Informacja z zakresu
profilu ryzyka i poziomu kapitału
Banku Spółdzielczego w Rzepinie
według stanu na 31.12.2018 roku

I.

Podmioty objęte informacją
Niniejsza informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału dotyczy
Banku Spółdzielczego w Rzepinie
Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, którego głównym celem jest
zapewnianie płynności i wypłacalności.
Z uczestnictwa w Systemie wynikają korzyści – między innymi dostęp do środków
pomocowych w sytuacjach zagrożenia płynności lub wypłacalności, oraz obowiązki, do
których należy m.in. stosowanie systemu limitów ustalonych w Systemie oraz
poddawanie się działaniom prewencyjnym podejmowanym przez jednostkę zarządzającą
Systemem.

II. Cele i strategie zarządzania rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne
1.

Cele dla istotnych rodzajów ryzyka oraz sposób ich realizacji

1) Ryzyko kredytowe (w tym koncentracji, detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji
kredytowych zabezpieczonych hipotecznie)

Cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego obejmują :
- wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym zapewniającego stabilny rozwój
optymalnego jakościowo portfela kredytowego;
- utrzymywanie jakości portfela kredytowego Banku, wyrażonej udziałem kredytów
zagrożonych w kredytach ogółem na poziomie nie wyższym od 8%.
- utrzymywanie pokrycia rezerwami celowymi i odpisami na odsetki należności
zagrożonych od podmiotów sektora niefinansowego i instytucji rządowych lub
samorządowych na poziomie co najmniej 33 %;
- ograniczanie ryzyka utraty wartości aktywów, wynikającego z pozostałych (poza
kredytami) aktywów Banku.
Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
a) stosowanie odpowiednich standardów zawartych w regulacjach kredytowych, w
szczególności dotyczących oceny zdolności kredytowej klientów Banku oraz prowadzenia
monitoringu kredytów;
b) ustanawianie skutecznych i adekwatnych do ponoszonego ryzyka zabezpieczeń spłaty
kredytów, w szczególności: weryfikacja ich wartości i płynności, zarówno podczas oceny
wniosku kredytowego, jak i w ramach prowadzonego monitoringu, ograniczanie ryzyka
prawnego w procesie ustanawiania zabezpieczeń;
c) inwestowanie nadwyżek zgromadzonych środków na lokatach w Banku
Zrzeszającym;
d) utrzymywanie w bilansie Banku tylko portfeli aktywów o charakterze bankowym;
e) utrzymywanie aktywów obciążonych najwyższym ryzykiem kredytowym, tj. portfela
kredytów podmiotów niefinansowych na poziomie max 60% ich udziału w sumie
bilansowej powiększonej o zobowiązania pozabilansowe udzielone dotyczące
finansowania;
f) dostarczanie Zarządowi Banku informacji o poziomie ryzyka kredytowego

umożliwiających podejmowanie ostrożnościowych, zasadnych decyzji dotyczących
działalności kredytowej Banku.
Cele strategiczne w zakresie ryzyka koncentracji obejmują:
a) utrzymywanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego w zakresie
uwarunkowanym terenem działania Banku;
b) bezwzględne przestrzeganie limitów dużych ekspozycji określonych w CRR;
Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
a) angażowanie się Banku w branże, w których obsłudze Bank posiada wieloletnie
doświadczenie oraz ustalanie limitów koncentracji w pojedyncze branże;
b) ograniczenie łącznej kwoty dużych ekspozycji do poziomu 300 % uznanego kapitału ;
c) ograniczanie ryzyka koncentracji w ten sam rodzaj zabezpieczenia w postaci hipoteki
poprzez opracowanie i stosowanie odpowiednich standardów postępowania
dotyczących zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie;
d) ograniczanie kredytowania klientów, których zaangażowanie w Banku wyniosłoby
10%kapitału uznanego ( zgodnie z definicją dużych zaangażowań.
Cele strategiczne w zakresie ryzyka związanego z udzielaniem kredytów zabezpieczonych
hipotecznie obejmują:
a) wdrożenie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarządzania ryzykiem w obszarze
związanymz ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie, które będą uwzględniały w
sposób adekwatny do skali prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk w
zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie;
b) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem kredytów
zabezpieczonych hipotecznie mającej na celu utrzymanie zaangażowania
na nieistotnym poziomie;
c) utrzymywanie udziału portfela kredytów zagrożonych zabezpieczonych hipotecznie
na poziomie nie wyższym od 8% całego portfela kredytów zabezpieczonych
hipotecznie;
d) zaangażowanie się w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie maksymalnie
do 60% ich udziału w portfelu kredytowym.
Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
a) udzielanie kredytów zabezpieczonych hipotecznie, tym klientom detalicznym
w przypadku których poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań
kredytowych i innych niż kredytowe zobowiązań finansowych do dochodów tych
klientów (wskaźnik DtI ) nie przekracza:
b) 50% w przypadku, gdy dochód netto klienta detalicznego nie przekracza jednego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w gospodarce,
c) 65% w przypadku, gdy dochód netto klienta detalicznego przekracza poziom jednego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce,
d) stosowanie limitów LtV, na maksymalnym poziomie:
 80% przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach
mieszkalnych,
 90% przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomościach








mieszkalnych, gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio
ubezpieczona lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie
blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych
w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP,
75%
w przypadku ekspozycji kredytowej zabezpieczonej na nieruchomości
komercyjnej;
80%
w przypadku ekspozycji kredytowej zabezpieczonej na nieruchomości
komercyjnej, gdy część ekspozycji przekraczająca 75% LtV jest odpowiednio
ubezpieczona lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie
blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych
w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.
kierowanie oferty kredytów hipotecznych głównie do klientów indywidualnych,
preferowanie zabezpieczeń hipotecznych w postaci nieruchomości mieszkalnych
i gruntów, stosowanie maksymalnego okresu kredytowania do 30 lat;
stosowanie ostrożnego podejścia do wycen nieruchomości, m.in. poprzez:
- dokonywanie weryfikacji wycen przez pracowników posiadających odpowiednie
przeszkolenie;
- zlecanie ponownych wycen, jeżeli w ocenie Banku wartość nieruchomości
obniżyła się o 15% i jeżeli zabezpieczenia ekspozycji Banku na
tej nieruchomości pomniejszają podstawę naliczania rezerw celowych i odpisów
aktualizujących dotyczących odsetek;

Cele strategiczne w zakresie ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych obejmują:
a) wdrożenie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarządzania ryzykiem w obszarze
związanym z detalicznymi ekspozycjami kredytowymi, które będą uwzględniały w
sposób adekwatny do skali prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk w
zakresie zarządzania detalicznymi ekspozycjami kredytowymi;
b) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem detalicznych
ekspozycji kredytowych mającej na celu utrzymanie zaangażowania na nieistotnym
poziomie;
c) utrzymywanie udziału portfela detalicznych ekspozycji zagrożonych na poziomie
nie wyższym od 10% całego portfela detalicznych ekspozycji kredytowych;
d) zaangażowanie się w detaliczne ekspozycje kredytowe maksymalnie do 30% ich
udziału w portfelu kredytowym.
Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
a) przyjęcie maksymalnego okresu kredytowania dla detalicznych ekspozycji
kredytowych , w tym:
- dla kredytów gotówkowych do 10 lat;
- kredytów odnawialnych w ROR do 5 lat.
2) Ryzyko operacyjne
Cele strategiczne w zakresie ryzyka operacyjnego obejmują:
a) optymalizację
efektywności
gospodarowania
poprzez
zapobieganie
i
minimalizowanie strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich
powstawania;
b) racjonalizację kosztów;
c) zwiększenie szybkości oraz adekwatności reakcji Banku na zdarzenia od niego
niezależne;

d) automatyzację procesów realizowanych w Banku, pozwalającą w sposób bezpieczny
zredukować ryzyko wynikające z błędów ludzkich;
e) wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym
określenie ról i odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym.
Bank realizuje cele strategiczne poprzez opracowanie i wdrożenie:
a) systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, adekwatnego do profilu ryzyka Banku;
b) systemu zarządzania zasobami ludzkimi, który pozwala na stworzenie kultury
organizacyjnej wspierającej efektywne zrządzanie ryzykiem operacyjnym;
c) skutecznego systemu kontroli wewnętrznej pozwalającego na monitorowanie
i korygowanie wykrytych nieprawidłowości (w szczególności w obszarach
najbardziej narażonych na ryzyko);
d) odpowiednich warunków technicznych (w tym technologicznych) wspierających
w sposób bezpieczny działalność Banku i przetwarzane przez niego informacje;
e) procedur opisujących istniejące w Banku procesy, które regularnie są dostosowywane
do zmieniających warunków otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego;
f) planów awaryjnych i planów zachowania ciągłości działania Banku.
3) Ryzyko płynności
Cele strategiczne w zakresie ryzyka płynności obejmują:
a) zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań w toku
normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć,
bez konieczności poniesienia straty;
b) zapobieganie powstania sytuacji kryzysowej, zwłaszcza z powodu czynników
wewnątrzbankowych oraz posiadanie aktualnego i skutecznego planu awaryjnego na
wypadek wystąpienia takiej sytuacji,
Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
a) utrzymywanie przez Bank nadwyżki aktywów nieobciążonych na minimalnym
poziomie stanowiącym zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy
warunków skrajnych płynności w „horyzoncie przeżycia” wynoszącym 30 dni
(tolerancja ryzyka płynności);
b) realizowanie strategii finansowania, o której mowa w ust. 3;
c) pozyskiwanie depozytów o możliwie długich terminach wymagalności, tak aby Bank
mógł otwierać po stronie aktywnej pozycje o dłuższym horyzoncie czasowym;
d) trzymywanie na bezpiecznym poziomie nadzorczych miar płynności, przy
jednoczesnym minimalizowaniu kosztów z tym związanych;
e) utrzymywanie wymogu pokrycia płynności (wskaźnika LCR) oraz stabilnego
finansowania (wskaźnika NSFR) przynajmniej na poziomie określonym w Planie
Naprawy jako poziom ostrzegawczy;
f) finansowanie na bezpiecznym poziomie kredytów powiększonych o majątek trwały
przez depozyty powiększone o fundusze własne z zachowaniem limitu przyjętego w
Systemie Ochrony;
g) utrzymywanie płynnościowej struktury bilansu na poziomie zapewniającym
występowanie nadwyżki skumulowanych aktywów nad skumulowanymi pasywami w
okresie do 1 roku oraz nadwyżki skumulowanych pasywów nad skumulowanymi
aktywami w okresie powyżej 1 roku;
h) zapewnienie globalnej wypłacalności Banku, oznaczającej posiadanie skumulowanej
luki płynności (bez uwzględnienia zobowiązań pozabilansowych udzielonych i
otrzymanych oraz funduszy własnych w pasywach) na poziomie nieujemnym;
i) dywersyfikacja źródeł finansowania poprzez ograniczanie udziału środków dużych
deponentów;

j) dążenie do podnoszenia stabilności źródeł finansowania głównie poprzez
pozyskiwanie środków od gospodarstw domowych po akceptowalnej cenie oraz
poprzez wydłużanie terminów wymagalności;
k) identyfikacja wszelkich zagrożeń związanych z ryzykiem utraty płynności
w zależności od stwierdzonego charakteru zagrożenia postępowanie według procedur
awaryjnych określonych w obowiązujących w Banku zasadach zarządzania ryzykiem
płynności.
4) Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym
Cele strategiczne w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmują:
a) optymalizację wyniku odsetkowego w warunkach zmienności rynkowych stóp
procentowych;
b) ograniczanie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych poprzez odpowiednie
kształtowanie struktury aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp
procentowych;
c) utrzymywanie poziomu ryzyka w ramach ustanowionych limitów opisanych w
wewnętrznej procedurze dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
a) ograniczenie ryzyka stopy procentowej tylko do portfela bankowego i tylko do
pozycji wynikających z produktów bilansowych;
b) ograniczenie kwoty pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych z terminami
przeszacowania powyżej 1 roku do maksymalnie 0,6% sumy bilansowej;
c) zmniejszanie ryzyka bazowego poprzez:
d) stosowanie dla produktów klientowskich stóp bazowych w postaci stawek własnych
Banku (w zakresie przewidzianym w przepisach prawa),
e) oferowanie klientom produktów depozytowych, których oprocentowanie uzależnione
byłoby od stawek rynkowych (stóp rynku międzybankowego);
f) dążenie do wypracowywania jak największych przychodów pozaodsetkowych.
5) Ryzyko walutowe
Cele strategiczne w zakresie działalności walutowej obejmują:
a) obsługę klientów Banku w zakresie posiadanych uprawnień walutowych;
b) zapewnienie klientom Banku kompleksowej obsługi w zakresie prowadzenia
rachunków walutowych bieżących i terminowych, obsługi kasowej, realizacji
przelewów otrzymywanych i wysyłanych za granicę oraz wykonywania innych
czynności obrotu dewizowego za pośrednictwem Banku Zrzeszającego;
c) minimalizowanie ryzyka walutowego.
Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
a) dążenie do utrzymania domkniętych indywidualnych pozycji walutowych,
tak, aby pozycja walutowa całkowita nie przekroczyła 2% funduszy własnych Banku;
b) prowadzenie transakcji wymiany walut z Bankiem Zrzeszającym polegających na
zagospodarowywaniu nadwyżek środków walutowych oraz domykaniu otwartych
pozycji walutowych Banku; transakcje walutowe nie mają charakteru
spekulacyjnego;
c) utrzymywanie poziomu aktywów płynnych w walutach obcych, które zaspokoją
wypływy netto w danej walucie obcej;
d) podnoszenie kwalifikacji kadry oraz ścisłą współpracę w tym zakresie z Bankiem
Zrzeszającym;
niedokonywanie transakcji w walutach niewymienialnych.

6) Ryzyko kapitałowe
Cele strategiczne dotyczące ryzyka kapitałowego zostały określone w obowiązującej w
Banku strategii dotyczącej zrządzania i planowania kapitałowego.
7) Ryzyko braku zgodności

2.

Cele strategiczne w zakresie ryzyka braku zgodności obejmują:
a) zapewnienie działania Banku zgodnego z przepisami prawa, regulacjami
wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi;
b) zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi;
c) dążenie i dbałość o:
- wizerunek zewnętrzny Banku rozumiany jako instytucja zaufania publicznego,
pozytywny odbiór Banku przez klientów,
- przejrzystość działań Banku wobec klientów,
d) stworzenie kadry pracowniczej identyfikującej się z Bankiem, dobrze zorganizowanej
wewnętrznie dla realizacji wspólnych celów wytyczonych przez Bank.
Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
a) identyfikację, ocenę, kontrolę, monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka braku
zgodności;
b) projektowanie i wprowadzenie bazujących na ocenie ryzyka braku zgodności
mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności;
c) sprawne i skuteczne podejmowanie działań naprawczych w sytuacji zidentyfikowania
braku zgodności;
d) systematyczne podnoszenie kompetencji komórki ds. zgodności.
Organizacja procesu zarządzania ryzykiem
Działalność Banku zorganizowana jest w trzech pionach, którymi są:
1) pion administracji i nadzoru nad ryzykami podlegający Prezesowi Zarządu; w skład
pionu wchodzą:
a) Samodzielne stanowisko ds. Kadr,
b) Stanowisko obsługi organów Banku,
c) Wydział Analiz,
d) Stanowisko Zapewnienia Zgodności,
e) Stanowisko Kontroli Wewnętrznej,
f) Stanowiska Restrukturyzacji i Windykacji,
g) Stanowiska analiz kredytowych i monitoringu;
2) pion ekonomiczny Wiceprezesowi Zarządu ds. Ekonomicznych; w skład pionu
wchodzą:
a) Wydział Ekonomiczny, w tym stanowiska rozliczeń i księgowości,
b) Wydział Informatyki i Bezpieczeństwa,
c) Stanowiska obsługi kasowo skarbcowej.
3) pion handlowy podlegający Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych; w skład pionu
wchodzą:
a) Oddziały, w tym liderzy oddziałów,

b) Filie i Punkty Kasowe.
W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonuje Wydział Analiz, który na dzień
31.12.2018 roku obejmował swoim zakresem działania pomiar i monitorowanie
wszystkich rodzajów ryzyk uznanych w Banku za istotne.
W stosunku do ryzyk objętych szczególnym nadzorem opracowane zostały metody ich
pomiaru oraz opracowany system raportowania.
Informacje na temat metod redukcji ryzyka zawarte są w Załącznikach do niniejszej
informacji.
Rada Nadzorcza w systemie zarządzania ryzykiem sprawuje nadzór nad wprowadzeniem
systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności oraz ocenia jego
adekwatność i skuteczność:
1)zatwierdza strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania
Bankiem, obejmujące m.in.:
a) specyfikę i profil działalności,
b)możliwy do zaakceptowania ogólny poziom ryzyka Banku,
c) założenia polityki w zakresie ryzyka braku zgodności,
2)procedury dotyczące procesów:
a) szacowania kapitału wewnętrznego,
b)planowania i zarządzania kapitałowego,
3)zatwierdzania struktury organizacyjnej Banku dostosowanej do wielkości i profilu
ponoszonego ryzyka,
4)sprawowania nadzoru nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka
ze strategią i planem finansowym Banku,
5)zatwierdzania polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku,
6)zapewnienia wyboru członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje do
sprawowania wyznaczonych im funkcji,
7)sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem
występującym w działalności Banku oraz oceniania adekwatności i skuteczności tego
systemu, głównie poprzez zapoznawanie się z raportami i sprawozdaniami
dotyczącymi oceny narażenia Banku na poszczególne rodzaje ryzyka (w tym ryzyka
braku zgodności) i na ich podstawie dokonywania oceny stopnia efektywności i
adekwatności zarządzania ryzykiem,
8)oceniania, czy działania Zarządu w zakresie kontroli nad działalnością Banku są
skuteczne i zgodne z polityką Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Banku odpowiada za:
1) skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku zgodności, systemu
kontroli wewnętrznej, procesu szacowania kapitału wewnętrznego i dokonywania
przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz za
nadzór nad efektywnością tych procesów;
2) zorganizowanie
skutecznego
procesu
oceny
adekwatności
kapitałowej
i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz nadzór nad jego efektywnością,
wprowadzając w razie potrzeby niezbędne korekty i udoskonalenia;
3) wprowadzanie zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą struktury organizacyjnej
dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka;

4) wprowadzanie podziału zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność
funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej
skutkującej podejmowaniem ryzyka przez Bank;
5) zatwierdzanie limitów wewnętrznych oraz ich wysokości dostosowanych do
akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku;
6) przejrzystość działań Banku, w szczególności za politykę informacyjną w zakresie
działalności Banku, pozwalającą na ocenę skuteczności działania Rady Nadzorczej i
Zarządu Banku w zakresie zarządzania Bankiem, monitorowania stanu
bezpieczeństwa działalności Banku i za ocenę sytuacji finansowej Banku;
7) zapewnianie zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa;
8) zapewnienie, że Bank prowadzi politykę służącą zarządzaniu wszystkimi istotnymi
rodzajami ryzyka w działalności Banku i posiada procedury w tym zakresie;
9) opracowanie oraz aktualizację polityki wynagrodzeń,
10) uwzględnianie rezultatów badań prowadzonych przez Spółdzielnię w ramach
realizacji zadań audytu wewnętrznego, biegłych rewidentów przy podejmowaniu
decyzji w ramach zarządzania Bankiem;
11) przekazywanie Radzie Nadzorczej, okresowych informacji przedstawiających w
sposób rzetelny, przejrzysty i syntetyczny rodzaje i wielkości ryzyka w działalności
Banku.
3.

Metody pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka, stosowane limity ograniczające
ryzyko, polityka stosowanych zabezpieczeń ograniczających ryzyko, opis innych
metod ograniczania ryzyka stosowanych w Bank.
1) Ryzyko kredytowe
Na proces zarządzania ryzykiem portfela kredytowego składa się:
a) opracowanie polityki kredytowej Banku, w tym określenie docelowych grup
klientów i oferowanych produktów;
b) ustalenie pożądanej struktury portfela kredytowego;
c) zapewnienie odpowiedniego poziomu dywersyfikacji ryzyka kredytowego;
d) wprowadzanie mechanizmów ograniczających ryzyko kredytowe w tych
obszarach, w których posiadanie przez Bank nadmiernych koncentracji
(podmiotowych, branżowych, geograficznych) wynika ze specyfiki prowadzonej
działalności;
e) identyfikacja i pomiar ryzyka poprzez:
f) ocenę struktury podmiotowej, rodzajowej i jakościowej portfela kredytowego,
g) ocenę poziomu wskaźnika kredytów zagrożonych, badanie udziału portfeli
kredytów zagrożonych w podportfelach kredytowych,
h) ocenę wielkości salda rezerw celowych/różnicy wartości rezerw i aktualizacji w
porównaniu z wielkością wyniku na działalności bankowej i wielkością wyniku
finansowego Banku,
i) ocenę stopnia pokrycia rezerwami celowymi kredytów zagrożonych,
j) ocenę wartości odzysku z zabezpieczeń oraz poziomu pokrycia kredytów
zabezpieczeniami,
k) monitorowania kredytów, ich struktury, czynników ryzyka,
l) analizę ryzyka wynikającego z zaangażowań wobec podmiotów, o których mowa

w art. 79a ustawy Prawo bankowe,
m) analizę ryzyka kredytowego z tytułu koncentracji,
n) ocenę skali stosowanych odstępstw od warunków kredytowania i ich wpływu na
ryzyko,
o) przeprowadzanie testów warunków skrajnych;
p) monitorowanie i kontrolę stopnia wykorzystania wprowadzonych limitów;
q) monitorowanie skuteczności działań windykacyjnych oraz restrukturyzacyjnych;
r) ustalenie adekwatnego do potrzeb systemu informacji zarządczej;
s) stosowanie odpowiednich mechanizmów kontrolnych poprzez:
1. opracowanie i przyjęcie do stosowania procedur służących zarządzaniu
ryzykiem wynikającym z określonych portfeli kredytowych, w tym
dotyczących:
- zarządzania ryzykiem koncentracji,
- zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie,
- zarządzania ryzykiem ekspozycji detalicznych,
- stosowanie limitów koncentracji zaangażowań,
- badanie stopnia przestrzegania wprowadzonych limitów i standardów
postępowania (funkcja kontroli).
Bank ogranicza ryzyko kredytowe poprzez:
 prowadzenie odpowiedniej polityki kredytowej, w tym standardów kredytowych
dotyczących oceny zdolności kredytowej,
 stosowanie zabezpieczeń spłaty kredytów,
 stosowanie systemu limitów.
W obszarze ryzyka kredytowego Bank stosuje następujące limity:
Rodzaj limitu

wartość

I. Struktura rodzajowa
Kredyty podmiotów gospodarczych / Obligo kredytowe

max

25%

Poziom kredytów konsumpcyjnych/obliga kredytowego

max

25%

Poziom kredytów inwestycyjnych rolniczych /obliga kredytowego

max

15%

Poziom kredytów obrotowych rolniczych /obliga kredytowego

max

5%

Poziom kredytów zagrożonych/obliga kredytowego

max

8%

Kredyty inwestycyjne w ramach dział. gosp. / Obligo kredytowe

max

20%

Kredyty obrotowe w ramach dział. gosp./ Obligo kredytowe

max

20%

Kredyty w rachunku bieżącym w ramach dział. gosp./ Obligo kredytowe

max

10%

Detaliczne ekspozycje kredytowe (DEK)/ Obligo kredytowe

max

30%

Ekspozycje
kredytowe

kredytowe

zabezpieczone

hipotecznie(EKZH)

/

Obligo

max

65%

Zagrożone DEK/ Obligo DEK

max

10%

Zagrożone EKZH/ Obligo EKZH

max

8%

Udzielone zobowiązania pozabilansowe (łącznie z gwarancjami)/ Obligo
kredytowe

max

10%

W obszarze detalicznych ekspozycji kredytowych Bank stosuje następujące limity:
Rodzaj limitu

wartość

podział DEK wg rodzaju produktu
Kredyt gotówkowy DEK/Obligo kredytowe
Limit w ROR/Obligo kredytowe
Kredyty na cele mieszkaniowe DEK ( z
wyłączeniem kredytów zabezpieczonych
hipotecznie)/ Obligo kredytowe

max
max
max

15%
5%
10%

max
max
max
max
max
max
max

Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
20%

max
max
max
max

Bez limitu
15%
25%
2%

max
max
max

5%
20%
Bez limitu

Podział DEK wg pierwotnego terminu kredytowania
Do roku DEK/ Obligo kredytowe
Od roku do 3 lat DEK/ Obligo kredytowe
Powyżej 3 lat DEK/Obligo kredytowe
Od 1 do 2 lat
Od 2 do 5 lat
Od 5 do 10 lat
Powyżej 10 lat

Podział DEK wg dominującej formy zabezpieczenia
Inne zabezpieczenie rzeczowe
Poręczenie wg prawa cywilnego
Inne zabezpieczenie
niezabezpieczone

Podział DEK wg rodzaju oprocentowania
stałe
Zmienne w oparciu o rynkowe stopy procentowe
Zmienne w oparciu o stopy ustalane przez Zarząd
Banku

W obszarze EKZH :
Rodzaj limitu

MIN/MAX

LIMIT

max

25%

max

25%

max

25%

koncentracje podmiotowe
Zaangażowanie banku wobec innego banku
krajowego, instytucji kredytowej, banku
zagranicznego lub grupy podmiotów
powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie,
składających się z co najmniej jednego banku
krajowego
Suma zaangażowań wobec wszystkich
powiązanych podmiotów należących do tej
grupy, niebędących bankiem krajowym,
instytucją kredytową lub bankiem
zagranicznym/ Fundusze własne
Udział kredytów udzielanych osobom
wewnętrznym/ Fundusze podstawowe

koncentracja dużych zaangażowań po zmianie definicji
Indywidualnie istotne zaangażowania (>=5%
FW)/ Fundusze własne
Duże zaangażowania ( >=10% FW) / Fundusze
własne
Wysokie zaangażowania( >=20% FW)/
Fundusze własne

max

600%

max

400%

max

200%

max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
200%
200%
100%
100%
100%

max
max
max
max
max
max
max
max

100%
300%
800%
100%
100%
100%
100%
100%

Koncentracja branżowa
Budownictwo
Energia i gospodarka odpadami
Górnictwo i wydobywanie
Handel
Hotele i restauracje
Kultura/rozrywka
Opieka zdrowotna
Przetwórstwo
Rolnik pozostały
Rolnik-uprawa roślin
Transport
Usługi
pozostałe

Koncentracja w ten sam region geograficzny
Powiat gorzowski
Powiat krośnieński
Powiat słubicki
Powiat sulęciński
Powiat świebodziński
Powiat zielonogórski
Powiat żarski
pozostałe

Rodzaj limitu

MIN/MAX

LIMIT

max
max
max
max
max

45%
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu
Bez limitu

Wg rodzaju podmiotu
Osoba fizyczna
rolnik
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą
Jednostka samorządu terytorialnego
Pozostałe podmioty

Wg rodzaju nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
mieszkalna
Komercyjna i pozostała

max
max

40%
30%

Wg poziomu wskaźnika LTV
Do 80% włącznie
Od 80% do 100% włącznie
Powyżej 100%

max
max
max

48%
10%
7%

Wg pierwotnej długości okresu kredytowania
Łączna wartość kredytów udzielonych na okres
do 5 lat włącznie
Łączna wartość kredytów udzielonych na okres
>5<10 lat włącznie
Łączna wartość kredytów udzielonych na okres
>10<20 lat włącznie
Łączna wartość kredytów udzielonych na okres
>20lat

max

Bez limitu

max

Bez limitu

max

25%

max

25%

Min/max

LIMIT

max
max
max
max
max
max
max
max
max
max

200%
250%
100%
100%
100%
100%
600%
400%
100%
250%

W obszarze ryzyka koncentracji:
Rodzaj limitu

Koncentracje przyjętych form zabezpieczeń
Weksel własny i poręczenie wekslowe
Gwarancja i poręczenie
Zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej
Przewłaszczenie rzeczy ruchomej/cesja
Blokada lokaty
Cesja wierzytelności
Hipoteka na nieruchomości mieszkalnej
Hipoteka pozostała
Ubezpieczenie kredytu
Pozostałe formy zabezpieczeń

Koncentracja zaangażowań w jednorodny instrument finansowy
Kredyty obrotowe
Kredyty w rachunku bieżącym
Limit w ROR
Kredyty inwestycyjne o pierwotnym terminie
długości umowy do 10 lat
Kredyty konsumenckie

max
max
max
max

200%
200%
100%
300%

max

300%

Kredyty w rachunku karty kredytowej
Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe
Kredyty na nieruchomości komercyjne i
pozostałe
Zaangażowanie kapitałowe
Inne należności
Udzielone zobowiązania pozabilansowe,
gwarancje

max
max
max

100%
600%
200%

max
max
max

200%
100%
200%

2) Ryzyko operacyjne
Do skutecznej identyfikacji i pomiaru ryzyka bank wykorzystuje następujące narzędzia
identyfikacji czynników ryzyka:
a) rejestrację incydentów i zdarzeń operacyjnych oraz mapę ryzyka;
b) badanie poziomu Kluczowych Wskaźników Ryzyka (KRI);
c) analizę przeprowadzonych działań samooceny (ankiety samooceny);
Do pomiaru ryzyka operacyjnego wykorzystywane są także:
a) rejestr skarg i reklamacji klientów banku;
b) wyniki testów (PCD, planów awaryjnych);
c) dokumentów z audytu wewnętrznego i zewnętrznego;
d) rejestr prania brudnych pieniędzy;
e) rejestr spraw sądowych;
f) innych materiałów kontroli wewnętrznej.
Dla celów identyfikacji ryzyka operacyjnego i zarządzania tym ryzykiem, bank wyróżnia
w swojej działalności trzy linie biznesowe:
a) bankowość komercyjna (w tym obsługa małych i średnich przedsiębiorstw nie
zakwalifikowanych do klasy ekspozycji detalicznych), obejmująca:
- przyjmowanie depozytów i innych wkładów pieniężnych płatnych na żądanie,
- udzielanie kredytów i pożyczek gotówkowych,
- gwarancje i zobowiązania;
b) bankowość detaliczna (obsługa osób fizycznych i średnich przedsiębiorstw
zakwalifikowanych do klasy ekspozycji detalicznych), obejmująca:
- przyjmowanie depozytów i wkładów pieniężnych płatnych na żądanie,
- udzielanie kredytów i pożyczek gotówkowych,
- gwarancje i zobowiązania;
- płatności i rozliczenia , obejmujące:
- usługi związane z transferem środków pieniężnych,
emitowanie instrumentów płatniczych i administrowanie nimi.
Bank ogranicza ryzyko operacyjne poprzez:
a) wdrożenie regulacji wewnętrznych opisujących realizowane w Banku procesy,
systemy i oferowane Klientom produkty,
b) wydawanie rekomendacji lub zaleceń, które pozwalają na zminimalizowanie ryzyka,
c) stosowanie mechanizmów kontrolnych (m.in. wprowadzenie w Banku systemu
zatwierdzania/akceptacji „na drugą rękę”, regularne przeprowadzanie kontroli
wewnętrznych),
d) transferowanie ryzyka,
e) stosowanie planów ciągłości działania.

W obszarze ryzyka operacyjnego Bank stosuje następujące limity:
Rodzaj limitu

Limit 1 (stan ponad
normę) (w szt.)

Limit 2
(stan
krytyczny
) (w szt.)

KRI I - Ilość zrealizowanych przelewów na 1 prac. (w szt.)

3 000

4 000

KRI II - Ilość zrealizowanych operacji kasowych na 1 prac. (w
szt.)
KRI III - Ilość nowych umów kredytowych na 1 prac. (w szt.)

10 000

13 000

70

90

KRI IV - Ilość nowych umów depozytowych, terminowych na 1
prac. (w szt.)
KRI V - Ilość nowych umów ROR na 1 prac. (w szt.)

70

90

50

80

KRI VI- Ilość nowych umów rach.bieżących na 1 prac. (w szt.)

20

40

KRI VII - Ilość włamań do systemu (w szt.)

0

1

KRI VIII - Ilość awarii bankomatów (w szt.)

15

20

KRI IX - Ilość awarii systemu (w szt.)

5

10

KRI X - Ilość nowych pracowników (w os.)

3

5

KRI XI - Ilość zwolnionych pracowników (w os.)

3

5

KRI XII - Liczba pracowników kluczowych oraz pracowników,
których
odejście
utrudni
pracę
banku
w
okresie
sprawozdawczym (w os.), którzy odeszli na własną prośbę (w
os.)

3

5

3) Ryzyko płynności (opisane również szerzej w części XIII)
Bank zarządza, w tym mierzy ryzyko płynności w trzech horyzontach czasowych:
a) płynności dziennej,
b) płynności krótkoterminowej (do 30 dni) – stosując przepływy pieniężne,
c) płynności strukturalnej (wynikającej z wszystkich aktywów, pasywów i pozycji
pozabilansowych, w tym płynności średnio- i długoterminowej) – stosując:
 ocenę stabilności źródeł finansowania działalności Banku, w tym zwłaszcza
depozytów (m.in. ustalenie poziomu osadu, uzależnienie od finansowania
dużych deponentów, osób wewnętrznych, jednostek samorządu terytorialnego),
 zestawienie urealnionych terminów płatności aktywów, pasywów i zobowiązań
pozabilansowych – Lukę płynności,
 analizę wskaźników płynnościowych,
 ocenę poziomu aktywów płynnych,
 testy warunków skrajnych.
Bank ogranicza ryzyko płynności poprzez:
a) stosowanie systemu limitów,
b) monitorowanie i reagowanie na sygnały wczesnego ostrzegania,
c) utrzymywanie aktywów nieobciążonych zabezpieczających sytuację kryzysową w
określonym „horyzoncie przeżycia” wynoszącym 30 dni,

d) posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryjnych planów płynności.
W obszarze ryzyka płynności Bank stosuje następujące limity:
Rodzaj limitu

Min/max

poziom limitu

aktywa nieobciążone/suma bilansowa

min

10%

depozyty/ kredyty

min

80%

depozyty ogółem/ kredyty

min

80%

depozyty stabilne/kredyty

min

80%

depozyty + fundusze własne/kredyty + majątek trwały

min

105%

pasywa stabilne + fundusze własne/ kredyty + majątek trwały

min

80%

zobowiązania pozabilansowe udzielone / aktywa nieobciążone

5%

zobowiązania pozabilansowe udzielone dotyczące finansowania /aktywa nieobciążone

6%
10%

zobowiązania pozabilansowe udzielone / suma bilansowa
zobowiązania pozabilansowe udzielone dotyczące finansowania /suma bilansowa

max

5%

fundusz udziałowy + fundusz zasobowy + fundusz rezerwowy/ suma bilansowa

min

10%

suma duzych depozytów / baza depozytowa

max

10%

wskaźnik LCR

min

80%

wewnętrzny wskaźnik NSFR

min

100%

min

0,20%

min

1%

limit luki do 1 miesiąca

min

1%

limit luki powyżej 1 do 3 miesięcy

min

1%

limit luki powyżej 3 do 6 miesięcy

min

1%

limit luki powyżej 6 do 1 roku

min

1%

limit luki powyżej 1 roku do 2 lat

max

1%

limit luki powyżej 2 do 5 lat

max

1%

limit luki powyżej 5 do 10 lat

max

1%

limit luki powyżej 10 do 20 lat

max

1%

limit luki powyżej 20 lat

max

1%

wskaźnik M1 wskaźnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach
ogółem
wskaźnik M2 współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi

X

4) Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym
Bank mierzy ryzyko stopy procentowej dla dwóch istotnych rodzajów tego ryzyka:
a) przeszacowania wynikającego z niedopasowania terminów przeszacowania pozycji
wrażliwych na zmiany stóp procentowych,
b) bazowego spowodowanego niedoskonałą korelacją zmian stóp referencyjnych,
w oparciu o:
 Lukę stopy procentowej,
 ocenę wpływu zmian stóp procentowych na wynik finansowy Banku,
 analizę wskaźników,



testy warunków skrajnych

Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez:
a) stosowanie systemu limitów,
b) dopasowywanie (w ramach możliwości) terminów przeszacowania aktywów i
pasywów wrażliwych na zmianę stóp procentowych oraz stóp referencyjnych.
W obszarze ryzyka stopy procentowej Bank stosuje następujące limity:
Lp.

Rodzaj limitu

Min/max

Propozycja nowego limitu na
2019 rok

1

Limit maksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka
przeszacowania (przy założeniu zmiany stóp procentowych o 100 p.b.; w
odniesieniu do annualizowanego wyniku odsetkowego pomniejszonego o prowizje
rozliczone w czasie)

max

35%

2

Limit maksymalnej dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka
bazowego (przy założeniu zmiany stóp procentowych o 100 p.b.;
w odniesieniu do annualizowanego wyniku odsetkowego pomniejszonego o
prowizje rozliczone w czasie)

max

6%

3

Limit maksymalnej dopuszczalnej zmiany wartości ekonomicznej Banku w
odniesieniu do funduszy własnych Banku

max

2%

5) Ryzyko walutowe
Bank mierzy ryzyko walutowe w oparciu o:
 wyznaczanie pozycji walutowych
 ocenę wpływu zmian kursów walutowych na wynik finansowy Banku,
 analizę wskaźników,
 testy warunków skrajnych.
Bank ogranicza ryzyko walutowe poprzez:
a) stosowanie systemu limitów,
b) domykanie pozycji walutowych.
W obszarze ryzyka walutowego Bank stosuje następujące limity:
Rodzaj limitu

Min/max

LIMIT

Limit na indywidualną pozycję walutową USD (% FW)

max

2%

Limit na indywidualną pozycję walutową EUR (% FW)

max

2%

Limit na indywidualną pozycję walutową GBP (% FW)

max

2%

Limit dla całkowitej pozycji walutowej (% FW)

max

2%

Udział łącznej kwoty aktywów walutowych USD w sumie
bilansowej

max

5%

Udział
łącznej
kwoty
sumie bilansowej

aktywów

walutowych

EURO

w

max

5%

Udział łącznej kwoty aktywów walutowych GBP w sumie
bilansowej

max

5%

Udział łącznej
ogółem

kwoty

aktywów

walutowych

w

aktywach

max

5%

Udział łącznej kwoty pasywów walutowych USD w sumie
bilansowej

max

5%

Udział
łącznej kwoty
sumie bilansowej

pasywów

walutowyc h

EURO

w

max

5%

Udział łącznej kwoty pasywów walutowych GBP w sumie
bilansowej

max

5%

Udział łącznej
ogółem

max

5%

kwoty

6) Ryzyko kapitałowe

pasywów

walutowych

w

aktywach

Bank mierzy ryzyko kapitałowe poprzez:
a) wyznaczanie wymogów kapitałowych, w ramach kapitału regulacyjnego,
b) szacowanie kapitału wewnętrznego na istotne rodzaje ryzyka,
c) ocenę współczynników kapitałowych,
d) ocenę relacji kapitału wewnętrznego w stosunku do funduszy własnych,
e) dokonywanie testów warunków skrajnych.
Bank ogranicza ryzyko kapitałowe poprzez:
a) utrzymywanie odpowiedniego poziomu współczynników kapitałowych oraz relacji
kapitału wewnętrznego w stosunku do funduszy własnych,
b) posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryjnych planów kapitałowych.
W stosuje następujące limity alokacji kapitału:
Rodzaj ryzyka
Ryzyko kredytowe
Regulacyjny wymóg kapitałowy
Dodatkowy wymóg kapitałowy
Ryzyko operacyjne
Regulacyjny wymóg kapitałowy
Dodatkowy wymóg kapitałowy
Ryzyko walutowe
Regulacyjny wymóg kapitałowy
Dodatkowy wymóg kapitałowy
Ryzyko koncentracji
Ryzyko płynności
RSP w księdze bankowej
Ryzyko kapitałowe
Całkowity wymóg kapitałowy
Kapitał wewnętrzny

min/max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max
max

LIMIT
69%
68%
1%
12%
11,80%
0,20%
0,20%
0,00%
0,20%
0,50%
1%
11%
0,30%

max
max

80%
94%

7) Ryzyko braku zgodności
Ryzyko braku zgodności zostało uznane przez Bank jako ryzyko trudnomierzalne, stąd
Bank ocenia ryzyko braku zgodności tylko poprzez szacowanie jakościowe.
Szacowanie jakościowe odbywa się w dwóch wymiarach:
1) oceny skutków zdarzeń, które mogą wystąpić (w ramach ryzyka operacyjnego);
2) oceny skutków zdarzeń, których wystąpienie zostało zarejestrowane w oparciu o
rejestr naruszeń compliance.
4.

Adekwatności systemu zarządzania ryzykiem oraz ogólny profil ryzyka

Zarząd Banku oświadcza, że funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem jest
adekwatny do skali oraz złożoności prowadzonej przez Bank działalności.
Profil ryzyka Banku, w ujęciu ilościowym Bank określa poprzez wskazanie udziału kapitału
wewnętrznego na poszczególne rodzaje ryzyka w funduszach własnych.

Na datę sporządzenia informacji profil ryzyka Banku przedstawiał się następująco:
Rodzaj ryzyka

Ryzyko kredytowe
Ryzyko rynkowe
Ryzyko operacyjne
Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
Ryzyko płynności
Ryzyko kapitałowe

5.

Wartość % w stosunku do
funduszy własnych

90,51
0,00
85,58
0,00
0,00
0,00

Liczba stanowisk dyrektorskich członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Poszczególni członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku nie sprawują funkcji w
zarządzie lub radzie nadzorczej innych podmiotów.
6.

Polityka wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Banku, strategia
zróżnicowania wyboru, informacja o odpowiedniości
Zarząd
Zarząd Banku ma charakter kolegialny.
Członkowie Zarządu Banku posiadają kompetencje do prowadzenia spraw Banku wynikające
z:
1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych
tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania
określonych stanowisk),
3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji.
Każdy z członków Zarządu Banku daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu
obowiązków.
Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegialnego Zarządu Banku, organu
zarządzającego, dopełniają się w taki sposób, aby możliwe było zapewnienie odpowiedniego
poziomu kolegialnego zarządzania Bankiem.
W składzie Zarządu Banku zapewniony jest udział osób, które władają językiem polskim oraz
wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego,
niezbędnymi w zarządzaniu Bankiem na polskim rynku finansowym.
Bank realizuje powyższe zasady poprzez stosowanie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski
Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tą materię, z
zachowaniem zasady proporcjonalności.
Zarząd Banku, działając w interesie Banku, ma na względzie cele oraz zasady prowadzenia
działalności przez Bank określone w przepisach prawa, regulacjach wewnętrznych oraz
rekomendacjach nadzorczych.

Zarząd Banku realizując przyjętą strategię działalności kieruje się bezpieczeństwem Banku.
Zarząd Banku jest jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością
Banku.
Zarządzanie działalnością Banku obejmuje w szczególności funkcje prowadzenia spraw,
planowania, organizowania, decydowania, kierowania oraz kontrolowania działalności
Banku.
W składzie Zarządu Banku jest wyodrębniona funkcja Prezesa Zarządu kierującego pracami
tego organu.
Członkowie Zarządu Banku ponoszą kolegialną odpowiedzialność za decyzje zastrzeżone do
kompetencji Zarządu, niezależnie od wprowadzenia wewnętrznego podziału
odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Banku pomiędzy członków Zarządu
lub delegowania określonych uprawnień na niższe szczeble kierownicze.
Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Banku
pomiędzy członków Zarządu Banku dokonywany jest w sposób przejrzysty i jednoznaczny
oraz został odzwierciedlony w regulacjach wewnętrznych. Podział ten nie prowadzi do
zbędnego nakładania się kompetencji członków Zarządu Banku lub wewnętrznych
konfliktów interesów.
Wewnętrzny
podział
odpowiedzialności
pomiędzy
członków
Zarządu
Banku nie prowadzi do sytuacji, w której określony obszar działalności Banku nie jest
przypisany do żadnego członka organu zarządzającego.
Posiedzenia Zarządu Banku odbywają się w języku polskim. W przypadku gdyby posiedzenia
Zarządu Bank nie odbywały się w języku polskim, zapewniona będzie niezbędna pomoc
tłumacza.
Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień Zarządu Banku
sporządzane są w języku polskim, a w przypadku gdyby nie były one sporządzane w języku
polskim, będą one tłumaczone na język polski.
Pełnienie funkcji członka Zarządu powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej
członka Zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka Zarządu, poza Bankiem nie
powinna prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie
wpływała na wykonywanie funkcji członka Zarządu.
Członek Zarządu Banku nie powinien być w szczególności członkiem organów innych
podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach
uniemożliwiałby mu rzetelne wykonywanie obowiązków w Banku.
Członek Zarządu Banku powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej
lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub
miałaby negatywny wpływ na jego reputację jako członka Zarządu Banku
Zasady ograniczania konfliktu interesów zostały określone w odpowiedniej regulacji
wewnętrznej określającej między innymi zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania
konfliktom interesów, a także zasady wyłączania członka Zarządu w przypadku zaistnienia
konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.
W przypadku niepełnego składu Zarządu Banku, Rada Nadzorcza Banku podejmuje
odpowiednie działania w celu jego niezwłocznego uzupełnienia.

Rada Nadzorcza.
Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają kompetencje do należytego wykonywania
obowiązków nadzorowania Banku wynikające z:
1) wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych
tytułów zawodowych lub stopni naukowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery
zawodowej),
2) doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania
określonych stanowisk),
3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji.
Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegialnej Radny Nadzorczej Banku
uzupełniają się w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni poziomu kolegialnego sprawowania
nadzoru nad wszystkimi obszarami działania Banku.
Każdy z członków Rady Nadzorczej Banku daje rękojmię należytego wykonywania
powierzonych mu obowiązków.
W składzie Rady Nadzorczej Banku wszystkie osoby władają językiem polskim oraz
wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego
niezbędnym w nadzorowaniu Banku na polskim rynku finansowym.
Bank realizuje powyższe zasady poprzez stosowanie przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski
Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego, regulujących tą materię, z
zachowaniem zasady proporcjonalności.
Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad sprawami Banku kierując się przy
wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Banku.
Rada Nadzorcza Banku posiada możliwość podejmowania na bieżąco niezbędnych czynności
nadzorczych w szczególności w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych lub
istotnych zmian poziomu ryzyka lub materializacji istotnych ryzyk w działalności Banku, a
także w zakresie sprawozdawczości finansowej, w tym wprowadzania istotnych zmian w
polityce rachunkowości mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej.
Rada Nadzorcza Banku oraz poszczególni jej członkowie przy wykonywaniu nadzoru kierują
się obiektywną oceną i osądem.
Skład liczebny Rady Nadzorczej Banku jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej
przez Bank działalności.
W składzie Rady Nadzorczej Banku wyodrębniona jest funkcja przewodniczącego, który
kieruje pracami Rady Nadzorczej. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku
dokonywany jest w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania zespołem.
Do składu Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, zgodnie z Prawem
spółdzielczym.
Jeśli członkowie Rady Nadzorczej Banku zgłoszą zdanie odrębne, informację oraz powody
zgłoszenia zamieszcza się w protokole.
Rada Nadzorcza Banku w ramach monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej
uzgadnia zasady przeprowadzania czynności przez podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych, w tym w zakresie proponowanego planu czynności.

Rada Nadzorcza Banku podczas przedstawiania wyników czynności rewizji finansowej przez
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wyraża swoją opinię o
sprawozdaniu finansowym, którego dotyczą czynności rewizji finansowej.
Współpraca Rady Nadzorczej Banku z podmiotem uprawionym do badania sprawozdań
finansowych jest udokumentowana. Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do
badania sprawozdań finansowych poddane jest ocenie rady nadzorczej Banku, który
informację o przyczynach tego rozwiązania zamieszcza w corocznym raporcie zawierającym
ocenę sprawozdań finansowych Banku.

Każdy z członków Rady Nadzorczej Banku powinien wykonywać swoją funkcję w sposób
aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę Rady Nadzorczej.
Niezbędny
poziom
zaangażowania
przejawia
się
w
poświęcaniu
czasu
w wymiarze umożliwiającym należyte wykonywanie zadań rady nadzorczej Banku.
Pozostała aktywność zawodowa członka Rady Nadzorczej Banku nie odbywa się z
uszczerbkiem dla jakości i efektywności sprawowanego nadzoru.
Członek Rady Nadzorczej Banku powstrzymuje się od podejmowania aktywności zawodowej
lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny
sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej Banku.
Zasady ograniczania konfliktu interesów określone są w odpowiednich regulacjach
wewnętrznej określających między innymi zasady identyfikacji, zarządzania oraz
zapobiegania konfliktom interesów, a także zasady wyłączania członka Rady Nadzorczej
Banku w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.
W przypadku gdyby posiedzenia Rady Nadzorczej Bank nie odbywały się w języku polskim,
zapewniona będzie niezbędna pomoc tłumacza.
Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień Rady
Nadzorczej Banku powinny być sporządzane w języku polskim, a w przypadku gdyby nie
były one sporządzane w języku polskim, będą one tłumaczone na język polski.
Nadzór wykonywany przez Radę Nadzorczą Banku ma charakter stały,
a posiedzenia Rady Nadzorczej Banku odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż
co dwa miesiące.
W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru nadużyć, poważnych błędów, w
tym mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej lub innych poważnych
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie
działania, w szczególności powinna zażądać od Zarządu Banku wyjaśnień i zalecić mu
wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających wystąpieniu podobnych
nieprawidłowości w przyszłości.
Rada Nadzorcza Banku, jeżeli jest to niezbędne dla sprawowania prawidłowego i
efektywnego nadzoru, może wystąpić do Zarządu Banku o powołanie wybranego podmiotu
zewnętrznego w celu przeprowadzenia określonych analiz lub zasięgnięcia jego opinii w
określonych sprawach.
W przypadku niepełnego składu Rady Nadzorczej Banku, mniejszego niż minimalna liczba
członków wskazana w Statucie, konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania

Przedstawicieli w celu niezwłocznego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza
Banku będzie dokonywała regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym
dokumentem, a wyniki tej oceny będą udostępniane na stronie internetowej Banku oraz
przekazywane pozostałym organom Banku.
7.

Informacja o Komitetach powołanych w Banku

W Banku funkcjonują następujące komitety, pełniące rolę doradczą w zarządzaniu ryzykiem:
 Komitet Kredytowy, który spotyka się w miarę potrzeb;
 Komitet Audytu, wyodrębniony w strukturze Rady Nadzorczej.
8. System przepływu informacji w zakresie ryzyka stosowany w Banku
System przepływu informacji w zakresie ryzyka dotyczy głównie istotnych rodzajów ryzyka i
odbywa się zgodnie z wewnętrzną procedurą Banku.
W ramach informacji zarządczej z obszaru każdego ryzyka sprawozdawane są:
 wyniki pomiaru ryzyka (wynikające z pomiarów opisanych w części II.3), w tym
wyniki testów warunków skrajnych,
 informacja o realizacji przyjętych w Banku limitów,
 wnioski dla Zarządu i Rady Nadzorczej.
Raporty z zakresu ryzyka płynności pozwalają Zarządowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:
1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów;
2) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności;
3) ocenę skutków podejmowanych decyzji;
4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka.
Co do zasady raporty z ryzyka płynności dla Zarządu sporządzane są z częstotliwością
przynajmniej miesięczną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością przynajmniej kwartalną.
III. Fundusze własne
1.
Lp
*
1
2
3
3a
3b
4
5a
6
7
7a
8
17

Budowa funduszy własnych
Pozycja
Instrumenty kapitałowe
Zyski zatrzymane
Skumulowane inne całkowite dochody
Fundusze ogólne ryzyka bankowego
Kapitał rezerwowy
Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 484 ust. 3
przeznaczone do wycofania z kapitału podstawowego Tier I
Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu
wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń i dywidend
Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi
Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna)
Dodatkowe odliczenie z tytułu rezerw
Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z
tytułu odroczonego podatku dochodowego) (kwota ujemna)
Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

Kwota
680 220,00

6 023 542,57

6 703 762,57

-18 794,42

18

19

21

22
23
25
25a
25
b
26

27
28
29
33
36
39

40

41a
41
b
42
43

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 I podmiotów sektora
finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te
podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna)
Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały
kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów
sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te
podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna)
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)
Kwota przekraczająca próg 15% (kwota ujemna)
W tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie instrumenty
w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty
W tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające
z różnic przejściowych
Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna)
Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane z pozycjami
kapitału podstawowego Tier I (kwota ujemna)
Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat
zgodnie z art. 467 i 468
W tym: 20% filtr dla niezrealizowanego zysku 1
W tym: 20% filtr dla niezrealizowanego zysku 2
Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym Tier I
które przekraczają wartość kapitału dodatkowego Tier I instytucji (kwota
ujemna)
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 484 ust. 4 i
powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału
dodatkowego Tier I
Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami regulacyjnymi
Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych instrumentach
dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota
przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji
krótkich) (kwota ujemna)
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe
we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I podmiotów
sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te
podmioty (kwota przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna)
Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier I w
odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier I w okresie
przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) nr 575/2013
Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier I w
odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier II w okresie
przejściowym zgodnie z art. 475 rozporządzenia (UE) nr 575/2013
Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II które
przekraczają wartość kapitału Tier II instytucji (wartość ujemna)
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier I

-18 794,42
6 684 968,15

-18 794,42

-18 794,42

44
45
46
47
50
51
54

55

56a
56
b
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
67a
68
72

73

75

80

Kapitał dodatkowy Tier I
Kapitał Tier I
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne
Kwota kwalifikujących się pozycji o których mowa w art. 484 ust. 5 i
powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału Tier II
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego
Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi
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 kwalifikowanych pozycji
krótkich) (kwota ujemna)
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 kwalifikowanych pozycji
krótkich) (kwota ujemna)
Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do
odliczeń od kapitału podstawowego Tier I w okresie przejściowym
zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) nr 575/2013
Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do
odliczeń od kapitału dodatkowego Tier I w okresie przejściowym
zgodnie z art. 475 rozporządzenia (UE) nr 575/2013
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II
Kapitał Tier II
Łączny kapitał
Aktywa ważone ryzykiem razem
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty
ekspozycji na ryzyko)
Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)
Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący
kapitału podstawowego Tier I 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)
W tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego
W tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego
W tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego
W tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor
innych instytucji o znaczeniu systemowym
Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia buforów
(wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)
Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów sektora
finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te
podmioty (kwota poniżej progu 10% oraz po odliczeniu
kwalifikowanych pozycji krótkich)
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe
w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora
finansowego jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te
podmioty (kwota poniżej progu 10% oraz po odliczeniu
kwalifikowanych pozycji krótkich)
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
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale podstawowym

6 684 968,15

6 684 968,15
60 707 907,00
11,01%
11,01%
11,01%
5,50%

2,5%
0%
0%
0%
6,00%

81
82
83
84
85

Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania
Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze względu na pułap
(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności)
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w kapitale
Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania
Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze względu na pułap
(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności)
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale Tier II
będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania
Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap (nadwyżka
ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności)

*) numeracja zgodna z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat
funduszy własnych instytucji

2.

Ogólny opis cech instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

Gromadzenie i powiększanie kapitału własnego Banku jest formą wewnętrznego
finansowania jego potrzeb. Bank tworzy następujące fundusze:
- udziałowy;
- zasobowy;
- z aktualizacji wyceny.
Wartość jednego udziału wynosi 10 zł , udziałowiec powinien posiadać minimum 10
udziałów.
3. Informacja w zakresie instrumentów kapitałowych zaliczanych do kapitału
dodatkowego Tier i kapitału Tier II zgodnie z poniższym wzorem
Bank nie wyemitował obligacji
IV. Wymogi kapitałowe
1.

Metoda
szacowania
kapitału wewnętrznego oraz przyjęty przez Bank poziom adekwatności kapitałowej

Bank dokonuje agregacji wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka uznane za
istotne w oparciu o metodę minimalnego wymogu kapitałowego.
Poziomem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego jest wyliczony regulacyjny
wymóg kapitałowy.
Bank wyznacza regulacyjny wymóg kapitałowy dla ryzyka:
a) kredytowego, w oparciu o metodę standardową,
b) operacyjnego, w oparciu o metodę wskaźnika bazowego,
c) walutowego. w oparciu o metodę de mini mis.
Następnie Bank ocenia, czy regulacyjny wymóg kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko
kredytowe, operacyjne i walutowe i jeżeli jest to konieczne, to, zgodnie z obowiązującymi w
Banku zasadami szacowania kapitału wewnętrznego, oblicza dodatkowy wymóg kapitałowy
na te ryzyka.

Kapitał wewnętrzny stanowi sumę regulacyjnego wymogu kapitałowego, dodatkowych
wymogów kapitałowych, o których mowa w ust. 3, oraz wymogów kapitałowych na pozostałe
istotne rodzaje ryzyka obliczonych zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami szacowania
kapitału wewnętrznego.
Celem strategicznym Banku w zakresie poziomu adekwatności kapitałowej jest utrzymywanie
relacji kapitału wewnętrznego w stosunku do funduszy własnych na minimalnym poziomie 94
% , na datę informacji relacja wynosiła 77,36%.
W 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego nie nałożyła na Bank obowiązku utrzymywania
dodatkowych wymogów kapitałowych.
2.

Regulacyjny
kapitałowy na ryzyko kredytowe w podziale na kategorie ekspozycji

Wartość aktywów ważonych
ryzykiem
tys. zł
0,00

Wymóg kapitałowy
tys. zł

ekspozycje wobec rządów centralnych lub
banków centralnych
ekspozycje wobec samorządów regionalnych
1 667 316,00
lub władz lokalnych
ekspozycje wobec podmiotów sektora
1 310,00
publicznego
ekspozycje wobec instytucji
356 989,00,00
ekspozycje wobec przedsiębiorstw
11 834 692,00
ekspozycje detaliczne
31 773 952,00
ekspozycje zabezpieczone hipotekami na
2 795 556,00
nieruchomościach
ekspozycje, których dotyczy niewykonanie
554 208,00
zobowiązania
ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa
0,00
lub udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego
inwestowania
ekspozycje kapitałowe
608 200,00
pozycje związane ze szczególnie wysokim
0,00
ryzykiem
inne pozycje
2 536 532,00
Razem regulacyjny wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe

3.

0,00
133 385,00
105,00
28 559,00
946 775,00
2 541 916,00
223 644,00
44 337,00
0,00
48 656,00
0,00
202 923,00
4 170 300,00

Łączne
kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego, walutowego i operacyjnego
Ryzyko
 kredytowe
 operacyjne
 walutowe
RAZEM

wymóg

Regulacyjny wymóg kapitałowy
tys. zł
4 173 364,99
686 333,00
0,00
4 859 697,99

wymogi

V. Ryzyko kredytowe
1.

Definicja dla należności
przeterminowanych i zagrożonych, podejścia w zakresie korekt wartości i rezerw
celowych/odpisów dotyczących odsetek, w tym również rezerwy na ryzyko

1. Bank dokonuje przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych w oparciu o terminowość
spłat rat kapitałowych i odsetek nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym opóźnienie w
spłacie części należnej raty kapitałowej lub odsetkowej, w kwocie nieprzekraczającej
200 zł, nie wymaga przeklasyfikowania ekspozycji kredytowej do wyższej kategorii ryzyka.
2. Wyznaczenie ilości dni przeterminowania, przeklasyfikowanie i utworzenie rezerw
celowych dokonywane jest automatycznie przez system informatyczny Banku.
3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Banku dokonywane jest badanie:
1) czy system funkcjonował w określonym w ust. 1 dniu i zakresie;
2) czy prawidłowo zostały dokonane obliczenia ilości dni przeterminowania;
3) czy prawidłowo dokonane zostało zaliczenie do odpowiedniej grupy ryzyka;
4) czy prawidłowo zostały naliczone rezerwy celowe, w tym prawidłowość
uwzględniania zabezpieczenia umniejszające podstawę tworzenia rezerw celowych.
Należnościami zagrożonymi są ekspozycje kredytowe zaliczone do kategorii poniżej
standardu, wątpliwej i straconej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie
zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
Bank tworzy rezerwy celowe na ekspozycje zagrożone oraz odpisy na odsetki od tych
ekspozycji w wysokości:
 20% w zakresie ekspozycji w kategorii poniżej standardu,
 50% w zakresie ekspozycji w kategorii wątpliwej,
 100% w zakresie ekspozycji w kategorii straconej,
po uwzględnieniu pomniejszeń podstawy naliczania rezerw i odpisów.
Bank nie tworzy rezerwy na ryzyko ogólne.
2.

Klasy
kredytowych, w tym klasy istotne

Bank dokonuje podziału ekspozycji kredytowych na następujące klasy/kategorie:

ekspozycji

Limity odniesieniowe - możliwy udział struktury w obligu kredytowym i sumie bilansowej
analiza na dzień

31.12.2018
dane w zł

Lp.

Rodzaj kredytów

1

kredyty konsumenckie (z wyłączeniem limitów w ROR)

2

Wartość na dzień
analizy

Udział % w obligu
kredytowym

Limit % udziału w
Poziom wykorzystania
obligu kredytowym
limitu
(max)

19 957 399,19

25,14%

25,00%

100,55%

Kredyty inwestycyjne rolnicze

8 967 464,52

11,29%

20,00%

56,47%

3

Kredyty obrotowe rolnicze (z wyłączeniem kredytów w
RB)

2 231 133,91

2,81%

5,00%

56,20%

4

Kredyty podmiotów gospodarczych

12 236 702,98

15,41%

25,00%

61,65%

5

Kredyty inwestycyjne w ramach działalności
gospodarczej

6 888 888,86

8,68%

20,00%

43,38%

6

Kredyty obrotowe w ramach działalności gospodarczej
(z wyłączeniem kredytów w RB)

2 944 263,05

3,71%

20,00%

18,54%

7

Kredyty w rachunku bieżącym w ramach działalności
gospodarczej

2 327 366,24

2,93%

10,00%

29,31%

8

Kredyty zagrożone

2 779 541,87

3,50%

8,00%

43,76%

9

Obligo kredytowe

79 395 102,99

Lp.

Rodzaj kredytów

Wartość na dzień
analizy

Udział % w obligu
kredytowym

Limit % udziału w
Poziom
obligu kredytowym
wykorzystania limitu
(max)

1

Detaliczne ekspozycje kredytowe (DEK)

14 444 540,87

18,19%

30,00%

60,64%

2

Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie
(EKZH)

47 240 563,86

59,50%

65,00%

91,54%

Lp.
1
2

Rodzaj kredytów

Wartość na dzień
analizy

Detaliczne ekspozycje kredytowe zagrożone
Ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie
zagrożone

3.

Udział % w obligu
kredytowym

Limit % udziału w
Poziom
obligu kredytowym
wykorzystania limitu
(max)

393 304,06

2,72%

10,00%

27,23%

599 351,75

1,27%

8,00%

15,86%

Struktura geograficzna
ekspozycji kredytowych

Bank dokonuje podziału ekspozycji kredytowych na następujące regiony geograficzne:
Region geograficzny
Województwo lubuskie

4.

wartość
tys. zł
144 668,00

Struktura

branżowa

ekspozycji kredytowych
Bank dokonuje podziału ekspozycji kredytowych na następujące branże (według Polskiej
Klasyfikacji Działalności, z wyłączeniem ekspozycji kredytowej wobec konsumentów):

Wiel kości raportowane
Portfel
Sektor gospodarki

Grupa ryzyka

Kapitał

Odsetki

ESP

kredytowy
brutto

1

2

normalna
Administracja pub liczn a
i ob rona narodowa;
ob ow iązkowe
zabezpieczenia społeczn e

Bu downictwo

pojazdów
samochodowych,
włączając motocykle

Hotele i restauracje

8 796 575,31

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

straconej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

Suma

8 227 314,00

0,00

738,69

8 226 575, 31

0,00

570 000,00

8 796 575,31

normalna

1 535 992,37

271, 83

3 574,84

1 532 689, 36

0,00

18 180,63

1 550 869,99

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

495 386,38

3 928, 67

0, 00

499 315, 05

495 386,38

0,00

3 928,67

2 031 378,75

4 200, 50

3 574,84

2 032 004, 41

495 386,38

18 180,63

1 554 798,66

normalna

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

50 000,00

50 000, 00

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

straconej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

Suma

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

50 000,00

50 000, 00

3 053 216,12

12 470, 43

19 673, 69

3 046 012, 86

0,00

281 253,72

3 327 266,58

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

285 254,97

3 216, 00

0, 00

288 470, 97

117 162,99

0,00

171 307, 98

wątpliwej
straconej

6 015, 00

2 269, 00

164,30

8 119,70

8 284,00

0,00

-164,30

3 344 486,09

17 955, 43

19 837, 99

3 342 603, 53

125 446,99

281 253,72

3 498 410,26

normalna

2 082 461,22

1 927, 24

22 497, 57

2 061 890, 89

0,00

276 900,00

2 338 790,89

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

straconej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

2 082 461,22

1 927, 24

22 497, 57

2 061 890, 89

0,00

276 900,00

2 338 790,89

270 607,16

0,00

37,99

270 569, 17

0,00

79 801,81

350 370, 98

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

104 284,00

869, 03

3 093,75

102 059, 28

434, 52

0,00

101 624, 76

wątpliwej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

Suma

374 891,16

869, 03

3 131,74

372 628, 45

434, 52

79 801,81

451 995, 74

normalna

133 739,43

21,75

1 854,51

131 906, 67

0,00

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

stracone

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

133 739,43

21,75

1 854,51

131 906, 67

0,00

0,00

131 906, 67

normalna

przemysłowe

2 640 481,57

7 521, 12

19 932, 07

2 628 070, 62

0,00

30 000,00

2 658 070,62

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

243 187,48

28 480, 74

9 853,82

261 814, 40

243 187,43

0,00

18 626, 97

Suma

2 883 669,05

36 001, 86

29 785, 89

2 889 885, 02

243 187,43

30 000,00

2 676 697,59

normalna

5 791 225,87

12 914, 60

69 955, 77

5 734 184, 70

0,00

85 597,09

5 819 781,79

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

78 945,88

18 324, 28

0, 00

97 270,16

78 945,88

0,00

18 324, 28

Suma

5 870 171,75

normalna

stracone

Roln ik uprawa roślin

Transport i gospodarka
magazyn owa; In formacja
i komunikacja

31 238, 88

69 955, 77

5 831 454, 86

78 945,88

85 597,09

5 838 106,07

4 759 865,36

17 444, 10

49 845, 07

4 727 464, 39

0,00

246 882,35

4 974 346,74

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwe

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

stracona

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

Suma

4 759 865,36

17 444, 10

49 845, 07

4 727 464, 39

0,00

246 882,35

4 974 346,74

normalnej

1 442 014,66

884, 53

4 447,16

1 438 452, 03

0,00

657 275,78

2 095 727,81

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

straconej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

1 442 014,66

884, 53

4 447,16

1 438 452, 03

0,00

657 275,78

2 095 727,81

Suma
normalnej

Usługi

Pozostałe

1 698, 11

182 598,94

5 974,74

178 322, 31

0,00

0,00

178 322, 31

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

straconej

629 763,73

0,00

0, 00

629 763, 73

629 763,73

0,00

0,00

Suma

631 461,84

182 598,94

5 974,74

808 086, 04

629 763,73

0,00

178 322, 31

normalnej

173 518,70

418, 87

2 299,99

171 637, 58

0,00

0,00

171 637, 58

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwej

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

13 600,00

0,00

0, 00

13 600,00

13 600,00

0,00

0,00

187 118,70

418, 87

2 299,99

185 237, 58

13 600,00

0,00

171 637, 58

straconej
Suma
normalne

Osob y fizyczne

131 906, 67

pod obserwacją

stracone

Roln ik pozostały

0,00

Suma

Suma

Przetwórstwo

9

570 000,00

stracone

pomoc społeczn a

8
0,00

normalna

Opieka zdrowotna i

ekspozycji

7

8 226 575, 31

Suma

Ku ltu ra i rozrywka

6
738,69

normalna
Handel hu rtow y i

5

Wartość netto

pozabilansowe

0,00

Suma

detaliczn y; naprawa

4

Zobowiązania

aktualizujący

8 227 314,00

straconej

En ergia i woda

3

Rezerwa i odpis

46 503 018, 90

86 890, 98

790 647, 59

45 799 262, 29

313 097,04

1 456 551,09

46 942 716,34

pod obserwacją

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

poniżej standardu

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

wątpliwe

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0,00

923 512,07

226 040,79

7 532,97

1 142 019, 89

923 512,07

0,00

218 507, 82

47 426 530, 97

312 931,77

798 180, 56

46 941 282, 18

1 236 609,11

1 456 551,09

47 161 224,16

79 395 102,98

606 492, 90

1 012 124, 52

78 989 471, 36

2 823 374,04

3 752 442, 47

79 918 539, 79

stracone
Suma
RAZEM:

5.

Struktura

ekspozycji

kredytowych według terminów zapadalności
Podział ekspozycji kredytowych według terminów zapadalności przedstawia się następująco:
wartość
tys. zł
2 244 467,46
2 413 303,24
8 905 706,08
28 325 059,11
16 083 880,82
17 466 110,27
3 956 576,00
79 395 102,98

Termin zapadalności
do 1 miesiąca
1 – 3 miesięcy
3 – 12 miesięcy
1 rok – 5 lat
5 lat – 10 lat
10 lat – 20 lat
powyżej 20 lat
RAZEM

6.

Struktura ekspozycji
zagrożonych według kategorii dla istotnych regionów geograficznych i branż

Podział ekspozycji kredytowych zagrożonych dla istotnych regionów geograficznych i branż
przedstawia się następująco:
Termin zapadalności
Istotny region geograficzny
Województwo lubuskie
Istotna branża
Osoby fizyczne

7.

Poniżej
standardu

wątpliwe

Stracone

0,00

389 538,97

2 390 002,90

0,00

0,00

837 508,17

Zmiana stanu korekt i
rezerw/odpisów z tytułu ekspozycji zagrożonych wraz z saldem początkowym i
końcowym
Kategoria

Poniżej standardu
Wątpliwe
Stracone

Saldo początkowe
Rezerwy celowe
Odpisy na odsetki
121,93
0,46
117 754,67
907,20
2 342 484,80
341 739,39

Saldo końcowe
Rezerwy celowe
Odpisy na odsetki
0,00
0,00
115 554,99
2 042,52
2 390 002,90
461 642,42

VI. Techniki ograniczania ryzyka kredytowego
Techniki redukcji ryzyka kredytowego Bank stosuje w zakresie
tworzenia rezerw celowych i odpisów na odsetki – w zakresie pomniejszania podstawy ich
naliczania:

Rodzaj zabezpieczenia

Wartość ekspozycji kredytowych (bilansowa brutto) dla
których Bank stosuje pomniejszenie podstawy
naliczania rezerw celowych
tys. zł

Hipoteka na nieruchomości

1 485 364,00

VII.Ryzyko rynkowe
Kwota wymogu kapitałowego w zakresie ryzyka walutowego według stanu na datę
sporządzania informacji wynosi 0,00 tys.zł.
VIII. Ryzyko operacyjne
Bank wyznacza wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne metodą wskaźnika podstawowego.
Kwota wymogu kapitałowego w zakresie ryzyka operacyjnego według stanu na datę
sporządzania informacji wynosi 686 tys.zł.
Wartość strat brutto wynikających z ryzyka operacyjnego w 2018 roku wynosi 135 725,28 zł
IX. Ekspozycje kapitałowe
Ekspozycje kapitałowe wedle zamiaru ich nabycia oraz opis stosowanych metod wycen i
zasad rachunkowości dla tych ekspozycji:
Rodzaj ekspozycji
akcje SGB-Banku S.A.

Kwota zakupiona ze względu na:
 zyski kapitałowe
 zamiar strategiczny
zamiar strategiczny 91 000,00

Zasady wyceny
bilansowa

Wartość bilansowa i godziwa posiadanych papierów wartościowych:
Rodzaj ekspozycji
akcje SGB-Banku S.A.

Wartość bilansowa
698 000,00

Wartość godziwa
698 000,00

X. Ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym
Ryzyko stopy procentowej w Banku wynika głównie z niedopasowania terminów
przeszacowania aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych oraz
niedopasowania tych pozycji ze względu na stopy referencyjne.
W Banku występuje nadwyżka aktywów nad pasywami wrażliwymi na zmiany stóp
procentowych, która wynosi 3,98% sumy bilansowej.
Spadek stóp procentowych o 200 punktów bazowych obniża wynik odsetkowy Banku o: 122
tys.zł.
Spadek stóp procentowych o 200 punktów bazowych zmienia bilansową wartość kapitału o
120,33 tys.zł.
XI. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń
Podstawą systemu wynagradzania jest płaca zasadnicza.
Wprowadza się do obowiązującego w Banku systemu wynagradzania zmienny składnik
wynagrodzenia w rozumieniu Uchwały, w postaci regulaminowej premii rocznej.

Regulaminowa premia roczna, przyznawana jest na podstawie oceny efektów pracy
członka Zarządu przy zastosowaniu kryteriów wskazanych Polityce Zmiennych składników
wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Rzepinie.
W razie powstania straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia albo powstania
niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności, gdy Bank jest w likwidacji lub
ogłoszono upadłość Banku, Rada Nadzorcza może wstrzymać, obniżyć lub nie przyznać
regulaminowej premii rocznej.
W przypadku negatywnej oceny efektów pracy członka Zarządu Rada Nadzorcza może
zmniejszyć lub nie przyznawać regulaminowej premii rocznej,
Do stanowisk kierowniczych w Banku zalicza się stanowiska, na których zatrudnione
osoby posiadają kompetencje do podejmowania decyzji w wysokości powyżej 10.000,00 zł,
Osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku w rozumieniu niniejszej polityki są
członkowie Zarządu Banku.
W oparciu o powyższe kryteria Naczelnik Wydziału Ekonomicznego corocznie
dokonuje weryfikacji wykazu stanowisk kierowniczych, udokumentowanej pisemną analizą.
Wysokość regulaminowej premii rocznej nie może stanowić znaczącej części wynagrodzenia
członka Zarządu Banku.
Wysokość regulaminowej premii rocznej członków Zarządu Banku ustalana jest w
ramach funduszu premiowego dla członków Zarządu Banku w wysokości równej 10%
rocznego zweryfikowanego wyniku finansowego netto.
Wysokość regulaminowej premii rocznej wyniesie nie więcej niż 1/12 wynagrodzenia
zasadniczego osiągniętego przez daną osobę w roku podlegającym ocenie
Wyszczególnienie
1

Członkowie Zarządu

Wynagrodzenia za 2018 rok
Obciążające koszty (w zł)

Wypłacone z zysku (w zł)

2

3

416 275,36

0,00

XII.Ryzyko płynności
Zarządzanie ryzykiem płynności zostało podzielone na dwa poziomy:
 zarządzania ryzykiem w działalności operacyjnej, w ramach którego:
- komórka zarządzająca stanem gotówki odpowiada za zarządzanie płynnością
krótkoterminową
- Oddziały Banku odpowiadają za gromadzenie depozytów i udzielania kredytów
 za zarządzanie ryzykiem, w ramach którego Wydział Analiz odpowiada za
identyfikację, pomiar, kontrolę i sprawozdawanie.
W Banku został Wydział Analiz, który pełni rolę doradczą w procesie zarządzania ryzykiem
płynności, w tym:
1) opiniuje poziom limitów,
2) identyfikuje i zgłasza potrzeby zmian w polityce płynnościowej Banku,
3) wydaje rekomendacje dla komórki zarządzającej mające na celu właściwe kształtowanie
poziomu ryzyka płynności Banku,
4) ocenia poziom ryzyka płynności Banku i wydaje rekomendacje Zarządowi.

Głównym źródłem finansowania działalności Banku są depozyty podmiotów niefinansowych.
Bank posiada i aktualizuje w okresach rocznych plan pozyskiwania i utrzymywania
depozytów.
Bank dostosowuje skalę działania do możliwości zapewnienia stabilnego finansowania.
Bank zakłada możliwość pozyskiwania dodatkowym źródeł środków z Banku Zrzeszającego
na zasadach i w zakresie możliwości Banku Zrzeszającego;
W sytuacji awaryjnej, dodatkowym źródłem finansowania mogą być środki uzyskane w
ramach Minimum Depozytowego lub Funduszu Pomocowego na zasadach określonych w
Umowie Systemu Ochrony SGB, a także pozyskanie kredytu refinansowego w Narodowym
Banku Polskim.
Bank jest członkiem Zrzeszenia SGB oraz Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB. W związku
z tym, zarządzanie ryzykiem płynności odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi w
Zrzeszeniu i Systemie.
Bank Zrzeszający realizuje następujące zadania:
1) prowadzenie rozliczeń pieniężnych Banków Spółdzielczych,
2) zabezpieczanie Banków Spółdzielczych przed ryzykiem związanym z zakłóceniami w
realizacji rozliczeń międzybankowych,
3) zabezpieczanie płynności śróddziennej dla Banków Spółdzielczych,
4) prowadzenie rachunków bieżących Banków Spółdzielczych,
5) udzielanie kredytów w rachunku bieżącym Bankom Spółdzielczym zgodnie z regulacjami
wewnętrznymi Banku Zrzeszającego,
6) gromadzenie nadwyżek środków Banków Spółdzielczych,
7) prowadzenie rachunków Minimum Depozytowego,
8) utrzymywanie aktywów płynnych stanowiących pokrycie środków Minimum
Depozytowego zgodnie z § 11 ust. 3,
9) wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia płynności (LCR),
zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 17 ust. 2,
10) pośredniczenie w zakupie przez Banki Spółdzielcze papierów wartościowych w ramach
limitów ustalonych przez Spółdzielnię,
11) przeprowadzanie „zagregowanych” testów warunków skrajnych i awaryjnych planów
płynności,
12) wsparcie Banków Spółdzielczych w zakresie narzędzi analitycznych służących pomiarowi
ryzyka płynności, w tym wyznaczanie krzywej krańcowego kosztu finansowania.
Jednostka zarządzająca Systemem Ochrony realizuje następujące zadania:
1) udzielanie pomocy płynnościowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowiązującymi w
Systemie Ochrony,
2) wyznaczanie minimalnego zasobu aktywów płynnych w Systemie Ochrony (m.in. poprzez
aktualizację kwoty Minimum Depozytowego),
3) ustalanie limitów ryzyka płynności w Systemie Ochrony;
4) monitorowanie poziomu płynności Uczestników na zasadzie indywidualnej i
zagregowanej,
5) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku płynności pomiędzy Uczestnikami,
6) opracowanie procedur wzorcowych dotyczących zarządzania ryzykiem płynności.
Nadwyżki środków niewykorzystane na działalność kredytową lub nie przeznaczone przez
Bank na zakup innych aktywów (w tym aktywów płynnych) gromadzi Bank Zrzeszający.
Bank może w inny sposób zagospodarować nadwyżkę środków tylko za zgodą Banku
Zrzeszającego.

Na datę sporządzania niniejszej informacji Bank wykazywał nadwyżkę płynności (rozumianą
jako maksymalna kwota środków, o którą mogą zostać zmniejszone aktywa płynne, aby
regulacyjne miary płynności nie spadły poniżej wymaganego minimum:
Nazwa nadwyżki
Nadzorcza miara płynności krótkoterminowej ponad minimum – nadwyżka
podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności (bez uwzględnienia
zobowiązań pozabilansowych otrzymanych)
LCR ponad minimum – nadwyżka aktywów płynnych

Wskaźnik w%
0,20
0,70

Wielkość miar płynności oraz wskaźnika LCR przedstawiają się następująco:
Nazwa
Nadzorcza miara płynności krótkoterminowej
Nadzorcza miara płynności długoterminowej
Wskaźnik LCR

Wielkość
0,46
2,31
3,62

Obowiązujący poziom
0,20%
1,00%
0,70%

Urealniona luka płynności dla pierwszych trzech przedziałów z uwzględnieniem pozycji
bilansowych i pozabilansowych oraz skumulowane luki płynności przedstawiają się
następująco:
na dzień

LUKA

<= 1 tygodnia

Aktywa (PLN, waluta)

Sektor finansowy
Sektor niefinansowy
gospodarstwa domowe
pozostałe podmioty

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

> 1 roku <= 2 lat

> 2 lat <= 5 lat

> 5 lat <= 10 lat

> 10 lat <= 20 lat

> 20 lat

1 673

2 973

5 933

8 814

19 512

16 084

17 466

3 957

40 314
39 690
584
40

1 673
0
1 422
251

2 973
0
2 682
291

5 933
0
5 351
581

8 814
0
7 710
1 103

19 512
0
17 479
2 032

16 084
0
13 886
2 198

17 466
0
15 736
1 730

3 957
0
3 957
0

3 033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 759

1 393

7 638

8 488

1 962

534

778

487

449

0

125 082
0
96 836
82 606
14 230
28 246

1 393
0
1 393
1 308
84
0

7 635
0
7 635
6 566
1 069
0

8 415
0
8 415
8 095
320
0

1 813
0
1 813
1 798
15
0

260
0
260
260
0
0

70
0
70
70
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

8 067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 610
1 610

0
0

3
3

73
54

149
12

273
41

708
578

487
439

449
430

0
0

0

0

0

18

138

232

130

48

20

Pozostałe pasywa
Zobowiązania pozabilansowe (udzielone)
dotyczące finansowania

gwarancyjne

WSKAŹNIK (w przedziałach)

> 6 miesięcy <= 1
roku

40 314

Pozostałe aktywa
Zobowiązania pozabilansowe (otrzymane)

Zobowiązania

> 3 miesięcy <= 6
miesięcy

36 757
34 396
2 361
0

Sektor finansowy
Sektor niefinansowy
Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Pasywa (PLN, waluta)

31.12.2018
> 1 miesiąca <= 3
miesięcy

39 790

Należności

LUKA (w przedziałach)

> 1 tygodnia <= 1
miesiąca

38 922

-5 965

-5 514

3 970

8 280

18 734

15 597

17 017

3 957

0,30

28,95

0,22

0,35

3,02

16,52

25,08

33,05

38,90

0,00

AKTYWA SKUMULOWANE (od początku)

39 790

80 105

81 777

84 750

90 683

99 497

119 008

135 092

152 558

PASYWA SKUMULOWANE (od początku)

134 759

136 152

143 790

152 277

154 240

154 773

155 551

156 038

156 487

LUKA SKUMULOWANA (od początku)
WSKAŹNIK SKUMULOWANY (od początku)

156 487

-56 047

-62 012

-67 527

-63 557

-55 277

-36 543

-20 946

-3 929

28

0,30

0,59

0,57

0,56

0,59

0,64

0,77

0,87

0,97

1,00

156 515

116 724

76 410

74 737

71 764

65 832

57 018

37 507

21 423

PASYWA SKUMULOWANE (od końca)

156 487

21 727

20 335

12 697

4 210

2 247

1 714

936

449

WSKAŹNIK SKUMULOWANY (od końca)

156 515

-94 969

AKTYWA SKUMULOWANE (od końca)

LUKA SKUMULOWANA (od końca)

0

-94 969

3 957
0

28

94 997

56 075

62 040

67 554

63 584

55 304

36 571

20 974

3 957

1,00

5,37

3,76

5,89

17,05

29,29

33,27

40,09

47,71

0,00

Na datę sporządzania niniejszej informacji Bank posiadał możliwość skorzystania z
następujących, dodatkowych źródeł finansowania: (wypisać z rejestru alternatywnych źródeł
finansowania)
Rodzaj
otwarte niewykorzystane limity kredytu w rachunku
bieżącym w Banku Zrzeszającym
otwarty niewykorzystany limit kredytu
rewolwingowego w Banku Zrzeszającym
pożyczka płynnościowa z Funduszu Pomocowego
lokata płynnościowa ze środków Minimum
Depozytowego

Kwota

Warunki dostępu

1 500 000,00

w ciągu 1 dnia

0,00

w ciągu 1 dnia

0,00

w sytuacji awaryjnej

5 000 000,00

w sytuacji awaryjnej

Przyczyny, które mogą spowodować narażenie Banku na ryzyko płynności to:
 niedopasowanie terminów zapadalności aktywów do terminów zapadalności pasywów i
istnienie niekorzystnej skumulowanej luki płynności w poszczególnych przedziałach,
 przedterminowe wycofywanie depozytów przez klientów zaburzające prognozy
przypływów pieniężnych Banku,
 nadmierna koncentracja depozytów pod względem dużych kontrahentów,
 znaczące zaangażowanie depozytowe osób wewnętrznych Banku,
 konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego
zapotrzebowania na środki,
 wadliwe plany awaryjne płynności nie uwzględniające szokowych zachowań klientów,
 niski stosunek depozytów, w tym depozytów stabilnych do akcji kredytowej Banku,
 niewystarczające fundusze własne do finansowania aktywów strukturalnie niepłynnych,
 ryzyko reputacji.
Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez:
 ograniczanie depozytów dużych deponentów,
 różne terminy wymagalności depozytów,
 różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące.
Bank ograniczania ryzyka płynności poprzez:
 stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności, w tym wewnętrznych limitów
systemu ochrony,
 systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności zapewniającego niezakłócone
prowadzenie działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
 lokowanie nadwyżek w aktywa płynne, które mają za zadanie zapewnienie przetrwanie w
sytuacji skrajnej,
 przystąpienie do Systemu Ochrony SGB, które zapewnia w uzasadnionych przypadkach
pomoc płynnościową z Funduszu Pomocowego,
 utrzymywanie Minimum Depozytowego w Banku Zrzeszającym,
 określanie prognoz nadwyżki z uwzględnieniem dodatkowego bufora płynności.
Głównymi pojęciami stosowanymi w procesie mierzenia pozycji płynności i ryzyka płynności
są:
1) baza depozytowa – zobowiązania terminowe i bieżące wobec osób fizycznych oraz innych
podmiotów niefinansowych, z wyłączeniem transakcji dotyczących obrotu na hurtowym
rynku finansowym,
2) depozyty – baza depozytowa oraz zobowiązania terminowe i bieżące wobec instytucji
rządowych lub samorządowych oraz podmiotów finansowych, z wyłączeniem banków;
3) płynność dzienna – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych na
zamknięcie dnia;
4) płynność bieżąca – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie
płatności przypadającym w okresie 7 kolejnych dni;
5) płynność krótkoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych
w terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni;
6) płynność średnioterminowa – zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań
pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12
miesięcy;

7) płynność długoterminowa – monitorowanie możliwości wykonania wszystkich
zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 12
miesięcy;
8) bufor płynności – oszacowana przez Bank wysokość potrzebnych aktywów
nieobciążonych, stanowiąca zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy
warunków skrajnych płynności w określonym, w obowiązującej w Banku strategii
zarządzania ryzykiem, „horyzoncie przeżycia”;
Bank wykorzystuje wyniki testów warunków skrajnych do: planowania awaryjnego,
wyznaczania poziomu limitów, szacowania kapitału wewnętrznego, zmiany polityki
płynnościowej Banku.
Awaryjne plany płynności zostały zintegrowane z testami warunków skrajnych poprzez
wykorzystywanie testów warunków skrajnych jako scenariuszy uruchamiających awaryjny
plan płynnościowy.
W celu utrzymywania ryzyka płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania
zapotrzebowaniom na środki płynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiednią
wielkość aktywów nieobciążonych lub dodatkowych źródeł finansowania, które mogą być
natychmiast wykorzystywane przez Bank jako źródło środków płynnych.
W ramach alternatywnych źródeł finansowania Bank wyróżnia:
1) sprzedaż wysokopłynnych aktywów (aktywa nieobciążone) lub zaciągnięcie kredytów
zabezpieczonych tymi aktywami,
2) dodatkowe źródła finansowania w postaci:
a) wykorzystania przyznanych linii kredytowych,
b) sprzedaży innych aktywów, w tym kredytów,
c) pozyskania niezabezpieczonego finansowania z Banku Zrzeszającego,
d) pozyskania pożyczki płynnościowej ze Spółdzielni.
Do aktywów nieobciążonych mogą być zaliczane aktywa, które spełniają wszystkie z
wymienionych warunków:
1) brak obciążeń,
2) wysoka jakość kredytowa,
3) łatwa zbywalność,
4) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszkód do wykorzystania aktywów w
celu pozyskania środków,
5) sprzedaż aktywa nie oznacza konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań.
Bank utrzymuje aktywa nieobciążone (liczone według wartości bilansowej) na poziomie
równym lub wyższym od wyznaczonego bufora płynności.
Z zakresu ryzyka płynności w Banku funkcjonuje system informacji zarządczej, który
pozwala Zarządowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:
1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów,
2) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności,
3) ocenę skutków podejmowanych decyzji,
4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka.
Raporty z ryzyka płynności dla Zarządu sporządzane są z częstotliwością przynajmniej
miesięczną, a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością przynajmniej kwartalną.
System informacji zarządczej z zakresu ryzyka płynności zawiera m.in. dane na temat:

1) struktury źródeł finansowania działalności Banku, ze szczególnym uwzględnieniem
depozytów,
2) stabilności źródeł finansowania działalności Banku, w tym oceny zagrożeń wynikających
z nagłego wycofania depozytów internetowych i mobilnych, a także depozytów dla
których Bank stosuje ponadprzeciętne stawki oprocentowania,
3) stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych;
4) wpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka płynności,
5) poziomu aktywów nieobciążonych,
6) analizy wskaźników płynności,
7) wyników testów warunków skrajnych,
8) ryzyka związanego z płynnością długoterminową,
9) wyników testów warunków skrajnych,
10) stopnia przestrzegania limitów.
XIII. Dźwignia finansowa
1.
Lp.
*
1
6
7
8

Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika
dźwigni
Pozycja
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
152 845 306,29
0,00
0,00
153 239 904,00

*) numeracja zgodna z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 roku
ustanawiającym standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaźnika dźwigni instytucji

2.

Ujawnienie wskaźnika dźwigni

Ekspozycje wskaźnika
dźwigni określone w
Lp.
Pozycja
rozporządzeniu w sprawie
wymogów kapitałowych
Ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem
papierów wartościowych i aktywów powierniczych)
1
Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji
153 239 904,00
finansowanych z użyciem papierów wartościowych i aktywów
powierniczych ale z uwzględnieniem zabezpieczenia)
2
(Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I)
0,00
3
Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów
153 239 904,00
pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów
wartościowych i aktywów powierniczych) (suma wierszy 1 i 2)
Inne pozycje pozabilansowe
17
Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto
3 800 659,00
18
(Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego)
0,00
19
Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17-18)
3 800 659,00
Kapitał i miara ekspozycji całkowitej
20
Kapitał Tier I
6 682 848,15
21
Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni (suma
157 040 563,00
wierszy 3, 11, 16, 19, EU-19a, EU-19b
Wskaźnik dźwigni
22
Wskaźnik dźwigni
4,32

3.

Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji
finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych

Lp.

Pozycja

EU-1

Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów
pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów
wartościowych i ekspozycji wyłącznych) w tym:
Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego
Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego w tym:
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
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach
Ekspozycje detaliczne
Przedsiębiorstwa
Ekspozycje których dotyczy niewykonanie zobowiązania
Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne i inne
aktywa nie generujące zobowiązania kredytowego)

EU-2
EU-3
EU-5
EU-6

EU-7
EU-8
EU-9
EU-10
EU-11
EU-12

4.
1

Ekspozycje wskaźnika
dźwigni określone w
rozporządzeniu w sprawie
wymogów kapitałowych
153 239 904,00
0,00
153 239 904,00
694 844,00
8 233 130,00

66 263 386,00
8 168 379,00
44 091 882,00
14 741 463,00
0,00
10 515 899,00

Informacje jakościowe
Opis procedur stosowanych
w celu zarządzania
ryzykiem nadmiernej
dźwigni finansowej

Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej Bank klasyfikuje do ryzyk
nieistotnych; zarządzanie tym rodzajem ryzyka odbywa się w ramach
ryzyka kapitałowego – w oparciu o zatwierdzoną w Banku Strategię
zarządzania i planowania kapitałowego.
Takie podejście wynika z faktu, że Bank do obliczania aktywów
ważonych ryzykiem stosuje metodę standardową (co ogranicza
nadmierną możliwość wykorzystywania niższych wag ryzyka). W
związku z tym zachowanie odpowiednich współczynników
kapitałowych, powoduje, że wskaźnik dźwigni utrzymuje się również
na bezpiecznym poziomie.

XIV. Kontrola wewnętrzna
Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są
zorganizowane na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się liniach obrony
(poziomach).
1. Na pierwszą linię obrony składa się operacyjne zarządzanie ryzykiem powstałym
w związku z działalnością prowadzoną przez Bank.
2. Na druga linię obrony składa się:
1) zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego
stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, niezależnie od operacyjnego
zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie,
2) komórka do spraw zgodności,
3) niezależna komórka kontroli wewnętrznej/ ds. testowania pionowego.
3. Trzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny realizowany przez Spółdzielczy System
Ochrony SGB.
4. Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu
kontroli wewnętrznej, pracownicy Banku w ramach realizowanych czynności
odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne lub niezależnie monitorują (poziomo lub
pionowo) przestrzeganie mechanizmów kontrolnych.

Poszczególne linie obrony, w ramach systemu kontroli wewnętrznej są odpowiedzialne za:
1. Pierwsza linia obrony – projektowanie i zapewnienie przestrzegania mechanizmów
kontrolnych, w szczególności w procesach biznesowych funkcjonujących w Banku oraz
zgodności postępowania z regulacjami.
2. Druga linia obrony:
1) monitorowanie bieżące przyjętych mechanizmów kontrolnych,
2) przeprowadzanie pionowych testów mechanizmów kontrolnych,
3) ocenę adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych,
4) matrycę funkcji kontroli,
5) prowadzenie rejestru nieprawidłowości znaczących i krytycznych,
6) raportowanie znaczących i krytycznych nieprawidłowości.
3. Trzecia linia obrony odpowiedzialna jest za badanie oraz ocenę adekwatności
i skuteczności mechanizmów kontroli i niezależnego monitorowania ich przestrzegania
odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarówno w odniesieniu do
systemu zarządzania ryzykiem, jak i systemu kontroli wewnętrznej.
1. W Banku zapewniona jest niezależność monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne
wyodrębnienie linii obrony oraz niezależność monitorowania poziomego poprzez
rozdzielenie zadań dotyczących stosowania danego mechanizmu kontrolnego
i niezależnego monitorowania jego przestrzegania w ramach danej linii.
2. Za monitorowanie poziome (weryfikacja bieżąca, testowanie) w ramach danej linii
odpowiedzialni są wyznaczeni pracownicy, w tym kierownicy jednostek/komórek
organizacyjnych.
3. Za monitorowanie pionowe pierwszej linii obrony przez drugą linię obrony odpowiada
komórka kontroli wewnętrznej oraz komórka do spraw zgodności.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rzepinie

