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Anexa 2.a – Declaratie privind gradul de adecvare a cadrului de gestionare a riscurilor

In conformitate cu cerintele Regulamentului nr. 5/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile
de credit si Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului si Consiliului European privind cerintele
prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii, prin prezenta declaratie, articolul 435,
litera e), organul de conducere a CEC Bank S.A. garanteaza faptul ca sistemele existente de
gestionare a riscurilor sunt adecvate, tinand cont de profilul de risc asumat si de strategia institutiei,
Banca administrand riscurile aferente activitatilor ce pot fi desfasurate in conformitate cu Statutul CEC
BANK S.A. si legislatia specifica institutiilor de credit, conform autorizatiei Bancii Nationale a
Romaniei, pe masura desfasurarii activitatilor respective.
In scopul gestionarii riscurilor, in functie de obiectivele strategice si planul de afaceri, Consiliul de
Administratie al CEC Bank S.A. analizeaza, revizuieste si aproba cel putin anual strategiile si politicile
privind administrarea riscurilor din cadrul Bancii pentru reflectarea modificarilor factorilor interni si
externi precum si modificarile mediului economic in care Banca isi desfasoara activitatea, reconsidera
si aproba profilul de risc, stabilind niveluri acceptabile pentru riscurile semnificative si asigura luarea
masurilor necesare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor semnificative,
inclusiv pentru activitati externalizate.
Conducerea Bancii urmareste permanent oferirea unei direcţii strategice, asigurandu-se de atingerea
obiectivele propuse, de faptul ca riscurile sunt gestionate corespunzator şi ca resursele Bancii sunt
utilizate responsabil. Administrarea riscurilor, desfasurata conform celor mentionate mai sus este
efectuata atat la nivelul structurilor cu atributiuni in administrarea riscurilor cat si la nivelul tuturor
unitatilor Bancii.
Actiunile/masurile de control al riscurilor sunt intreprinse in raport cu toleranta la risc asumata prin
profilul de risc, iar la nivelul Bancii, controlul riscurilor este o etapa integrate in cadrul procesului de
administrare a riscurilor, care se intrepatrunde cu etapele de identificare si evaluare a riscurilor in
scopul stabilirii raspunsului optim la oportunitatile de afaceri in raport cu amenintarile posibile.
In acest sens, cadrul de administrare a riscurilor semnificative din CEC Bank este formalizat in norme
si proceduri interne, astfel incat sa asigure o gestionare optima a riscurilor in functie de natura si
complexitatea lor, la nivelul tuturor liniilor de afaceri si personalului Bancii.
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