Declaratia Organului de Conducere al Bancii Romanesti SA
cu privire la riscuri si gradul de adecvare a cadrului de gestionare a riscurilor Bancii

Organul de Conducere al Bancii Romanesti SA certifica prin prezenta declaratie, in conformitate
cu cerintele Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 privind cerintele prudentiale
pentru institutii de credit, si respectiv cu prevederile art. 435 (1), lit. e) si lit. f) din Regulamentul
nr. 575/2013 al Parlamentului si Consiliului European privind cerintele prudentiale pentru
institutiile de credit si societatile de investitii, ca:

-

Sistemele existente de gestionare a riscurilor sunt adecvate tinand cont de profilul si strategia
institutiei;

-

Profilul de risc general pe care Banca si l-a asumat prin strategia sa de risc in corelare cu strategia de
afaceri este mediu. Informatiile incluse in cadrul Raportului de furnizare informatii Pilon III (Basel III /
CRD IV) – 2014 aprobate de catre Organul de Conducere si postate pe site-ul bancii, descriu pe scurt
cadrul general de administrare a riscurilor corelat cu strategia de afaceri a bancii si include o scurta
descriere a indicatorilor cheie si a informatiilor specifice care sa ofere detinatorilor de interese o
imagine cuprinzatoare cu privire la administrarea riscurilor in cadrul bancii, precum si modalitatea in
care profilul de risc al bancii este interconectat cu toleranta la risc stabilita de catre organul de
conducere.

In acelasi timp, mentionam ca in conformitate cu informatiile publicate in cadrul Raportului de
furnizare informatii Pilon III (Basel III / CRD IV) - 2014, in Banca Romaneasca SA cadrul de
gestionare a riscurilor este una din componentele de baza ale cadrului de administrare a activitatii
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bancii, fiind structurat in functie de activitatea desfasurata, precum si de natura si complexitatea
riscurilor generate de modelul de afaceri al Bancii. Acesta asigura administrarea efectiva si
prudenta a activitatii bancii, si, in acelasi timp, urmarirea indeplinirii obiectivelor strategice de risc
in vederea incadrarii in profilul de risc tina al bancii.
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