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I.

INFOMRACJE OGÓLNE

Informacja o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczy adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego
w Iłży, zwanego dalej Bankiem. Informacje przedstawiają stan na dzień 31.12.2019 roku. Niniejszy dokument
stanowi realizacje postanowień:
 Rozporządzania PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w
sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, w zakresie
dotyczącym obowiązków i zasad ujawniania informacji przez instytucje, o których mowa w części ósmej
„ujawnianie informacji przez instytucje” (dalej: Rozporządzenie CRR),
 Polityki Informacyjnej Banku Spółdzielczego w Iłży.
W niniejszej informacji zawarto wszystkie dane dotyczące adekwatności kapitałowej, o których mowa w ww.
regulacjach, z wyjątkiem informacji nieistotnych. Bank nie jest podmiotem dominującym ani podmiotem
zależnym, a informacje ogłaszane są na poziomie indywidualnym. Uzupełnieniem ujawnianych informacji
zawartych w niniejszym dokumencie są dane zawarte w:
1) Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2019 rok,
2) Sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku za 2019 rok.
Dane liczbowe podane są w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych o ile nie podano inaczej.
Bank Spółdzielczy w Iłży jest instytucją finansową o ustabilizowanej pozycji rynkowej oraz długoletniej
tradycji spółdzielczej, działającą na rynku usług finansowych, cieszącą się zaufaniem lokalnej społeczności.
Jest bankiem bezpiecznym, ukierunkowanym na Klienta i Jego potrzeby, który ciągle poszerza swoją ofertę
produktową, aby sprostać potrzebom najbardziej wymagających Klientów.
Siedziba Banku mieści się w Iłży przy ul. Rynek 1. Poza Centralą Bank prowadzi działalność poprzez sieć
jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność operacyjną. Wykaz jednostek organizacyjnych na dzień
31.12.2019r. wraz z ich lokalizacją przedstawiono w poniższej tabeli.
Jednostka organizacyjna
Oddział w Radomiu
Oddział w Zwoleniu
Oddział w Lipsku
Filia w Rzeczniowie
Filia w Kazanowie
Filia w Ciepielowie
Filia w Skaryszewie
Filia w Siennie
Filia w Szydłowcu
Punkt Kasowy w Iłży
Punkt Kasowy w Radomiu

Lokalizacja
Ul. Średnia 4, 26-600 Radom
Ul. Wł. Jagiełły 7, 26-700 Zwoleń
Ul. Solecka 2, 27-300 Lipsko
Rzeczniów 1E, 27-353 Rzeczniów
Ul. Kościelna 16, 26-713 Kazanów
Pl. Zwycięstwa 1, 27-310 Ciepielów
Ul. Rynek 33,26-640 Skaryszew
Ul. Rynek 18, 27-350 Sienno
Ul. Rynek Wielki 8, 26-500 Szydłowiec
Ul. Bodzentyńska 39, 27-100 Iłża
Ul. Domagalskiego 7, 26-600 Radom

Bank Spółdzielczy w Iłży do 29.12.2018 r należał do zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A
w Warszawie, a od 30.12.2018 r jest Bankiem współpracującym z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A




II.

Bankiem zarządza 3-osobowy Zarząd. Funkcje kontrolne sprawuje Rada Nadzorcza, w której skład
wchodzi 5 osób.
W myśl art. 111 Prawa bankowego w miejscu wykonywania czynności, w sposób ogólnie dostępny,
Bank ogłasza skład Rady Nadzorczej i Zarządu oraz teren działania Banku.
Bank Spółdzielczy w Iłży na dzień 31.12.2019 roku nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych nie
objętych konsolidacją.

CLE I STRATEGIE W ZAKRESIE ZARZADZANIA RYZYKIEM W BANKU

Zarząd Banku oświadcza, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia
profilu działalności i strategii Banku.
W Banku prowadzony jest proces zarządzania ryzykiem, na jaki naraża Bank prowadzona działalność na
podstawie pisemnych strategii i procedur przyjętych przez Zarząd Banku. Cele strategiczne oraz zasady
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polityki Banku w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową podlegają akceptacji przez
Radę Nadzorczą. Obowiązujące procedury w tym zakresie podlegają okresowej weryfikacji stosownie do
zmian uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania Banku.
Cele strategiczne w zarządzaniu ryzykiem obejmują:
a) Ochronę funduszy własnych oraz innego rodzaju pasywów, takich jak depozyty powierzone przez
klientów.
b) Zapobieganie stratom oraz wykorzystywanie możliwości osiągnięcia zysku w środowisku
podlegającym kontroli, tzn. w ramach określonych reguł, procesów, parametrów, będących
przedmiotem okresowych przeglądów i zmian przeprowadzanych przez Zarząd Banku.
c) Rozwijanie działalności operacyjnej zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zarząd i zatwierdzonymi
przez Radę Nadzorczą w Strategii działania Banku Spółdzielczego w Iłży.
Ogólne ramy zarządzania ryzykiem zostały określone w następujących dokumentach przyjętych przez Zarząd i
zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Są to:
a) Strategia działania Banku,
b) Strategia zarządzania ryzykiem określająca generalne zasady zarządzania ryzykiem,
c) Polityka kapitałowa określająca generalne zasady planowania, zarządzania kapitałowego oraz
awaryjne plany kapitałowe,
d) Polityki zarządzania ryzykami, które w istotnym stopniu wpływają na działalność Banku.
Uszczegółowieniem procedur, o których mowa w pkt a-d) powyżej są przyjęte przez Zarząd zasady
zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, delegujące obowiązki na poziom poszczególnych komórek
organizacyjnych. W skład struktury organizacyjnej procesu nadzoru i zarządzania ryzykiem oraz
adekwatnością kapitałową wchodzą:
a) Rada Nadzorcza.
b) Zarząd.
c) Komitety (Komitet Kredytowy, Komitet do spraw Zarządzania Ryzykami).
d) Zespół zarzadzania ryzykami i analiz .
e) Stanowisko Audytu Wewnętrznego.
f) Stanowisko do spraw zgodności,
g) Pozostałe komórki organizacyjne, które mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka wprowadzonymi w formie wewnętrznych regulacji.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór, nad jakością zarządzania ryzykiem przez Zarząd oraz nad kontrolą procesu
zarządzania ryzykami, zatwierdza jego główne cele i wytyczne, a także apetyt na ryzyko Banku.
Zarząd jest odpowiedzialny za całokształt zarządzania ryzykiem w Banku oraz podejmowanie decyzji o
charakterze strategicznym wpływających na skalę i strukturę ryzyka obciążającego Bank w ramach
zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą apetytu na ryzyko. Zarząd zatwierdza metody zarządzania
poszczególnymi ryzykami i kapitałem, w tym proces: identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli,
raportowania, podejmowanych działań zaradczych a także przeglądu i weryfikacji procesu.
Komitet do spraw zarzadzania ryzykami i analiz powołany przez Zarząd uczestniczy w procesie zarządzania
ryzykiem oraz oceny i szacowania adekwatności kapitału wewnętrznego wypełniając funkcje opiniodawczą i
rekomendacyjną w stosunku do Zarządu w zakresie strategii zarządzania ryzykami, zasad i procedur
zarządzania ryzykiem.
Stanowisko Audytu przeprowadza kontrolę i audyt wewnętrzny procesu zarządzania ryzykiem, jego zgodność
z regulacjami prawnymi i przepisami wewnętrznymi. Badaniu podlega także, jakość i efektywność
przeprowadzanych w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych kontroli funkcjonalnych. Stanowisko
Audytu uczestniczy także w procesie niezależnego przeglądu procesu zarządzania ryzykiem i oceny
adekwatności kapitału wewnętrznego oraz zapewnia organom Banku obiektywne i niezależne opinie na
temat działalności Banku.
Zadania w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka są przypisane do poszczególnych komórek
organizacyjnych, które odpowiadają za identyfikację, pomiar, monitoring i koordynację działań zaradczych.
Członkowie Zarządu Banku pełnią po jednym stanowisku dyrektorskim. Członkowie Rady Nadzorczej Banku
pełnią po jednym stanowisku dyrektorskim. Przez stanowisko dyrektorskie należy rozumieć stanowisko
zajmowane w organie Banku (odpowiednio Zarządzie albo Radzie Nadzorczej) lub organach innych
podmiotów.
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Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę wyniki oceny
wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i
reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza zgodnie z Procedurą dokonywania odpowiedniości
Członków Zarządu. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie zgodnie z Regulaminem
Wyborów Członków Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i reputację kandydata,
oceny następczej dokonuje Walne Zgromadzenie zgodnie z Procedurą dokonywania odpowiedniości
Członków Rady Nadzorczej.
Bank, z uwagi na skalę działalności nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie wyboru członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej.
Bank z uwagi na skalę działania nie tworzy w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka.
Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku jest
sformalizowany i objęty odpowiednią „Instrukcją sporządzania informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w
Iłży”, definiującą: częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań
dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej są objęte wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank
za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest dostosowana do skali narażenia na ryzyko, a także
zmienności ryzyka zapewniając możliwość podejmowania decyzji, oraz odpowiedniej reakcji w przypadku
zmiany ekspozycji na ryzyko.
III.

ZAKRES STOSOWANIA - Art. 436 Rozporządzenia

Bank nie jest podmiotem dominującym ani podmiotem zależnym,Bank nie dokonuje konsolidacji do celów
rachunkowości i regulacji ostrożnościowych.

IV.

FUNDUSZE WŁASNE– Art. 437 Rozporządzenia
Bank ujawnia informacje dotyczące funduszy własnych zgodnie z przepisami art.437 oraz 492 Rozporządzenia
575/2013 oraz zgodnie z wymogami przedstawionymi w Rozporządzeniu wykonawczym
Komisji(UE)1423/2013 ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących
ujawnienia informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z Rozporządzeniem 575/2013.
Dane liczbowe obrazujące strukturę funduszy własnych Banku Spółdzielczego w Iłży zostały przygotowane
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Fundusze własne Banku na dzień 31.12.2019 r. składały się z kapitału podstawowego Tier 1 i wyniosły 42 297
tys. zł. Poniżej przedstawiono uzgodnienie pozycji kapitału Tier 1 i Tier 2 obliczonych zgodnie z
Rozporządzeniem CRR.
Dla zachowania przejrzystości i czytelności danych zakres ujawnień ograniczono do pozycji niezerowych.
Tabela nr 1

Struktura funduszy własnych na dzień 31.12.2019 roku [w tys. zł

Nr
identyfikacyjny

Pozycja

Kwota

1

FUNDUSZE WŁASNE

42 297

1.1

KAPITAŁ TIER I

42 297

1.1.1

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

42 297

1.1.1.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I

1.1.1.2

Zyski zatrzymane

692
0

5

1.1.1.2.2.1

Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej

2 312

1.1.1.2.2.2

(–) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego

1.1.1.3

Skumulowane inne całkowite dochody

1.1.1.4

Kapitał rezerwowy

1.1.1.11

(–) Inne wartości niematerialne i prawne

-3

1.1.1.11.1

(–) Inne wartości niematerialne i prawne

-3

1.1.1.26

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w
instrumentach w kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 %
oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)

1.1.2

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

0

1.2

KAPITAŁ TIER II

0

- 2 312
172
43 168

-1 731

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

30,35%

Łączny współczynnik kapitałowy

30,35%

Opis składników kapitału Tier 1:
a) Zyski zatrzymane – pozycja równa jest wypracowanemu zyskowi netto, który jest korygowany z
rachunku funduszy dla celów obliczania norm ostrożnościowych, jeżeli nie zaistniały przesłanki zaliczenia
jej do funduszy własnych określone w Rozporządzeniu CRR.
b) Skumulowane inne całkowite dochody 172 tys zł – pozycja składa się z funduszu z aktualizacji wyceny
majątku trwałego oraz niezrealizowanego zysku i straty z aktywów dostępnych do sprzedaży.
c) Kapitał rezerwowy 43 168 tys.zł – (fundusz zasobowy) tworzony jest głównie z corocznych odpisów z
zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z
działalnością Banku. Fundusz ten zasila również wpisowe, jakie wpłacane jest zgodnie ze statutem przy
deklarowaniu i wpłacaniu nowych i kolejnych udziałów.
d) Opłacone instrumenty kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw
nabytych 692 tys. zł – fundusz udziałowy obejmujący udziały wpłacone do 28.06.2013 r które spełniają
warunki określone w art.27-29 Rozporządzenia CRR.
e) Inne wartości niematerialne i prawne 3 tys.zł – pozycja obejmuje wartości niematerialne i prawne
posiadane przez Bank. Ujmowane w kwocie netto, pomniejszają fundusze.
f) Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w
kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej
inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji
krótkich) (kwota ujemna) w kwocie 1 731 tys. zł pomniejsza fundusze własne.
Bank nie korzysta z kapitału krótkoterminowego.
Obliczając wysokość funduszy własnych dla celów rachunku adekwatności kapitałowej oraz współczynników
kapitałowych Bank stosował przepisy Rozporządzenia CRR. Uzgodnienie pozycji funduszy własnych Tier 1 i
Tier 2 do bilansu w zbadanym sprawozdaniu finansowym (przedstawionym zgodnie z ustawą o
Rachunkowości) przedstawiono w Tabeli.
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Tabela nr 2

Uzgodnienie pozycji funduszy własnych wykazanych w zbadanym sprawozdaniu finansowym
[w tys. zł]

Pozycja w bilansie

Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Zysk (strata) netto
Razem kapitały (fundusze) własne
wykazane w zbadanym sprawozdaniu
finansowym + zysk
Wynik netto, który nie może być
zaliczony w dacie raportu do funduszy
własnych na potrzeby wyliczania norm
ostrożnościowych
Kwota wartości niematerialnych i
prawnych
Posiadane przez instytucję
bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne
udziały kapitałowe w instrumentach w
kapitale podstawowym Tier l
podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja nie dokonała znacznej
inwestycji w te podmioty (kwota
przekraczająca próg 10 % oraz po
odliczeniu kwalifikowalnych pozycji
krótkich) (kwota ujemna)
Razem kapitały (fundusze) własne

Wartość w
sprawozdaniu
finansowym

Pozycja w
Tabeli nr 1

Komentarz

692

1.1.1.6

W Tabeli nr 1 ujęty jest fundusz zgodnie z art.
484 i art. 486 Rozporządzenia

43 168

1.1.1.4

172

1.1.1.3

2 312

1.1.1.2.2.1

46 344

-2 312

1.1.1.2.2.2

-3

1.1.1.11.1

-1 731

42 297

Wartość zysku netto zasili fundusze własne
Banku po uchwaleniu przez Walne
Zgromadzenie

1.1.1.26

1

Fundusze własne zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym komisji UE nr 1423/2013 z dnia 20.12.2013r.
ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji
na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
575/2013

7

Bank ujawnia informacje na temat funduszy własnych na zasadzie indywidualnej w okresie przejściowym [w tys. zł].

Kapitał podstawowy Tier I: instrumenty i kapitały rezerwowe

1

Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne

(A)
KWOTA W
DNIU
UJAWNIENA

(B)
ODNIESIENIE DO ARTYKUŁU
ROZPORZĄDZENIA (UE) NR
575/ 2013

(C)
KWOTA REZYDUALNA OKREŚLONA
W ROZPORZĄDZENIU (UE) NR
575/2013

art. 26 ust. 1, art. 27, 28 i 29,
172 wykaz EUNB, o którym mowa
w art. 26 ust. 3

172

W tym: instrument typu 1

wykaz EUNB, o którym mowa
w art. 26 ust. 3

W tym: instrument typu 2

wykaz EUNB, o którym mowa
w art. 26 ust. 3

W tym: instrument typu 3

wykaz EUNB, o którym mowa
w art. 26 ust. 3

2

Zyski zatrzymane

art. 26 ust.1 lit. c)

3

Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe, z
uwzględnieniem niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z mającymi
zastosowanie standardami rachunkowości)

3a

Fundusze ogólne ryzyka bankowego

4

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 3, i
powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału
podstawowego Tier I
Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, podlegające zasadzie praw
nabytych do dnia 1 stycznia 2019r.

43 168 art. 26 ust 1

0 art. 26 ust 1 lit. f)

692 art. 486 ust 2

43 168

0

692

art. 483 ust 2

8

5

Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w skonsolidowanym kapitale
podstawowym Tier I)

5a

Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu wszelkich
możliwych do przewidzenia obciążeń lub dywidend

6

Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi

0 art. 84, 479, 480

art. 26 ust. 2
44 032

44 032

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne
7

Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna)

8

Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego) (kwota ujemna)

9

Zbiór pusty w EU

10

11
12

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej
rentowności z wyłączeniem aktywów wynikających z różnic przejściowych (po
odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w
przypadku spełnienie warunków określonych w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna)
Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą związane z zyskami
lub stratami z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej straty

art. 34, 105
- 3 art. 36 ust. 1 lit. b), art.37, art.
472 ust. 4t

-3

art. 36 ust. 1 lit. c), art.38, art.
472 ust. 5
art. 33 lit. a)
art. 36 ust. 1 lit. d), art. 40,
159, art. 472 ust. 6

13

Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych (kwota
ujemna)

art. 32 ust. 1

14

Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, wycenione według wartości godziwej,
które wynikają ze zmian zdolności kredytowej instytucji

art. 33 lit. b)

15

Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami (kwota
ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. e), art. 41, art.
472 ust. 7

16

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w
instrumentach własnych w kapitale podstawowym Tier l (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. f), art. 42, art.
472 ust. 8

9

17

18

19

20
20a

Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier l
podmiotów sektora finansowego , jeżeli podmioty te mają z instytucją
krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy
własnych instytucji (kwota ujemna)
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w
instrumentach w kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora
finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty
(kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji
krótkich) (kwota ujemna)
Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały
kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier l podmiotów
sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te
podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu
kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)
Zbiór pusty w UE
Kwota ekspozycji następujących pozycji kwalifikujących się do wagi ryzyka
równej 1 250 %, jeżeli instytucja decyduje się na wariant odliczenia

art. 36 ust. 1 lit. g), art. 44, art.
472 ust. 9

art. 36 ust. 1 lit h), art. 43, 45,
-1 731 46, art. 49 ust. 2 i 3, art. 79,
art. 472 ust. 10

-1 731

art. 36 ust. 1 lit. i), art. 43, 45,
47, art. 48 ust. 1 lit. b), art. 49
ust. 1-3, art. 79, 470, art. 472
ust. 11

art. 36 ust. 1 lit. k)

20b

w tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (i), art.
89-91

20c

w tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (ii), art.
243 ust. 1 lit. b), art. 244 ust. 1
lit. b) art. 258

20d

w tym: dostawy instrumentów z późniejszym terminem rozliczenia (kwota
ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (iii),
art. 379 ust. 3

21

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic
przejściowych (kwota przekraczająca próg 10 %, po odliczeniu powiązanej
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia
warunków określonych w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit c), art. 38, art.
48 ust. 1 lit. a), art. 470, art.
472 ust. 5

22

Kwota przekraczająca próg 15 % (kwota ujemna)

art. 48 ust. 1

10

23

w tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie instrumenty w
kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli
insty1ucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

24

Zbiór pusty w UE

25

w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z
różnic przejściowych

art. 36 ust. 1 lit c), art. 38, art.
48 ust. 1 lit. a), art. 470, art.
472 ust. 5

25a

Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. a), art. 472
ust. 3)

25b

Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane z pozycjami
kapitału podstawowego Tier l (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. l)

26

Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału podstawowego Tier
l pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR.

26a

Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z art.
467 i 468;

26b

27

art. 36 ust. 1 lit. i), art. 48 ust.
1 lit. b), art. 470, art. 472 ust.
11

w tym: ...filtr dla niezrealizowanej straty 1

art. 467

w tym: ...filtr dla niezrealizowanej straty 2

art. 467

w tym fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego

art. 468

w tym: ...filtr dla niezrealizowanego zysku 2

art. 468

Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału podstawowego Tier
l w odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń wymaganych przed
przyjęciem CRR

art. 481

w tym: ...

art. 481

Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym Tier l, które
przekraczają wartość kapitału dodatkowego Tier l instytucji (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. j)

11

28

Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier l

- 1 734

-1 734

29

Kapitał podstawowy Tier l

42 297

40 298

Kapitał dodatkowy Tier II: Instrumenty
30

Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne

art. 51, 52

31

w tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny zgodnie z mającymi zastosowanie
standardami rachunkowości

32

w tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania zgodnie z mającymi zastosowanie
standardami rachunkowości

33

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa wart . 484 ust. 4, i
powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału dodatkowego
Tier l

art. 486 ust. 3

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, podlegające zasadzie praw
nabytych do dnia 1 stycznia 2019 r.

art. 483 ust. 3

34

Kwalifikujący się kapitał Tier l uwzględniony w skonsolidowanym kapitale
dodatkowym Tier l (w tym udziały mniejszości nieuwzględnione w wierszu 5)
wyemitowany przez jednostki zależne i będący w posiadaniu stron trzecich

art. 85, 86, 480

35

w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemitowane przez jednostki
zależne

art. 486 ust. 3

36

Kapitał dodatkowy Tier Il przed korektami regulacyjnymi

0

0

Kapitał dodatkowy Tier II: korekty regulacyjne
37

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we
własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier l (kwota ujemna)

art. 52 ust. 1 lit. b), art. 56 lit.
a), art. 57, art. 475 ust. 2

12

38

Udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier l
podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją
krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy
własnych instytucji (kwota ujemna)

art. 56 lit. b), art. 58 i art. 475
ust. 3

39

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych instrumentach
dodatkowych w kapitale Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota
przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich)
(kwota ujemna)

art. 56 lit. c), art. 59, 60, 79,
art. 475 ust. 4

40

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we
własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier l podmiotów sektora
finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty
(kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji
krótkich) (kwota ujemna)

art. 56 lit. d), art. 59, 79, art.
475 ust. 4

41

Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału dodatkowego Tier l
pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w
okresie przejściowym przeznaczonych do wycofania zgodnie z
rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR)

41a

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier l w odniesieniu do
odliczeń od kapitału podstawowego Tier l w okresie przejściowym zgodnie z
art. 472 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

art. 472, art. 472 ust. 3 lit. a),
art. 472 ust. 4, art. 472 ust. 6,
art. 472 ust. 8 lit. a), art. 472
ust. 9, art. 472 ust. 1O lit. a),
art. 472 ust. 11 lit. a)

W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne straty netto w
bieżącym okresie, wartości niematerialne i prawne, brak rezerw na pokrycie
oczekiwanych strat itd.

13

41b

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier l w odniesieniu do
odliczeń od kapitału podstawowego Tier II w okresie przejściowym zgodnie z
art. 475 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.
W tym pozycje, które należy wyszczególnić , np. krzyżowe powiązania
kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie udziały
kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora
finansowego itd.

art. 477, art. 477 ust. 3, art.
477 ust. 4 lit. a)

41c

Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału dodatkowego Tier l
w odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń wymaganych przed
przyjęciem CRR

art. 467, 468, 481

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat

art. 467

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków

art. 468

w tym: ...

art. 481

42

Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II, które przekraczają
wartość kapitału Tier II instytucji (kwota ujemna)

art. 56 lit. e)

43

Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier l

0

44

Kapitał dodatkowy Tier l

0

45

Kapitał Tier l (kapitał Tier I = kapitał podstawowy Tier I + kapitał dodatkowy
Tier I)

43 168

43 168

Kapitał Tier II: Instrumenty i rezerwy
46

Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne

art. 62, 63

47

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 5, i
powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału Tier II

art. 486 ust. 4

14

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego , podlegające zasadzie
praw nabytych do dnia 1 stycznia 2019 r.

art. 483 ust. 4

48

Kwalifikujące się instrumenty funduszy własnych uwzględnione w
skonsolidowanym kapitale Tier II (w tym udziały mniejszości i instrumenty
dodatkowe w kapitale Tier l nieuwzględnione w wierszach 5 lub 34)
wyemitowane przez jednostki zależne i będące w posiadaniu stron trzecich

art. 87, 88, 480

49

w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemitowane przez jednostki
zależne

art. 486 ust. 4

50

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego

0 art. 62 lit. c) i d)

0

51

Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi

0

0

Kapitał Tier II: korekty regulacyjne

52

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w
instrumentach własnych w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane (kwota
ujemna)

art. 63 lit. b) ppkt (i), art. 66 lit.
a), art. 67, art. 477 ust. 2

53

Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki
podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z
instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie
funduszy własnych instytucji (kwota ujemna)

art. 66 lit. b), art. 68 i art. 477
ust. 3

54

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier
II i pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota
przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich)
(kwota ujemna)

art. 66 lit. c), art. 69, 70, 79,
art. 477 ust. 4

54a

w tym: nowe udziały kapitałowe niebędące przedmiotem uzgodnień
dotyczących okresu przejściowego

15

54b

w tym udziały kapitałowe istniejące przed dniem 1 stycznia 2013 r. i będące
przedmiotem uzgodnień dotyczących okresu przejściowego

55

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w
instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów
sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te
podmioty (po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)

56

Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału Tier II pod
względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie
przejściowym , przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE)
nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR)

56a

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do odliczeń od
kapitału podstawowego Tier l w okresie przejściowym zgodnie z art. 472
rozporządzenia (UE) nr 575/2013

art. 66 lit. d), art. 69, 79, art.
477 ust. 4

art. 472, art. 472 ust. 3 lit. a),
art. 472 ust. 4, art. 472 ust. 6,
art. 472 ust. 8 lit. a), art. 472
ust. 9, art. 472 ust. 10 lit. a),
art. 472 ust. 11 lit. a)

W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne straty netto w
bieżącym okresie, wartości niematerialne i prawne, brak rezerw na pokrycie
oczekiwanych strat itd.

56b

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do odliczeń od
kapitału dodatkowego Tier l w okresie przejściowym zgodnie z art. 475
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 .

art. 475, art. 475 ust. 2 lit. a),
art. 475 ust. 3, art. 475 ust. 4
lit. a)

W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania
kapitałowe w dodatkowych instrumentach w kapitale Tier l, bezpośrednie
udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach dokonywanych w kapitał
innych podmiotów sektora finansowego itd.
56c

Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału Tier II w odniesieniu
do dodatkowych filtrów i odliczeń wymaganych przed przyjęciem CRR

art. 467, 468, 481

16

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat

art. 467

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków

art. 468

w tym: ...

art. 481

57

Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II

0

58

Kapitał Tier II

0

0

59

Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier l + kapitał Tier II)

42 297

42 297

59a

Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR
oraz kwot ujętych w okresie przejściowym, przeznaczonych do wycofania
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone
w CRR)
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału podstawowego Tier l (kwoty
rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013)
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności po odliczeniu
powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego , pośrednie
udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale podstawowym Tier l
itd.)

art. 472, art. 472 ust. 5, art.
472 ust. 8 lit. b), art. 472 ust.
10 lit. b), art. 472 ust. 11 lit. b)

w tym: pozycje nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier l (kwoty
rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013)
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania kapitałowe w
instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie udziały kapitałowe w
nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego
itd.)

art. 475, art. 475 ust. 2 lit. b),
art. 475 ust. 2 lit. c), art. 475
ust. 4 lit. b)

17

w tym: pozycje nieodliczone od kapitału Tier II (kwoty rezydualne określone w
rozporządzeniu (UE) nr 575/ 2013)
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. pośrednie udziały kapitałowe w
instrumentach własnych w kapitale Tier II, pośrednie udziały kapitałowe w
nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego,
pośrednie udziały kapitałowe w istotnych inwestycjach w kapitał innych
podmiotów sektora finansowego itd.)
60

Aktywa ważone ryzykiem razem

art. 477, art. 477 ust. 2 lit. b),
art. 477 ust. 2 lit. c), art. 477
ust. 4 lit. b)

139 350

Współczynniki i bufory kapitałowe
61

Kapitał podstawowy Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)

30,35

art. 92 ust. 2 lit. a), art. 465

62

Kapitał Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)

30,35

art. 92 ust. 2 lit. b), art. 465

63

Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)

30,35

art. 92 ust. 2 lit. c)

64

Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący kapitału
podstawowego Tier l zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a) powiększony o wymogi
utrzymywania bufora zabezpieczającego i antycyklicznego , jak również bufor
ryzyka systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu systemowym (bufor
globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o
znaczeniu systemowym) wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)

4,875

dyrektywa w sprawie
wymogów kapitałowych, art.
128, 129, 130

65

w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego

1,875

66

w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego

67

w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego

67a

w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych
instytucji o znaczeniu systemowym

3,0
dyrektywa w sprawie
wymogów kapitałowych, art.
131
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68

Kapitał podstawowy Tier l dostępny w celu pokrycia buforów (wyrażony jako
odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko)

69

[nieistotne w przepisach unijnych]

70

[nieistotne w przepisach unijnych]

71

[nieistotne w przepisach unijnych]

10,67

dyrektywa w sprawie
wymogów kapitałowych, art.
128
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art. 36 ust. 1 lit. h), art. 45, 46,
art. 472 ust. 10, art. 56 lit. c),
art. 59, 60, art. 475 ust. 4, art.
66 lit. c), art. 69, 70, art. 477
ust. 4

Współczynniki i bufory kapitałowe

72

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów sektora finansowego,
jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota
poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich)

73

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w
instrumentach w kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora
finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty
(kwota poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji
krótkich)

74

Zbiór pusty w UE

75

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic
przejściowych (kwota poniżej progu 10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z
tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków
określonych w art. 38 ust. 3)

art. 36 ust. 1 lit. i), art. 45, 48,
470, art. 472 ust. 11

art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38, 48,
470, art. 472 ust. 5

Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II
76

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w
odniesieniu do ekspozycji objętych metodą standardową (przed

0 art. 62

0
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zastosowaniem pułapu)
77

Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II
zgodnie z metodą standardową

art. 62

78

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w
odniesieniu do ekspozycji objętych metodą wewnętrznych ratingów (przed
zastosowaniem pułapu)

art. 62

79

Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II
zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów

art. 62

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania (mających zastosowanie wyłącznie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2022 r.)

80

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale podstawowym Tier l
będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania

art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 2 i
5

81

Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier l ze względu na pułap
(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności)

art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 2 i
5

82

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w kapitale Tier l
będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania

art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 3 i
5

83

Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier l ze względu na pułap
(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności)

art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 3 i
5

84

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale Tier II będących
przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania

art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 4 i
5

85

Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap (nadwyżka ponad
pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności)

art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 4 i
5
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V.

WYMOGI KAPITAŁOWE

1. Opis metody stosowanej przez Bank do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego w celu wsparcia
bieżących i przyszłych zadań
Zarządzanie adekwatnością kapitałową ma na celu utrzymywanie posiadanych przez Bank kapitałów własnych
na poziomie nie niższym niż wymagany przez przepisy Rozporządzania CRR oraz regulacje wewnetrzne. Bank
dąży do utrzymania wyższych wymogów niż minimalne celem zachowania odpowiednich buforów
kapitałowych oraz uwzględniających stanowisko KNF w zakresie preferowanych poziomów współczynników
kapitałowych.
Bank wdrożył proces monitorowania i oceny adekwatności kapitału wewnętrznego – proces ICAAP, który
został zatwierdzony odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie. Celem procesu oceny
adekwatności kapitału wewnętrznego jest zapewnienie utrzymywania kapitału w wysokości dostosowanej do
profilu ryzyka Banku. Z założenia ICAAP jest procesem łączącym elementy zarządzania ryzykiem oraz
zarządzania kapitałem.
W ramach procesu dokonywana jest ocena istotności występujących w działalności Banku rodzajów ryzyka
oraz szacowany jest kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka istotnego.
Wg stanu na 31.12.2019 r. Bank zidentyfikował, jako istotne następujące rodzaje ryzyka
a)

Ryzyko kredytowe( w tym ryzyko rezydualne i koncentracji)

b) Ryzyko walutowe
c)

Ryzyko operacyjne( w tym ryzyko braku zgodności)

d) Ryzyko stopy procentowej
e)

Ryzyko płynności

f)

Ryzyko biznesowe

g)

Ryzyko kapitałowe

h) Ryzyko związane z bancassurance
Jako ryzyka nie wpływające istotnie na działalność Banku wg stanu na 31.12.2019 r. Bank zidentyfikował
następujące rodzaje ryzyka:
a)

Ryzyko cyklu gospodarczego

b) Ryzyko strategiczne
c)

Ryzyko utraty reputacji

d) Ryzyko transferowe
e)

Ryzyko rezydualne

f)

Ryzyko modeli

Kapitał wewnętrzny dla powyższych ryzyk wyliczany jest na podstawie wewnętrznych metod
zaakceptowanych przez Zarząd uwzględniających skalę i specyfikę działania Banku w kontekście danego
ryzyka (zasada proporcjonalności). Bank nie uwzględnia korelacji między poszczególnymi rodzajami ryzyka.
Uznanie ryzyka za istotne nie rodzi w konsekwencji, co do zasady konieczności alokacji kapitału na ten rodzaj
ryzyka istotnego.
Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego obejmuje w szczególności:
1) pisemne zasady polityki oraz procedury identyfikowania, pomiaru i raportowania ryzyka w działalności
Banku,
2) proces ustalania (alokacji) kapitału w zależności od poziomu ryzyka w Banku (opisujący przekształcanie
miar ryzyka w ujęciu ilościowym ryzyka w wymogi kapitałowe) – wyznaczenie wielkości kapitału
wewnętrznego,
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3) proces ustalania celów kapitałowych w zakresie adekwatności kapitałowej (docelowy poziom
kapitału),system kontroli wewnętrznej oraz instytucjonalnej w obszarze szacowania i utrzymywania
kapitału wewnętrznego.
2. Rezultaty stosowanego przez instytucję wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej, w
tym skład dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych na podstawie procesu
przeglądu nadzorczego, o których mowa w art. 104 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2013/36/UE.
Nie dotyczy
3.

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2
Rozporządzenia – 8% kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej w
art. 112

W 2019 roku Bank utrzymywał całkowity współczynnik kapitałowe TCR oraz współczynnik kapitałowy Tier 1
na poziomie powyżej minimum regulacyjnego, określonego w Rozporządzeniu 575/2013, a także powyżej
poziomów rekomendowanych przez KNF. Na dzień 31 grudnia 2019 roku łączny współczynnik kapitałowy
(TCR) wyniósł 30,35%.
Istotnym założeniem warunkującym kształtowanie się poziomu całkowitego wymogu kapitałowego jest
nieznacząca skala działalności handlowej. W 2019 roku Bank w celu wyznaczania całkowitego wymogu
kapitałowego stosował metody wynikające z Rozporządzenia CRR, w tym w szczególności dla wymogów, które
wystąpiły w 2019 roku.
a) Metodę standardową dla obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z
Tytułem II, Rozdział 2 Rozporządzenia CRR,
b) Metodę podstawową do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego (walutowego)
zgodnie z Tytułem IV, Rozporządzenia CRR,
c) Metodę wskaźnika bazowego do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego
zgodnie z Tytułem III Rozdział 2 Rozporządzenia CRR
Na 31.12.2019 r Bank nie tworzył dodatkowego wewnętrznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka
kredytowego.
Tabela nr 3

Zestawienie wymogów kapitałowych na dzień 31.12.2019 [w tys. zł]

Kategoria ryzyka
Ryzyko kredytowe
Ryzyko rynkowe
- walutowe - zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c.
- stopy procentowej - zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b.
Dotyczący dużych ekspozycji
Ryzyko operacyjne

Suma ekspozycji na ryzyko
139 350

Łączny wymóg kapitałowy

Fundusze własne
Współczynniki kapitałowe

TIER I
podstawowy
42 297
30,35%

Wymóg kapitałowy
9 489

0
x
0
20 732

0
x
0
1 659

X

11 148

TIER I
42 297
30,35%

Łącznie TIER I + II
42 297
30,35%
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4. Wymóg w zakresie funduszy na ryzyko kredytowe - kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej
ryzykiem dla każdej z klas ekspozycji.
Tabela nr 4. 8% kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla kategorii ekspozycji określonych w art.
112 Rozporządzania na dzień 31.12.2019* [w tys. zł]
8% kwoty ekspozycji ważonej
ryzykiem

Kategorie ekspozycji
1

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

2

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych

3

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

0

4

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

0

5

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

6

Ekspozycje wobec instytucji

458

7

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

573

8

Ekspozycje detaliczne

1 780

9

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

3 996

10

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

11
12

Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

0

Pozycje stanowiące pozycje sekurytyzacyjne
Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych

0
0

14

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw
posiadających krótkoterminową ocenę kredytową

0

15
16

Ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w
przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
Ekspozycje kapitałowe

522

17

Inne pozycje

765

13

172
1 004

0
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0

RAZEM – wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego

9 489

Tabela nr 4b. Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego według wagi ryzyka kontrahenta na dzień
31.12.2019 [w tys. zł]
Waga ryzyka
0%
20%
50%
75%
100%
150%
250%
RAZEM

5.

Pierwotna
wartość ekspozycji
95 026
91 275
42
29 668
87 556
931
862
305 360

Ekspozycja
ważona ryzykiem

Wymóg kapitałowy

0
18 255
21
22 251
74 538
1 397
2 156
118 618

0
1 460
2
1 780
5 963
112
172
9 489

Wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka rynkowego

Tabela nr 5. Wymogi kapitałowe zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c) na dzień 31.12.2019 [w tys. zł]
L.p.

Rodzaj wymogu

1.

Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b.

2.

Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c. – ryzyko walutowe

Wymóg kapitałowy
nie dotyczy
0
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6.

Wymóg w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego obliczany jest zgodnie z metodą wskaźnika bazowego BIA
(art. 315 – 316 Rozporządzenia CRR). Wymóg kapitałowy jest równy 15% średniej z trzech lat obliczonego
wskaźnika.
Wskaźnik jest sumą odpowiednich pozycji z rachunku zysków i strat określonych w Rozporządzeniu CRR z
odpowiednim znakiem.
Tabela nr 6. Wymogi kapitałowe zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c) na dzień 31.12.2019 [w tys. zł]
L.p.

Rodzaj wymogu

Wymóg kapitałowy

1.

Wskaźnik za okres ostatnich 3 lat (2017-2019)

11 057

2.

Współczynnik

15%

2.

Wymóg na ryzyko operacyjne w 2019r.

1 659

7. Kapitał wewnętrzny
W ramach procesu ICAAP, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdziału dokonywana jest ocena istotności
występujących w działalności Banku rodzajów ryzyka oraz szacowany jest kapitał wewnętrzny na pokrycie
ryzyka istotnego. Wg stanu na 31.12.2019 r. Bank zidentyfikował, jako istotne następujące rodzaje ryzyka
i) Ryzyko kredytowe
j) Ryzyko walutowe
k) Ryzyko operacyjne
l) Ryzyko koncentracji zaangażowań (z wyłączeniem ryzyka koncentracji geograficznej)
m) Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
n) Ryzyko płynności
o) Ryzyko zmian makroekonomicznych
p) Ryzyko modeli – istotne w zakresie modelu ryzyka stopy procentowej.
Jako ryzyka nie wpływające istotnie na działalność Banku wg stanu na 31.12.2019 r. Bank zidentyfikował
następujące rodzaje ryzyka:
g) Ryzyko koncentracji geograficznej
h) Ryzyko braku zgodności
i) Ryzyko wyniku finansowego
j) Ryzyko transferowe
k) Ryzyko rezydualne
l) Ryzyko kapitałowe
m) Ryzyko strategiczne
n) Ryzyko utraty reputacji
Zgodnie z przyjętą metodologią szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP) ocena wewnętrzna potrzeb
kapitału wewnętrznego wyniosła 11 233 tys. zł.
Tabela nr 7. Wyniki szacowania kapitału wewnętrznego na 31.12.2019 rok [w tys. zł]
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Bank Spółdzielczy w Iłży
Zestawienie na 31 grudzień 2019 roku
Kapitał wewnętrzny Banku
Rodzaj ryzyka

Ryzyko kredytowe
Ryzyko rynkowe (ryzyko walutowe)
Ryzyko operacyjne

Łączny kapitał wewnętrzny na ryzyka objęte wyznaczaniem
minimalnego wymogu kapitałowego
Ryzyko koncentracji zaangażowań, z tego:
koncentracji dużych zaangażowań
koncentracji w sektor gospodarki
koncentracji przyjętych form zabezpieczenia
koncentracji zaangażowań w jednorodny instrument finansowy
koncentracji geograficznej
Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
Ryzyko płynności
Ryzyko wyniku finansowego
Ryzyko kapitałowe, z tego:
amortyzacja pozycji funduszy własnych
ryzyko obniżenia wewnętrznego współczynnika kapitałowego
Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej
Pozostałe ryzyka, z tego:
ryzyko cyklu gospodarczego
ryzyko strategiczne
ryzyko utraty reputacji
ryzyko rezydualne
ryzyko modeli

Kapitał wewnętrzny
Fundusze własne
Uznany kapitał
Kapitał podstawowy CET1
Kapitał Tier I
Nadwyżka (+) / niedobór (-) funduszy własnych
Łączny współczynnik kapitałowy [%]
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I [%]
Współczynnik kapitału Tier I [%]
Wskaźnik dźwigni finansowej [%]
Wewnętrzny współczynnik kapitałowy [%]

Wymagany według
Alokacja kapitału
Banku łączny kapitał
według minimalnych
wewnętrzny na
wymogów
zabezpieczenie
kapitałowych
ryzyka

9 489
85
1 658

11 233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11 233
42 297
42 297
42 297
42 297
31 064
30,35
30,35
30,35
13,93
30,12

Alokacja kapitału
ponad minimalne
wymogi kapitałowe

9 489
0
1 658

0
85
0

11 147

85

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11 147

85

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wewnętrzny współczynnik kapitałowy wyniósł 30,12%.
VI.

EKSPOZYCJA NA RYZYKO KREDYTOWE KONTRACHENTA – Art. 439 Rozporządzenia
Nie dotyczy

VII.

BUFORY KAPITAŁOWE – Art. 440 Rozporządzenia
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem
finansowym i zarządzaniu kryzysowym Bank nie ma obowiązku wyliczania bufora antycyklicznego,
natomiast wyznacza poziom bufora zabezpieczającego oraz bufora ryzyka systemowego. Na dzień 31
grudnia 2019 roku kwota bufora zabezpieczającego wyniosła 3 484 tys. zł natomiast kwota bufora ryzyka
systemowego 4 180 tys. zł.
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VIII.

WSKAŹNIK GLOBALNEGO ZNACZENIA SYSTEMOWEGO – Art. 441 Rozporządzenia
Nie dotyczy - Bank nie jest Bankiem istotnym systemowo.

IX.
1.

KOREKTY Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO – Art. 442 Rozporządzenia
Definicje pozycji przeterminowanych i o utraconej jakości

Należność o utraconej jakości (z rozpoznaną utratą wartości) to ekspozycja kredytowa zakwalifikowana do
grupy zagrożonych. Bank kwalifikuje należności do kategorii zagrożone zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością
banków. Ekspozycjami zagrożonymi są należności poniżej standardu, wątpliwe i stracone zgodnie z kryteriami
określonymi w Rozporządzeniu. Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii
ryzyka, stosując dwa kryteria:
a) kryterium terminowości – terminowość spłaty kapitału lub odsetek,
b) kryterium ekonomiczne – badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika.
Należność bez rozpoznanej utraty wartości to ekspozycja kredytowa zakwalifikowana do grupy normalne lub
pod obserwacją.
Rezerwy i odpisy na należności zagrożone o różnej klasie ryzyka oraz kredyty detaliczne i kredyty pod
obserwacją tworzone są w Banku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
Należność przeterminowana to należność z niespłaconą w określonych w umowie terminach kwotą odsetek
lub rat kapitałowych. Przez ekspozycje przeterminowaną rozumie się całą ekspozycje a nie tylko część
zapadłą.
Ekspozycje nieobsługiwane (NPE) to nieobsługiwane instrumenty dłużne, w tym kredyty, zaliczki, depozyty
płatne na żądanie, papiery wartościowe oraz zobowiązania do udzielenia pożyczki, udzielone gwarancje
finansowe lub każde inne zobowiązanie przy spełnieniu określonych warunków. W wartości NPE uwzględnia
się wartość bilansową brutto pozycji bilansowych, a dla zobowiązań pozabilansowych wartość nominalną.
Kredyty nieobsługiwane (NPL) - jest to wartość bilansowa brutto kredytów i zaliczek nieobsługiwanych,
Ekspozycje restrukturyzowane (FBE) - to ekspozycje wobec których podejmowane są działania polegające na
przywróceniu kredytobiorcy statusu umożliwiającego trwałe spłacanie zobowiązań,
Wskaźnik NPL – wartość bilansowa brutto kredytów i zaliczek nieobsługiwanych (należności zagrożonych)
podzielona przez wartość bilansową brutto sumy kredytów i zaliczek,
Wskaźnik Teksas - stosunek NPL instytucji kredytowej do jej kapitałów własnych, tj. NPL (wartość bilansowa
brutto) podzielona przez kapitały własne i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

2.

Średnia kwota ekspozycji w 2019 r. oraz stan ekspozycji przed i po uwzględnieniu technik redukcji
ryzyka kredytowego

Bank nie stosuje przy obliczaniu całkowitego wymogu na ryzyko kredytowe pomniejszenia z tytułu technik
redukcji ryzyka kredytowego.
Całkowitą kwotę ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez uwzględnienia skutków
ograniczania ryzyka kredytowego oraz średnią kwotę ekspozycji w danym okresie z podziałem na różne
kategorie ekspozycji przedstawia poniższa tabela.
Średnia wartość ekspozycji w 2019 roku wyniosła 309 362 tys. zł. Kwoty ekspozycji bez uwzględniania wag
ryzyka kontrahenta w podziale na klasy przedstawiono w tabeli.
Tabela nr 8. Kwoty ekspozycji oraz średnia wartość ekspozycji bez uwzględniania skutków ograniczania ryzyka
kredytowego [w tys. zł]
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Kategorie ekspozycji określone w art. 112 Rozporządzenia

Wartość średnia
w 2019 roku

31.12.2019

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

84 906

74 992

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych

62 745

61 816

16

15

Ekspozycje wobec instytucji

35 083

33 101

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

11 683

17 283

Ekspozycje detaliczne

30 425

29 094

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

64 099

72 318

2 321
6 529

2 576
4 981

14 018

13 186

311 825

309 362

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania
Ekspozycje kapitałowe
Inne pozycje
RAZEM

3.

Rozkład ekspozycji w istotnych podziałach

Bank na dzień 31.12.2019 r. zaangażował środki w 12,61% w sektorze finansowym, w 1,89% w papierach
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, w 27,05% w bonach pieniężnych. W 35,12% środki
zaangażowane były w działalność kredytową dla podmiotów niefinansowych, a w 21,89% w kredyty dla
jednostek samorządu terytorialnego. Pozycje przeterminowane dotyczące sektora niefinansowego stanowiły
2,48% wartości ekspozycji bilansowych.
Strukturę ekspozycji oraz wartość należności przeterminowanych w danej grupie kontrahentów
przedstawiono w tabeli.
Tabela nr 9. Ekspozycje przeterminowane w podziale na istotne grupy kontrahentów

Treść

A.
B.
1
2
3.
4.
C.
D.
E.
F.

Sektor finansowy (kasa i środki w
Banku Zrzeszającym)
Sektor niefinansowy
Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorcy indywidualni
Osoby prywatne
Rolnicy indywidualni
Sektor budżetowy
Papiery dłużne emitowane przez
Skarb Państwa
Bony pieniężne
Obligacje emitowane przez BPS S.A

Zaangażow
anie
bilansowe
brutto

Ekspozycje
zagrożone
brutto

Przeterminowane ogółem

36 163
100 712
31 403
12 962
29 469
26 878
62 761

0
8 495
6 113
2 353
29
0
0

0
475
0
70
36
369
0

0
728
0
0
728
0
0

0
221
0
0
221
0
0

0
5 694
3 319
2 353
22
0
0

5 410
77 554
4 147

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

do 30 dni

30-90 dni

90-180
dni

pow. 180
dni

Ryzyko kredytowe w największym stopniu wynikało z prowadzonej działalności kredytowej.
Zgodnie ze Statutem Bank prowadzi działalność kredytową na obszarze województwa mazowieckiego,
lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. W obszarze województwa mazowieckiego skoncentrowane są
przede wszystkim podmioty kredytowane przez Bank. Z tego obszaru geograficznego pochodzi ponad
większość ekspozycji kredytowych.
Wskazać należy, że jest to obszar o korzystnym na tle całego kraju statusie ekonomicznym ludności, cechujący
się dużą liczbą podmiotów gospodarczych i rosnącą liczbą ludności.
W przypadku koncentracji branżowej Bank realizuje politykę dywersyfikacji branżowej portfela kredytowego.
Poza sektorem instytucji samorządowych (samorządy lokalne) największy udział w portfelu kredytowym mają
kredyty udzielone w branży „Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo”. Ekspozycje w tej kategorii stanowią 16,62%
obliga kredytowego i zobowiązań pozabilansowych ogółem. W portfelu nie zaobserwowano symptomów
wskazujących na podwyższone ryzyko kredytowe związane z nadmierną koncentracją portfela kredytowego.
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Branże powyżej 10% uznanego
kapitału(powyżej 4 230 tys. zł)

A.

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo

1

Przetwórstwo przemysłowe

2

Budownictwo

3

Handel hurtowy i detaliczny

4

Obsługa nieruchomości i wynajem

5

Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi

6

Branże pozostałe (poniżej 10%
kapitału uznanego)
Pozostałe podmioty bez numerów
PKD (osoby prywatne)

B.
C
D

OGÓŁEM

Korekty wartości

Należności o
utraconej
wartości

Rezerwy na
należności
bilansowe i
pozabilansowe

Zaangażowanie
bilansowe i
pozabilansowe
łącznie

10 013

128 823

138 836

2 796

7 130

480

2 176

30 643

32 819

0

2 720

298

3 607

7 642

11 249

19

561

23

3 688

5 134

8 822

1 821

1 940

18

177

8 573

8 750

938

1 816

48

170

9 974

10 144

18

93

82

195

4 256

4 451

0

0

11

0

62 601

62 601

0

0

0

107

4 126

4 233

0

0

44

1 359

29 911

31 270

142

16

496

162 860

174 339

2 938

7 146

1 020

Administracja publiczna i obrona
narodowa

7

Zaangażowanie
bilansowe
(kapitał)

Treść

Zaangażowanie
pozabilansowe
( wart.
nominalna)

Tabela nr 10 . Ekspozycje kredytowe w podziale na istotne branże

11 479

Kredyty udzielone dla klientów sektora niefinansowego i budżetowego wg wartości nominalnej w podziale na
terminy zapadalności przedstawiają się następująco:
Tabela nr 11. Kredyty wg terminów zapadalności na 31.12.2019 [w tys. zł]
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Okres zapadalności
Do 1 miesiąca
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku
Powyżej 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Bez określonego terminu
Razem

Kredyty wg wartości nominalnej
3 216
7 186
24 727
65 857
57 527
4 348
162 861

Wg stanu na 31.12.2019 r. zobowiązania pozabilansowe udzielone wyniosły 9 261 tys. zł. W pozycji tej 85,33%
stanowiły zobowiązania udzielone podmiotom gospodarczym oraz rolnikom, 14,67% osobom prywatnym.
Pozostała część to zobowiązania udzielone o charakterze gwarancyjnym, które na dzień 31.12.2019 r wynosiły
2 217 tys. zł.
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Tabela nr 12. Zobowiązania pozabilansowe na 31.12.2019 [w tys. zł]

Lp.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
1.

Treść

Ekspozycje ogółem

Pozycje pozabilansowe udzielone
Sektor finansowy
Osoby prywatne
Podmioty gospodarcze, rolnicy
Pozostałe podmioty niefinansowe
Jednostki samorządowe
Zobowiązania gwarancyjne
Pozycje pozabilansowe otrzymane
Sektor finansowy

Tabela nr.13 Jakość kredytowa
przeterminowania - dane w zł.
a

Zagrożone

9 261
0
1 359
7 902
0
0
2 217
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według liczby dni

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna
Ekspozycje
nieobsługiwane

Ekspozycje obsługiwane

Małe
W tym
prawdopodobieństw
ekspozycje,
Przetermin Przetermin
o spłaty ekspozycji
Przetermino Przetermin Przetermin Przetermin
których
owane> 90 owane >
nieprzeterminowanyc
wane > 1 owane > 5 owane > 5 o wane > 7
dotyczy
dni≤ 180 180 dni≤ 1
h albo
rok ≤ 5 lata
lat
lat ≤ 7 lat
lat
niewykonani
dni
rok
przeterminowanych
e zobowiąz
≤ 90 dni
ania

Nieprzeterminow Przeterminowane
ane lub
> 30 dni ≤ 90
przeterminowane
dni
≤ 30 dni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kredyty i
zaliczki
Banki centralne
Instytucje
rządowe
Instytucje
kredytowe
Inne instytucje
finansowe
Przedsiębiorstwa
niefinansowe

190 090 904

127 329 833

727 845

9 544 701

220 498

62 761 071
36 162 564

36 162 564

25 198 753

25 198 753

6 203 862

18 395

80 159

2 577 692

W tym MŚP
Gospodarstwa
domowe
Dłużne papiery
wartościowe

25 198 753

25 198 753

6 203 862

18 395

80 159

2 577 692

65 968 516

65 968 516

3 340 839

6 944

87 110 360

87 110 360

Banki centralne

77 553 732

77 553 732

5 410 040

5 410 040

4 146 588

4 146 588

Instytucje
rządowe
Instytucje
kredytowe
Inne instytucje
finansowe
Przedsiębiorstwa
niefinansowe

727 845

15

Ekspozycje
pozabilansowe

16

Banki centralne

17

Instytucje
rządowe

18

Instytucje
kredytowe

19

Inne instytucje
finansowe

20

Przedsiębiorstwa
niefinansowe

5 454 555,00

21

Gospodarstwa
domowe

5 722 254,00

302 058

22

Łącznie

288 378 073,00

9 846 759,00

11 176 809,00

3 309

1 206 524

291 128

220 498

302 058,00
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Tabela nr.13 a Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz związane z nimi rezerwy - dane w zł.
a

b

c

d

e

f

Ekspozycje obsługiwane

W tym
etap 1
1

Kredyty i zaliczki

2

Banki centralne

3

Instytucje rządowe

4
5
6
7
8
9

Instytucje
kredytowe
Inne instytucje
finansowe
Przedsiębiorstwa
niefinansowe
W tym MŚP
Gospodarstwa
domowe
Dłużne papiery
wartościowe

10

Banki centralne

11

Instytucje rządowe

12
13
14
15

Instytucje
kredytowe
Inne instytucje
finansowe
Przedsiębiorstwa
niefinansowe
Ekspozycje
pozabilansowe

16

Banki centralne

17

Instytucje rządowe

18
19
20
21
22

Instytucje
kredytowe
Inne instytucje
finansowe
Przedsiębiorstwa
niefinansowe
Gospodarstwa
domowe
Łącznie

190 090 904

Ekspozycje nieobsługiwane

W tym
etap 2

W tym
etap 2

g

h

i

j

k

l

m

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości
godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna

W tym
etap 3

Ekspozycje obsługiwane –
skumulowana utrata wartości i
rezerwy

n

o

Otrzymane zabezpieczenie i
gwarancje finansowe

Ekspozycje nieobsługiwane –
Skumulowane
skumulowana utrata wartości,
odpisania
skumulowane ujemne zmiany
częściowe
Z tytułu
Z tytułu ekspozycji
wartości godziwej z powodu ryzyka
ekspozycji
nieobsługiwanych
kredytowego i rezerw
obsługiwanych

W tym etap W tym etap
1
2

W tym etap W tym etap
2
3

9 544 701

4 307 051

25 198 753

6 203 862

2 676 246

25 198 753

6 203 862

2 676 246

65 968 516

3 340 839

1 630 805

62 761 071
36 162 564

87 110 360
0
77 553 732
5 410 040
4 146 588

11 176 809

302 058,00

5 454 555,00
5 722 254,00

302 058

288 378 073

9 846 759,00

Wskaźniki ekspozycji nieobsługiwanych na 31.12.2019 roku wyniosły:
Wskaźnik NPE - 3,33
Wskaźnik NPL - 4,78
Wskaźnik Texas – 18,89
Tabela nr 14. Uzgodnienie stanu rezerw na należności bilansowe na 31.12.2019 [w tys. zł]
Lp.
1.
2.

3.

4.
5.

Treść
Stan rezerw celowych na 01.01.2019
Zwiększenia w okresie 01.01.2019-31.12.2019 na należności:
- normalne i pod obserwacją
- poniżej standardu
- wątpliwe
- stracone
Zmniejszenia w okresie 01.01.2019-31.12.2019 na należności:
- normalne i pod obserwacją
- poniżej standardu
- wątpliwe
- stracone
Zdjęte z ewidencji (wykorzystane)
Stan rezerw celowych na 31.12.2019

Kwota
3 113
100
82
18
0
0
145
75
1
0
69
130
2 938

Bank zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2017 r. jest obowiązany tworzyć odpis aktualizujący
na odsetki. Wg stanu na 31.12.2019 r. odpis aktualizujący został utworzony w wysokości 1 369 tys. zł.
Tabela nr 15. Uzgodnienie stanu odpisów aktualizujących na odsetki na 31.12.2019 [w tys. zł]
Lp.
Treść
Kwota
1.
Stan odpisów aktualizujących na odsetki na 01.01.2019
2.
Zwiększenia w okresie 01.01.2019-31.12.2019 na należności:
- normalne i pod obserwacją
- poniżej standardu

908
622
1
0

30

3.

4.
5.

- wątpliwe
- stracone
Zmniejszenia w okresie 01.01.2019-31.12.2019 na należności:
- normalne i pod obserwacją
- poniżej standardu
- wątpliwe
- stracone
Zdjęte z ewidencji (wykorzystane)
Stan odpisów aktualizujących na odsetki na 31.12.2019

0
621
2
1
0
0
1
159
1 369

Wynik z tytułu rezerw i odpisów aktualizujących na należności bilansowe wg typów kontrahentów
przedstawia się następująco:

Tabela nr 16. Wynik na rezerwach i odpisy aktualizujące w podziale na typy kontrahentów na 31.12.2019 [w tys. zł]
Lp.
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Treść
Rezerwy celowe na kredyty i odpisy aktualizujące na odsetki
(wynik w 2019)
Spółki państwowe i prywatne
Przedsiębiorcy indywidualni
Osoby prywatne
Rolnicy
Inne należności

Wynik z rezerw
1 062
359
216
0
0
487

Bank na koniec roku obrachunkowego 2019 utworzył rezerwy celowe i odpisy aktualizujące na odsetki
w kwocie 722 tys. zł. Wartość bilansowa brutto należności zagrożonych na koniec 2019 r. wyniosła 8 495 tys.
zł. Wskaźnik pokrycia należności zagrożonych rezerwami i odpisami wyniósł na 31.12.2019 r. 49,22%.
X.

AKTYWA WOLNE OD OBCIĄŻEŃ – Art. 443 Rozporządzenia

Dla celów niniejszych ujawnień aktywa uznaje się za obciążone, jeżeli są one przedmiotem zastawu lub
jakiejkolwiek umowy mającej na celu ochronę, zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej danej
transakcji, z której zakresu nie mogą zostać swobodnie wycofane.
Bank w strukturze bilansu wg stanu na dzień 31.12.2019 roku posiadał wszystkie aktywa wolne od obciążeń
w kwocie 300 949 tys. zł .
Tabela nr 17. Aktywa obciążone i wolne od obciążeń na dzień 31.12.2019 roku [w tys. zł]
Wartość
bilansowa
aktywów
obciążonych

Wartość
bilansowa
aktywów
nieobciążonych

Aktywa razem

0

300 949

Kredyty na żądanie

0

11 105

Instrumenty udziałowe
Dłużne papiery wartościowe

0
0

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na
żądanie
Inne aktywa

XI.

Wartość
godziwa
aktywów
obciążonych

0
0

3 627
87 110

0

184 224

0

14 883

Wartość godziwa
aktywów
nieobciążonych

0
0

KORZYSTANIE Z ECAI – Art. 444 Rozporządzenia

Nie dotyczy – Bank nie korzysta w ratingów przy wyliczaniu wymogów z tytułu funduszy własnych dla
podmiotów niebędących instytucjami i podmiotami rządowymi, ponieważ nie posiada klientów posiadających
rating nadany przez ECAI.
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XII.

EKSPOZYCJA NA RYZYKO RYNKOWE – Art. 445 Rozporządzenia

W działalności Banku w ramach ryzyka rynkowego bank wyznacza wymóg tylko ryzyko walutowe w portfelu
bankowym metodą podstawową. Ryzyko rozliczenia i ryzyko cen towarów w 2019 roku nie występowały. Dla
ryzyka stopy procentowej nie wylicza się wymogu kapitałowego, ponieważ zgodnie z zapisami rozporządzenia
działalność handlowa Banku jest nieznacząca. Wymóg kapitałowy na ryzyko walutowe obliczany jest zgodnie z
art. 351 Rozporządzenia.
Na dzień 31 grudzień 2019 r ustalony limit wewnętrzny na pozycję całkowitą wynosił 2,0% funduszy
własnych, co oznacza, iż w przypadku nie przekraczania limitu działalność nie będzie generować zgodnie z
ww. artykułem Rozporządzenia CRR wymogu na ten rodzaj ryzyka.
XIII.

EKSPOZYCJA NA RYZYKO OPERACYJNE – Art. 446 Rozporządzenia

Bank stosuje metodę podstawowego wskaźnika przy ocenie wymogów w zakresie funduszy własnych. Nie
stosuje i nie planuje stosować innych metod, w tym zaawansowanych. Według stanu na 31.12.2019 roku
ekspozycja na ryzyko operacyjne wyniosła 20 732 tys. zł.
XIV.

EKSPOZYCJE W PAPIERACH KAPITAŁOWYCH NIEUWZGLĘDNIUONYCH W PORTELU BANKOWYM – Art.
447 Rozporządzenia

Bank nie posiadał ekspozycji zakupionych papierów wartościowych ze względu na zyski kapitałowe.
Na dzień 31.12.2019 r Bank posiadał następujące zaangażowanie kapitałowe:
a) Akcje w Banku Zrzeszającym Bank BPS S.A – działalność bankowa
b) Akcje Polskiego Banku Apeksowego S.A - działalność bankowa
Poszczególne ekspozycje kapitałowe w portfelu aktywów oraz ich wartość na dzień 31.12.2019roku
przedstawia poniższe zestawienie..
Lp.
Rodzaj ekspozycji
Kwota ekspozycji zakupionych ze
Kwota ekspozycji zakupionych ze
względu na zyski kapitałowe
względu na przyjętą strategię
1
Bank Polskiej
2 034
2 034
Spółdzielczości S.A.
2
Polski Bank Apeksowy S.A
2 080
2 080
RAZEM

4 114

4 114

Bank wyceniał zaangażowania kapitałowe wg ceny nabycia. Bank nie stosował na przestrzeni minionego roku
obrachunkowego zmiany sposobu wyceny tych aktywów. Bank nie dokonywał również odpisów z tytułu
utraty wartości instrumentów kapitałowych o charakterze udziałowym. Nie dokonywano przeszacowania
wartości posiadanych zaangażowani kapitałowych. W Banku nie występowały aktywa lub zobowiązania
finansowe, które należałoby nie później niż na dzień bilansowy wycenić według wartości godziwej
wiarygodnie ustalonej.
Bank nie prowadzi działalności związanej z nabywaniem udziałów i akcji w celu osiągnięcia zysków związanych
z obrotem tymi instrumentami (działalność handlowa).
W przypadku zaangażowań kapitałowych (akcje) papiery te są papierami niedopuszczonymi do obrotu na
rynku regulowanym kapitałowych papierów wartościowych.
XV.

EKSPOZYCJA NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ PRZYPISANE POZYCJOM NIEUWZGLĘDNIONYM W
PORTFELU HANDLOWYM – Art. 448 Rozporządzenia
Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku
finansowego Banku oraz jego kapitału na niekorzystny wpływ zmian stóp procentowych.
Ryzyko stopy w Banku dotyczy ryzyka w księdze bankowej. Bank w 2019 roku nie przeprowadzał operacji
w portfelu handlowym. W związku z charakterem podstawowej działalności Banku skoncentrowanej na
obsłudze klientów detalicznych oraz założeniami polityki Banku określającymi marże odsetkową oraz
przychody pozaodsetkowe jako podstawowe źródła przychodów polityka Banku nie zakłada dążenia do
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przyjmowania na siebie większego ryzyka stopy procentowej oraz otwierania w tym celu pozycji. Nie
oznacza to jednak, że ryzyko stopy procentowej co do zasady w Banku jest niewielkie. Na zwiększony
poziom ryzyka stopy procentowej ma wpływ struktura bilansu (w odniesieniu do pozycji wrażliwych na
zmiany stóp procentowych), która jest zdeterminowana oferowanymi produktami w taki sposób, że
może to wpływać na powstawanie znaczącego niedopasowania terminów przeszacowania czy stawek
bazowych.
W związku z powyższym przyjęte wewnętrzne limity ryzyka stopy procentowej dopuszczają ograniczony
zakres wrażliwości wyniku odsetkowego i wartości kapitałów własnych na zmianę poziomu rynkowych
stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej podlega systemowi limitów wewnętrznych określających
maksymalną wrażliwość wyniku odsetkowego na zmiany stóp procentowych. Akceptowalna wielkość
ekspozycji na ryzyko w księdze bankowej jest uzależniona od aktualnego poziomu kapitałów własnych, a
pośrednio w ramach weryfikacji limitów od wyników finansowych aktualnych i planowanych na koniec
bieżącego okresu sprawozdawczego.
Podczas analizy ryzyka stopy procentowej Bank dokonuje pewnych założeń dotyczących depozytów o
nieokreślonym terminie wymagalności jak również kredytów i ich przedterminowej spłacie. Jeśli chodzi o
depozyty, których termin wymagalności jest nieokreślony, Bank bazuje na cyklicznemu odnawianiu się
tych depozytów (analiza stabilności tych pozycji), przyjmuje również założenie cyklicznego rolowania się
depozytów. W procesie pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank uwzględnia tendencję szybszej spłaty
należności niż wynika to z pierwotnego (umownego) harmonogramu. Na podstawie danych historycznych
wyliczany jest wskaźnik wcześniejszej spłaty i uwzględniany jest podczas badania wpływu ryzyka opcji
klienta.
Zestawienia aktywów i pasywów wg terminów przeszacowania określały w omawianym okresie lukę
dodatnią (występowała na koniec grudnia br przewaga aktywów oprocentowanych nad pasywami
oprocentowanymi). Luka dodatnia oznacza, że Bank jest „wrażliwy po stronie aktywnej” tzn. podwyższy
swój wynik finansowy, gdy stopy procentowe wzrosną a obniży go, gdy nastąpi spadek stóp
procentowych.
W ramach ograniczenia ryzyka stopy procentowej monitorowany był także poziom zobowiązań
pozabilansowych z tytułu otwartych linii kredytowych w aktywach oprocentowanych. Zobowiązania
pozabilansowe przekraczające na koniec okresu sprawozdawczego 10% aktywów oprocentowanych są
dodatkowo analizowane.
Na koniec grudnia 2019 r poziom zobowiązań pozabilansowych ukształtował się na poziomie 3,4% i nie
wymagał sporządzenia dodatkowej analizy.
Nie wystąpiła konieczność tworzenia kapitału wewnętrznego i alokacji funduszy na ryzyko stopy procentowej.
Podejmowane działania powodujące zmiany w strukturze oprocentowanych aktywów i pasywów, wpływały
na terminy przeszacowania poszczególnych produktów. Na poziom generowanego ryzyka stopy procentowej
najwyższy wpływ miało ryzyko bazowe i ryzyko przeszacowania. Test warunków skrajnych, przy
występującym niedopasowaniu w przedziałach przeszacowania oraz ryzyku bazowym wykazał, że nagły
spadek stóp procentowych może obniżyć dochód odsetkowy w skali 12 miesięcy.
Luka niedopasowania pomiędzy aktywami i pasywami prezentuje się następująco:
Data przeszacowania
RAZEM

01 sty 20

16 sty 20

01 mar 20

16 maj 20

30 w rz 20

30 cze 21

31 gru 23

Aktyw a

275 078

149 851

114 059

1 597

3 729

1 931

2 563

1 343

5

P asyw a

251 349

10 910

183 254

55 474

1 390

321

0

0

0

23 729

138 941

-69 195

-53 877

2 339

1 610

2 563

1 343

5

138 941

69 746

15 869

18 208

19 818

22 381

Luka
Luka narastająco
Wskaźnik luki I*

23 724 23 729

0,51

-0,25

-0,20

0,01

0,01

0,01

0,00

0,00

Wskaźnik luki II**

0,09

0,51

0,25

0,06

0,07

0,07

0,08

0,09

0,09

Wskaźnik w ażony I***

0,11

0,51

-0,24

-0,16

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00
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Występuje ogółem luka dodatnia, czyli nadwyżka aktywów oprocentowanych nad pasywami, na poziomie
23 729 tys. zł. W aktywach oprocentowanych dominują pozycje o oprocentowaniu zależnym od stawek rynku
międzybankowego. W pasywach dominują pozycje o oprocentowaniu zależnym od decyzji Banku. Luka
niedopasowania wg podstawowych grup stawek referencyjnych przedstawia się następująco:
31 gru 18
AKTYWA
Stopy NBP
Papiery skarbowe
Stawka WIBID/WIBOR
Stopa Banku
RAZEM AKT YWA

Stan

Struktura

31 gru 19
Oproc.

Stan

Struktura

Oproc.

77 693

29,5%

1,67%

92 953

33,8%

1,59%

4 084

1,5%

5,50%

0

0,0%

0,00%

154 784

58,7%

3,18%

158 785

57,7%

3,11%

27 121

10,3%

6,54%

23 340

8,5%

6,31%

3,12%

275 078

263 682

2,87%

PASYWA
Stopy NBP

0

0,0%

0,00%

0

0,0%

0,00%

Papiery skarbowe

0

0,0%

0,00%

0

0,0%

0,00%

8 733

3,7%

1,27%

10 875

4,3%

1,30%

Stopa Banku

228 281

96,3%

0,74%

240 474

95,7%

0,70%

RAZEM PASYWA

237 014

0,76%

251 349

Stawka WIBID/WIBOR

0,73%

Bank oblicza zmianę wartości ekonomicznej Banku w okresie 12 miesięcy na skutek zmiany stóp
procentowych o 200 punktów bazowych. Wartość ekonomiczna stanowi pomiar ryzyka w perspektywie
długoterminowej. Zmiana wartości ekonomicznej Banku (BPV) jest obliczana wg metody duration i ma
charakter uproszczony oparty na średnim czasie trwania luki.
XVI.

EKSPOZYCJA NA POZYCJE SEKURYTYZACYJNE – Art. 449 Rozporządzenia

Nie dotyczy – Bank nie posiada pozycji sekurytyzacyjnych.
XVII.

POLITYKA W ZAKRESIE WYNAGRADZNIA – Art. 450 Rozporządzenia

W ramach ogólnego systemu wynagradzania w Banku funkcjonuje system wynagrodzenia pracowników,
których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku uwzgledniający Rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu
kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego
w bankach. Wdrożony system stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku,
wspiera długoterminowe interesy Banku oraz jego klientów.
Na system wynagrodzeń w Banku składają się:
1. wynagrodzenia stałe obejmujące następujące składniki wynagrodzeń:
2. wynagrodzenie zasadnicze,
3. dodatek funkcyjny,
4. nagrody jubileuszowe,
5. indywidualne odprawy emerytalne.
Przez zmienne składniki wynagrodzeń rozumie się przyznane uznaniowe.
Zgodnie z przyjętą procedurą przez Bank za pracowników których działalność zawodowa ma istotny wpływ na
profil ryzyka Banku uznaje się Członków Zarządu ( 3 osoby), a także stanowisko Głównego Księgowego.
Dla powyższych osób polityka wynagradzania określona została w Polityce wynagradzania pracowników,
których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka oraz Regulaminie wynagradzania. Regulacje
te zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
Bank nie był zobowiązany do powoływania komitetu ds. wynagrodzeń, Rada Nadzorcza nie powoływała
takiego komitetu.
Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ
na profil ryzyka powinny promować:
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a)

efektywne zarządzanie ryzykiem oraz nie zachęcać do podejmowania ryzyka przekraczającego
maksymalny poziom ryzyka ustalony przez Radę Nadzorczą.

b) wspierać realizowaną strategię i przyjęte plany rozwoju oraz zapobiegać konfliktom interesów.
Przy ocenie indywidualnej efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe. Elementy
jakie podlegają ocenie przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzeń to:
1)
2)
3)
4)
5)

zysk netto,
zwrot z kapitału własnego (ROE),
jakość portfela kredytowego,
współczynnik kapitałowy,
wskaźnik LCR

Z uwagi na zasadę proporcjonalności oraz wysokość wypłacanych zmiennych składników w 2019 r. nie
podejmowano decyzji o ich odraczaniu w czasie. Bank nie wyodrębnia linii biznesowych stosowanych w
procesie zarządzania, tym samym alokacji wynagrodzeń. Wynagrodzenie zmienne miało wyłącznie formę
pieniężną . Płatności związane z przyjęciem/rozwiązaniem umowy w 2019 roku nie wystąpiły.
Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad wynagrodzeniami ww. osób ustalając wysokość stałych i zmiennych
składników.
Informacje ilościowe dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu( liczba osób 3):
Wynagrodzenia stałe i zmienne w 2019 r wyniosły 1 064 tys.zł.
XVIII.
DZWIGNIA FINANSOWA – Art. 451 Rozporządzenia
Wskaźnik dźwigni oblicza się jako miarę kapitału Banku podzieloną przez miarę ekspozycji całkowitej
Banku i wyraża jako wartość procentową. Miara ekspozycji całkowitej jest sumą wartości ekspozycji z
tytułu wszystkich aktywów i pozycji pozabilansowych nieodliczonych przy wyznaczaniu miary kapitału.
Bank przy obliczeniu wskaźnika dźwigni nie stosuje odstępstw określonych w art. 499 ust. 2 i 3
Rozporządzenia 575/2013. Wskaźnik dźwigni jest kalkulowany zarówno w odniesieniu do kapitału Tier 1,
jak i według definicji przejściowej kapitału Tier 1. Wskaźnik dźwigni kalkulowany wg zasad stosowanych
na 31.12.2019 r. przedstawiono w tabeli 18.
Tabela nr 18

Wartość wskaźnika dźwigni finansowej w 2018 i 2019 roku
Wskaźnik dźwigni

Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier
I,
Wskaźnik dźwigni – wykorzystując przejściową definicję Kapitału Tier I,

31.12.2018

31.12.2019

13,90%

13,93%

13,90%

13,93%

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/200 z dnia 15 lutego 2016r.
ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat
wskaźnika dźwigni instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
575/2013, Bank ujawnia dane wg poniższych tabel:
Tabela nr 19

Wskaźnik dźwigni – formularz do celów ujawniania informacji

Dzień odniesienia:

31.12.2019 r

Nazwa podmiotu:

Bank Spółdzielczy w Iłży

Poziom stosowania:

Indywidualny

Tabela nr 20

Lp.
1
6
7
8

Tabela LRSum: Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika dźwigni na
dzień 31.12.2019 roku [w tys. zł]
Wyszczególnienie

Aktywa razem według opublikowanych sprawozdań finansowych
Korekta z tytułu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja na kwoty ekwiwalentu kredytowego
ekspozycji pozabilansowych)
Inne korekty
Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni

Kwota mająca
zastosowanie
300 347
5 014
-1 734
303 626
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Inne korekty obejmują wartości niematerialne i prawne oraz nadwyżkę zaangażowania ponad 10% w
instytucje finansowe, które korygują miarę ekspozycji całkowitej. Bank do ustalenia wartości ekspozycji
przyjmuje tylko te korekty z tytułu ogólnego i szczególnego ryzyka kredytowego w wyniku których obniżony
został kapitał podstawowy Tier 1.
Tabela nr 20

Tabela LRCom: Wspólne ujawnienie wskaźnika dźwigni na dzień 31.12.2019 roku [w tys. zł]

Lp.

Wyszczególnienie

Ekspozycje wskaźnika
dźwigni określone w
rozporządzeniu w sprawie
wymogów kapitałowych

Ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych i transakcji finansowanych z
użyciem papierów wartościowych)
Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych,
1
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i
300 347
aktywów powierniczych, ale z uwzględnieniem zabezpieczenia)
2
(Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I)
- 1 734
Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów
3
pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów
298 613
wartościowych i aktywów powierniczych) (suma wierszy 1 i 2)
Ekspozycje z tytułu instrumentów pochodnych
Ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
Inne ekspozycje pozabilansowe
17

Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto

11 479

18

(Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego)

-6 465

19

Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17 i 18)

5 014

Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429 ust. 7 i 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (bilansowe i
pozabilansowe)
Kapitał i miara ekspozycji całkowitej
Kapitał Tier I

20

"w pełni wdrożone"
42 297

"przejściowa"
42 297

303 626

303 626

13,93

13,93

Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni
(suma wierszy 3, 11, 16, 19, EU-19a i EU-19b)

21

Wskaźnik dźwigni
22

Wskaźnik dźwigni

Wybór przepisów przejściowych i kwota wyłączonych pozycji powierniczych
EU23

Wybór przepisów przejściowych na potrzeby określenia miary
kapitału

EU24

Kwota wyłączonych pozycji powierniczych zgodnie z art. 429
ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Tabela nr 21

Lp.

EU-1
EU-2

wg w pełni wdrożonej
definicji kapitału Tier 1

wg przejściowej
definicji kapitału
Tier 1

-

-

Tabela LRSpl: Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji
finansowych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych) na dzień 31.12.2019 roku [w
tys. zł]
Wyszczególnienie
Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych,
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji
wyłączonych), w tym:
Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego

Ekspozycje wskaźnika
dźwigni określone w
rozporządzeniu w sprawie
wymogów kapitałowych
303 626
0
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EU-3
EU-4
EU-5
EU-6
EU-7
EU-8
EU-9
EU-10
EU-11
EU-12

Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego, w tym:
Obligacje zabezpieczone
Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa
Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, wielostronnych banków
rozwoju, organizacji międzynarodowych i podmiotów sektora publicznego,
których nie traktuje się jak państwa
Instytucje
Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
Ekspozycje detaliczne
Przedsiębiorstwa
Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania
Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne i inne aktywa
niegenerujące zobowiązania kredytowego)

Tabela nr 22
Lp.
1

2

300 347
84 906
62 761
35 083
57 646
29 066
8 016
2 321
20 548

Tabela LRQua: Informacje jakościowe

Wyszczególnienie
Opis procedur stosowanych w celu
zarządzania ryzykiem nadmiernej
dźwigni finansowej

Opis
W ramach zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej Bank
monitoruje wskaźnik dźwigni finansowej i utrzymuje go na poziomie
powyżej założonego limitu wewnętrznego. Poziom wskaźnika dźwigni jest
raportowany w ramach raportów adekwatności kapitałowej dla Zarządu
Banku. W przypadku zidentyfikowania zagrożenia dla Banku
wynikającego z nadmiernej dźwigni finansowej, mogą zostać podjęte
decyzje o ograniczeniu poziomu dźwigni finansowej.
Opis czynników, które miały wpływ Ujawniony wskaźnik na koniec 2019 roku był wyższy w porównaniu do
na wskaźnik dźwigni w okresie,
stanu na 31.12 2018 r. (zob. tab. 17). Wynikało to z relatywnie większego
którego dotyczy ujawniony wskaźnik wzrostu miary ekspozycji całkowitej i funduszy własnych, składających
dźwigni
się na wskaźnik dźwigni.

XIX. STOSOWANIE METODY IRB W ODNIESIENIU DO RYZYKA KREDYTOWEGO – art. 452 Rozporządzenia
Nie dotyczy
XX. STOSOWANIE TECHNIK OGRANICZENIA RYZKA KREDYTOWEGO – art. 453 Rozporządzenia
1. Bank nie stosuje kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych
XXI. STOSOWANIE METOD ZAAWANSOWANEGO POMIARU W ODNIESIENIU DO RYZYKA OPERACYJNEGO
Nie dotyczy
XXII. STOSOWANIE WEWNETRZNYCH MODELI POMIARU RYZYKA RYNKOWEGO
Nie dotyczy

Przyjęto na posiedzeniu Zarządu
dnia 30.06.2020 r.
Uchwała Nr 52/2020
Protokół Nr 25/2020
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Załącznik nr 1

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłży zg z art. 435 ust.1 pkt e Rozporządzenia CRR oświadcza, że
ustalenia opisane w Ujawnieniu są adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy
zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii ryzyka Banku.

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Banku
W dniu 30.06.2020 r
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Załącznik nr 2
Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

1. Strategia i cele zarządzania ryzykiem kredytowym i ryzykiem koncentracji zaangażowań
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej spowodowanej brakiem zdolności klienta do
obsługi długu albo odmową wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy wobec Banku. Z uwagi na
możliwość poniesienia przez Bank relatywnie dużych strat, ryzyko kredytowe istotnie wpływa na działalność
Banku.
Bank określił kierunki rozwoju działalności kredytowej oraz zasady kredytowania biorąc pod uwagę przede
wszystkim kryterium minimalizacji ryzyka kredytowego, przy uwzględnieniu: uwarunkowań działania,
strategii, wielkości funduszy własnych, analizy mocnych i słabych stron działalności kredytowej oraz
przewidywanych możliwości i zagrożeń jej dalszego rozwoju.
Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa odpowiedniego do posiadanych
funduszy własnych bezpiecznego portfela kredytowego, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości.
Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym obejmujące podstawowe kierunki działań
(cele pośrednie):
1. budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego,
2. podejmowanie działań zabezpieczających w obszarze ryzyka pojedynczej transakcji oraz ryzyka
portfela,
3. działania organizacyjno-proceduralne.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym realizowane jest poprzez system pisemnych przepisów wewnętrznych
obejmujących swoim zakresem proces kredytowy od momentu pozyskania klienta do całkowitego rozliczenia
transakcji kredytowej.
Opierając się na powyższych segmentach rynku Bank, w obszarze działalności i ryzyka kredytowego, prowadzi
działania zmierzające do:
a) Doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w celu ograniczenia ryzyka do poziomu
akceptowalnego przez Bank. Zarządzanie ryzykiem kredytowym odbywa się na poziomie
pojedynczych transakcji i portfela kredytowego ogółem (dywersyfikacja, jakość portfela).
b) Jednoczesnej kontynuacji zrównoważonego wzrostu wartości portfela kredytowego, dostosowanego
do poziomu i rozwoju źródeł finansowania, zgodnie z przyjętymi planami i prognozami rozwoju
działalności kredytowej.
W celu utrzymania wysokiej jakości aktywów i zapewnienia odpowiedniego do profilu ryzyka systemu
zarządzania ryzykiem kredytowym Bank zarządza m.in.:
a) Ryzykiem kredytowym związanym z daną transakcją kredytową.
b) Ryzykiem koncentracji zaangażowań w portfelu kredytowym.
c)

2.

Ryzykiem kredytowym ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie

d) Ryzykiem kredytowym na rynku hurtowym (zaangażowania kapitałowe, lokowanie nadwyżek
środków).
Identyfikacja ryzyka kredytowego i koncentracji
Bank rozpatruje ponoszone ryzyko kredytowe, jako wynik ryzyka pojedynczego kredytu (ryzyko indywidualnej
transakcji kredytowej) oraz ryzyka koncentracji portfela kredytowego.
Ryzyko indywidualnej transakcji kredytowej zależy od możliwej straty (wysokość zaangażowania) i
prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Bank zarządza ryzykiem indywidualnej transakcji kredytowej przez:
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a) Stosowanie metodyki oceny zdolności kredytowej, dostosowanej do profilu ryzyka kredytobiorcy (os.
fizyczne, rolnicy, podmioty gospodarcze).
b) Ocenę wiarygodności kredytowej.
c)

Stosowanie zabezpieczeń udzielonych kredytów

d) Monitoring kredytowy ekspozycji wg przyjętych zasad i terminów.
e) Przegląd ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych,
f)

Windykacje i nadzór nad kredytami zagrożonymi,

Przy ocenie wiarygodności kredytowej Bank korzysta z wewnętrznych źródeł danych, które służą ocenie
dotychczasowej współpracy z klientem oraz poręczycielami. Bank posiada również dostęp do zewnętrznych
baz danych o wiarygodności kredytowej klientów (Biuro Informacji Kredytowej, Bankowy Rejestr) .
Dla uniknięcia ryzyka nadmiernych koncentracji, działalność kredytowa limitowana jest w oparciu o
ograniczenia wynikające z przepisów Ustawy Prawo bankowe, Uchwał KNF oraz wewnętrznych limitów
zaangażowania. Zarządzanie ryzykiem koncentracji dotyczy w szczególności:
a) Ryzyka wynikającego z zaangażowań wobec pojedynczych podmiotów lub podmiotów powiązanych
kapitałowo lub organizacyjnie.
b) Ryzyka wynikającego z zaangażowań wobec podmiotów z tej samej branży, sektora gospodarczego.
c)

Ryzyka wynikającego z zaangażowań wobec osób wewnętrznych (art. 79 ustawy – Prawo bankowe).

d) Ryzyka wynikającego z zaangażowań o tym samym rodzaju zabezpieczenia.
e) Ryzyka wynikającego z zaangażowań o tym samym celu kredytowania (np. kredyty samochodowe,
mieszkaniowe).
f)
3.

Ryzyka wynikającego z zaangażowań w poszczególne podmioty.

Zabezpieczenia, jako narzędzie redukcji poziomu ryzyka kredytowego i koncentracji
Podejmując decyzje o zaangażowaniu kredytowym, Bank dąży do uzyskania pełnego zabezpieczenia, o jak
najwyższej, jakości przez cały okres kredytowania. Jakość zabezpieczenia oceniana jest według jego płynności,
aktualnej wartości rynkowej, wpływu na poziom tworzonych rezerw oraz możliwość zmniejszenia wymogów
kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego. Prowadzona przez Bank polityka zabezpieczeń ma na celu należyte
zabezpieczenie interesu Banku, w tym przede wszystkim ustanowienie zabezpieczeń umożliwiających wysoki
poziom odzysku z wierzytelności w przypadku konieczności prowadzenia działań windykacyjnych.
W Banku stosowane formy zabezpieczenia transakcji kredytowych uzależnione są od poziomu ryzyka,
wielkości i rodzaju zaangażowania, przyjętych innych form minimalizacji ryzyka lub jego skutków. Stosowane
najczęściej w praktyce główne rodzaje przyjmowanych przez Bank prawnych zabezpieczeń dla poniżej
wymienionych kategorii ekspozycji kredytowych to:
a) Ekspozycje wobec klientów detalicznych – nieruchomości mieszkalne, poręczenia osób fizycznych.
b) Ekspozycje wobec klientów instytucjonalnych – nieruchomości komercyjne, mieszkaniowe,
przewłaszczenia i cesję praw z polisy ubezpieczeniowej, gwarancje.
Ponadto Klient Banku mógł korzystać ze wszelkich prawnych form zabezpieczenia transakcji kredytowych
przyjętych w Polsce, przewidzianych prawem cywilnym i prawem wekslowym. Zgodnie z Regulaminem
prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku przyjmuje się głównie następujące prawne
zabezpieczenia kredytów:
a) Weksel własny in blanco,
b) Poręczenie wekslowe (awal),
c)

Poręczenie cywilne,

d) Cesję wierzytelności,
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e) Cesję praw z polisy ubezpieczeniowej,
f)

Przewłaszczenie na zabezpieczenie,

g) Kaucję,
h) Blokadę środków na rachunkach bankowych,
i)

Hipotekę,

Ustalając liczbę poręczycieli transakcji kredytowej bierze się pod uwagę zdolność kredytową, zarówno
kredytobiorcy, jak poręczycieli. Bank stosuje zasadę, iż uruchomienie kredytu następuje po ustanowieniu
zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytowej. Jedynie w przypadku hipotek i zastawów rejestrowych
Bank dopuszcza uruchomienie kredytu po przedłożeniu przez kredytobiorcę potwierdzenia złożenia i
opłacenia wniosku o ustanowienie hipoteki lub zastawu rejestrowego.
W przypadku zabezpieczeń hipotecznych dla zaangażowań przekraczających określony poziom, co do zasady,
Bank wymaga wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę. Bank posiada określony w regulacjach wymagany
poziom LtV na moment udzielenia kredytu przy finansowaniu danej inwestycji oraz wymagany udział własny
klienta.
4.

Monitorowanie i pomiar ryzyka kredytowego i koncentracji
W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym Bank monitoruje poziom ryzyka kredytowego. Monitoring ma
za zadanie:
a) Zidentyfikowanie ekspozycji kredytowych zagrożonych,
b) Zaklasyfikowanie ekspozycji kredytowych do odpowiedniej grupy ryzyka,
c)

Utworzenie odpowiedniego poziomu rezerw,

d) Podjęcie działań zapobiegawczych w celu wyeliminowania następstw ryzyka kredytowego.
Szczegółowe zasady monitorowania portfela należności, określają odpowiednie procedury wewnętrzne
przyjęte przez Zarząd. Na poziomie indywidualnej transakcji monitorowanie obejmuje poszczególnych
kredytobiorców, w tym:
a) Sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy z uwzględnieniem mierników ilościowych i
jakościowych.
b) Ocenę skuteczności, adekwatności przyjętych zabezpieczeń - analizę i stan prawny zabezpieczeń.
c)

Terminowość obsługi transakcji.

d) Realizację warunków decyzji kredytowej.
e) Okresowe wizyty u klienta.
f)

Obserwację wysokości obrotów i sald na rachunku bieżącym i kredytowym.

g) Terminowość wywiązywania się ze zobowiązań dotyczących przekazywania do Banku informacji i
dokumentów, zgodnie z umową z Bankiem.
h) Strukturę własnościową, organizacyjną, formę prawną prowadzonej działalności.
i)

Obserwację zmian uwarunkowań zewnętrznych, która może wywierać niekorzystny wpływ na
sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy.

Pomiar ryzyka kredytowego jest częścią procesu zarządzania ryzykiem, w którym analizuje się zarówno ryzyko
kredytowe pojedynczej ekspozycji kredytowej (monitoring), portfela kredytowego, jak również wymóg
kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego.
Bank stosuje system pomiaru i limitowania działalności kredytowej, w szczególności w zakresie koncentracji
dużych zaangażowań, koncentracji branżowej i innych rodzajów koncentracji. Poziom ryzyka kredytowego
analizowany jest pod kątem szkodowości portfela ogółem i poszczególnych portfeli kredytowych (klientów,
produktów), stopnia wykorzystania limitów zaangażowań, aktualnej struktury portfela kredytowego.
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Z uwagi na zaangażowanie Banku w ekspozycje zabezpieczone hipotecznie Bank dokonuje poszerzonej analizy
oraz pomiaru i oceny ryzyka wynikającego z tego zaangażowania. Bank m.in. dokonuje badania poziomu
zaangażowania Banku w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie, jakości portfela kredytowego w
grupie tych ekspozycji, wartości ww. ekspozycji w sytuacji zagrożonej, wartości i jakości indywidualnie
istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, poziomu wskaźnika LtV. Bank przeprowadza
również w ramach testu warunków skrajnych ocenę wpływu spadku wartości rynkowej zabezpieczeń na
zabezpieczenie portfela kredytowego.
5.

Raportowanie ryzyka kredytowego i koncentracji
Ryzyko kredytowe raportowane jest w ramach systemu informacji zarządczej. Raportowaniu w ramach ryzyka
kredytowego podlegają takie elementy jak:
a) Konieczność tworzenia rezerw celowych na kredyty (zgodnie z regulacjami wewnętrznymi z
częstotliwością uzależnioną od wartości zaangażowania).
b) Wyniki niezależnego przeglądu ekspozycji kredytowych (kwartalnie).
c)

Informacje, o jakości portfela kredytowego w podziale na poszczególne segmenty klientów,

d) Monitoring portfela kredytowego (w okresach miesięcznych).
e) Monitoring portfela ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie.
Zarząd Banku, o podstawowych parametrach dotyczących poziomu ryzyka kredytowego, informuje Radę
Nadzorczą każdorazowo na posiedzeniach Rady.
6.

Organizacja procesu zarządzania ryzykiem kredytowym
W procesie zarządzania ryzykiem kredytowym Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wielkością
podejmowanego przez Bank ryzyka kredytowego. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy
zatwierdzanie generalnych zasad polityki finansowej Banku w zakresie wielkości ryzyka kredytowego,
możliwego do zaakceptowania ze względu na bezpieczeństwo funkcjonowania oraz sprawowanie nadzoru
nad realizacją przyjętych przez Bank założeń w zakresie ryzyka kredytowego.
Zarząd Banku odpowiada za zorganizowanie właściwego i skutecznego procesu zarządzania ryzykiem
kredytowym oraz nadzór nad tym procesem. Zarząd odpowiada za realizację celów w zarządzaniu ryzykiem
kredytowym, za prowadzenie działalności Banku zgodnie z zasadami określonymi w Polityce kredytowej. Do
zadań Zarządu Banku należy w szczególności zatwierdzenie limitów określających górną granicę
akceptowalnego poziomu ryzyka kredytowego, ocena raportów z analizy ryzyka kredytowego i podejmowanie
na jej podstawie decyzji operacyjnych, doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w celu
dostosowania do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności. Zarząd Banku podejmuje również decyzje
kredytowe zastrzeżone dla jego kompetencji.
Za zarządzanie ryzykiem kredytowym związanym z udzielaniem kredytów oraz gwarancji odpowiada Prezes
Zarządu. Nadzorowi ze strony Prezesa Zarządu podlegają również działające Komitety (w tym kredytowe).
Oprócz Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym uczestniczą:
a) Komitet Kredytowy, który wydaje opinię przed podjęciem decyzji kredytowej przez upoważnione
osoby. Dokonuje przed podjęciem decyzji kredytowej przez Zarząd weryfikacji dokumentacji
kredytowej pod kątem kompletności, poprawności i wiarygodności, weryfikacji oceny zdolności
kredytowej, oceny adekwatności proponowanych zabezpieczeń oraz oceny poprawności propozycji
decyzji kredytowych.
b) Główny Księgowy do zadań, którego w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym należy lokowanie
nadwyżki środków niezaangażowanych w działalność kredytową zgodnie z przyjętymi limitami przez
Zarząd oraz polityką Banku. Odpowiada za przestrzeganie limitów w zakresie lokowania nadwyżek
środków.
c)

Komitet do spraw Zarządzania Ryzykami, który jest ciałem doradczym i opiniuje oraz kontroluje
bankową politykę zarządzania ryzykiem kredytowym oraz zasady identyfikacji, pomiaru i
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monitorowania ryzyka kredytowego z uwzględnieniem ryzyka koncentracji oraz detalicznych
ekspozycji kredytowych,
d) Zespół zarzadzania ryzykami, analiz , który zajmuje się pomiarem i monitorowaniem poziomu ryzyka
koncentracji zaangażowań w Banku, przeprowadza okresowe analizy ryzyka portfela kredytowego z
uwzględnieniem ryzyka koncentracji zaangażowań oraz ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych
e) Dział kredytów i windykacji oraz jednostki organizacyjne uczestniczące w zarządzaniu ryzykiem
kredytowym przestrzegają postanowień regulacji w zakresie działalności kredytowej, przekazują
informacje niezbędne do zarządzania ryzykiem kredytowym w trybie wskazanym w regulacjach
wewnętrznych.
Proces zarządzania ryzykiem kredytowym podlega kontroli wewnętrznej funkcjonalnej oraz kontroli Audytu
Wewnętrznego. Audyt Wewnętrzny w ramach czynności audytowych dokonuje w szczególności:
a) Ustalenia czy przyjęte regulacje dotyczące ryzyka kredytowego są wprowadzane w życie,
przestrzegane oraz czy decyzje podejmowane na ich podstawie są właściwie realizowane przez
wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Banku,
b) Badania prawidłowości realizacji zadań, wynikających z przyjętych procedur, organizacji pracy,
efektywności działania i prawidłowości podejmowanych decyzji przez upoważnionych pracowników
c)

Ustalenia przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości.

2. Ryzyko płynności
Płynność definiowana jest, jako zdolność do finansowania wzrostu aktywów i terminowego wywiązywania się
ze zobowiązań, w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez
konieczności poniesienia straty.
Polityka Banku w zakresie płynności zakłada finansowanie działalności, poza funduszami własnymi, głównie z
pozyskanych do obrotu depozytów od sektora niefinansowego oraz budżetowego. Oznacza to, że Bank
prowadzi działalność w taki sposób, aby w dłuższym okresie czasu prowadzić działalność bez korzystania z
rynku pieniężnego. Bank dopuszcza możliwość pozyskania dodatkowych krótkoterminowych środków od
innych podmiotów na rynku pieniężnym (Bank Zrzeszający) na zaspokojenie przejściowego zapotrzebowania
na środki, niemniej lokaty z Banku Zrzeszającego służą bieżącej regulacji płynności Banku i jako depozyty
niestabilne powinny być zabezpieczone aktywami płynnymi. Środki te nie mogą służyć finansowaniu
działalności kredytowej oraz aktywów długoterminowych.
Ograniczanie ryzyka płynności finansowej Banku odbywa się poprzez wykorzystanie najlepszych dostępnych
dla Banku metod pomiaru, dostosowanych do rodzaju i skali prowadzonej działalności. Bank kształtuje
strukturę aktywów i pasywów, zapewniającą osiągnięcie zakładanych wskaźników finansowych, przy
zaakceptowanym przez Bank poziomie ryzyka płynności. Bank dokonuje okresowych przeglądów i weryfikacji
wewnętrznych limitów płynności finansowej.
W celu określenia poziomu ryzyka płynności finansowej Bank wykorzystuje rożne metody jego pomiaru i
oceny, w tym:
a)
b)
c)
d)
e)

Badanie stabilności i koncentracji bazy depozytowej.
Ocenę wielkości nadwyżki aktywów płynnych nad pasywami niestabilnymi.
Analizy szokowe.
Metodę urealnionej luki płynności.
Kalkulacje wskaźników pomocniczych płynności, pozwalające na ocenę istotnych z punktu widzenia
płynności relacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami bilansowymi.
f) Kontrole środków w kasie i na rachunku nostro.
W celu monitorowania ryzyka płynności Bank stosuje m.in. następujące limity płynności:
a)
Nadzorcze limity płynności.
b)
Limit na wskaźnik luki płynności.
c)
Inne limity odnoszące się do struktury aktywów oraz pasywów, z uwzględnieniem oceny stabilności
źródeł finansowania.
d)
Limity dotyczące pozycji pozabilansowych.
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Bank posiada zdefiniowane plany awaryjnego działania w sytuacji kryzysowej zagrażającej płynności Banku. W
ramach obowiązujących wewnętrznych procedur awaryjnych Bank posiada określone:
a)
Zasady monitoringu czynników uznanych za oznaki zagrożenia płynności (symptomy ryzyka
płynności).
b)
Analizy scenariuszowe zdolności Banku do zaspokojenia zapotrzebowania na środki płynne (w
przypadku kryzysu płynności w Banku i w sektorze bankowym).
c)
Zasady postępowania w przypadku zagrożenia utratą płynności w zależności od stopnia zagrożenia.
Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko płynności:
a)
Raport dzienny dla celów zarządzania przepływami środków na rachunku bieżącym w okresie
jednego dnia.
b)
Raport dzienny zawierający prognozę przepływu środków na okres 7 dni.
c)
Raport miesięczny dla Zarządu oraz Komitetu do spraw zarzadzania ryzykami obejmujący pomiar i
monitorowanie pozycji płynności (wskaźniki płynności analiza finansowa w aspekcie płynności,
monitoring limitów).
Informacje zawarte w Raportach dla Zarządu przekazywane są Radzie Nadzorczej w okresach kwartalnych.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wielkością podejmowanego przez Bank ryzyka płynności.
Zorganizowanie właściwego i skutecznego procesu zarządzania ryzykiem płynności finansowej oraz nadzór
nad tym procesem należy do kompetencji Zarządu Banku.
Zgodnie z uchwałą KNF, Bank monitoruje oraz przestrzega nadzorcze wskaźniki płynności. W 2019 roku Bank
spełniał wymagania wprowadzone uchwałą w zakresie minimalnych poziomów miar nadzorczych.
W 2019 r. Bank utrzymywał wysoki poziom buforów płynnościowych. Stan aktywów płynnych na koniec 2019
r. wyniósł 113 537,83 tys. zł, co stanowiło 37,73% aktywów oraz 45,62% depozytów ogółem. Na kwotę
aktywów płynnych składały się: obligacje Skarbu Państwa i Bony 7 dniowe NBP, środki pieniężne. Źródłem
płynności obok aktywów płynnych są także wiarygodne i ustalone w sposób ostrożny przypływy płynności. Do
przypływów płynności Bank zaliczał zapadające lokaty w Banku Zrzeszającym i obligacje płynnościowe do 30
dni.
Zestawienie aktywów i pasywów wg urealnionych terminów zapadalności stan na 31.12.2019r. [w tys. zł]

Tabela nr 23
Lp.

Wyszególnienie

1
2
3
4
5
6

Aktywa ogółem
Pasywa ogółem
Luka płynności w przedziałach
Luka płynności skumulowana
Wskaźnik luki
Skumulowany wskaźnik luki

A'vista stan na
dzień 2019-1231

17 904
30 202
-12 298
-12 298
0,59
0,59

powyżej 1
dnia do 7
dni

powyżej 7 dni
do 1 m-ca

102 348
10 767
91 581
79 283
9,51
2,94

5 375
11 127
-5 751
73 532
0,48
2,41

powyżej 1
m-ca do 3
m-cy

6 789
14 755
-7 966
65 566
0,46
1,98

powyżej 3
m-cy do 6
m-cy

powyżej 6
m-cy do 12
m-cy

5 469
12 130
-6 661
58 905
0,45
1,75

10 508
19 839
-9 331
49 574
0,53
1,50

pow. 12 M

152 556
213 610
-61 054
-11 479
0,66
0,96

Dodatkowe informacje ilościowe dotyczące pozycji płynności przedstawiono w Załączniku 2 do niniejszej
Informacji.
Nadzorcze miary płynności (M3 i M4) oraz wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) wg zasad stosowanych
na 31.12.2019 r przedstawiono w tabeli poniżej:
Tabela nr 24 Nadzorcze miary płynności oraz LCR – stan na 31.12.2019 r
limit

31.12.2019

1

Lp.

Współczynnik pokrycia aktywów
funduszami własnymi- M3

Wyszczególnienie
niepłynnych

1,05

3,17

2

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i o
ograniczonej płynności funduszami i depozytami
stabilnymi – M4

1,05

1,35

3

Wskażnik pokrycia wypływów netto LCR

1,10

10,17

Bank utrzymuje ryzyko płynności na bezpiecznym i stabilnym poziomie. Ryzyko utraty płynności nie stanowi
zagrożenia dla Banku. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi oraz uwzględniając poziom
ryzyka płynności Bank nie tworzy dodatkowego kapitału na pokrycie tego ryzyka.
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Zarząd Banku oświadcza, iż wg dokonanych ustaleń stosowane systemy zarządzania ryzykiem płynności są
odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku

3. Ryzyko walutowe
Ryzyko walutowe to ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami kursów walut obcych w stosunku do PLN, co
może prowadzić do powstania znacznych strat w przypadku otwartych pozycji w walutach obcych. Zmienność
kursów walut związana jest z czynnikami całkowicie niezależnymi od Banku.
Zarządzanie ryzykiem walutowym reguluje „Instrukcja zarządzania ryzykiem walutowym” w której określono
zadania poszczególnych szczebli zarządzania ryzykiem walutowym, identyfikację operacji dokonywanych w
ramach działalności dewizowej, metody pomiaru i monitorowania ryzyka walutowego oraz wielkość
ustalonych limitów.
Celem strategicznym Banku w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym jest dążenie do pełnego
zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie obsługi dewizowej, przy równoczesnym kontrolowaniu ryzyka
poprzez utrzymywanie pozycji walutowej całkowitej na poziomie niewymagającym tworzenia wymogu
kapitałowego.
W 2019 roku Bank posiadał walutowe aktywa i pasywa odsetkowe w następujących walutach: EUR, USD, GBP,
CHF,SEK. Bank nie udzielał kredytów w walutach obcych.
Bank w procesie zarządzania ryzykiem walutowym dokonuje pomiaru tego ryzyka oraz jego ograniczania
poprzez:
a)

Wyliczanie pozycji walutowych netto oraz limitowanie dopuszczalnych otwartych pozycji w
poszczególnych walutach

b) Wyliczanie pozycji całkowitej oraz ustalenie limitu w odniesieniu do funduszy własnych
c)

Wyliczanie wartości zagrożonej (VaR 1 dniowy) oraz limitowanie tej wartości w odniesieniu do
poziomu funduszy własnych.

d) Przeprowadzanie testów warunków skrajnych.
Bank wylicza wartości VaR na podstawie obserwacji historycznych kursów walutowych z ostatnich 250 dni
roboczych przy założeniu 99% przedziału ufności. Testy warunków skrajnych dla ryzyka walutowego służą
określeniu potencjalnej straty, na jaką narażony jest Bank przy wystąpieniu bardzo niekorzystnych (skrajnych)
zmian kursów walutowych oraz do określania wpływu zwiększonego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka
walutowego na wysokość współczynnika wypłacalności.
Limity na pozycje indywidualne oraz limit na pozycję całkowitą monitorowane są w trybie dziennym,.
Bank stosuje dla obliczania wymogu kapitałowego na ryzyko walutowe metodę podstawową. Oznacza to, że
Bank tworzy wymóg na ryzyko walutowe w sytuacji posiadania otwartej pozycji walutowej całkowitej w
wysokości przekraczającej 2% funduszy własnych.
Bank przygotowuje następujące cykliczne raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko walutowe:
a)

Raport dzienny dla Głównego Księgowego obejmujący informacje o pozycjach indywidualnych,
pozycji całkowitej oraz wyniku z rewaluacji.

b)

Raport miesięczny dla Zarządu,

Informacje zawarte w raportach dla Zarządu przekazywane są Radzie Nadzorczej w okresach kwartalnych.
W procesie zarządzania ryzykiem walutowym w Banku uczestniczą:
a)

Rada Nadzorcza, która sprawuje nadzór nad wielkością podejmowanego przez Bank ryzyka
walutowego, akceptuje politykę Banku w zakresie ryzyka walutowego.
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b)

Zarząd Banku, który zapewnia organizowanie właściwego i skutecznego procesu zarządzania
ryzykiem walutowym oraz nadzór nad tym procesem, dokonuje oceny raportów z analizy ryzyka
walutowego i podejmuje na tej podstawie decyzje operacyjne i strategiczne.

c)

Komitet do spraw zrządzania ryzykami, który jest ciałem doradczym, który opiniuje i kontroluje
bankową politykę zarządzania aktywami i pasywami, koordynuje zarządzanie ryzykiem bankowym,
w tym ryzykiem walutowym.

d)

Główny Księgowy, który odpowiada za utrzymanie i skład portfela aktywów i pasywów walutowych
na poziomie zapewniającym utrzymanie poziomu ryzyka na akceptowanym poziomie oraz
zapewniającym realizację dodatnich wyników finansowych na prowadzonej działalności walutowej.

e)

Zespół zarzadzania ryzykami, analiz, w którego kompetencjach jest raportowanie na temat ryzyka
walutowego, przeprowadzanie okresowych analiz tego ryzyka, weryfikacja metody pomiaru i
limitowania tego ryzyka, określanie efektywnych metod monitorowania limitów, w tym
powiadamiania o ich przekroczeniu.

f)

Audyt Wewnętrzny, który w procesie zarządzania ryzykiem walutowym dokonuje oceny organizacji
procesu zarządzania ryzykiem walutowym oraz oceny adekwatności i jakości procedur dotyczących
zarządzania ryzykiem walutowym.

g)

Pozostałe komórki i jednostki organizacyjne uczestniczące w zarządzaniu ryzykiem walutowym
przekazują informacje niezbędne do zarządzania ryzykiem walutowym w trybie wskazanym w
regulacjach wewnętrznych.

4.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego
Banku oraz jego kapitału na niekorzystny wpływ zmian stóp procentowych.
Ryzyko stopy w Banku dotyczy ryzyka w księdze bankowej. Bank w 2019 roku nie przeprowadzał operacji w
portfelu handlowym. W związku z charakterem podstawowej działalności Banku skoncentrowanej na
obsłudze klientów detalicznych oraz założeniami polityki Banku określającymi marże odsetkową oraz
przychody pozaodsetkowe jako podstawowe źródła przychodów polityka Banku nie zakłada dążenia do
przyjmowania na siebie większego ryzyka stopy procentowej oraz otwierania w tym celu pozycji. Nie oznacza
to jednak, że ryzyko stopy procentowej co do zasady w Banku jest niewielkie. Na zwiększony poziom ryzyka
stopy procentowej ma wpływ struktura bilansu (w odniesieniu do pozycji wrażliwych na zmiany stóp
procentowych), która jest zdeterminowana oferowanymi produktami w taki sposób, że może to wpływać na
powstawanie znaczącego niedopasowania terminów przeszacowania czy stawek bazowych.
W związku z powyższym przyjęte wewnętrzne limity ryzyka stopy procentowej dopuszczają ograniczony
zakres wrażliwości wyniku odsetkowego i wartości kapitałów własnych na zmianę poziomu rynkowych stóp
procentowych. Ryzyko stopy procentowej podlega systemowi limitów wewnętrznych określających
maksymalną wrażliwość wyniku odsetkowego na zmiany stóp procentowych. Akceptowalna wielkość
ekspozycji na ryzyko w księdze bankowej jest uzależniona od aktualnego poziomu kapitałów własnych, a
pośrednio w ramach weryfikacji limitów od wyników finansowych aktualnych i planowanych na koniec
bieżącego okresu sprawozdawczego.
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie zmienności wyniku finansowego wynikającej
ze zmian stóp procentowych, w granicach nie zagrażających bezpieczeństwu Banku i akceptowanych przez
Radę Nadzorczą.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem przeszacowania, ryzykiem
bazowym, na kontroli ryzyka opcji klienta, oraz na analizie zmian w zakresie krzywej dochodowości
i ewentualnego wpływu tych zmian na ekonomiczną wartość kapitału.
Zarządzając ryzykiem stopy procentowej Bank korzysta z dostępnych metod pomiaru dostosowanych do
rodzaju i skali prowadzonej działalności. Bank doskonali miary ryzyka stopy procentowej i dostosowuje do
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zmiany rodzaju i skali działalności. Bank w okresach rocznych dokonuje przeglądu regulacji obejmujących
proces zarządzania ryzykiem stopy procentowej.
Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowane w Banku:
a)

Analiza i pomiar ryzyka stopy procentowej metodą luki niedopasowania terminów przeszacowania.

b)

Symulacja możliwego wpływu zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Banku.

c)

Analiza ryzyka bazowego i ryzyka opcji klienta.

Bank mierzył poziom ryzyka stopy procentowej dla wszystkich walut łącznie, z uwagi na niewielki udział
pozycji odsetkowych w walutach w sumie bilansowej. Udział pozycji odsetkowych w walutach obcych na
koniec 2019` roku po stronie aktywów kształtował się na poziomie 1,7% a po stronie pasywów kształtował się
na poziomie 1,5% sumy bilansowej.
Depozyty o nieokreślonym terminie wymagalności (depozyty bieżące) ujmowane są w analizie wg wartości
nominalnej i bank zakłada rolownie tych środków i utrzymanie w związku z tym stosowanej polityki
lokacyjnej.
W ramach raportowania ryzyka stopy procentowej Zarząd Banku otrzymuje w okresach miesięcznych raporty
dotyczące ekspozycji na ryzyko stopy procentowej. Raport ten zawiera informacje o sytuacji na rynku stóp
procentowych, strukturę aktywów i pasywów w aspekcie narażenia na ryzyko stopy procentowej, poziom
narażenia Banku na poszczególne rodzaje ryzyka stopy procentowej, prognozę wyniku odsetkowego, poziom
wykorzystania limitów. Raport ten kierowany jest również do Komitetu do spraw zarzadzania ryzykami.
Zarząd Banku informacje zawarte w raportach przekazuje Radzie Nadzorczej w okresach kwartalnych.

5. Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne - określa się w Banku, jako ryzyko poniesienia straty lub zmniejszenia zysku poniżej
określonego poziomu, wynikające z nieodpowiednich lub wadliwych procesów wewnętrznych, błędów
ludzkich, wadliwego działania systemów: logistycznych, technicznych i teleinformatycznych lub zaistnienia
niekorzystnych zdarzeń zewnętrznych. Do obszaru ryzyka operacyjnego włącza się również ryzyko prawne a
także ryzyko modeli.
W ramach pomiaru ryzyka operacyjnego Bank buduje historyczną bazę zdarzeń operacyjnych z
uwzględnieniem ich skutków. Dane te gromadzone są z podziałem na obszary działania, kategorie i rodzaje
zdarzeń w centralnej informatycznej bazie danych. Proces rejestracji zdarzeń ryzyka operacyjnego jest
wspierany przez system informatyczny OperNet. Monitorowanie zagrożeń pozwala na podejmowanie działań
w zakresie ograniczania skutków zdarzeń oraz wdrażania instrumentów ograniczających ryzyko w przyszłości.
Informacje o sumach brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w 2019 roku w podziale na klasy
zdarzeń przedstawia poniższe zestawienie:
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Na potrzeby zarządzania ryzykiem operacyjnym Bank wprowadził następującą definicję istotnego zdarzenia
ryzyka operacyjnego:
1.

Zdarzenia istotne - zdarzenia ryzyka operacyjnego (incydenty), które spowodowały:
a) wystąpienie szacunkowej starty finansowej netto, co najmniej 10 000 zł lub
b) przerwę w obsłudze klientów placówki, co najmniej 4 godziny lub
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c) zdarzenie wystąpiło, co najmniej 50 razy w kwartale.
W 2019 roku na podstawie zdarzeń zarejestrowanych w systemie OperNet Bank wystąpiło 5 istotnych
zdarzeń jednak profil ryzyka nie uległ istotnej zmianie i nie zachodziła konieczność działań wymagających
reakcji.
Bank ogranicza ryzyko operacyjne w działalności poprzez: stosowanie szeregu instrumentów, które obejmują:
a)

Instrumenty zapobiegające – czyli adekwatne procedury, standardy w obszarach czynności,
procesów i produktów, a w szczególności:


Normy jakościowe: standardy czynności, produktów i procesów określone w obowiązujących
regulacjach, których przestrzeganie jest poddawane kontroli. Adekwatność niektórych z nich
oceniana jest na podstawie testów (np: test odtworzenia działalności).



Zarządzanie zasobami ludzkimi: właściwy dobór i przygotowanie pracowników do pełnienia
powierzonych obowiązków przy jednoczesnych okresowych ocenach kadry pracowniczej oraz
właściwej motywacji. Kluczowymi czynnikami w tym zakresie jest zapewnienie zastępstw w
nagłych przypadkach.



Zarządzanie organizacją, m.in.:
- kształtowanie efektywnej struktury organizacyjnej
- rozdzielenie funkcji operacyjnych i kontrolnych.
- kontrola wewnętrzna funkcjonalna ,
- limity w zakresie podejmowania decyzji lub dokonywania operacji w Banku,

b)

c)

Instrumenty zabezpieczające i redukujące skutki zdarzeń ryzyka operacyjnego:


Plany utrzymania ciągłości działania: kompleksowe plany utrzymania ciągłości działania na
wypadek zaistnienia niektórych zdarzeń operacyjnych (w szczególności elementów
kluczowych: np awaria zasilania, awaria systemów informatycznych).



Plany odtworzenia działalności i plany awaryjne: Adekwatne procedury wynikające z planu
odtworzenia działalności Banku na wypadek katastrofy lub awarii (np: pożar, atak
terrorystyczny, utrata danych).



Ubezpieczenia: Ubezpieczenia majątkowe, którym podlegają (mogą podlegać) w szczególności
budynki i budowle, wyposażenie itp.

Instrumenty sygnalizujące, czyli wykorzystanie raportów Audytu Wewnętrznego kontrolującego
prawidłowość procesów, działań i procedur ze standardami etyki i profesjonalizmu.

W przypadku nadmiernego wzrostu ryzyka (powyżej poziomu akceptowalnego) do podstawowych metod
ograniczania ryzyka operacyjnego należą m.in:
a)

Modyfikowanie wewnętrznych aktów normatywnych w aspekcie redukowania ryzyka operacyjnego
do poziomu akceptowanego,

b)

Rozszerzone monitorowanie ryzyka operacyjnego w sytuacjach stwarzających realne zagrożenie
przekroczenia wartości progowych akceptowanego poziomu ryzyka operacyjnego,

c)

Przenoszenie odpowiedzialności (outsourcing), przy uwzględnieniu ryzyka związanego ze zleceniem
czynności bankowych na zewnątrz,

d)

Dodatkowe zabezpieczenia fizyczne ludzi, pomieszczeń, sprzętu, dokumentów i informacji.

W zakresie ograniczania ryzyka operacyjnego również obowiązują m.in. procedury związane z realizacją
polityki bezpieczeństwa, dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, zasad ochrony zasobów Banku,
zarządzania ciągłością działania, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz zasad zarządzania
bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych.
Każdy pracownik w ramach swojej komórki organizacyjnej ma za zadanie identyfikować zdarzenia ryzyka
operacyjnego, które następnie są gromadzone w dedykowanej do tego celu bazie. Zdarzenia są okresowo
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monitorowane przez Zespół zarzadzania ryzykami i analiz pod względem liczby występujących zdarzeń oraz
wielkości strat. Monitorowanie zagrożeń pozwala na podejmowanie działań w zakresie ograniczania skutków
zdarzeń oraz wdrażania instrumentów ograniczających ryzyko w przyszłości.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad skutecznością systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku.
Zarząd Banku odpowiada za wdrożenie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Funkcję
opiniodawczą w zakresie podejmowanych działań mających wpływ na ryzyko operacyjne pełni Komitet do
spraw Zarządzania Ryzykami. Funkcję pomiaru i monitorowania ryzyka operacyjnego sprawuje Zespół
zarzadzania ryzykami i analiz.
System raportowania w zakresie ryzyka operacyjnego obejmuje:
a)

bieżącą informacje dla Zarządu o wszystkich istotnych stratach z tytułu ryzyka operacyjnego.

b)

informacje kwartalną dla Zarządu oraz Komitetu do spraw Zarządzania Ryzykami na temat
narażenia Banku na ryzyko operacyjne. Informacja ta zawiera m.in.
 analizę strat poniesionych przez Bank z tytułu zrealizowanego ryzyka operacyjnego oraz zdarzeń
mających charakter incydentów.
 analizę wartości Kluczowych Wskaźników Ryzyka Operacyjnego (tzw. KRI).

c)

samoocena ryzyka operacyjnego

Zarząd Banku przekazuje w okresach kwartalnych informacje o ryzyku operacyjnym Radzie Nadzorczej Banku.

6. Ryzyko biznesowe
Ryzyko biznesowe to ryzyko nie osiągnięcia założonych i koniecznych celów ekonomicznych z powodu
niepowodzenia w rywalizacji rynkowej.
1. Bank identyfikuje następujące rodzaje ryzyka biznesowego:
a) ryzyko zmian makroekonomicznych (cyklu gospodarczego) – jest to ryzyko zmiany warunków
ekonomiczno-społecznych mających niekorzystny wpływ na podmiot.
b) ryzyko strategiczne – jest to obecne lub przewidywane ryzyko niekorzystnego oddziaływania na
źródła przychodów Banku oraz w konsekwencji na wielkość posiadanych kapitałów (funduszy),
wynikające ze zmian w otoczeniu biznesowym oraz z niekorzystnych decyzji biznesowych, wadliwej
ich realizacji lub braku reakcji na zmiany w tym otoczeniu; Bank obejmuje również pod tą kategorią
ryzyko regulacyjne oraz konkurencji;
c)

ryzyko wyniku finansowego – jest to ryzyko wynikające z niewłaściwej dywersyfikacji źródeł
osiąganego wyniku finansowego (zysku) lub niezdolności Banku do utrzymania wystarczającego i
stabilnego poziomu rentowności na poziomie zapewniającym realne utrzymanie wartości kapitałów.

W procesie zarządzania ryzykiem biznesowym uczestniczą następujące organy i komórki organizacyjnie
Banku, do zadań, których należy między innymi:
1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:
1) Zatwierdzanie Strategii działania Banku.
2) Roczna ocena realizacji przyjętych w Strategii założeń i celów.
3) Zatwierdzanie planów finansowych oraz ocena ich realizacji.
4) Ocena wyników finansowych oraz efektywności działania.
2. W procesie zarządzania ryzykiem biznesowym do zadań Zarządu Banku należy:
1) Przyjęcie i realizacja Strategii działania.
2) Przyjęcie planów finansowych.
3) Dokonywanie oceny realizacji Strategii i planów oraz podejmowanie stosownych decyzji zarządczych.
4) Analiza wyników finansowych pod kątem efektywności funkcjonowania celem zapewniania
długoterminowej efektywności działania oraz realnego zwiększania funduszy własnych.
5) Analiza wyników testów warunków skrajnych oraz w uzasadnianych przypadkach podejmowanie na
tej podstawie stosownych decyzji zarządczych.
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6) Uwzględnienie aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej w realizowanej polityce Banku.
7) Przyjęcie procedury wdrażania nowych produktów.
3. Zespół zarzadzania ryzykami i analiz:
1) Przygotowuje projekt i koordynuje prace nad Strategią działania oraz planami finansowymi.
2) Dokonuje okresowych analiz stopnia realizacji Strategii przyjętych celów i założeń w Strategii i
planach finansowych oraz przedstawia Zarządowi wnioski.
3) Przeprowadza testy warunków skrajnych zgodnie z przyjętą metodologią, w tym testów warunków
skrajnych dla ryzyka biznesowego.
4) Dokonuje analiz makroekonomicznych oraz sporządza prognozy w tym zakresie. Wyniki uwzględnia
w bieżącej pracy analitycznej.
5) Przeprowadza analizy ryzyka wyniku finansowego w kontekście zagrożeń dla realizacji zakładanego
wyniku finansowego.
4. Stanowisko Audytu Wewnętrznego ocenia system zarządzania ryzykiem biznesowym w trybie określonym
w planie audytu.
Raportowanie informacji dotyczących ryzyka biznesowego prowadzone jest na potrzeby Zarządu
Banku raz na kwartał, a w zakresie wyniku finansowego raz na miesiąc. Rada Nadzorcza otrzymuje
raport w zakresie ryzyka biznesowego kwartalnie.

7. Ryzyko utraty reputacji
Ryzyko utraty reputacji jest to obecne lub przewidywane ryzyko dla przychodów i kapitału, wynikające z
negatywnego odbioru wizerunku Banku przez klientów, kontrahentów, udziałowców lub regulatorów. Jest
to ryzyko związane z charakterem opinii obecnych lub potencjalnych klientów na temat Banku,
zmieniające się w zależności od informacji, jakie napływają do klientów Banku, pozostałych usługobiorców
oraz z otoczenia.
Ryzyko utraty reputacji zaliczyć należy do ryzyk, które trudno jest oszacować metodami ilościowojakościowymi. W toku normalnej działalności ryzyko to jest nieistotne i wydaje się nie mieć kluczowego
wpływu na działalność Banku, niemniej brak świadomości właściwego monitorowania tego ryzyka oraz
zarządzania nim jest niedopuszczalne w działalności Banku.
Informacje dotyczące ryzyka reputacji są raportowane w poszczególnych jego wymiarach w zależności od
czynnika, który to ryzyko generuje. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na ww. ryzyko (jeżeli zostały
stwierdzone) są zawarte w cyklicznych raportach z ryzyka operacyjnego, ryzyka braku zgodności czy też ryzyka
płynności.
W procesie zarządzania ryzykiem utraty reputacji Zarząd Banku prowadzi politykę medialną mającą na celu
utrzymanie wizerunku Banku, jako stabilnej i bezpiecznej instytucji finansowej, dokonuje oceny raportów
dotyczących ryzyka operacyjnego pod kątem wpływu na ryzyko utraty reputacji, prowadzi politykę kadrową,
która zapewnia nabór pracowników o wysokich kwalifikacjach, wprowadza mechanizmy kontrolne we
wszystkich istotnych procesach składających się na zarządzanie Bankiem. Zespół zarzadzania Ryzykami i analiz
dokonuje oceny wpływu zdarzeń rejestrowanych w ramach ryzyka operacyjnego na poziom ryzyka utraty
reputacji.

8. Ryzyko modeli
Ryzyko modeli to ryzyko wynikające z niedoskonałości stosowanych modeli / metodologii z zakresu oceny
ryzyka kredytowego, operacyjnego, rynkowego jak i innych ryzyk bankowych, czy też niewłaściwego ich
stosowania. Ryzyko modeli obejmuje:
a) Ryzyko danych – ryzyko wynikające z wykorzystania (do budowy modeli) nieprawidłowych,
niewiarygodnych lub niekompletnych danych.

b) Ryzyko założeń – ryzyko wynikające z założeń lub uproszczeń przyjętych przy budowaniu modeli lub
ustalaniu parametrów (taryf).
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9.

Ryzyko Braku Zgodności

Ryzyko braku zgodności – należy rozumieć jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji
wewnętrznych oraz standardów rynkowych w procesach funkcjonujących w Banku.
1. Celem bezpośrednim zarządzania ryzykiem braku zgodności jest ograniczenie strat finansowych i
niefinansowych, spowodowanych brakiem zgodności przepisów wewnętrznych Banku z regulacjami
zewnętrznymi lub nie przestrzeganiem wewnętrznych regulacji bankowych oraz przyjętych
standardów postępowania.
2. Celem pośrednim jest ograniczanie występowania ryzyka prawnego oraz ryzyka operacyjnego,
stanowiących podstawę występowania ryzyka braku zgodności.
3. Realizacja tych celów wymaga wprowadzenia procedur, umożliwiających monitorowanie, pomiar,
raportowanie oraz kontrolowanie ryzyka, na które może być narażony w wyniku nie przestrzegania
wewnętrznych lub zewnętrznych regulacji.
4. Wszystkie zdarzenia ryzyka braku zgodności oraz pomiar ich skutków powinny być ujęte w Rejestrze
zdarzeń ryzyka operacyjnego, którego zasady funkcjonowania są określone w Instrukcji zarządzania
ryzykiem operacyjnym w Banku Spółdzielczym w Iłży.
Podstawowe obszary występowania ryzyka braku zgodności w Banku to:
1. Nie przestrzeganie tajemnicy bankowej – możliwość zamierzonego lub niezamierzonego ujawnienia
informacji dotyczących klientów,
2. Brak ochrony danych osobowych – brak odpowiednich zabezpieczeń oraz procedur lub ich
nieprzestrzeganie przez pracowników Banku.
3. Nie przestrzeganie przepisów z zakresu BHP.
4. Informatyka, w tym bankowość elektroniczna – niedostosowanie narzędzi informatycznych do
zmieniających się przepisów zewnętrznych, brak pełnego wsparcia procesów zachodzących w Banku
przez systemy informatyczne.
5. Outsourcing – brak możliwości egzekwowania przestrzegania przepisów wewnętrznych przez
pracowników instytucji, wykonujących usługi w imieniu i na rzecz Banku.
6. Obsługa klientów – pomyłki pracowników, oszustwa, brak kwalifikacji.
7. Konflikt interesów.
Do najważniejszych zadań dotyczących poziomu strategicznego w procesie zarządzania zgodnością i ryzykiem
braku zgodności należą w przypadku Rady Nadzorczej – sprawowanie nadzoru nad jego skutecznym
funkcjonowaniem, zatwierdzanie Polityki zgodności i innych dokumentów odnoszących się do tego procesu
oraz ocena jego efektywności. Zarząd odpowiada za opracowanie i wdrożenie Polityki zgodności, ustalenie
struktury organizacyjnej kompetencji, odpowiedzialności i zadań w tym obszarze oraz podejmowanie
środków naprawczych lub dyscyplinujących w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosowaniu
Polityki.
7.

Ryzyko związane z bancassurance – jest to ryzyko związane z oferowaniem ubezpieczeń przez Bank
na podstawie umów zawartych pomiędzy bankiem a zakładem ubezpieczeń powiązane bezpośrednio z
produktem bankowym.
W 2019 roku skala działalności w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego pozostawała niska. Ten
obszar działalności nie stanowi istotnego źródła przychodów w działalności Banku. Bank nie oferuje
produktów o charakterze ubezpieczeniowo-inwestycyjnym w szczególności ubezpieczeń na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Rada Nadzorcza, Zarząd otrzymują cykliczne raporty dotyczące działalności
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Załącznik nr 3
Zestaw wskaźników i dane liczbowe dotyczące ryzyka
1.

Podstawowe składniki bilansu i rachunku wyników

Lp.

Wskaźnik

Stan na
31.12.2017

Stan na
31.12.2018

Stan na
31.12.2019

1

Suma bilansowa

276 183

284 129

300 950

2

Depozyty osób prywatnych

153 420

161 826

170 936

3

Depozyty pozostałych podmiotów niefinansowych

51 177

55 594

58 059

4

Depozyty sektora budżetowego

25 949

19 645

22 405

5

Kredyty ogółem

160 581

170 748

162 860

6

Należności od Skarbu Państwa i NBP

43 574

64 496

82 964

7

Należności od sektora finansowego

50 376

30 115

36 163

8

Wynik finansowy brutto

3 617

3 106

3 052

9

Wynik finansowy netto

2 588

2 348

2 312

10

Wynik z prowizji

3 388

2 940

2 815

11

Wynik odsetkowy

6 677

6 570

6 500

2.

Wskaźniki dotyczące ryzyka kredytowego

Lp.

Wskaźnik

Limit

Stan na
31.12.2018

Stan na
31.12.2019

1

Współczynnik kapitału podstawowego TierI (CET1)

min 10,0

27,25%

30,35%

2

Współczynnik kapitału TierI (CET1)

min 11,50

27,25%

30,35%

3

Łączny współczynnik kapitałowy

min 13,50

27,25%

30,35%

4

Kredyty i pożyczki wg wartości bilansowej/Aktywa- wg wartości bilansowej

max 70

58,72%

52,89%

5

Udział kredytów zagrożonych w obligu kredytowym

max 7

2,78%

4,39%

6

Suma dużych zaangazowań w stosunku do funduszy własnych Banku

max 200

93,64%

45,11%

7

Suma znacznych zaangażowani kapitałowych

max 20

0,0%

0,0%

8

Udział detalicznych ekspozycji kredytowych w portfelu kredytowym wg
wartości nominalnej

max 10

4,30%

5,54%

9

Detaliczne ekspozycje kredytowe zagrożone wg wartości nominalnej
/detaliczne ekspozycje kredytowe ogółem wg wartości nominalnej

max 3

0,44%

0,18%

3.
Lp.

Wskaźniki dotyczące ryzyka płynności
Wskaźnik

Limit

Stan na
31.12.2019

Stan na
31.12.2019

2,88

2,94

Wskaźniki płynności
1

wskaźnik płynności bieżącej do 7 dni

min.0,8

53

2

wskaźnik płynności krótkoterminowej do 1 miesiąca

min.1,0

2,30

2,41

3

wskaźnik płynności do 3 miesięcy

min.1,0

1,89

1,98

4

wskaźnik płynności do 6 miesięcy

min.1,0

1,61

1,75

5

Wskaźnik płynności do 1 roku

min.1,0

1,50

1,50

6

wskaźnik płynności do 3 lat

min.1,0

1,50

1,45

7

wskaźnik płynności do 5 lat

min. 1,0

1,36

1,32

8

wskaźnik płynności do 10 lat

min. 1,0

1,28

1,22

9

wskaźnik płynności do 20 lat

min.0,8

0,98

0,99

10

wskaźnik płynności powyżej 20 lat

min.0,8

0,95

0,96

Wskaźniki zabezpieczenia płynności
11

Udział aktywów płynnych w sumie bilansowej

min 20

33,27

37,37

12

Aktywa płynne/depozyty niestabilne(ponad osad)(%)

min 100

159,55

184,96

13

Aktywa płynne / Zobowiązania pozabilansowe udzielone (%)

min 250

583,79

989,10

14

Kredyty – wg wartości nominalnej / Aktywa – wg wartości bilansowej (%)

max 70

60,10

54,12

7575100,00
min.50

62,46

62,73

Wskaźniki stabilności bazy depozytowej
15

Depozyty stabilne / Aktywa – wg wartości bilansowej (%)

16

Depozyty niestabilne / Aktywa – wg wartości bilansowej (%)

max.30

20,85

20,40

17

Procentowy udział dużych depozytów w depozytach klientów ogółem (%)

max.25

15,70

14,71

min.110

911%

1017%

Wskaźniki miar nadzorczych płynności wynikające z rozporządzenia CRR
18

Wskaźnik pokrycia wypływów netto LCR

Stan na
31.12.2018 r

Stan na
31.12.2019 r

min. 1,05

3,54

3,17

min. 1,05

1,18

1,35

Nadzorcze normy płynności
M3
M4

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami
własnymi
Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o
ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami
obcymi stabilnymi

4. Wskaźniki dotyczące ryzyka stopy procentowej
Lp.

Wskaźnik

Limit (%)

Stan na
31.12.2018

Stan na
31.12.2019

1

Limit wskaźnika: luka skumulowana do sumy bilansowej

15,0%

9,4%

7,9%

2

Limit na zmianę wartości ekonomicznej banku w relacji do funduszy
własnych [+/- 200 p.b.]

2,0%

0,2%

0,19%

3

Limit na zmianę wyniku odsetkowego z tyt. ryzyka przeszacowania i bazowego
w relacji do wyniku odsetkowego [+/-100 p.b]

25,0%

18,9%

20,5%

4

Limit na zmianę wyniku odsetkowego z tyt. ryzyka przeszacowania i bazowego
w relacji do funduszy własnych [+/-100 p.b]

5,0%

3,1%

2,5%

5.
Lp.

Wskaźniki dotyczące ryzyka walutowego
Wskaźnik

31.12.2018

31.12.2019
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Maksymalna pozycja walutowa całkowita w
odniesieniu do funduszy własnych
Średni poziom pozycji walutowej całkowitej w
odniesieniu do funduszy własnych

1
2

1,97%

1,94%

1,87%

1,79%

6. Wskaźniki dotyczące ryzyka operacyjnego

L.p.

Wykonanie na
31.12.2019 r

Klasa zdarzeń

Limit

% wykonania

1.

Oszustwa wewnętrzne

37 089,44

0,00

0,00%

2.

Oszustwa zewnętrzne

37 089,44

0,00

0,00%

3.

Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu
pracy

24 726,30

0,00

0,00%

4.

Klienci, produkty i praktyki operacyjne

37 089,44

0,00

0,00%

5.

Szkody związane z aktywami rzeczowymi

49 452,59

0,00

0,00%

6.

Zakłócenia działalności banku i awarie systemów

37 089,44

0,00

0,00%

7.

Wykonanie, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi

24 726,30

0,00

0,00%

247 262,96

0,00

7. Wskaźniki dotyczące adekwatności kapitałowej
Lp.

Wskaźnik

31.12.2018

31.12.2019

1

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

27,25%

30,35%

2

Współczynnik kapitału Tier I

27,25%

30,35%

3

Łączny współczynnik kapitałowy

27,25%

30,35%

4

Wewnętrzny współczynnik kapitałowy

27,09%

30,12%

5

Wskaźnik dźwigni (definicja przejściowa)

13,90%

13,93%
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