COMUNICAT DE PRESĂ
privind rezultatele financiare in trimestrul al III – lea 2016
Banca Comerciala Carpatica SA

 In primele 9 luni ale anului 2016 banca si-a atins tinta bugetata in ceea ce priveste venitul
total din exploatare (+1%), chiar daca valoarea veniturilor din exploatare se situeaza cu -14%
sub nivelul acelorasi venituri din perioada similara a anului trecut (75,8 mil. lei, fata de 88,4 mil. lei
in 2015).
 Pierderea netă raportată pentru primele 9 luni ale anului 2016 (37,3 mil lei) este cu
10,7 mil lei mai mica decat pierderea bugetata pentru aceasta perioada, fapt datorat in
principal inregistrarii unor provizioane pentru credite mai mici decat cele prevazute in buget (8,3
mil lei), respectiv unor recuperari din credite scoase in afara bilantului cu 3,1 mil lei mai mari decat
nivelul bugetat.
 Fata de perioada similara a anului precedent, banca a pierdut 14% din nivelul veniturilor din
exploatare (venitul net din activitatile bancare), pierdere care a fost insa compensata aproape
integral de reducerea cheltuielilor operationale cu 11%. Reducerile de cheltuieli operationale
recurente sunt in linie cu cele prognozate in Bugetul de venituri si cheltuieli (economie -3% fata de
buget), iar in termenii anualizati reprezinta o reducere cu -13% fata de nivelul cheltuielilor similare
ale anului precedent.
 Pierderea neta pentru primele 9 luni ale anului 2016 este cu 10,8 mil. lei mai mare decat
cea inregistrata in aceeasi perioada a anului precedent, in principal pe fondul recunoasterii
de provizioane de trei ori mai mari decat in aceeasi perioada a anului precedent, pe fondul curatarii
bilantului de creditele neperformante.
 Solvabilitate – rata de adecvare a capitalului de 12,6%, în crestere de la 4,9% la 31 decembrie
2015; revenirea solvabilitatii peste minimul reglementat se datoreaza majorarii de capital
inregistrata in luna Februarie 2016.
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