CerinŃe de publicare pentru
Banca Comercială Carpatica
în conformitate cu Regulamentul BNR/CNVM
nr.25/30/14.12.2006
InformaŃii care se publică cu frecvenŃă semestrială
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Cap.1. Considerente generale
Raportul este elaborat în vederea aplicării de către Banca Comercială Carpatica (BCC) a
prevederilor Regulamentului BNR/CNVM nr.25/30/14.12.2006 privind cerinŃele de publicare
pentru instituŃiile de credit şi firmele de investiŃii.
InformaŃiile din acest document au ca dată de referinŃă 30.06.2010 şi reprezintă informaŃii
care sunt furnizate de către BCC cu o frecvenŃă mai mare decât cea anuală.
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Cap.2. InformaŃii referitoare la fondurile proprii
1. Valoarea fondurilor proprii de nivel I cu menŃionarea separată a fiecărui element pozitiv
şi a fiecărei deduceri
A. La nivel individual
-leiIndicator

Suma

Capital eligibil, din care:

280,904,625

- Capital social subscris şi vărsat

278,953,695

- (-) AcŃiuni proprii

0

- Prime de capital

1,950,930

- Alte instrumente eligibile de capital

0

Rezerve eligibile, din care:

-104,757,595

- Rezerve
- Interes minoritar

1,724,276
0

- Rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand profit
- Pierderea perioadei curente

0
-106,481,871

- Rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand pierdere

0

- (-) Câştiguri nete din capitalizarea profiturilor viitoare din active ce
fac obiectul operaŃiunilor de securitizare

0

- Diferente din evaluare eligibile pentru includerea in fondurile
proprii de nivel 1

0

Fonduri pentru riscurile bancare generale
Alte fonduri de nivel 1 specifice Romaniei, din care:

0
0

- Instrumente non inovative supuse limitării

0

- Instrumente inovative supuse limitării

0

- Filtru prudenŃial pozitiv adoptat la aplicarea pentru prima dată a
IFRS

0

- Alte filtre prudenŃiale

0

(-)Alte deduceri din fondurile proprii de nivel 1, din care:

-5,573,832

- (-) Imobilizări necorporale

-5,573,832

- Sume ce depasesc limite stabilite pentru instrumente non
inovative

0

- Sume ce depasesc limite stabilite pentru instrumente inovative

0

- (-) Alte deduceri specifice României din fondurile proprii de nivel I

0

TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

170,573,198
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B. La nivel consolidat
-leiIndicator

Suma

Capital eligibil, din care:

280,646,821

- Capital social subscris şi vărsat

278,953,695

- (-) AcŃiuni proprii

-257,804

- Prime de capital

1,950,930

- Alte instrumente eligibile de capital

0

Rezerve eligibile, din care:

-5,554,802

- Rezerve

68,409,192

- Interes minoritar
- Rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand profit

305,312
0

- Pierderea perioadei curente

0

- Rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand pierdere
- (-) Câştiguri nete din capitalizarea profiturilor viitoare din active ce fac obiectul
operaŃiunilor de securitizare
- Diferente din evaluare eligibile pentru includerea in fondurile proprii de nivel 1

-74,269,306
0
0

Fonduri pentru riscurile bancare generale

0

Alte fonduri de nivel 1 specifice Romaniei, din care:

0

- Instrumente non inovative supuse limitării

0

- Instrumente inovative supuse limitării

0

- Filtru prudenŃial pozitiv adoptat la aplicarea pentru prima dată a IFRS

0

- Alte filtre prudenŃiale
(-)Alte deduceri din fondurile proprii de nivel 1, din care:

0
-5,640,511

- (-) Imobilizări necorporale

-5,640,511

- Sume ce depasesc limite stabilite pentru instrumente non inovative

0

- Sume ce depasesc limite stabilite pentru instrumente inovative
- (-) Alte deduceri specifice României din fondurile proprii de nivel I
TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1

0
0
269,451,508

2. Valoarea totală a fondurilor proprii eligibile, după deducerile şi limitările prevăzute la
art.21 şi la art.22 din Regulamentul BNR-CNVM nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale
instituŃiilor de credit şi ale firmelor de investiŃii
A. La nivel individual
-leiIndicator

Suma

Fonduri proprii totale

197,077,426

B. La nivel consolidat
-leiIndicator

Suma

Fonduri proprii totale

305,253,261
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Cap.3. InformaŃii referitoare la cerinŃele de capital
3.1. Riscul de credit
Pentru determinarea cerinŃelor de capital aferente riscului de credit BCC aplică
abordarea standard. Astfel, conform Regulamentului BNR-CNVM nr.14/19/2006 privind
tratamentul riscului de credit pentru instituŃiile de credit şi firmele de investiŃii potrivit abordării
standard, în tabelul următor sunt menŃionate 8% din valoarea ponderată la risc a expunerilor
pentru fiecare clasă de expunere prevăzută în art.4 din regulamentul menŃionat:
A. La nivel individual
-lei8% din valoarea ponderată
la risc a expunerilor

clasa de expunere
CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de administraŃii centrale sau
bănci centrale
CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de administraŃii regionale sau
autorităŃi locale
CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de organisme administrative şi
entităŃi fără scop lucrativ
CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de bănci multilaterale de
dezvoltare
CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de organizaŃii internaŃionale
CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de instituŃii şi instituŃii financiare

3.886.588
2.719.168
4.431
898.454
0
6.235.255

CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de societăŃi

45.865.800

CreanŃe sau creanŃe potenŃiale de tip retail

19.160.945

CreanŃe sau creanŃe potenŃiale garantate cu proprietăŃi imobiliare
Elemente restante
Elemente ce aparŃin categoriilor reglementate ca având risc ridicat
Expuneri sub forma obligaŃiunilor garantate
CreanŃe pe termen scurt faŃă de instituŃii şi societăŃi
CreanŃe sub forma titlurilor de participare deŃinute în organismele
de plasament colectiv
Alte elemente
Total

3.379.356
6.580.193
4.431.479
0
0
3.397.737
11.332.099
107.891.505
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B. La nivel consolidat
-lei8% din valoarea ponderată
la risc a expunerilor

clasa de expunere
CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de administraŃii centrale sau bănci centrale

4.093.019

CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de administraŃii regionale sau autorităŃi
locale
CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de organisme administrative şi entităŃi fără
scop lucrativ

2.975.434
2.950

CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de bănci multilaterale de dezvoltare
CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de organizaŃii internaŃionale

949.796
0

CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de instituŃii şi instituŃii financiare
CreanŃe sau creanŃe potenŃiale faŃă de societăŃi

46.034.790

CreanŃe sau creanŃe potenŃiale de tip retail

14.237.685

6.916.223

CreanŃe sau creanŃe potenŃiale garantate cu proprietăŃi imobiliare

2.442.174

Elemente restante
Elemente ce aparŃin categoriilor reglementate ca având risc ridicat
Expuneri sub forma obligaŃiunilor garantate

16.807.516
4.591.472
0

CreanŃe pe termen scurt faŃă de instituŃii şi societăŃi

0

CreanŃe sub forma titlurilor de participare deŃinute în organismele de plasament
colectiv

3.383.191

Alte elemente
Total

11.659.052
114.093.302

3.2. Riscul de piaŃă
CerinŃele de capital aferente activităŃilor din portofoliul de tranzacŃionare, aferente riscului
valutar şi riscului de marfă au fost calculate cu respectarea prevederilor Regulamentului BNRCNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinŃelor minime de capital pentru instituŃiile de
credit şi firmele de investiŃii şi ale Regulamentului BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea
capitalului instituŃiilor de credit şi al firmelor de investiŃii, folosind abordarea standard.
Banca, cu aprobarea BNR, calculează, la nivel individual, cerinŃele de capital pentru
activităŃile ce aparŃin portofoliului de tranzacŃionare după prevederile art. 2 lit. a) din
Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinŃelor minime de capital
pentru instituŃiile de credit şi firmele de investiŃii şi pct. 6, 7 şi 9 din Anexa II la Regulamentul
BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituŃiilor de credit şi al firmelor de
investiŃii.
Astfel, cerinŃele de capital sunt:
a)

la nivel individual:
- pentru riscul de poziŃie aferent titlurilor de creanŃă tranzacŃionate: 0 lei
- pentru riscul de poziŃie aferent titlurilor de capital: 0 lei
- pentru riscul valutar: 2.628.384 lei
- pentru riscul de marfă: 0 lei
- pentru riscul de decontare/ livrare în portofoliul de tranzacŃionare: 0 lei
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b)

la nivel consolidat:
- pentru riscul de poziŃie aferent titlurilor de creanŃă tranzacŃionate: 0 lei
- pentru riscul de poziŃie aferent titlurilor de capital: 1.213.060 lei
- pentru riscul valutar: 2.628.384 lei
- pentru riscul de marfă: 0 lei
- pentru riscul de decontare/ livrare în portofoliul de tranzacŃionare: 0 lei

3.3. Riscul operaŃional
Pentru determinarea cerinŃelor de capital pentru riscul operaŃional, BCC foloseşte
abordarea de bază, conform prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr.24/29/2006 privind
determinarea cerinŃelor minime de capital pentru riscul operaŃional ale instituŃiilor de credit şi ale
firmelor de investiŃii.
Conform acestei abordări, cerinŃele de capital sunt:
a) la nivel individual:
25.713.063 lei
b) la nivel consolidat:
27.058.883 lei
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