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Anexa 2.b – Declaratie privind profilul de risc al CEC Bank S.A.
CEC Bank revizuieste si stabileste anual profilul de risc, sau ori de cate ori este cazul, in functie de
evolutia raportului dintre profilul de risc asumat si nivelul riscului realizat, coroborate cu evolutia pietei
financiar-bancare si evolutia macroeconomica, astfel incat sa se realizeze obiectivele strategice ale
Bancii. 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 este adecvata profilului de risc al Bancii si strategiei de afaceri a acesteia.
Limita de expunere la risc reprezinta capacitatea maxima a Bancii de a-si asuma angajamente
bilantiere si extrabilantiere, intr-o perioada de timp, capacitate stabilita in corelare cu:
• nivelul fondurilor proprii existente si prognozate;
• structura si nivelul resurselor si plasamentelor existente si cele prognozate a se realiza;
• nivelul profitului estimat a se realiza.
La stabilirea profilului de risc, respectiv a limitelor indicatorilor utilizati (set amplu de indicatori specifici
fiecarui risc) pentru incadrarea in acestea, se au in vedere urmatoarele criterii:
strategia generala de afaceri a Bancii
nivelul fondurilor proprii si adecvarea capitalului la riscuri
experienta Bancii in administrarea riscurilor
cerintele privind respectarea regulilor de prudentialitate bancara stabilite de catre autoritatea
de supraveghere si respectarea cadrului legislativ general privind activitatea de creditare
contextul economic si piata in care actioneaza Banca.
In anul 2017 Banca si-a asumat un nivel mediu pentru profilul general de risc, niveluri de risc
individuale medii pentru riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de piata, riscul de rata a dobanzii
din activitati in afara portofoliului de tranzactionare, riscul operational si un nivel de risc scazut pentru
riscul reputational si riscul strategic.
Incadrarea in profilul general de risc pentru anul 2017 s-a efectuat pe baza monitorizarii trimestriale a
incadrarii in profilul de risc aferent fiecarui risc semnificativ pentru care Banca a optat, utlizand un set
de indicatori, dintre care mentionam ca fiind relevanti:
31 decembrie 2017
Lichiditate:
-

Gradul de acoperire a necesarului de lichiditate (Liquidity Coverage Ratio-LCR)

131,67%

Capital:
-

indicatorul de solvabilitate (rata fondurilor proprii totale)

-

indicatorul efectului de levier conform definitiei introduse integral a fondurilor proprii de
nivel 1

1

15,26%
6,3%

