurii Consiliului de Administratie cu
membri independenti.
Consiliul de Administratie nu are membri
independenti. In cadrul Adunarii Generale a
Actionarilor din data de 27.04.2017 se propune
completarea structurii Consiliului de Administratie cu
membri independenti.
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A 4.8
Nu a fost administrator neexecutiv al societății pe o perioadă mai mare de
doisprezece ani;

x

Nu are legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la punctele A.4.1.
si A.4.4.

x

A 4.9

A5

A.6

Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru
al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și
instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali
înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.

x

Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice
raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste
5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport
care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

x

Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de
sprijinirea activității Consiliului.

x

Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare
a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și,
în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma
acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului
cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.

x

Consiliul de Administratie nu are membri
independenti. In cadrul Adunarii Generale a
Actionarilor din data de 27.04.2017 se propune
completarea structurii Consiliului de Administratie cu
membri independenti.
Consiliul de Administratie nu are membri
independenti. In cadrul Adunarii Generale a
Actionarilor din data de 27.04.2017 se propune
completarea structurii Consiliului de Administratie cu
membri independenti.

A.7

A.8

A.9

A.10

Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind
numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an,
participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al
Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.
Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații
referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de
Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.

x

x
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A.11

Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de
nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura
nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului.
Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.

x

Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru
trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor,
incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă
pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al
comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate
dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium,
comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea
membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.

Respecta
partial

Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv
independent.

x

B.1

B.2

B.3

În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o
evaluare anuală a sistemului de control intern.

B.4

Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit
intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern
prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea
cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile
identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în
atenția Consiliului.
Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu
tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.

B.5

In conformitate cu prevederile art. Art. 24 - (1) din
regulamentul BNR nr. 5/2013, „Instituţiile de credit
care sunt semnificative din punctul de vedere al
mărimii, organizării interne şi naturii, extinderii şi
complexităţii activităţilor lor trebuie să înfiinţeze un
comitet de nominalizare compus din membri ai
organului de conducere care nu exercită nicio funcţie
executivă în instituţia de credit respectivă.” In acest
context, avand in vedere marimea, extinderea si
complexitatea activitatii Bancii, in structura sa nu exista
un Comitet de Nominalizare.
In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din data de
27.04.2017 se propune completarea structurii
Consiliului de Administratie cu membri independenti si
astfel va avea loc si completarea structurii Comitetului
de Audit cu membri independenti.
Majoritatea membrilor, incluzând președintele, au
calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și
responsabilitățile comitetului. Un membru al
comitetului de audit are experiență de audit sau
contabilitate dovedită și corespunzătoare. Comitetul
de audit este format din trei membri neindependeti.
In cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din data de
27.04.2017 se propune completarea structurii
Consiliului de Administratie cu membri independenti si
astfel va avea loc si completarea structurii Comitetului
de Audit cu membri independenti.

x

x

x
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B.6
B.7

B.8

B.9

B.10

B.11

B.12

C.1

Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a
sistemului de gestiune a riscului.
Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a
standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să
primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.
Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de
Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc
care trebuie înaintate ulterior Consiliului.
Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial față de alți acționari
in legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații
acestora.
Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a
societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare
este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform
ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii
obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect
acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se
încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.
Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural
(departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei
entități terțe independente.
În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit
intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu
prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul
obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să
raporteze direct directorului general.
Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și
să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de
remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de
remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea
principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerației membrilor
Consiliului și a Directorului General, precum și a membrilor Directoratului în
sistemul dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de conducere a procesului și
de luare a deciziilor privind remunerarea, sa detalieze componentele
remunerației conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe
termen lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natura, pensii și altele) și
să descrie scopul, principiile și prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente
(inclusiv criteriile generale de performanță aferente oricărei forme de

x
x

x

Atributiile Comitetului de Audit vor fi completate in
acest sens.

x

Banca nu are definită o astfel de politică, insa principiul
este prevazut in regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului de Administratie, precum si in
regulamentele de functionare ale comitetului de
credite si al comitetului de restructurare si recuperare.
Principiul va fi reflectat si in politicile specifice de risc.

x

x

x

x

Banca dispune de o politică de remunerare, aprobată și
revizuită periodic de către Consiliul de Administratie.
Aceasta nu a fost publicată pe pagina de internet, însă
principiile privind remunerarea precum si nivelul
remuneratiilor sunt cuprinse in Codul de Guvernanta
Corporativa al Bancii precum si in Raportul
Administratorilor. Banca va intreprinde masurile
necesare pentru publicarea acestora si pe pagina de
internet.
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D.1

remunerare variabilă). În plus, politica de remunerare trebuie să specifice durata
contractului directorului executiv și a perioadei de preaviz prevăzută în contract,
precum și eventuala compensare pentru revocare fără justa cauză.
Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de
remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul
perioadei anuale care face obiectul analizei.
Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată
în timp util pe pagina de internet a societății.
Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicânduse publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică.
În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să
includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în
limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru
investitori, inclusiv:

x

D.1.1

Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind
adunările generale ale acționarilor

x

D.1.2

CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte
angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și
neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit

x

D.1.3

D.1.4

D.1.5

D.1.6

Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) –
cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații
detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod
Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și
materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului;
argumentele
care
susțin
propunerile
de
candidați
pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora;
întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile
societății, inclusiv hotărârile adoptate
Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a
altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea
sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile
aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un
termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții
Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la
cerere, informații relevante;

x

x

x

x
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D.1.7

Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind
rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale,
anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.

x

D.2
Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte
beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și
adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea
intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile
politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet
a societății.
D.3

D.4

D.5
D.6

D.7

Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt
făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor
studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o
perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un
nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod
semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va
stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Daca sunt
publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau
trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a
societății.
Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea
acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările
regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare
a acționarilor.
Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când
rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.
Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere
asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative,
precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.
Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la
adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului.
Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a
acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt
sens.

x

Încă de la înființare, Banca a utilizat profitul obținut
pentru a consolida poziția financiară a instituției. În
acest sens, politica Băncii a fost de a majora capitalul
social prin încorporarea profitului obținut și emiterea
de acțiuni gratuite. Profitul obținut în anii 2012 si 2013
a fost utilizat pentru acoperirea pierderilor din anii
precedenți. In perioada 2014-2016 banca nu a realizat
profit.

x

Până la acest moment nu s-a implementat o politică
privind previziunile.

x

La AGA din 27.04.2016 auditorul extern nu a fost
prezent.

x

La AGA pot participa doar acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la data de referință, membrii
organelor de conducere ale Băncii, angajații băncii
implicați în desfășurarea ședinței precum și
consultanți/auditori externi invitați de către
conducere.

x

x
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D.8

D.9

D.10

Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în
limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care
influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului
net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și
de la un an la altul.
O societate va organiza cel puțin două ședințe/ teleconferințe cu analiștii și
investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate
în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data
ședințelor/ teleconferințelor.
În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală,
activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul
acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din
misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea
sa în acest domeniu.

Horia Dragos Manda
Presedinte al Consiliului de Administratie

Respectă
parțial

Informațiile sunt prezentate în rapoartele semestriale
și anuale. Emitentul analiează posibilitatea de a include
aceste informații și în rapoartele trimestriale.

Respectă
parțial

În anul 2016 BCC a organizat o teleconferință cu
analiștii și investitorii. Se vor face demersuri pentru ca
în anul 2017 sa se organizeze cel puțin două astfel de
evenimente.

Respectă
parțial

În prezent nu există o politică specifică acestei cerințe.
În Raportul Anual de Guvernanță Corporativă sunt
menționate toate evenimentele de responsabilitate
socială în care BCC s-a implicat.

Diana Maria Kallos
Director General Adjunct – Divizia Risc si Financiar
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