Anexa 2

Declaratia Structurii de Conducere a BCR BpL cu privire la
profilul de risc al Bancii in anul 2017

In conformitate cu cerintele Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2013 privind
cerintrele prudentiale pentru institutiile de credit coroborate cu prevederile articolului 435
litera f) din Regulamentul nr 575/2013 al Parlamentului si Consiliului European privind
cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii,
Comitetul Executiv certifica prin prezentul document faptul ca profilul de risc al BCR BpL este
aliniat cu modelul de afaceri si cu Strategia de afaceri. Prin intermediul cadrului de aprobare al
Declaratiei privind Apetitul la Risc, care este aprobata ca parte a Strategiei de Risc, BCR BpL
asigura alinierea nivelurilor de toleranta la risc la nivelul institutiei cu obiectivele strategice, profilul
de risc, precum si cu capacitatea de administrare a riscurilor. De asemenea, Strategia de risc
descrie principiile de administrare a riscurilor care stau la baza executiei strategiei de afaceri,
defineste capacitatea Bancii de a accepta riscuri in scopul indeplinirii obiectivelor de afaceri
(element cheie pentru stabilirea de limite), asigura o evaluare de perspectiva a capacitatii Bancii
de a-si asuma riscuri, defineste profilul de risc actual, luand in considerare obiectivele strategice si
planurile de afaceri.
Comitetul Executiv se asigura ca managementul superior si personalul dispun de expertiza
necesara, precum si faptul ca Banca dispune de procese si sisteme pentru a masura, monitoriza
si controla toate sursele de risc. De asemenea, Strategia de risc este adecvata pentru natura,
marimea si complexitatea activitatilor la nivelul BCR BpL. Apetitul la Risc este cuantificat prin
limite de risc, este monitorizat prin intermediul unui sistem semafor care furnizeaza semnale de
avertizare timpurie pentru potentiale actiuni ale conducerii, existand si un mecanism formalizat de
escaladare in cazul in care se inregistreaza depasiri. In procesul de planificare a riscurilor, precum
si in cadrul procesului de bugetare, limitele privind Apetitul la Risc sunt impartite pe tipuri de
riscuri (de exemplu risc de credit, risc de piata, risc operational, risc de lichiditate). Aceste praguri
granulare ofera indrumare strategica si un cadru de limite pentru diferitele tipuri de riscuri, fiind
ulterior operationalizate in praguri utilizate pentru desfasurarea afacerii.
Acest sistem translateaza toleranta si apetitul la risc pentru fiecare categorie de risc in masuri de
monitorizare a riscului. Consistenta dintre limitele de risc si toleranta generala la risc sprijina
Banca in realizarea obiectivelor de risc si maximizarea profitului ajustat la risc. Acestea formeaza
parte integranta a procesului continuu de management si monitorizare.
In ceea ce priveste riscul de credit, urmatoarele tipuri de limite sunt definite la nivelul Bancii in
Declaratia privind Apetitul la Risc, aceastea fiind utilizate cu scopul de a furniza o dimensiune
cantitativa in vederea asigurarii unui raport optim intre risc si profit si astfel contribuind la procesul
de administrare a riscului de credit: indicatorii de adecvare a capitalului in cadrul Pilonului I si II,
indicatorul privind efectul de levier, indicatorul risc/profit, activele ponderate la riscul de credit in
cadrul Pilonului I si II, costul riscului, indicatorul NPL, indicatorul de acoperire cu provizioane a
creditelor neperformante, precum si limitele pe zone geografice si credite garantate.
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In ceea ce priveste riscul de piata, urmatoarele tipuri de limite sunt definite la nivelul BCR BpL in
Declaratia privind Apetitul la Risc, aceastea fiind utilizate cu scopul de a furniza o dimensiune
cantitativa in vederea asigurarii unui raport optim intre risc si profit si astfel contribuind la procesul
de administrare a riscului de piata: active ponderate la risc pentru riscul de piata din portofoliul
bancar din cadrul Pilonui II si indicatorul MVOE.
In ceea ce priveste riscul operational, urmatoarele tipuri de limite sunt definite la nivelul BCR
BpL in Declaratia privind Apetitul la Risc, aceastea fiind utilizate cu scopul de a furniza o
dimensiune cantitativa in vederea asigurarii unui raport optim intre risc si profit si astfel contribuind
la procesul de administrare a riscului operational: active ponderate la risc pentru riscul operational
in cadrul Pilonului I si II, precum si indicatorii de risc cheie pentru riscul operational.
In ceea ce priveste riscul de lichiditate, urmatoarele tipuri de limite sunt definite la nivelul
Grupului in Declaratia privind Apetitul la Risc, aceastea fiind utilizate cu scopul de a furniza o
dimensiune cantitativa in vederea asigurarii unui raport optim intre risc si profit si astfel contribuind
la procesul de administrarea a riscului de lichiditate: indicatorul de acoperire a lichiditatii si
indicatorul de finantare stabila neta.
Raportul contine informatii referitoare la profilul general de risc al institutiei asociat cu Strategia de
afaceri, inclusiv indicatorii de risc cheie si cifre relevante, care pot oferi actionarilor o imagine
comprehensiva asupra administrarii riscului la nivelul institutiei, precum si modul in care profilul de
risc al institutiei interactioneaza cu toleranta la risc stabilita de catre organul de conducere.
Profilul de risc al Bancii este stabilit anual in cadrul procesului anual de revizuire a strategiei de
risc. In anul 2017, Banca a avut un profilul de risc inalt in cadrul caruia au fost considerate
urmatoarele riscuri ca fiind semnificative: riscul de credit, riscul de rata a dobanzii, riscul
operational si alte riscuri. In scopul indeplinirii obiectivelor strategice, Banca a stabilit o serie de
limite ale indicatorilor relevanti pentru toate aceste riscuri, pe care le-a monitorizat cu regularitate
pe parcursul anului.
In acest sens, un set de informatii relevante (fara a fi limitativ) la data de 31.12.2017 este
prezentat mai jos:
a) Rata de adecvare a capitalului: 61.69%
b) Indicatorul efectului de levier: 3.71% (fondurile proprii de nivel 1 in regim total
implementat), respectiv 3.71% (fondurile proprii de nivel 1 in regim tranzitoriu)
c) Credite neperformante: 1.86%;
d) Adecvarea economica a capitalului: Cerinta Totala de Capital Economic reprezinta 33.97%
din Potentialul de Acoperire cu Capital, fiind in zona Verde a RAS
e) Modificarea potenţiala a valorii economice a Băncii (MVoE): 12.0%
f) Poziţia valutara: 0.094%
g) Indicatorul de lichiditate lunara: 4.13
h) Indicatorul de lichiditate imediata: 64.60%
i)

Indicatorul LCR: 2406%

j)

Indicatorul privind finantarea stabila (NSFR): 861%
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