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	- consiliul de Administraţie aprobă punerea în aplicare a unui cadru ferm larg pentru gestionarea eficientă a riscurilor la nivelul băncii. Acest cadru ar trebui să se bazeze pe un audit intern adecvat;
	- pornind de la definirea funcţiei de management al riscurilor, să fie în măsură să acopere apetitul băncii în a se expune la riscuri şi să includă politici specifice de monitorizare şi gestionare a riscurilor;
	- conducerea executivă a băncii are responsabilitatea pentru punerea în aplicare a acestui cadru, precum şi pentru dezvoltarea politicilor, proceselor  şi a procedurilor interne de monitorizare şi  gestionare a riscurilor.
	c) Manuale de procese, politici şi proceduri. Conducerea executivă ar trebui să transpună cadrul de administrare a riscurilor  în cadrul unor politici specifice, procese şi proceduri interne care pot fi puse în aplicare şi verificate în cadrul diferit...
	Potrivit noilor cerinţe de capital (CRDIV), se consideră că procesul de identificare a riscurilor trebuie să fie un proces continuu şi sistematic. Astfel, auditul intern ar trebui să:
	- să verifice existenţa în cadrul entităţii a unui proces specific de identificare a riscurilor;
	- să verifice dacă acesta garantează faptul că funcţia de management al riscurilor este în măsură să identifice eventualele deficienţe;
	- să observe dacă întradevăr acest proces este bine documentat; şi
	- funcţia de management a riscurilor a pus în aplicare proceduri de control care să reflecte obiectivele entităţii şi structura de reglementare a acesteia.
	Pentru a atingerea acestor obiective, auditorul analizeză calitatea documentaţiei care sprijină identificarea proceselor de management al riscurilor şi verifică  în timp şi forma, consistenţa şi integritatea procesului de management al riscurilor.
	Procesul de identificare eficientă a riscurilor ia în considerare atât factorii interni, cât şi cei externi ce pot afecta în mod negativ realizarea obiectivelor băncii. Prin urmare, auditorul intern evaluează următorii factori de risc intern din cadru...
	 structurile organizatorice inadecvate, care nu facilitează segregarea funcţiilor sau monitorizarea şi analiza activităţile desfăşurate în cadrul entităţii;
	 inexistenţa unor manuale conţinând politici, procese şi proceduri care să acopere în întregime  activităţile derulate la nivelul entităţii;
	 inexistenţa unor manuale funcţionale care definesc mediul de management al diferitelor domenii de activitate;
	 lipsa unor principii de guvernanţă corporativă care influenţează procesul de luare a deciziilor la nivelul entităţii;
	 lipsa codurilor de etică care reglementează performanţa întregii entităţi;
	 deficienţe în automatizarea principalelor procese ale băncii;
	 deficienţe în formarea unor procese sau în derularea proceselor de selecţie a personalului; şi
	 inexistenţa unor mecanisme eficiente de monitorizare a operaţiunilor şi a proceselor derulate în cadrul băncii.
	În acelaşi timp, auditorul intern  ia în considerare o serie de factori de risc externi, cum ar fi următorii:
	- uzura morală a produselor şi serviciilor oferite clienţilor;
	- apariţia unor noi fraude care au sau ar putea avea efecte negative asupra entităţii; şi
	- dezvoltarea de activităţi în zonele cu risc ridicat.
	Băncile trebuie să evalueze, astfel, riscurile la care acestea se expun în mod inerent, în derularea tuturor proceslor, activităţilor şi sistemelor la nivelul structurilor interne. Evaluarea eficientă a riscurilor trebuie să combine atât o evaluare ca...
	a) Evaluarea calitativă. Auditorii interni elaborează proceduri pentru a verifica existenţa unui model solid de evaluare şi a aprecia măsura în care acesta este satisfăcător sau nu pentru acoperirea tuturor categoriilor de riscuri la care entitatea se...
	- misiuni de verificare a activităţii de management al riscurilor din fiecare domeniu de organizare a entităţii împreună cu managerii de risc responsabili de identificarea şi evaluarea continuă a riscurilor;
	- participarea permanentă a persoanelor responsabile cu activităţile de management al riscurilor  în cadrul comisiilor responsabile de analiza şi aprobare a noilor activităţi, produse, procese sau sisteme (comitetul de analiză şi avizare a noilor prod...
	- implicarea tuturor funcţiilor din cadrul grupului şi al unităţilor operative în conceperea şi evaluarea modelului de evaluare;
	- relaţiile dintre toate structurile organizatorice ale entităţii şi unităţile operative ale băncii;
	- corectitudinea tuturor procedurilor de monitorizare şi gestionare a riscurilor care sunt aplicate în cadrul structurilor băncii;
	- caracterul adecvat al abordărilor utilizate pentru transferul riscurilor de la nivelul structurilor de suport ale băncii către centrele operative de afaceri ale băncii;
	- existenţa unor proceduri interne de actualizare a structurilor organizaţionale în cazul fiecărei restructurări intervenite la nivelul băncii;
	- existenţa unor comunicări şi raportări permanente între unităţile operative şi structurile de management al riscurilor; şi
	- o documentaţie solidă a modelului şi a instrumentelor utilizate, cu suficiente detalii pentru a facilita examinarea acestora de către un terţ (auditori externi, agenţii de rating etc.).
	De asemenea, alţi factori care trebuie luaţi în considerare de către auditul intern la proiectarea procedurilor lor sunt în esenţă următoarele:
	 Procese de captare a datelor. Asigura fiabilitatea rezultatelor obţinute din modelul de evaluare prin intermediul instrumentelor sau a proceselor de măsurare.
	 Validarea internă. Procesele interne de validare trebuie să evalueze performanţa modelelor interne şi a proceselor într-o manieră consecventă şi semnificativă. În acest sens, auditorii interni evaluază calitatea rezultatelor obţinute cu instrumentel...
	 Parametrii funcţiei de evaluare calitativă. Un alt aspect care trebuie avut în considerare este rezonabilitatea diferiţilor parametri introduşi în modelul de evaluare elaborat, anumite matrici, funcţii, controale etc., precum şi dacă estimarea acest...
	b) Evaluarea cantitativă. Doi dintre principalii factori cantitativi utilizaţi în activităţile de management al riscurilor, în afară de mediul de afaceri şi factorii de control intern, analiza scenariilor şi a informaţiilor externe, sunt indicatorii d...
	 Indicatorii de risc (KRI). Indicatorii de risc sunt statistici şi / sau valori, demonstrând performanţa proceselor entităţii şi oferind informaţii despre poziţia de risc a băncii. Aceşti indicatori alertează băncile cu privire la variaţiile care pot...
	Obiectivele şi procedurile de audit referitoare la revizuirea acestor indicatori de risc concepuţi de către entitate trebuie să ţină seama de următoarele considerente:
	- Existenţa unui sistem de măsurare cantitativă. Auditorii interni verifică dacă entitatea dispune de un sistem de măsurare cantitativă a managementului riscurilor  bazat  pe indicatori de risc. Acest sistem ar trebui să completeze rezultatele evaluăr...
	- Puterea de predicţie a sistemului. Din punct de vedere al auditului intern, în scopul  evaluării adecvate a calităţii datelor utilizate este necesară evaluarea informaţiilor de intrare în cadrul proceselor, gradul de automatizare, originea lor, frec...
	- Monitorizarea indicatorilor. Auditorii interni vor verifica dacă funcţia de management al riscurilor examinează în mod regulat şi adecvat, monitorizează şi analizează indicatorii utilizaţi în cadrul entităţii pentru măsurarea riscurilor la care aces...
	- Raportarea rezultatelor către managementul executiv. Este imperios necesară existenţa unei raportări regulate a informaţiilor pertinente din zonele de afaceri către managementul executiv, informaţii care pot contribui la susţinerea unei monitorizări...
	 Analiza evenimentelor operaţionale care pot genera pierderi.
	Evenimentele de risc operaţional care pot genera pierdere sunt cele care au fost cauzate de unul sau mai multe tipuri de riscuri, cauzând în general pierderi, cu toate că ulterior aceste evenimente pot fi diminuate şi o parte din pierderi pot fi recup...
	Astfel, auditorii interni vor elabora planul de audit, obiectivele şi procedurile misiunilor lor în aşa fel încât să fie avute în vedere următoarele considerente:
	a) Existenţa unui model de solid de colectare a informaţiilor privind potenţialele pierderi, legate de expunerile la riscuri înregistrate la nivelul fiecărei linii de afaceri, precum şi tipurile de risc la care acestea se expun astfel încât să se poat...
	b) Infrastructura de colectare a informaţiilor privind potenţialele pierderi: este necesar ca entităţile să aibă infrastructuri adecvate şi solide pentru a efectua o identificare, urmărire riguroasă şi sistematică a evenimentelor care pot produce pier...
	 Existenţei unei proceduri pentru obţinerea automată a informaţiilor privind evenimentele, aprecierea în ce măsură gradul de automatizare corespunde nivelului de management responsabil pentru raportarea şi examinarea pierderilor generate de riscurile...
	 Existenţei unei infrastructuri adecvate pentru captarea automată a datelor, aprecierea măsurii în care aplicaţiile utilizate conţin specificaţii pentru obţinerea informaţiilor privind potenţialele pierderi (câmpuri informative pentru tipurile de ris...
	c) Raportarea evenimentelor ce pot genera pierdere. Auditorii interni vor verifica dacă procesele instituite asigura ca toate evenimentele să fie înregistrate în mod corect şi real.
	d) Validarea rezultatelor. Auditorii interni se asigură de coerenţa rezultatelor cu situaţia reală din entitate.
	e) Planurile de acţiune de îmbunătăţire. Auditorii interni verifică dacă, după analiza rezultatelor acţiunilor anterioare, acestea sunt  adoptate pentru îmbunătăţirea controlului riscului.
	f) Raportarea rezultatelor către liniile de afaceri şi managementul executiv. Auditorii interni verifică dacă această raportare este făcută în timp util şi conţine toate informaţiile necesare pentru un proces adecvat de management al riscurilor. Print...
	- rezumatul pierderilor în funcţie de tipul risc şi fiecare linie de afaceri;
	- evoluţia globală a riscurilor pe linii de activitate şi pe fiecare tip de risc generat;
	- situaţiile în care pierderile sunt concentrate în jurul unei anumite zone sau tip de eveniment, cauzele şi planurile de acţiune pentru remedierea situaţiei;
	- poziţia actuală şi evoluţia capitalului minim necesar în funcţie de tipurile de riscuri.
	g) Raportarea rezultatelor către piaţă. Auditorii interni examinează informaţiile furnizate pe piaţă cu privire la nivelul pierderilor operaţionale înregistrate în raportul financiar anual şi se asigură că acestea corespund cerinţelor minime de capital.
	Punerea în aplicare a întregului sistem de evaluare a riscurilor trebuie să fie orientată pentru a asigura minimizarea riscurilor identificate, în conformitate cu strategia definită de către entitate, pragurile de risc aprobate ca fiind acceptabile şi...
	 Conţinutul şi comunicarea rapoartelor rezultatelor către zonele de afaceri şi managementul superior. Auditorii interni verifică dacă rapoartele sunt transmise în timp util şi complete celor responsabili de evaluarea acestora la nivelul fiecărei fiec...
	 Stabilirea unor planuri de acţiune. Procesul de evaluare trebuie să includă o analiză profundă a rezultatelor, finalizând cu stabilirea unor planuri de acţiune direcţionate pentru a atenua riscurile atunci când acestea se află la niveluri considerat...
	 Monitorizarea planurilor de acţiune. Funcţia de management al riscurilor pregăteşte instrumentele adecvate pentru a asigura o monitorizare eficientă a punerii în aplicare a planurilor de acţiune. Auditorii interni iau măsurile necesare de supraveghe...
	Auditorii interni verifică existenţa procesului de raportare externă prin care sunt furnizate informaţii catre terţi (auditori externi, pieţe, agenţii, autorităţi, supraveghetori etc.) cu privire la expunerea băncii la riscuri, precum şi politicile şi...
	Toate aceste eforturi luate în sistematizarea managementului riscurilor nu ar avea sens dacă  nu ar fi furnizate  informaţii utile şi corecte pentru luarea deciziilor la nivelul managementului băncii. Cu toate acestea, este la fel de important ca, atu...
	În acest sens, auditorii interni trebuie să analizeze diferitele rapoarte şi principalele lor caracteristici, inclusiv:
	 scopul, verificarea faptului că informaţiile generate permit identificarea domeniilor problematice, precum şi orice acţiuni întreprinse pentru remedierea situaţiei;
	  distribuirea informaţiilor, verificarea dacă informaţia este transmisă în mod corespunzător către managementul superior şi a celor responsabili de coordonarea unităţilor de afaceri ale entităţii şi că aceste informaţii sunt primite de către aceştia;
	 modul în care rapoartele sunt difuzate cu regularitate şi includ informaţiile actualizate permanent;
	 sursa datelor;
	 desemnarea celor responsabili pentru elaborarea sau controlul acestor rapoarte.
	Un cadru eficient de gestionare riscurilor contribuie la îmbunătăţirea şi consolidarea controalelor interne ale organizaţiei. Astfel, auditul intern monitorizează  întregul proces de implementare a sistemelor de gestionare a riscurilor la nivelul enti...
	SUA a fost văzută ca un deschizător de drumuri pentru evoluţiile viitoare şi unii analişti financiari au prevăzut un val tot mai mare de reglementări şi de restricţii legale care ar putea  în cele din urmă să „sugrume” comportamentului antreprenorial....
	Potrivit lui Jackson (2000), guvernanţa corporativă reflectă relaţiile existente între acţionari, creditori, management şi salariaţi, aceste relaţii  derulându-se într-un context de reglementări.
	Astfel, având în vedere considerentele menţionate anterior, conceptul de „risc” a devenit punctul central al guvernanţei corporative şi a fost inevitabil legat de ideea de control intern. Asumarea riscurilor este esenţiala în derularea afacerilor enti...
	În secolul al XX-lea s-a înregistrat expansiunea companiilor ca medii de afaceri fiind facilitată de dezvoltarea conceptului de guvernanţă corporativă, dar în Marea Britanie preocuparea pentru  caracterul adecvat al acesteia în satisfacerea  nevoilor ...
	Preocupările legate de controlul intern şi managementul riscurilor se extind pe fondul riscurilor din ce în ce mai diversificate şi mai accentuate cu care se confruntă companiile. Astfel, s-a înregistrat o schimbare în relaţiile dintre managementul ri...
	Evoluţia de-a lungul timpului a noţiunii de risc şi respectiv de management al riscurilor poate fi regăsită la origine încă din epoca pre-modernă cănd riscurile erau percepute ca evenimente neprevazute care pot afecta natura umană. Managementul riscur...
	Douglas (1992) argumenta că principala vină pentru apariţia şi diversificarea riscurilor aparţine structurii societăţii şi organizaţiilor, fiind necesară identificarea metodelor de stabilire a responsabilitaţilor şi a erorilor ivite. În societatea pre...
	 din punct de vedere moral (bazat pe ideea păcatului şi urmată de acţiune exploratorie);
	 acţiunea adversarilor individuali (urmată de răzbunare şi/sau de compensare);
	 acţiunea unui grup inamic extern comunităţii respective (urmată de pedepse ale comunităţii  şi/sau de compensare).
	Douglas a afirmat că aceste trei tipuri de vină influenţează sistemul de justiţie, care se dezvoltă într-o comunitate, astfel înât să se raspundă în mod corect pentru remedierea/clarificarea acestora. Dezoltarea tehnologiei a condus la încrederea că a...
	Deşi legătura dintre morală şi risc aparent a dispărut, se pare ca analiza riscurilor a devenit o profesie, iar societatea modernă şi organizaţiile încă „utilizează” riscul în aceeaşi accepţiune ca şi în societăţile premoderne. „La fel ca şi fărădeleg...
	În mod similar, Hood (2001) apreciază că evitarea obligaţiilor şi a vinovăţiei era un imperativ fundamental ce a influenţat structurile şi procesele regimurilor de reglementare a riscurilor, reinventarea termenului de prevenire a erorii/ a vinei fiind...
	Pe lângă conceptul de gestionare a riscurilor, au devenit necesare noile forme de responsabilizare. Riscurile devenind comensurabile şi cuantificabile, au devenit posibile strategiile de prevenire şi evitare a expunerii la riscuri. Mecanismele de resp...
	Aşa cum tehnicile de gestionare a riscurilor au devenit mai sofisticate, mecanismele de responsabilizare pot fi de asemenea gestionate într-o manieră care umbreşte responsabilitate. Astfel, Beck (1998) observă că: „riscurile societăţii sunt caracteriz...
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