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Cap.1. Considerente generale
Raportul este elaborat în vederea aplicării de către Banca Comercială Carpatica (BCC) a
prevederilor Regulamentului CEE 575/2013( Regulamentul nr.575/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit
si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului UE nr.648/2012)
Informaţiile din acest document au ca dată de referinţă 30.06.2014 şi reprezintă informaţii la
nivel individual, care sunt furnizate de către BCC cu o frecvenţă semestrială.
Cap.2. Informaţii referitoare la fondurile proprii la data de 30.06.2014
2.1. Valoarea fondurilor proprii de nivel I cu menţionarea separată a fiecărui element luat in
calcul şi a fiecărui element deductibil
Post
Fonduri proprii de nivel 1
Instrumente de capital plătite
Prima de emisiune
Rezultatul reportat

Sumă
298,936,816
336,438,126
1,950,930
-61,160,473

Alte elemente ale rezultatului global acumulate

56,025,821

Alte rezerve

96,497,324

Fonduri pentru riscuri bancare generale

11,875,182

Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de
nivel 1 de bază, din care:
Câștiguri și pierderi nerealizate
Câștiguri nerealizate
Pierderi nerealizate
Deduceri
Imobilizări necorporale
Creanțele privind impozitul amânat care se
bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din
diferențele temporare
Elemente ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază sau

-58,100,844
-56,355,431
-56,025,821
-329,610
-1,745,413
-1,533,637
-211,776
-14,244,585

deduceri din acestea - altele
Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de
nivel 1 suplimentar
Imobilizări necorporale
Deduceri și filtre prudențiale suplimentare

-70,344,665
-6,134,548
-64,210,117

2.2. Valoarea totală a fondurilor proprii eligibile
TOTAL FONDURI PROPRII

255,904,332

Cap.3. Informaţii referitoare la cerinţele de fonduri proprii
3.1. Riscul de credit
Pentru determinarea cerinţelor de fonduri proprii aferente riscului de credit BCC aplică
abordarea standard. Astfel, conform Regulamentului CEE 575/2013, în tabelul următor sunt
menţionate 8% din valoarea ponderată la risc a expunerilor pentru fiecare clasă de expunere
prevăzută în art.112 din regulamentul menţionat:
-lei-

Clasa de expunere
Expuneri faţă de administraţii centrale sau bănci centrale
Expuneri faţă de administraţii regionale sau autorităţi locale
Expuneri faţă de entităţi din sectorul public
Expuneri faţă de bănci multilaterale de dezvoltare
Expuneri faţă de organizaţii internaţionale
Expuneri faţă de instituţii
Expuneri faţă de societăţi
Expuneri de tip retail
Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile
Expuneri în stare de nerambursare
Expuneri asociate unui risc extrem de ridicat
Expuneri sub forma obligaţiunilor garantate
Expuneri faţă de instituţii şi societăţi cu o evaluare de credit pe
termen
scurt
Expuneri
sub formă de unităţi sau acţiuni deţinute în organisme de
Expuneri
plasamentprovenind
colectiv din titluri de capital
Alte elemente
Total

8%din valoarea
ponderată la risc a
expunerilor 3.929.327
1.989.186
0
0
0
1.131.330
41.228.807
13.046.685
4.304.617
11.789.571
1.968.265
0
0
1.064.582
2.830.750
32.148.623
115.431.745

La acest total se adaugă şi cerinţe de fonduri proprii suplimentare stabilite pe baza articolului
104(2) din Directiva 2013/36/UE: 15.443.447lei. Suma finală a cerinţelor totale de fonduri proprii
pentru riscul de credit este deci 130.875.192 lei.
3.2. Riscul de piaţă
Cerinţele de fonduri proprii aferente activităţilor din portofoliul de tranzacţionare, aferente
riscului valutar şi riscului de marfă au fost calculate cu respectarea prevederilor capitolelor 3
respectiv 4 ale Regulamentului CEE 575/2013, folosind abordarea standard.
Banca, cu aprobarea BNR, calculează cerinţele de fonduri proprii pentru activităţile ce
aparţin portofoliului de tranzacţionare după prevederile Capitolului 2 din Regulamentului CEE
575/2013.
Astfel, cerinţele de capital sunt:
-lei-

riscul de poziţie aferent titlurilor de creanţă
tranzacţionate
riscul de poziţie aferent titlurilor de capital
riscul valutar
riscul de marfă

0
0
2.784.92
9
0

3.3. Riscul operaţional
Pentru determinarea cerinţelor de fonduri proprii pentru riscul operaţional, BCC foloseşte
abordarea de bază, conform prevederilor Regulamentului CEE 575/2013.
Conform acestei abordări, cerinţele de capital sunt 23.567.830 lei

