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Performanţa şi poziţia entităţilor din perimetrul de consolidare

Prezentul Raport a fost elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 13/2008 al Băncii Naţionale a României,
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, Banca
Comercială Carpatica SA (denumită în continuare Banca) fiind societate-mamă pentru S.S.I.F. Carpatica Invest, S.A.I
Carpatica Asset Management şi Imobiliar Invest SRL.
Banca Comercială Carpatica a întocmit Situaţiile financiare consolidate la 31.12.2011 în baza Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
Participaţiile Băncii la societăţile din perimentrul de consolidare au ca scop consolidarea imaginii de grup financiar şi
diversificarea veniturilor obţinute de Bancă prin înfiinţarea de firme cu activităţi conexe, mizând pe sinergiile
activităţilor, beneficiul de imagine şi notorietate pe care îl pot obţine firmele una de la alta. Astfel, Imobiliar Invest
SRL are ca obiect de activitate cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare supuse executării silite de către Bancă,
prin S.S.I.F. Carpatica Invest SA se realizează participarea Băncii şi a clienţilor acesteia pe piaţa de capital, iar prin
produsele lansate de S.A.I. Carpatica Asset Management SA se completează gama de produse de economisire clasice,
furnizate de Bancă.
RON
Părţi în cadrul societăţilor
comerciale legate
S.S.I.F. Carpatica Invest SA
Imobiliar Invest SRL
S.A.I. Carpatica Asset
Management SA
Total părţi în cadrul
societăţilor comerciale legate



Domeniul de
activitate
Intermedieri
financiare
Constructii
Administrare
investitii

Procent de
participare

Valoare
participaţie

95,68%

13.105.040

100,00%

12.010.000

80,00%

800.000
25.915.040

Analiza activităţii entităţilor din perimetrul de consolidare pentru anul 2011

Situaţii financiare consolidate
Activ
Disponibilitati in casierie
Conturi la Banca Centrala
Creante asupra institutiilor de credit
Investitii financiare detinute pentru tranzactionare
Investitii financiare disponibile pentru vanzare
Investitii financiare pastrate pana la scadenta
Credite, net
Imobilizari corporale
Investitii imobiliare
Imobilizari necorporale
Activ din impozitul amanat, net
Alte active
Total ACTIV
*sume exprimate în mii lei

31.12.2011
102,882
402,604
7,224
43,104
1,861,062
119,715
1,061,442
154,297
16,847
5,933
3,801
85,252
3,864,163

31.12.2010
79,913
418,807
78,163
61,872
1,159,406
1,060,740
130,304
9,426
6,154
1,164
54,717
3,060,666

2011/2010
28.74%
-3.87%
-90.76%
-30.33%
60.52%
0.07%
18.41%
78.73%
-3.59%
226.54%
55.81%
26.25%
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În anul 2011, la nivel consolidat, activele totale au crescut cu 26,25% faţă de anul precedent, până la un nivel de
3.864.163 mii lei, pe fondul creşterii postului bilanţier Investiţii financiare disponibile pentru vânzare, care include
investiţiile băncii în titluri.

Pasiv
31.12.2011

31.12.2010

2011/2010

Datorii privind institutiile de credit
Datorii privind clientela
Imprumuturi
Pasiv din impozit amanat, net
Alte datorii

38,496
2,452,642
1,032,538
42
35,123

109,923
2,333,072
223,809
10,409
18,995

-64.98%
5.13%
361.35%
-99.60%
84.91%

Total datorii

3,558,841

2,696,208

31.99%

314,629
1,951
24,802
-546
-127,411
-5,492
72,515
24,602

314,629
1,951
24,802
-520
-94,281
35,548
57,408
24,602

0.00%
0.00%
0.00%
5.00%
35.14%
26.31%
0.00%

305,050

364,139

-16.23%

272

319

-14.73%

305,322

364,458

-16.24%

3,864,163

3,060,666

26.25%

Capital social
Prime de capital
Surplus din reevaluarea capitalului social
Actiuni proprii rascumparate
Rezulatul reportat
Rezerva aferenta investitiilor financiare disponibile pentru vanzare
Rezerva din reevaluare
Alte rezerve
Total capitaluri proprii atribuibile actionarilor
Interes minoritar
Total capitaluri proprii
Total DATORII SI CAPITALURI PROPRII
*sume exprimate în mii lei

În exerciţiul financiar 2011, au crescut datoriile totale ale grupului cu 31,99%, ajungând la valoarea de 3.558.841 mii
lei. Modificarea semnificativă a intervenit în urma operaţiunilor de tip REPO, valoarea înprumuturilor cunoscând o
creştere cu 361,35% până la valoarea de 1.032.538 mii lei.
În cursul anului 2011 nu a fost derulată nici o operaţiune de majorare de capital social, prin urmare Capitalul social
este neschimbat la 314.629 mii lei.
Capitalurile proprii au consemnat o scădere de la 364.139 mii lei în 2010, până la 305.050 mii lei la 31.12.2011,
respectiv cu 16,23%.
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Contul de profit şi pierdere
31.12.2011 31.12.2010 2011/2010
237,185
277,436
-14.51%
-139,834
-163,403
-14.42%
97,351
114,033
-14.63%

Venituri din dobanzi
Cheltuieli cu dobanzile
Venit net din dobanzi
Venituri din comisioane
Cheltuieli cu comisioanele
Venit net din comisioane

41,819
-3,444
38,375

31,246
-3,061
28,185

33.84%
12.51%
36.15%

Venitul comercial net
Venit net din investitii in actiuni detinute pentru vanzare
Alte venituri de exploatare
Venit total din exploatare

23,259
4,793
5,524
169,302

31,593
26,480
4,731
205,022

-26.38%
-81.90%
16.76%
-17.42%

Cheltuiala aferenta pierderilor din creditele acordate
Venitul net din exploatare

-45,392
123,910

-120,415
84,607

-62.30%
46.45%

Cheltuieli cu salariile si alte elemente asimilate
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale
Alte cheltuieli de exploatare
Total cheltuieli operationale

-76,175
-11,363
-76,918
-164,456

-77,207
-11,362
-59,642
-148,211

-1.34%
0.01%
28.97%
10.96%

Profit brut / (Pierdere)
Impozit pe profit

-40,546
7,372

-63,604
6,225

-36.25%
18.43%

Profit net/ (pierdere neta) aferent anului
Alte elemente ale rezultatului global:
Castiguri / (pierderi) din active financiare disponibile
pentru vanzare
Castiguri din reevaluarea imobilizarilor corporale
Impozit amanat aferent activelor financiare disponibile
pentru vanzare
Impozit amanat aferent reevaluarii imobilizarilor
corporale
Total elemente ale rezultatului global, dupa
impozitare
Total rezultat global aferent anului, după impozitare

-33,174

-57,379

-42.18%

-48,894

-8,710

461.35%

17,382
7,824

25,723
1,394

-32.43%
461.26%

-2,275

-4,116

-44.73%

-25,963

14,291

-281.67%

-59,137

-43,088

37,25%

Profit net / (pierdere) atribuibil (a) :
Actionarilor companiei-mama
Intereselor care nu controleaza

-33,174
-33,157
-17

-57,379
-57,418
39

-42.18%
-42.25%
-143.59%

Rezultat global atribuibil:
Actionarilor companiei-mama

-59,137
-59,090

-43,088
-43,161

Intereselor care nu controleaza

-47

73

37.25%
36.91%
-164.38%

-0.0105

-0.0221

-52.49%

Rezultat pe actiune (in RON)
*sume exprimate în mii lei
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În anul 2011, veniturile totale din exploatare s-au diminuat cu 17,42% faţă de anul 2010, până la valoarea de 169.302
mii lei. Veniturile nete din exploatare au crescut cu 46,45% faţă de exerciţiul financiar 2010.
Pierderea netă înregistrată la finele anului 2011, în sumă de 33.174 mii lei, este cu 42,18% mai mică decât rezultatul
net al exerciţiului financiar 2010.



S.S.I.F. CARPATICA INVEST SA

Activitatea societăţii în 2011
În cursul anului 2011, S.S.I.F. Carpatica Invest SA nu şi-a modificat capitalul social faţă de
anul 2010, acesta menţinându-se la valoarea de 13.680.800 lei, respectiv 136.808 acţiuni la 100 lei valoare nominală.
Banca Comercială Carpatica deţine 95,677% din capitalul social, respectiv 13.105.040 lei.
În cursul anului, direcţiile de acţiune au fost stabilite în concordanţă cu evoluţia pieţei de capital în ansamblul ei şi au
vizat în principal :
•
Restructurarea portofoliului de activităţi şi redefinirea ofertei de servicii .
•
Îmbunătăţirea sistemului de execuţie.
•
Consolidarea încrederii şi creşterea interesului investitorilor pentru piaţa bursieră.
•
Reducerea costurilor la toate nivelurile de activitate .
•
Îmbunătăţirea pregătirii personalului în vederea creşterii forţei de vânzare
Anul 2011 a fost un an de variaţii ample pentru piaţa de capital internaţională, cât şi pentru piaţa de capital din
România. Indicele principal al pieţei, BET, a pierdut în anul 2011 18,88%, iar indicele societăţilor de investiţii
financiare, BET-FI, s-a depreciat cu 12,51%.
În clasamentul celor 62 de intermediari de la BVB, S.S.I.F. Carpatica Invest SA s-a clasat pe poziţia a 8-a cu un volum
al tranzacţiilor de 829.234.148 RON, având o cotă de piaţă de 3,57%.
În anul 2011, numărul clienţilor activi ai Carpatica Invest a ajuns la 8.510. Dintre aceştia, 1.909 clienţi au înregistrat
cel putin o tranzacţie în ultimele 12 luni, 665 beneficiază de tranzacţionare online, 1.610 beneficiază de acces în timp
real la portofoliul propriu şi la cotaţii, iar un număr de 9 clienţi beneficiază de administrarea portofoliilor pe baza
discreţionară. Numărul conturilor asistate este de 7.836 clienţi.
Referitor la tranzacţionarea de instrumente financiare derivate la SIBEX, Carpatica Invest deţinea un portofoliu de 273
clienţi la finele anului 2011, poziţionându-se pe locul 10, intermediind un număr de 89.702 contracte şi înregistrând o
cotă de piaţă de 5.51%. În topul intermediarilor de pe piaţa spot a SIBEX, Carpatica Invest a ocupat locul 11 în anul
2011 înregistrând o valoare a tranzacţiilor de 742.773 Ron.
În septembrie 2011, Carpatica Invest a devenit al doilea intermediar din România autorizat pe Bursa de la Varşovia
(WSE), cel mai mare operator bursier din Europa Centrală şi de Est.
Principalele activităţi de consultanţă au vizat întocmirea de prospecte de oferte publice precum şi operaţiuni mai
elaborate de genul stock-options plan, delistări, etc. pentru următoarele societăţi: Prodvinalco SA Galaţi, PIM SA
Sibiu, Electrometal SA Timişoara, Atlassib (pentru Tasa Suceava), Mondotrans SA Târgovişte, Ropharma SA Braşov.

Situaţia financiar-contabilă
Activele circulante la finele anului 2011 sunt în valoare de 13.906.268 RON, înregistrând o creştere de 108,95 % faţă
de finele anului 2010, iar activele totale au crescut la 31.12.2011 cu 29.32% faţă de cele înregistrate la finele anului
2010.
Activele imediat lichide materializate în disponibilităţi în conturi bancare şi acţiuni reprezintă 91,46% din total active
circulante, acestea însumand 12.719.486 RON. Dintre acestea, disponibilităţile în conturi bancare reprezintă
10.262.480 RON iar acţiunile 2.457.006 RON.
Datoriile totale ale firmei la data de 31.12.2011 sunt de 11.489.916 RON din care datoriile comerciale şi asimilate
reprezintă 6,21 % iar clienţii creditori (419) reprezintă 93,79 %.
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Din analiza contului de profit şi pierdere la 31.12.2011 rezultă că activitatea firmei s-a încheiat cu o pierdere de
3.883.023 RON.
Veniturile din exploatare au crescut faţă de anul trecut cu 66,77 %. Veniturile din activitatea de tranzacţionare şi
consultanţă reprezintă 98,80 % din veniturile din exploatare, în creştere cu 68 % comparativ cu anul 2010.



S.A.I. CARPATICA ASSET MANAGEMENT SA

Activitatea societăţii în 2011
S.A.I. Carpatica Asset Management a fost autorizată de Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare în anul 2008 ca societate de administrare a investiţiilor.Capitalul social este de
1.000.000 lei din care 80% este deţinut de către Banca Comercială Carpatica.
S.A.I. Carpatica Asset Managemenet administrează două fonduri deschise de investiţii, şi anume:
 FDI Carpatica STOCK – FDI Carpatica Stock este un fond diversificat dinamic care urmăreşte atragerea
resurselor financiare şi plasarea acestor resurse pe pieţele financiare, în special pe piaţa de capital, în scopul obţinerii
unei creşteri pe termen mediu şi lung a capitalului investit. Prin politica sa de investiţii, Fondul se adresează
investitorilor dispuşi să îşi asume un nivel de risc mediu-ridicat.
 FDI Carpatica GLOBAL – FDI Carpatica Global este un fond diversificat defensiv, care urmăreşte atragerea
resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice şi plasarea acestor resurse preponderent în
instrumente cu lichiditate ridicată, pe principiul administrării prudenţiale, a diversificării şi diminuării riscului. Prin
politica sa de investiţii, Fondul se adresează, cu precădere investitorilor dispuşi să-şi asume un nivel de risc mediuscăzut.
În anul 2011, Consiliul de Administraţie a aprobat lansarea unui nou fond de investiţii, cu risc scăzut, denumit FDI
Carpatica Obligaţiuni. Acest fond a fost autorizat în data de 28.02.2012 prin Decizia CNVM nr. 209.
În cursul anului 2011 s-au achiziţionat unitîţi de fond ale FDI Carpatica Global şi acţiuni necotate Romticket.
Deasemenea au fost vândute acţiunile deţinute la SIF Oltenia SA şi la Casa Română de Compensaţie SA

Situaţia financiar-contabilă
La 31.12.2011 societatea a înregistrat capitaluri proprii în sumă de 2.332.726 lei, în creştere cu 28,17% faţă de finele
anului 2010. Cifra de afaceri a societăţii pe anul 2011, în sumă de 1.605.105 lei, provine exclusiv din comisioanele de
administrare a celor două fonduri deschise de investiţii.
Datoriile totale ale societăţii sunt în sumă de 78.365 lei şi au exigibilitate sub un an. Creanţele au scăzut în perioada de
raportare cu 18,61%, până la valoarea de 126.386 lei.
La 31.12.2011 societatea a înregistrat un profit net în sumă de 512.654 lei, mai puţin cu aproximativ 22% faţă de
nivelul prognozat pentru această dată. Veniturile din exploatare au fost cu 10% sub nivelul prognozat ca urmare a
răscumpărărilor efectuate în ultima perioadă de pe fondurile administrate şi a reducerii comisionului de administrare a
FDI Carpatica Global.

 IMOBILIAR INVEST SRL
Imobiliar Invest SRL Sibiu este societate cu răspundere limitată având un capital social în valoare de 12.010.000 lei,
împărţit în 1.201.000 părţi sociale a câte 10 lei fiecare.
Societatea şi-a desfăşurat activitatea conform obiectului de activitate (cod CAEN 6810- Cumpărarea şi vânzarea de
bunuri imobiliare proprii).
La 31.12.2011 societatea nu înregistrează restanţe faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi bugetul
fondurilor speciale.

6

Raportul Directoratului - consolidat - 2011
Contabilitatea societăţii a fost organizată şi condusă în conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991
republicată, a instrucţiunilor şi normelor date în aplicarea acesteia, precum şi a Reglementărilor contabile simplificate,
armonizate cu Directivele Europene, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 3055/2009.

Situaţia financiar-contabilă
Activul total se situează la sfârşitul exerciţiului financiar 2011 la valoarea de 11.977.876 lei. Capitalul propriu a
înregistrat o scădere cu 4,09%, până la valoarea de 11.615.928 lei.
Creanţele societăţii au fost în sumă de 3.324.806 lei. Datoriile totale însumează 361.948 lei, 51% din acestea având
termen de exigibilitate mai mare de un an.
Rezultatele societăţii la 31.12.2011 se prezintă după cum urmează:
Venituri din exploatare
Cheltuieli din exploatare

588.149 lei
1.010.494 lei

Rezultat din exploatare

-422.345 lei

Venituri financiare
Cheltuieli financiare

25.136 lei
99.175 lei

Rezultat financiar

-74.039 lei

Venituri totale
Cheltuieli totale

613.285 lei
1.109.669 lei

Rezultat /PIERDERE

- 496.384 lei



Evenimente apărute după încheierea exerciţiului financiar 2011

În luna februarie 2012 a fost primit avizul BNR privind alegerea d-lui Silviu Popa ca membru al Consiliului de
Supraveghere. Prin urmare, componenţa Consiliului este statutară, cu 5 membri.
La nivelul societăţilor intrate în perimetrul de consolidare nu au fost înregistrate evenimente importante ulterioare
încheierii exerciţiului financiar.


Dezvoltarea previzibilă a entităţilor din perimetrul de consolidare al Băncii în anul
2012
S.S.I.F. CARPATICA INVEST SA şi-a propus pentru anul 2012 următoarele obiective:
•
consolidarea societăţii prin creşterea volumului de tranzacţii intermediate de către fiecare unitate teritorială
•
susţinerea efortului unităţilor teritoriale pentru atragerea de noi clienţi
•
menţinerea cotei de piaţă la 4%
•
realizarea de seminarii pentru iniţierea clienţilor privind piaţa de capital, analiza tehnică şi fundamentală a
emitenţilor, ca instrumente de fundamentare a deciziilor de investiţii
•
intensificarea şi generalizarea instruirii personalului pentru a putea îmbunătăţii calitatea şi structura serviciilor
oferite clienţilor.
În anul 2012, eforturile SAI CARPATICA ASSET MANAGEMENT vor fi canalizate spre creşterea numărului de
investitori ai celor 2 fonduri şi implicit spre creşterea activelor aflate în administrare. De asemenea, se va avea în
vedere şi se va analiza oportunitatea diversificării gamei de produse şi servicii, respectiv lansarea unor noi fonduri,
lansarea unor produse legate de produse de economisire bancare, etc.
IMOBILIAR INVEST SRL are următoarele obiective pentru 2012:
 valorificarea activelor aflate în patrimoniu propriu, prin oferirea bunurilor respective agenţiilor imobiliare,
prin intermediul mass-mediei şi punerea la dispoziţie a situaţiei patrimoniului societăţii la nivelul conducerii
sucursalelor şi agenţiilor;
 valorificarea creanţelor garantate ale societăţii atât pe cale amiabilă cât şi prin proceduri judiciare specifice.
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Acţiuni la Banca Comercială Carpatica în contul entităţilor consolidate

La 31.12.2011, S.S.I.F. Carpatica Invest SA deţinea în portofoliu 6.544.320 acţiuni BCC (simbol pe piaţa BVB al
Băncii Comerciale Carpatica), reprezentând 0,2% din capitalul social.



Utilizarea instrumentelor financiare derivate

În cursul anului 2011, S.S.I.F. Carpatica Invest SA a tranzacţionat în nume propriu, pe piaţa futures a SIBEX, 7086
contracte futures având ca activ suport acţiunile emise de SIF5 şi indicele Dow Jones Industrial Average. De
asemenea, a intermediat pentru Banca Comercială Carpatica 2036 contracte futures, având ca activ suport perechea
valutară EUR/RON.


Sistemele de control intern şi gestionare a riscurilor în legătură cu procesul întocmirii
situaţiilor financiare consolidate
Riscul este administrat prin procese şi proceduri special definite. Evaluarea internă a Grupului a determinat
următoarele riscuri semnificative – risc de credit, risc de piaţă, risc de lichiditate, risc operaţional şi risc reputaţional.
Totodată, politica Grupului urmăreşte riscul strategic în cadrul planificării afacerii şi riscul de conformitate în cadrul
activităţii zilnice.
Politicile sunt astfel structurate încât să acopere ariile de identificare, evaluare, monitorizare sau control şi reducere a
nivelului acestor riscuri.
Structura de conducere a băncii este responsabilă pentru stabilirea profilului şi strategiilor/politicilor de risc, fiecare
structură din bancă urmând a gestiona riscul activităţii proprii. În cadrul Grupului este stabilită o structură care
administrează riscul la nivel global (Directia Risc), funcţia de control al riscului fiind alocată unei unităţi speciale din
cadrul structurii menţionate.
Unitatea de control risc este responsabilă de monitorizarea sistemului de limite al băncii, de adecvarea capitalului
băncii la riscuri, fiind şi celula cheie în cadrul sistemului de raportare.
Totodată, echipa de risc este implicată în evaluarea fiecărei tranzacţii care presupune asumarea de noi riscuri, de
evaluarea riscurilor aferente produselor noi şi activităţilor semnificative.
Sistemul de raportare a fost parametrizat pentru a asigura o comunicare directă şi rapidă către Directorat şi Consiliul
de Supraveghere, acestora fiindu-le prezentate, de către unitatea de control risc, rapoarte lunare privind expunerile la
riscuri, precum şi rapoarte privind riscurile care au depăşit nivele acceptate (ori de cate ori apar) cu masuri de gestiune
a acestor excepţii. Totodată, în cadrul băncii, există organizat un Comitet de Risc (atât în subordinea Directoratului, cât
şi la nivelul Consiliului de Supraveghere) care analizează lunar sau ori de cate ori este convocat, expunerile la riscuri.
Monitorizarea şi controlul riscurilor este derulată, în primul rând, cu ajutorul sistemului de limite, pe care Banca l-a
impus fiecarui risc semnificativ. Limitele sunt monitorizate zilnic, în cadrul unităţii de control risc şi se asigură o
comunicare zilnică către membrii Directoratului. Limitele sunt stabilite pe nivel de activitate, pe nivel de client (pentru
a evita riscul de concentrare), pe sectoare/industrii, pe tipuri de produse. În cazul în care indicatorii de risc cresc
alarmant, pentru a controla riscul, banca intervine şi impune limite sau dispune alte măsuri de control. Limitele sunt
revizuite cel putin anual, validarea noilor nivele fiind de competenţa Directoratului. Limitele au în vedere în primul
rând, toleranţa şi apetitul la risc al băncii, indicatori care sunt stabiliţi prin strategia generală de risc.
Menţionăm că Banca s-a adaptat la rigorile ICAAP, stabilind modele proprii de cuantificare a cerinţei interne de
capital. Un rol important în cadrul acestui exerciţiu, îl constituie simulările de criză, pe care banca le derulează cu
frecvenţă trimestrială.
Banca îşi gestionează structura capitalului şi face ajustările necesare pentru a se alinia la modificările condiţiilor
economice şi a riscului caracteristic activităţii sale.
Banca menţine un nivel al fondurilor proprii care să poată fi utilizat în orice moment şi cu prioritate pentru a acoperi
riscurile inerente din activitate, să nu implice costuri fixe pentru Bancă şi să fie efectiv puse la dispoziţia acesteia,
respectiv să fie integral plătite.
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Adecvarea capitalului Băncii presupune menţinerea unui capital corespunzător în raport cu natura şi profilul de risc al
Băncii. Pentru stabilirea gradului de adecvare a capitalului se are în vedere efectul riscurilor de credit, de piaţă,
operaţional şi a altor riscuri asupra condiţiei financiare a băncii. Tipurile şi marimea riscurilor, în activitatea Băncii,
determină în ce masură capitalul ar trebui să se situeze deasupra nivelului minim impus de reglementări pentru a face
faţă unor consecinţe nedorite. Este monitorizat folosind măsuri, reguli şi rate stabilite de Banca Naţională a României,
respectiv indicatorul de solvabilitate. Banca s-a încadrat în limitele impuse de Banca Naţională a României pentru
adecvarea capitalului (10 % in 2011 si 10 % in 2010). Indicatorul de solvabilitate al Băncii la 31.12.2011 se situează
la un nivel de 11,73%.
Pe parcursul anului 2011, activitatea de administrare a riscurilor de către societăţile autorizate şi supravegheate de
CNVM, respectiv S.S.I.F. Carpatica Invest SA şi S.A.I. Carpatica Asset Management SA, s-a realizat prin respectarea
Regulamentelor BNR/CNVM privind administrarea riscurilor şi adecvarea capitalului, iar reglementările interne au
fost armonizate cu cerinţele Băncii Comerciale Carpatica.
Cele două societăţi au transmis periodic către structurile Băncii rapoarte privind portofoliul de tranzacţionare,
indicatorii de lichiditate şi raportări privind adecvarea capitalului şi expunerile mari.

Preşedintele Directoratului – Director General
Nicolae Surdu

9

