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POLITICA PRIVIND PREVIZIUNILE 

 

1. Scop si aplicabilitate 
 

Politica privind previziunile adoptata de BRD – Groupe Société Générale ofera cadrul formal pentru 
proiectia indicatorilor comerciali si financiari pe termen scurt si mediu. Obiectivele principale ale 
acestei politici sunt optimizarea procesului de luare a deciziilor si prin urmare, a alocarii resurselor, 
maximizarea profitului net, dar si imbunatatirea, in continuare, a transparentei fata de investitori, in 
ceea ce priveste perspectivele comerciale ale bancii, cat si asteptarile proprii. 

 

2. Informatii generale cu privire la procesul de previzionare 

 

BRD pregateste proiectii detaliate, utilizate in bugetul anual, in procesul intern de adecvare a 
capitalulului si in Strategia de Afaceri si Administrare a Riscurilor, realizata pe orizont mediu. 
Proiectiie se bazeaza pe cele mai recente rezultate ale companiei, factori cu rol determinant specifici 
bancii, tendinte macroeconomice, si iau de asemenea in calcul si posibile modificari ale cadrului 
legislativ si de reglementare. 

 

3. Procesul de planificare financiara 

 

Procesele anuale de planificare si bugetare, alaturi de Strategia de Afaceri si Administrare a 
Riscurilor, actualizata anual, permit ajustarea in timp oportun a strategiei bancii la schimbarile 
macroeconomice, aceasta urmarind indeaproape tendintele comerciale si sectoriale, in acest fel 
asigurandu-se alinierea rezultatelor planificate cu performanta efectiv realizata. 

Bugetul anual contine estimari pe perioada ramasa din anul curent si proiectii bugetare pe urmatorii 5 
ani, fiind aliniat pe deplin cu orientarile strategice ale BRD pe termen mediu. 

Estimarile pentru restul anul in curs sunt actualizate in mod regulat, iar deviatiile de la bugetul aprobat 
sunt identificate si analizate, pentru a putea previziona impactul pe intreg anul al deviatiilor potentiale 
de la evolutiile bugetate. 

Proiectiile bugetare sunt anuale. 

Proiectiile intocmite in cadrul procesul de bugetare constituie punctul de plecare pentru planificarea 
capitalului, ce reprezinta o componenta importanta a procesului intern de adecvare a capitalului. 
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In procesul anual de bugetare, BRD intocmeste Bugetul Comercial, Bugetul Cheltuielilor Generale, 
Bugetul de Investitii si Indicatorii de Risc. Directia Control de Gestiune coordoneaza procesul de 
bugetare, in care sunt implicate toate liniile de business si toate departamentele bancii. Bugetul este 
realizat pe baza directiilor generale de la societatea-mama pe o serie de indicatori cheie, astfel incat 
sa se asigure alinierea cu obiective strategice si constrangerile la nivel de grup. 

Principalele etape ale procesului de bugetare sunt: 

� Definirea principalelor ipoteze pe baza datelor primite de la liniile de business si de la 
echipa de cercetare economica : scenariul macroeconomic, princiapele obiective 
comerciale, nivel apetitului la risc, eficienta operationala si indicatori cu privire la 
cheltuielile de investitii 

� Modelarea situatiei veniturilor si cheltuielilor si a bilantului, pe baza nevoilor de lichiditate 
si de finantare, proiectillor pe partea de solvabilitate, si estimarilor privind costul riscului. 

� Ajustari suplimentare: continuarea dialogului intre departamentul financiar si liniile de 
business, pentru o aliniere cat mai buna cu obiectivele generale ale bancii. 

� Monitorizare continua a bugetului anual, prin reanalizarea si actualizarea proiectillor, ori 
de cate ori este necesar. 

 

4. Publicarea informatiilor 

 

BRD publica anual un sumar al bugetului de venituri si cheltuieli, ca parte a documentelor trimise spre 
aprobare in cadrul Adunarii Generale Anuale a Actionarilor. 

Totodata, Banca include declaratii legate de previziuni in raportul trimestrial, raportul semestrial si 
raportul anual al Consiliului de Administratie, acestea fiind publicate pe website-ul companiei. 

Banca poate publica de asemenea, declaratii legate de previziuni in prezentarile trimestriale destinate 
analistilor si investitorilor, cu privire la obiectivele si strategia BRD. 

 

 


