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7ał4cznik
do Uchwały nr 4Il20I8
Zarządu Banku Społdzielczego w Halinowie
z dnta 29.06.2018 r"

'*11pfifffi"rr*',,ffi Bank $połdzielczy W Halinowie

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału
Banku SpÓłdzielczego w Halinowie

podlegaj ące uj awnieniu
według stanu na dzie 31.12.2017 roku

HalinÓw) czerwiec 2018 r'



:I. :: Wprowadzenie

1' Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią rea|tzację ,,Zasad polityki informacyjnoj w
I]anku SpÓłdzielczego w I'Ia1inowie', oraz wypełnienia wymogÓw dotyczących obowiązkowych
ujawnieri o charakterze jakościowym i ilościowym wynikających z:

i) Rozporządzenta Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575l20I3 z dnia26 czerwca2013 r'
w sprawie wymogÓw ostroznościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych,
zmteniające rczporządzenie (UE) nr 64812012 (CRR);

2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20131361UF, z dnia26 czerwca\}I3 r. w sprawic
warunkÓw dopuszczenta instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru
ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniĄ4ca
dyrektywę f002/87lwE i uchylająca dyrektywy 2006l48lWE oraz 2006l49lwE (CRD IV);

3) Rozporządzenta wykonawczego Komisji (UE) nr 142312013 z dnia 20 grudnia 2013 t'
ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogÓw dotyczących
ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji;

4) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) ff 20I5lI555 z dnia 28 mEa 2015 r.
uzupełntającego rozpotządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 w
odniesieniu do regulacyjnych standardÓw technicznych dotyczących ujawniania informacji na
temat przestrzegania przez instytucje wymogu w zakresie bufora arfiycyklicznego, zgodnie z
art.440 CRI{;

5) ustawy Prawo bankowe;
6) uchwały KNF w sprawie dotyczącej szczegołowych zasad i sposobu ogłaszania ptzez banki

informacji o charakterze jakoŚciowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowcj
otaz zaktesu informacji podlegających ogłaszaniu (wta:z z pÓźnlejszymi zmianami) . w
zakresie w jakim ta uchwała nie jest sprzecznazptzepisarni wymienionymi w pkt 1)-5),

7) wytycznych EIINB w zakresie ujawniania informacji o aktywach obciązonych i wolnych od
obciĘen z 27 czerwca 20I 4 roku EBA/GL|Z) 1 4 l 03,

8) rozporządzenta wykonawczego Komisji (UE) 20161200 z dnia 15 lutego f016 roku
ustanawiającego standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na tcmat
wskąźnika dzwigni instytucj i.

2. Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotycz4ce adekwatności kapitałowej i}ank
udostępnia osobom zewnętrznyffi, W szczegÓ|ności klientom Banku oraz uczestnikom rynkÓw
finansowych z częstotliwością Ioczną, w terminie do 15 dni od zatwierdzęnia pIzez Walnc
Zgromadzenie rocznego sprawozdaria finansowego Banku. Walne Zgtomadzenie, na ktÓrym
zatwlerdzono sprawozdanie finansowe odbyło się 16 czerwoa 2018 r.

3' Bank w zakresie ujawnianych informacji nie uznał Żadnego ich zakresu za nieistotny, zastrzezony
lub poufny' od ujawnienia ktÓrych by odstąpił'

II. I.Ńr :. cj.e.'o g6illffi i.

1. Dane prezentowane w niniejszym dokumencie sporządzone zostały według stanu na 31 grudnia
2077 rcku. głÓwnie w oparciu o informacje zawarte W sprawozdaniu finansowym I]anku
SpÓłdzielczęgo w Halinowie, Zwanego dalej Bank|em za okres 2017 roku. Dotyczą one w
szczegÓIności uj awnieri w zakresie :

. określenia podmiotÓw, ktÓrych dotyczą ujawnienia;

. celÓw i strategii zarządzania;

. funduszy własnych;
wymogÓw kapitałowych, w tym wymogu dotyczącego bufora antycyklicznego;
korekt z tyiilu ry zyka kredytowego ;

o

o



2.

. stosowanych technik o gr aniczartta ryzyka kredytowego ;

o korzystaniaz ocen Zewnęttznych instytucji oceny wiąrygodności kredytowej (ECAI);
. ryzyka walutowego;
. ryzykaoperacyjnego;
o ekspozycjikapitałowych;
. ryzyka stopy procentowej pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego;
o polityki zmiennych składnikÓw Wynagrodzeri osÓb zajmujących stanowiska kierownicze;
. ryzykapłynności i pozycjipłynnościowej;
. informację o spełniantu przez CzłonkÓw Rady Nadzorczej i Zaruądu wymogÓw określonych w

art.22a. Ustawy Prawo bankowe;
. dż'wigni finansowej;
o systemu kontroli wewnętrznej.

I\ank działa na obszarze wojewÓdztwa mazowieckiego'

I}ank jest Ztzeszony w SpÓłdzielczej Grupie Bankowej z siędzlba w Poznaniu (SGB - Bank S.A.)
na podstawie umowy zrzeszęnia,

I]ank należy do instytucjonalnego Systemu ochrony SGB działającego w formie spÓłdzielni na
podstawie rrmowy z dnia 23 listopada 20T5 r, Z uczestnictwa w Systemie wynikają korzyści
między innymi dostęp do środkÓw pomocowych w sytuacjach zagrozenta płynności lub
wypłacalności, oraz obowiązki, do ktÓrych naIeiy m.in. stosowanie systemu limitÓw ustalonych w
Systemie otaz poddawanie się działaniom prewencyjnym podejmowanym przez jednostkę

zar ządzaj ącą S y stemem'

I}ank prowadzlł' dzlał'alność w ramach jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w:
. Centrala w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 36,
, oddzlał' w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 36,
, oddział w Warszawie Wesołej przy uI. Praskiego Pułku 11,
. oddział. w Warszawie Rembertowie przy Al. Gen. A. Chruściela 39 A'
, oddział w SulejÓwkuprzy ul. Dworcowa7l,
. Filia w Halinowie przy ul. SpÓłdzieIczĄ I,
. Filia w SulejÓwkuptzy ul. Bema 2 H,
. Irilia w Warszawie Wesołej ZieIonej przy uI. WspÓlnej 22 B.

I)ziała\ność operacyjna prowadzona była rÓwnież za pośrednictwem systemu bankowości
clektronicznej. Jednostki Banku skoncentrowane są na działa|ności handlowej. Pozostałe zadania
związane z dział'alnością Banku przypisano komÓrkom organizacyjnym w Centrali.

6. I3ank SpÓłdzie|czy w Halinowie na dzien 3I.I2.20I7 roku nie posiadał udział'Ów w podmiotach

za\ezny ch nie obj ętych konsolidacj ą'

Cele dla istotnych rodzajÓw ryzyka oraz sposÓb ich realizacji

larządzarie ryzykiem odbywa się zgodnie ze ,,Strategią zarządzartia ryzykiem w Banku SpÓłdzielczym

w llalinowie',, ktÓra określa cele strategiczne w zakresie zarządzania poszczegÓlnymi rodzajami

ryzyka i sposoby ich realizacji oraz definiuje apetyt na ryzyko, rozumiany jako maksymalny,

akceptowalny poziom ryzyka. Wymieniony .vqlŻej dokument przyjęty zostaŁ przez Zarząd Banku, a

aJ.

4.

5.

1.



następnie zatwietdzony ptzez Radę Nadzorczą Banku i jest zgodny w swej treści z rea|izowaną

strategią dziaŁaniaBanku. T

Informację o celach i zasadach zarządzanta ryzykiemBalk zawarł' również w ,,Polityce zarządzania t

planowania kapitałowego w Banku Spółdzielczym w Halinowie''. Zarówno Strategia zarządzanta

ryzykiem, wspomniana Polityka, jak i inne procedury wewnętrzne podlegają przeglądowi i aktualizacji

W cyklach rocznych pod względem dostosowania ich do aktualnych przepisów pfawa przy

uwzględnieniu zmian w skali działalności Banku oraz zmian organizacyjnych. Wnioski z przegIądu

prezentowane są Zarządowi Banku oruz przekazywane do odpowiednich komórek organizacyjnych

Banku, celem ewentualnego uaktualnienia zasad znządzaria poszczególnymi ryzykami,

Jako ryzyko istotnę Bank uznaj e te rodzĄe ryzyka, które są objęte obliczaniem łącznej kwoty

ekspozycji na ryzyko dla banków, które nie posiadają portfela handlowego otaz rodzĄe ryzyka

wvmienione w Dyrektywie CRD IV.

1) Ryzyko kredytowe (w fym koncentracji, detalicznych eksporycji kredytowych oraz ekspozycji
kredytowy ch zab ezpieczonych hip otecznie)

Cele strategiczne w zakresie ryzvka kredvtoweęo obeimuiq:

1) zrównowazony rozwój pońfela kredytowego, wIaZ ze zmianą jego struktury podmiotowej i

ograniczeniem koncentracji duzych ekspozycji zgodnie z kierunkami na}reślonymi w ,,Planic
postępowania naprawczego Banku Spółdzielczego w Halinowie naIata201.4 _2017,,;

2) dqŻente do uzyskania jakoŚci portfela kredytowego Banku, wyrazonej udziałem kredytow

zagrożonych wg. wartości bilansowej brutto od podmiotów sektora niefinansowego i instytucji

rządowych lub samorządowych w ogólnej kwocie należności od podmiotów sektora

niefinansowego i instytucji rz4dowych lub samorządołVych wg. wartości bilansowej brutto na

poziomie ntewyzszym od 10%;

3) ograniczattie ryzyka utraty wartości aktywów, wynikającego z pozostaŁych (yloza kredytami)

aktywów Banku;
4) dostarczanie Zarządowi Banku informacji o poziomie ryzyka kredytowego umożliwiających

podejmowanie ostroznościowych, zasadnych decyzji dotyczących dzlałaIności kredytowej

Banku;

5) utrzymywanie pokrycia rezerwami celowymi nalezności zagroŻonych *g. wartości bilansowcj

brutto zwyŁączeniem odsetek od podmiotów sektora niefinansowego i insĄrtucji rządowych lub

samorządovYych na poziomie co najmniej 30%.

BaŃ realizuje cele strategiczne poprzez:

1) stosowanie odpowiednich standardów zawarĘch w regulacjach kredytowych, w szczególności

dotyczących oceny zdolności kredytowej klientów Banku oraz prowadzeniż monitoringu

kredytów;
2) ustanawianie skutecznych i adekwatnych do ponoszonego ryzyka zabezpieczen spłaty

kredytów, w szczęgolności weryfikacja ich wartości i płynności, zarówno podczas oceny

wniosku kredytowego, jak i w ramach prowadzonego monitoringu, ograriczanie ryzyka
prawnego w procesie ustanawiania zabezpieczen;

3) inwestowanie nadvtyŻek zgromadzonych środków na lokatach w Banku Ztzeszającym lub za

pośrednictwem Banku Zrzeszającego w innych instrumentach finansowych w ramach limitow

ustanowionych przez System ochrony SGB; Bank zaŁJada, źrc maksymalna kwota



instrumentów finansowych, innych niz wyemitowane ptzez Skarb Państwa lub NBP nie moze

przeWoczyÓ 50 % uznanego kapitału Banku; ł
4) utrzymywanie aktywów obcięonychnajwyżzszymryzykiem kredyowym, tj. portfela kredytów

podmiotów niefinansowych na poziomie 70 oń ichudziaŁu w sumie bilansowej powiększonej o

zobowiqzaniapozabllansoweudzielonedotyczącefinansowania.

Celem strategicznvm Banku w zakresie rvzyka rezvdualnego iest:

1) zapewnienie skuteczności stosowanych tęchnik redukcji ryzyka kredytowego,

2) zapobieganie spadkowi efektywności zabezpieczenia poprzez weryfikację wartości

i płynności przyjętych zabezpieczen, zarówno podczas oceny wniosku kredyowego, jak i w
ramach prowadzonego monitoringu,

3) bieząca weryfikacja i aktualizaĄa wartości zabezpleczei kredyów, ptzestrzeganie limitów
wskaźników LTV i podejmowanie odpowiednich dział'an w przypadku wzrostu tego wskaŹnika

ponad określone limity;

W ramach procesu zarządzania ryzykiem rezydla|nym Bank dokonuje przeglądów wydzielonego

portfela ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie (EKZH) pod kątem jego struktury, źrodeł

fi nansowan ia, przestrze gania limitów oraz te stów warunków skraj nych.

1) utrzymywanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego w zakresie

uwarunkowanym terenem działaria Banku;

2) bezwzg|ędne przestrzeganie limitów koncentracj i zaangażowań określonych w CRR;
3) ograriczanie kredytowania klientów, których zaangaŻowanle w Banku wyniosłoby 10yo

uznanego kapitału.;

4) ograniczartie ryzyka koncentracji w ten sam rodzaj zabezpieczenia w postaci hipoteki poprzez

opracowanie i stosowanie odpowiednich standardów dotyczących zarządzania ryzykiem

ekspozycj i kredytowy ch zabezpieczonych hipotecznie.

Ilank realizuje cele strategiczne poprzez:

1) angazowanie się Banku wbranże, w których obsłudze Bank posiada wieIoletnie'doświadczenie;

2) ograniczenie kredytowania klientów, których zaatgazowanie w Banku wyniosłoby I0 oń

uznanego kapitału;

3) ograniczanie ryzyka koncentracji w ten sam rodzaj zablezpieczenia w postaci hipoteki poprzęt

opracowanie i stosowanie odpowiednich standardów postępowania dotyczących zarządzania

ryzykiem ekspozycj i kredyowy ch zabezpieczonych hipotecznie

Wg stanu na 31'I2.2OI7 roku w Banku, po zastosowaniu vtyłączen żzadne zaangaiowanie nic

przeL<raczaŁo 25 %o funduszy własnych.

Cele strategiczne w zakresie rvzvka związanego z udzielaniem kredvtów zabezDiecZoWch hiDotecZnie

obeimuią:

1) wdrożenie, weryfikacja i aktua|izacja zasad zaruądzania ryzykiem w obszarze zwtryanym z
ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie, które będą uwzględniały w sposób adekwatny do

skaii prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk w zakresię zarządzania ekspozycjami

kredytowy mi zabezpieczonymi hipotecznie ; 

-



2) prowadzęnie dział'alnoŚci w zakresie związanym z udzielrartiem kredytów zabezpieczonych
hipotecznie maj4cej na celu utrzymanie zaangaiowa4ia na nieistotnym poziomie;

3) uttzymywanie udziaŁu pońfela kredytów zagroŻonych zabezpieczonych hipotecznic
na poziomie nie vtyŻszym od I2 oń całego portfela kredytów zabezpieczonych hipotecznie;

4) zaarlgażtowanie się w ekspozycje kredytowe zńezpieczone hipotecznie maksymalnie do 70 Yo

ich udziału w portfolu kredytowym.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez'.
1) udzielanie kredytów zabezpteczonych hipotecznie, tym klientom detalicznym w przypadku

których poziom relacji wydatków zwiryarlych z obsługą zobowiqzań kredyowych i innych niz
kredytowe zobowiązan finansowych do dochodów tych klientów (wskaznik DtI) nic
przekracza:
a) 50 % - w przypadku, gdy dochód klienta detalicznego nie przekraczajednego przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
b) 65 % - w przypadku' gdy dochód klienta detalicznego pt'zehacza poziom jednego

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i nie przekracza
trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

c) 80 %. w ptzypadku, gdy dochód klienta detalicznego przekraczatrzykrotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

d) wskazniki wymienione w lit' a-c mogą ulec:
- podwyższeniu o 5 p.p' - jeŻeIi długośó okresu zaangazowania Banku w finansowanie

ekspozycji kredytowej nie przekracza I roku lub miejscem zanieszkartia klienta jcst
gmina wiejska,

- obnizeniu o 5 p.p' - jeie|i długość okresu zaangetŻowania Barrku w finansowanie
ekspozycji kredytowej przeŁ'tacza 5 lat lub miejscem zamieszkania klienta jest miasto
powyżej 50 tys. mieszkańców,

- pozostaj ą bez zmian . jeże|i długość okresu zaangazowania Banku w finansowanic
ekspozycji kredyowej przekacza i rok i nie przekracza 5 lat lub miejscem zamieszkania
klienta jest miasto ponizej 50 tys. mieszkańców;

2) stosowanie szczegół'owych limitów LtV, na maksymalnym poziomie:
a) 80 % . przypadku ekspozycji kredyowych zabezpieczonych na nieruchomościach

mieszkalnych,
b) 90 % - przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych ,na nieruchomościach

mieszkalnych, gdy częśÓ ekspozycji przektaczĄąca 80 % LtV jest odpowiednio
ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady
środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych
dłuznych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP,

c) 75 % - w ptzypadku ekspozycji kredytowej zabezpieczonej na nieruchomości komercyjnej;
d) 80 % - przypadku ekspozycji kredyowych zabezpieczonych na nieruchomościaoh

komercyjnych' gdy częśÓ ekspozycji przek'raczająca 75 % LtV jest odpowiednio
ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady
środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w zł.otych
dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.

3) preferowanie zabezpieczefi hipotecznych w postaci nieruchomości mieszkalnych i gruntów
rolnych, stosowanie maksymalnego okresu kredytowania 25 lat;

4) mozliwość określeniaprzezZarząd Banku bańziej szczegoŁovtych limitów LtV;
5) stosowanie ostroznego podejścia do wycen nieruchomości, m'|n' poptzez:

a) dokonywanie weryfikacji wycen przez pracowników posiadających odpowiednic
przeszkolenie;

b) z\ecatie ponownych wycen' jeieli w ocenie Banku wartoŚó nieruchomoŚci obnizyła się o 10

pp. i jeżeli zabezpieczenia ekspozycji Banku na tej nieruchomości pomniejszają podstawę
naliczania r ezerw celowych.



Cele stratesiczne w zakresie rvzvka detalicznvch ekspozvcii kredvtowvch obeimuia:

1) wdrozenie' weryfikacja i al<tua|izacja zasad zarząi,a,,ia ryzykiem w obszarze z:wiązanym z
detalicznymi ekspozycjami kredflowymi, które będą uwzględniały w sposób adekwatny do
skali prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk w zakresie zarządzania detalicznymi
ekspozycj ami kredytowymi ;

2) prowadzerlte działalności w zakresie zvn4zarrym z udzieIatiem detalicznych ekspozycji
kredytowych mającej na celu utrzymanie zaangaŻowatia na nieistotnym poziomie;

3) utrzymywanie udziałll portfela detalicznych ekspozycji zagroŻonych na poziomie rie wyzszym
od 30 %o całego portfela detalicznych ekspozycji kredytowych;

4) zaanguŻowanie się w detaliczne ekspozycje kredytowe maksymalnie do 5 Yo ich udziału w
portfelu kredytowym.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
I) przyjęcie maksymalnego okresu kredytowania dla detalicznych ekspozycji kredytowych na 5

lat;
2) udzie|anie kredytów detalicznych tym klientom w przypadku których poziom relacji wydatków

zvnązartych z obsługą zobowiązan kredytowych i innych niz kredytowe zobowiązan
finansowych do dochodów tych klientów (wskaznik DtI) nie przekacza:
a) 50 oń - w przypadku, gdy dochód klienta detalicznego nie przekraczajednego przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,
b) 65 % ^ w ptzypadku, gdy dochód klienta detalicznego prze|<racza poziom jednego

przeciętnego miesięcznego Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i nie przekracza
trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,

c) 80 oń - w przypadku, gdy dochód klienta detalicznego przektaczatrzyl<rotność przeciętnego
mie sięczne go wynagr o dzenia w s ektorze przedsiębiorstw,

d) wskaŹniki wymienione w lit. a-c mogą ulec:
- podwyższeniu o 5 p.p. . jeŻeli długośó okresu zaangłŻowania Banku w finansowanie

ekspozycji kredytowej nie przekracza I roku lub miejscem zarrieszkartia klienta jest
gmina wiejska,

- obniżeniu o 5 p.p. . jeieIi miejscem zarlęszkania klienta jest miasto powyżej 50 tys.

mieszkańców oraz zdolnośó kredytowa klienta, który nie współpracował z bankiem
została oceniona na podstawie oświadczenia,

- pozostaj ą bez zmian jeŻeli długość okresu zaatgazowania Banku w finansowanie
ekspozycji kredytowej przehacza I rok i nie przekracza 5lat lub miejscem zamieszkania
klienta jest miasto pontzej 50 tys. mieszkańców.

2) Ryryko pĘnnoŚci

Cele strategiczne w zakresie rvzvka phnności obeimuia:

1) zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązan w toku
normalnej działalności Banku lub W innych warunkach, które mozna przewidzieÓ,

bez koniecznoŚci poniesienia straty;
2) zapobieganie powstania sytuacji kryzysowej ' zwłaszcza Z powodu czynników

wewnątrzbankowych oraz posiadanie aktualnego i skutecznego planu awaryjnego na wypadek

wystąpienia takiej sytuacj i ;

3) utrzymywante przez Bank aktywów nieobciponych na minimalnym póziomie stanowiącym

zabezpieczenie na wypadek zteaLlzowartia się scenariuszy warunków skrajnych w ,,horyzoncic
przezycia,, wynoszącym 30 dni.

I]ank realizuje cele strategicznę poptzezi



1) realizowanie strategii finansowania, o której mowa w pkt.3 celów strategicznych w zakresie

ryzykapłynności; f
2) pozyskiwanie depozytów o możliwie długich terminach wymagalności, tak aby Bank mógł

otwierać po stronie aktywnej pozycje o dŁuŻszymhoryzoncie czasowym;

3) utrzymywanie na bezpiecznym poziomie nadzorczych miar płynności, przy jednoczesnym

minimalizowaniu ko sŹów z tym związany ch;'

4) utrzymywanie wymogu pokrycia płynności (wskaźnika LCR) oraz stabilnego finansowania
(wskaźnika NSFR) na wymaganym przepisami poziomie;

5) finansowanie kredytów łączrrie z majątkiem trwałym przez pasywa stabilne powiększone o

fundusze własne przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów ztym zvmązanych;

6) utrzymywanie płynnościowej struktury bilansu na poziomie zapewniającym występowanie

nadwyżki skumulowanych aktywów nad skumulowanyni pasywami w okresie do 1 roku oraz

nadwyżki skumulowanych pasywów nad skumulowanymi aktywami w okresie powyżej 1 roku;

7) zapewnienie globalnej wypłacalności Banku, oznaczającej posiadanie skumulowanej luki
płynności (bez uwzględnienia zobovńązafi pozabilansowych udzielonych t otrzymanych) na

poziomie nieujemnym;

8) w za|ężności od stwierdzonego charakteru zagroŻenia postępowanie według procedur

awaryjnych określonych w obowiązujących w Banku zasadach zarz4dzania ryzykiem
płynności.

9) dywersyfikacja źródeł finansowaniapoprzez ograniczartie udziału środków dużych deponentów
lub dużych depoątów wbazie depozytowej;

10)d4zenie do podnoszenia stabilności żródeł' finansowania głównie poprzez pozyskiwanic
środków od gospodarstw domowych po akceptowalnej cenie;

11)identyfikacja wszelkich zagrozen związanych z ryzykiem utraty płynności
w za|ęŻności od stwierdzonego charakteru zagrozenia postępowanie według procedur
awaryjnych określonych w obowiązujących w Banku zasadach zarządzatta ryzyktem
płynności.

3) Ryzyko operacyjne

Celem strategicznvm w zakresie rvzvka operacvinego iest:

1) optymaltzację efoktywnoŚci gospodarowania poprzęz zapobteganie i
minimalizowanie strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich
powstawania;

2) raĄona|izację kosztów;
3) zwiększenie szybkości oraz adekwatnoŚci reakcji Banku na zdatzenia od niego

nieza|ęzne:'

4) automatyzację procesów ręalizowanych w Banku, pozwa|ającą w sposób bezpieĆzny
zredukowa Ó ry zyko wynikaj ące z btędów ludzkich ;

5) wdrożenie efektywnej struktury zarządzarńa ryzykiem operacyjnym' w tym

określenie ró1 i odpowiedzialności w zalrresie zarządzartia ryzykiem operacyjnym.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez opracowanie i wdrozenie:
1) systemu zarządzaniatyzykiem operacyjnym, adekwatnego do profilu ryzyka Banku;

2) systemu zarządzania zasobami ludzkimi, który pozwa\a na stworzenie kultury organizaoyjncj

wspieraj ąc ej efektyw ne zr ządzani e ryzyki em op eracyj nym ;



3) skutecznego systemu kontroli wewnętrznej pozwalającego na monitorowanie i korygowanre

wykrytych nieprawidłowości (w szczególności w obszarach najbardzie1 narazonych na

ryzyko);
4) odpowiednich warunków technicznych (w tym technologicznych) wspierających w sposób

b ezpieczny działalno śc B anku i ptzetw ar zane pr Zez ni e go informacj e ;

5) procedur opisujących istniejące w Banku procesy' które regularnie są dostosowywane do

zmienia1 ących warunkó w oto c zeni a wewnętr znę go t zew nętt zne go ;

6) planów awaryjnych i planów zachowania ciągłości dział.anta Banku.

4) Ryzyko stopy procentowej

Cele strategiczne w zakresie ryzvka stopv procentowei obeimuią:

1) optymalizację wyniku odsetkowego w warunkach zmienności rynkowych stóp procentowych;

2) ograniczarlie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych poprzez doskonalenie narzędzi

pomiaru i odpowiednie ksztahowanię struktury aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp

procentowych;

3) utrzymyłvanie poziomu ryzyka w ramach ustanowionych limitów opisanych w wewnętrznej

pro c e durze doty czącej zas ad zar ządzania ry zykiem stopy pro c entowej .

Bank realizuje cele strategicznę poptzez.'

1) ograniczenie ryzyka stopy procentowej tylko do pońfela bankowego i tylko do pozycji
wynikaj ących z produktów bilansowych;

2) ograniczenie kwoty pozycji wrailiwych na zmiany stóp procentowych z terminami

przeszacowania powyżej 1 roku do maksymalnie 5 oń sumy bilansowej;

3) zmntejszanie ryzyka bazowego poprzezi

a) stosowanie dla produktów klientowskich stóp bazowych w postaci stawek własnych Banku

(w zakresie przewidzianym w przepisach prawa) - zwł'aszcza dla akty"wów wrażliwych,

b) oferowanie klientom produktów depozytowych, których oprocentowanie uzaleŻnione

byłoby od stawek rynkowych (stóp rynku międzybankowego);

4) ograniczanie ryzyka opcji klientapoprzez stosowanię opłat za opcję, zwŁaszcza dla możliwości

zerwania depozytu ptzed umownym terminem.

5) dęenie do wypracowywania jak największych przychodów poza odsetkowych.

5) Ryzyko walutowe

Cele sfuateeiczne w zakresie działalności walutowei obeimuia:

1) obsługę klientów Banku w zakresie posiadanych uprawnień walutowych; '!

2) zapewnienie klientom Banku kompleksowej obsługi w zakresie prowadzenia rachunków

walutowychbieŻących i terminowych, obsługi kasowej, rea|izacji przelewów otrzymywanych i
wysyłanych za granicę oraz wykonywania innych czynności obrotu dewizowego Za

pośrednictwem banku zrzeszającego;

3) minimalizowanie ryzykawalutowego.

IJank realizuje cele strategiczne poprzez:

1) dęente do utrzymania domkniętych indywidualnych pozycji walutowych, tak aby pozycja

walutowa całkowita nie przekro czyła 2 oń funduszy własnych Banku;



2) prowadzenie transakcji wymiany walut Z bankiem zrzeszĄącym polegających

na Zagospodarowywaniu nadwyżek środków walutowych oruz domykaniu otwartych pozycjt

walutowych Banku; transakcje walutowe nie mają charakteru spekulacyjnego;

3) utrzymywanie relatywnie wysokiego poziomu aktywów płynnych w walutach obcych;

4) podnoszenie kwalifikacji kadry oraz śctst'ąwspółpracę w tym zakresie z bankiem ztzeszającym;

5) niedokonywanie transakcji w walutach niewymienialnych.

6) Ryzyko braku zgodności

Celem strategicznvm Banku w zakresie rvzvka braku zgodności iest wzmacnianie pozycji Banku jako

insty.tucj i go dnej zaufania, uczciwej i rzeteltej, p oprzez:

1) zapewnienieprzestrzegania przepisów pra'wa' regulacji wewnętrznychiprzyjętych przezBank
standardów postępowania;

2) podejmowanie działań eliminujących ryzyko braku zgodności oraz ptzectwdziałanle

możliwości występienia utraty reputacji i ryzyku występienia strat finansowych lub sankoji

prawnych mogących być skutkiem naruszenia przepisów i norm postępowania.

Bank realizuje cele strategiczne w obszarze tyzyka braku zgodności poptzez prowadzenie polityki
zgodności obejmuj4cej :

1) główne procęsy identyfik.uj ące ryzyko braku zgodności i umożliwiajqce zarządzanie ryzykiem
braku zgodności, na wszystkich szczebIach organizacji Banku;

2) dęenie do zgodności wewnętrznych aktów prawnych Banku zprzepisami zewnętrznymi;

3) dĘenie i dbałość o:

a) wizerunek zewnęttzny Banku, rozumianego jako instytucja zaufantapublicznego,
b) pozytywny odbiór Banku przez klientów,
c) przejrzystośÓ działań Banku wobec klientów,
d) stworzenie kadry pracowniczej identyfikującej się z Bankiem, dobrze zorganizowanej

wewnętrznie dla rea|izacji wspólnych celów wytyczonychprzez Bank.

7) Ryzyko kapitałowe

Cele strategiczne w zakresie ryzvka kgpitałowego obeimuiq:

1) zapewnienie odpowiedniej struktury otaz systematyczfięgo wzrostu funduszy własnych'

adekwatnych do skali i rodzĄuprowadzonej działalności;

2) utrzymywanie łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie nie ttzszym ntżz 12 Yo;

3) sukcesywny wzrost funduszy własnych oparty na akumulacji zysku netto, który w całości
przeznaczany będzie na fundusz zasobowy;

4) posiadanie minimalnej wielkości współczynnika kapitału Tier I na poziomie min. I2%'

ilank realizuje cele strategiczne poprzezi

1) sukcesywny wzrost funduszy własnych, oparty na akumulacji zysku netto, ktory w I00 %

pr zeznaczany b ędzie na fundusz zasobowy;

10



2) dqŻenie do zapewnienia odpowiedniej struktury oraz systematycznego wzrostu funduszy
własnych' adekwatnych do skali i todzajuprowadzoBej działalności;

3) ograniczenie v,ryznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko do rodzajów ryzyka
przewidzianych ptzez przepisy prawa przy załoŻeniu braku prowadzenia działalności
handlowej;

4) dąienie do takiej struktury funduszy Tier I, aby kapitał rezerwowy stanowił maksymalnie 5 oń

funduszy Tier I;

5) posiadanie zaangazowania kapitałowego w kapitał zak<ładowy (akcyjny) Banku ZrzeszĄącego
na poziomie minimum 0,5oń sumy bilansowej Banku;

6) nie angaiowartie się kapitałowe w Podmioty będące Uczestnikami systemu Ocltrony, za
wyj ątkiem Banku Zrzeszającego;

7) utrzymywanie minimalnej wielkości wskaźnika dźwigni finansowej na poziomle 4 Yo.

2. organizacja procesu zarządzania ryzykiem

Frrnkcjonujący w Banku system zaruądzariaryzykiem zorganizowany jest na dwÓch tlezaleznyoh
poziomach:
1) na pierwszy poziom składa się zaruądzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku;
2) na drugi poziom składa się:

a) zarządzanie ryzykiem przez pracownikÓw na specjalnie powoływanych do tego
stanowiskach lub w komÓrkach organizacyjnych, na ktÓre składa się: identyflkai1a,
pomiar lub szacowaniem, kontrola, monitorowanię oraz sprawozdawanie ryzyka,

b) działalnośÓ komÓrki do spraw zgodności,
c) działalność komÓrki ds. testowania pionowego.

3) na trzeci poziom składa się działalność komÓrki audytu wewnętrznego, przy czym w zwtą;zku
uczęstnictwem Banku w Systemie ochrony, tę działalność wykonuje SpÓłdzielnia.

Zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie jest niezależne od zarządzantaryzyktem na pierwszym
poziomie.

Zgo d;nie z ob owiqzuj ąaą w B anku strukturą or ganizacyjną:
1) w ramach poziomu pierwszego funkcjonują następujące komÓrki organizacyjne i stanowiska:

a) oddziały i Filie Banku,
b) ZespÓŁ analriz kredytowych;
c) Wydział operacyjno - rachunkowy;

2) w rumach poziomu drugiego funkcjonują następujące komÓrki organizacyjne i stanowiska:
a) ZespÓI ds. ryzyk i ana\iz ekonomicznych'
b) ZespÓŁ ds. monitoringu, restrukturyzacji i windykacji'
c) komÓrka ds. zapewnienia zgodności;
d) komÓrka ds. testowania pionowego

Rada Nadz orcza w systemie zarządzania ryzykiem sprawuje nadzlr nad wprowadzeniem systemu
zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności oraz ocenia jego adekwatnośÓ i
skuteczność.

Zarząd w systemie zarządzaniaryzykiemprojektuje, wprowadza oraz zapewnia działanle, spÓjnego

ze strategia zarządzaria Bankiem, systemu zarządzania ryzykiem' Zarządzanie ryzykiem w Banku
reaIizowane jestprzezposzczegÓ|nych członkow Zarządu w ramach przypisanych im obowiązkÓw. .
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Do głównychzadafiw zakręsie zarz4dzarliaryzykiemw Bard<u na|eiy dostarczanie informacji na temat

ryzyka i jego profilu, stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki oraz

monitorowanie dopus zczalne go poziomu.

W stosunku do ryzyka rznanego przez Bank za istotne opracowane zostały metody pomiaru oraz

system raportowania, opisany szczegółowo w zasadach zaruądzaniaposzczególnymi rodzajamtryzyka.

Pomiar, monitorowanie i kontrolę poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego dokonujc

funkcjonujący w Centrali Banku Zespół' ds. ryzyk i ana|iz ekonomicznych, który spotządza okresowe

raporty dotyczące naraienia Banku na dane ryzyko na potrzeby Zarządu Banku i irurych organów

statutowych.

Svstem raportowania

Monitorow anie ryzyka stanowi częśÓ biezącego procesu zarządzaria ryzykiem i sprawozdawania o

ryzyku w działa|ności Banku. System sprawozdawczości zarządczej dostarcza informacji na temat

rodzĄów i wielkości ryzyka w dziaŁa\noŚci Banku, umożliwia ocenę skutków decyzji w zakresie

zarządzania ryzykiem i słuzy monitorowaniu przestrzegania limitów wewnętrznych' Monitorowanie

ryzyka odbywa się z częstotliwością dostosowaną do wielkości i charakteru poszczegó|nych rodzajów

ryzyka w działalności Banku otaz umożliwiającą dostarczenie informacji o zmtanach profilu

działalności.

Pomiar. monitorowanie i charakter raportów

Prezes Zarządu nadzoruje zarządzanie nad wszystkimi ryzykarrti istotnymi występującymi w

działalności Banku.

1) Rvzvko kredytowe

Za obszar ryzykakredytowego w Banku odpowiadają:
1) Prezes Zarząduw zakresie nadzoru nad pomiarem i monitorowaniem ryzyka.k'redytowego; któremu

podlegają:
a) zespol ds. ryzyk i analiz ekonomicznych, który jest komórką odpowiedzialną zamonitorowanic

portfelowe go ry zyka kredytowe go,

b) zespół ds. monitoringu, restrukturyzacji i windykacji, który jest komórką monitorującą
indywidualne ryzyko kredytowe ;

2) Członek Zarządu ds' handlolvych w zakresie nadzoru nad działaInością handlow4 (sprzeduzą

klędytów), któremu podlegają oddziaŁy i Filie Banku;
3) Wiceprezes Zarządu ds. finansowo - księgowych w zakresie nadzoru nad ana|izarti kredytowymi,

któremu podlega zespół analrtz kredytowych. '!

oódziały i Filie Banku wykonują zadaria związane z pozyskaniem klienta i anal.izą wniosku pod

względem kompletności i poprawności złożonej dokumentacji. Dyrektorzy i kierownicy jednostek oraz

zespól ana|iz kredytowych w ramach obowipuj4cej w Banku struktury orgartizacyjnej, wykonuj4

zadania zwląZane z andiizą wniosku kredytowego, wydaniem propozycji decyzji dotyczącej

analizowanego kredytu i ptzekazaniem rekomendacji, zgodnie z obowiązującymi w Banku

kompetencjami kredytowymi, odpowiednim osobom celem podjęcia decyzji kredytowej. Zadanla

zwlązane z podjęciem decyĄi kredytowych, dla pojedynczych transakcji, zgodnie z obowiązującymi w

banku kompetencjami kredytowymi podejmują: członkowte Zarządu, Zarząd Banku hlb Zatz4d Banku

i następnie Rada Nadzoncza'
t2



7'adania zwiqzane zbadantem terminowości spłaty kredyu, oceną sytuacji ekonomiczno - finansowcj
kredytobiorcy oraz oceną skuteczności zabezpieczeń ekspozycji kredytowych realizuje zespół ds.

monitoringu, restruktur y zacjt, i windykacj i.

Monitorowanie i raportowanie ryzyka kredytowego w zakresie całego portfela kredytowego Banku
dokonuje Zespół' ds. ryzyk iarta|izekonomicznych. Badanie ryzykakredyowego obejmuje:
. w cyklu miesięcznym

. anaIizę ilościową z uwzględtieniem:
. dynamiki oraz struktury podmiotowo-produktowej portfela kredytowego i w podziale na

j ednostki or ganizacyjne,

' poziomu, dynamiki i struktury zobovtt4zńpozabilansowych ogółem,

' poziomu, dynamiki i struktury ekspozycji kredytowych zagroŻonych, zastosowanych
pomniej szeń podstawy tworzenia t ezerw oraz wy soko ś ci utwor zony ch r ezerw,

' poziomx otaz dynamiki indywidualnie istotnych i dużych zaangaŻowan,
. analizę wskaznikową obejmującą w szczegóIności poniższe wskazniki udziału:

' ekspozycji kredytowych zagroŻonych (ogółem i w poszczególnych kategoriaoh)
w ekspozycj ach kredytowych,

. tezerw w ekspozycjach kredytowych zagrozotlych ogółem,

. indywidualnie istotnych i dużych zaanguŻowań w pońfelu kredyowym'
. w cyklu kwartalnyrn:

. analizę poziomu i dynamiki ekspozycji kredytowychzaangazowanych wbranzę, ten sam rodzaj

zabezpieczenia,
. analizę poziomu oraz dynaniki ekspozycji kredytolvych udzielonych osobom, o których mowa

w art. 79a Ustawy Prawo bankowę.
. analizę poziomu, dynamiki i jakości ekspozycji zabezpteczonych hipotecznie i detalicznyoh

ekspozycj i kredytowych,
, ana|izę poziomu zaanguŻowań Banku w odniesieniu do limitów koncentracji, określonych w

Ustawie Prawo bankowe,
r ocenę rea|izacji limitów zaangazowan,
. informację o 10 największych podmiotach, zakwalifikowanych do znaczqcych zaangazowan,

obejmującej poziom ekspozycji kredytowych w grupie podmiotów gospodarczych.

Raporty z zakresu ryzyka kredytowego otrzymują

. ZarządBanku w okresach miesięcznych / kwartalnych,

. Rada Nadzorcza w okresach kwartalnych.

2) Rvzvko koncentracii

Proces zaruądzanta ryzykiem koncentracji odbywa się na wielu szczeblach struktury organizacyjncj

I}anku; na działania te składają się:

' ustalenie i kontrola profilu ryzyka koncentracji,

' kontrola poziomu wykorzystania limitów natyzyko koncentracji na etapie analizy wniosku,

. pomiar ryzyka koncentracji zaanguŻowania przed wydaniem rekomendacji lub przed podjęciem

decyzji,
. przestrzeganie rcalizacji limitów, inicjowanie zmian w poziomie istniejących limitów,
t ocena bieŻącego i planowanego poziomuryzykakoncentracji Banku.

13



organizacja procesu zarządzartia ryzykiem koncentracj i jest zbieżna z zasadami obowi ązującymt przy

ryzykukredytowym. Analizy i raporty sporządzane są: f

w cyklach miesięcznych' w zakresie zaangazowań:
. wobec pojedynczych podmiotów orazpodmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie,

w cyklach kwartalnych, w zakresie zaangazowń:
. wobec członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, pracowników zajmujqcych kierowniczc

stanowiska, podmiotów powtqzanych kapitałowo lub organizacyjnie z czł.onkiem Rady

Nadzorczej, członkiem Zarządu, pracownikiem zajmującym kierownicze stanowisko,

t w ten sam sektor gospodarczy,

r w ten sam rodzaj zabezpieczenia lub w tego samego dostawcę zabezpieczenta'

I{ozwiązania organtzacyjne uwzględnione powyżej dotyczą równięż nadzoru i zarządzania nad

ryzykiem wynikającym z ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie oruz detalicznych ekspozycji

kredytowych.

Bank odstępuje od monitorowania i ustanawiania limitów koncentracji w dany region geograftczny z
uwagi namaŁy i jednolity terendziałanta.

Ponieważ Bank prowadzi w ograniczonym zakresię działa|tośó walutową, co zostało ujęte w strategii

zarządzania tyzykiem, oruz nie udzidra kredytów w walutach obcych' zasady nie obejmują zagadnteń

zw iązany ch z konc entracj ą eksp o zy cji zw i4zartą z ty m s amym r o dzaj em waluty.

3) Rvzvko stopv procentowei

Za obszat ryzyka stopy procentowej w Banku odpowiadają:
i) Członek Zarządu ds' handlolvych w zalrresie nadzoru nad operacyjnym zarządzaniem ryzykiem

stopy procentowej;
2) Prezęs Zarząduw zakresie nadzorunad pomiarem i monitorowaniem ryzykiem stopy procentowej.

Za ksztahowanie pozycjt bilansowych i pozabilansowych wrazliwych na zmiany stóp procentowych

(przyjmowanie depozfiów, udzielanie kredytów, składanie depozytów w ,Banku ZrzeszĄącym,
ustalanie W ramach posiadanych pełnomocnictw indywidualnego oprocentowania produktów)

odpowiedzialny jest Wydział' operacyjno rachunkowy, oddziaŁy i Filie Banku, Dyrektorzy i

Kierownicy j edno stek handlowych or az Zarząd B anku.

Zadaria zwi4zane z identyfikowaniem' pomiarem, monitorowaniem i kontrolowaniem ryzyka stopy

procentowej wykonuje ZespóŁ ds. ryzyk i arn|iz ekonomicznych'

Badanie rvzyka stopv procentowej obejmuie:

. ana|izę struktury aktywów i pasywów według rodzajow zastosowanych stóp referencyjnych,

. wielkość niedopasowania aktywów i pasywów wrażliwych na zmianę stóp referencyjnych w

poszczegó|nych przedzińach czasowych (oraz opcjonalnie wielkość niedopasowanta ptzy

uwzględnieniu pozycj i pozabilansowych),
. informację o poziomie mariy odsetkowej banku oraz spreadu (różntcy pomiędzy

oprocentowaniem aktywów i pasywów),
. arn|izę tyzykabazowego,
. ana|izę luki przeszacowania obejmuj4c4 symulacje zmian wyniku odsetkowego do końca

najb|izszego kwartału, w okresie najbliiszego roku, w następnym roku,
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. analizę wskaźników ekonomicznych związartych z ryzykiem stopy procentowej ;

. analizę sytuacji skrajnych (stress testing), T

. informację o poziomie i stopniu wykorzystania limitów,

. wnioski i propozycje rekomendacji, w tym proponowane rozwiązania w przypadku

pr zeI<r o czeni a l imitów.

I]ank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej zkwartalną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz

ze stosown1tn komentarzem przekazywane sąZarządowi Banku orazRadzie Nadzorczej.

4) Rvzvko płvnności

/'a obszar ry zyka płynno ści w B anku odpowi adaj ą :

1) Wiceprezes Zarządu ds. finansowo - księgowych w zakresie nadzoru nad zarządzanięm
ryzykiem płynności;

2) Prczes Zarząduw zakresie nadzoru nad pomiarem i monitorowaniem ryzyka płynności.

ladania w zakresie zarząózania płynnością dzierlną, bteiącą i krótkoterminową wykonuje Wydzlał
operacyjno - rachunkowy, który pełni w Banku funkcje komórki zarządzającej i jednocześnie

odpowiada za zagospodarowanie nadwyzek środków płynnych przy uwzględnieniu naleiytego

wywiązywana się Banku zzawartych umów (zarówno kredyowych- zabęzpieczenie środków na akcję

kredytową jak i środków na wypłaty depozytów, których termin wymagalności upłynął).

Zadaria zwlązane z identyfikowaniem, pomiarem' monitorowaniem i kontrolowaniem ryzyka
płynności w banku wykonuje ZespóŁ ds. ryzyk i analiz ekonomicznych. Sporządzane raporty, w

szcze gó|ności obej muj ą następuj ące elementy :

l struktury i stabilności źtódeł finansowania działalności Banku, ze szczegóInym

uwzględnieniem depozytów;

r stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych;

. wpływu pozyĄi pozabilansowych na poziom ryzyka płynności;

. poziomu aktywów nieobciążonych;

. anaIizy wskaźników płynności;

, ryzyka zwlązanego z płynnością długoterminową;

. wyników testów warunków skrajnych;

t stopnia przestrzegania limitów.
. luki niedopasowania,

. aktywów płynnych,

. zobowiązaf'pozabilansowych udzielonych,

. długoterminowychkredytów,

' koncentracjibazy depozytowej,
. płynnościdługoterminowej.

I]ank dokonuje pomi aru ryzyka płynności z mtesięczną częstotliwością' Wyniki pomiaru wTaz ze

stosownym komentarz em przekazywane są:

t co miesiąc _Zarządowi Banku,
r co kwartał _ Radzie Nadzorczej.

5) Rvzvko walutowe 
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Za obszar ryzykawalutowego w Banku odpowiadają: 1.

1) Wiceprezes Zarz4du ds. finansowo * księgowych w zakresie nadzoru nad operacyjnym
zar ządzantem ryzyki em walutowym ;

2) Prezes Zarządu w zakresie nadzoru nad pomiarem i monitorowaniem ryzykawalutowego.

Do zadan Głównego Księgowego na|eŻy w szczególności co miesięczna kontrola zgodności
pozyskiwanych danych do programu ,,AS-analizy i Sprawozdania", projekt Ryzyko Walutowe z
inwentarzem z systemu bankowego w oparciu o sporządzony bilans Banku.

Zadarlta związane z zatządzaniem rachunkami walutovvymi Nostro Banku w Banku Zrzeszaj4aym,
obsługą, ewidencjonowaniem i roz|iczaniem transakcji walutowych, przestrzeganie limitów w zakresie
ryzyka walutowego,llttzymywanie pozycji walutowej Banku na poziomie zgodnym z obowiązującymi
limitami, wprowadzanie tabel kursów walut do systemu księgowego, ewidencjonowanie i rozliczanie
transakcji walutowych oraz lokowanięm nadwyzek środków walutowych wykonuje Wydział
operacyjno - rachunkowy.

Zadantazwiązane z monitorowanięm i raportowaniemryzykawalutowego wykonuje zespół ds. ryzyk i
ana|iz ekonomicznych. Sporządzane raporty obejmują w szczegó|ności następujęce elementy:. codzienny raport o pozycji walutowej Banku,

r struktury bilansu Banku z punktu naruzenianaryzyko walutowe;
. wielkości pozycji walutowych;
. wpływu zmiany kursów walutowych na wynik finansowy Banku;
. ana|izy wskaŹników;
. powiązań z innymi rodzajarti ryzyka;
. wyników testów warunków skrajnych;
r stopnia rea|izacji i przesttzegania limitów.

Bank dokonuje pomiaru ryzyka waiutowego z miesięczną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze
stosownym komentarzem w przekazywane sąi

! co miesiąc . Zarz4dowi Banku,
l co kwartał _ Radzie Nadzorczej.

6) Ryzyko operacyine

.Za nadzot nad' zarządzariem ryzykiemoperacyjnym odpowiada Prezes Zarządu,

Za monitorowanie i raportowartie ryzyka operacyjnęgo otaz koordynowanie wykonywanych w Banku
zadan z zakresu ryzyka operacyjnego odpowiedzia|ty jest Audytor tyzyka, będący pracownikiem
Zespołu ry zyk i ana|iz ekonomicznych.

Kierujący poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi pełnią ro1ę tzw. Właścicieli ryzyka i są
odpowiedzia|ni za zarz4dzanie ryzykiem operacyjnym w podległych im jednostkach, w zakresic
wszystkich wykonywanych w nich czynności. Dla ryzyk technologicznych zidentyfikowanych w
Systemach Informatycznych rolę Właścicieli ryzyka przejmują Właściciele Systemów
Informatycznych, Właściciel ryzyka na czas nieobecności Wznaoza swojego zastępcę, tzw.
Menadzęraryzyka, który przejmuje jego rolę w procesie zarządzaniatyzykiem operacyjnym.

Btezqce zaruądzanie ryzykiem operacyjnym polega na:
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. zapobieganiu zdatzeniom operacyjnym powstającym w bieżącej dział.alności, w procesach

oraz systemach, przy zastosowaniu mechanizmów kontrolnych adekwatnych do skali
generowanego ryzyka,

. podejmowaniu dziaŁan zmierza1ących do ograniczenia Iiczby i skali występujących zagrozen
w pr zyp adku przekro czenia akcepto wane go po ziomu,

. likwidowaniu negatywnych skutków zdarzęnoperacyjnych,

. rejestrowaniu danych o zdarzeniach operacyjnych i poniesionych stratach operacyjnych

Proces zarządzaniaryzyktem operacyjnym w Banku jest wspomagany przez program informatyczny.

I]ank dokonuje pomiaru ryzyka operacyjnego z kwartalna częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze
stosownym komentarzem przekazywane są :

a) co kwartał - Zarządowi Banku,
b) w okresach półrocznych - Radzie Nadzorczej

Sp or ządzarte rap o rty w szcze góIno ś c i obej muj ą następuj ąc e e lementy :

' poziom naraienianaryzyko operacyjne
. wyniki samooceny ryzyka operacyjnego,
. wyniki kontroli wewnętrznej funkcjonalnej,
. wyniki audytu wewnętrznego,
: zgromadzone dane o zdarzeniach i stratach operacyjnych oraz ich skutki,

' kluczowe wskaźniktryzyka (KRI)'
. skutecznośó podejmowanych działafi w ramach redukcji lub transfeturyzyka operacyjnego,
. stopieńwykorzystaniaobowipujących limitów.

7) Ryzvko kapitałowe

I}ank dokonuje agregacji wymogów kapitałowych naposzczególne rcdzaje ryzyka, tym samym oblicza
łączną wielkość wymogu kapitałowego (wewnętrzny lvymóg kapitałowy) w oparciu o metodę

minimalnego Wymogu kapitałowego.

PuŃtem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego jest wyliczony regulacyjny lvymóg

kapitałowy. Następnie Bank ocenia, czy regu|acyjny wymóg kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko
kredytowe, operacyjne i walutowe i jeie|ijest to konieczne, to, zgodnie z obowiązującymi w Banku
zasadami szacowania kapitału wewnętrznego, oblicza dodatkowy lvymóg kapitałowy na te ryzyka.
Kapitał wewnętrzny stanowi sumę regulacyjnego wymogu kapitałowego, dodatkowych wymogów

kapitałowych oraz wymogów kapitałowych na pozostałe istotne rodzaje ryzyka obliczonych zgodnie z
obowiązującymi w Banku zasadami szacowania kapitału wewnętrznego.

I)ankzarządzapoziomem adekwatności kapitałowej poprzez jednoczesne kreowanie wielkości
funduszy własnych oraz wpływanie na poziom generowanego ryzyka' którego odzwierciedleniem są

współczynniki kapitałowe.

I]ank dokonuje pomiaru ryzyka kapitałowego z kwartalną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze

stosownym komentarzem W przekazywane są co kwartał dlaZtząd i Rady Nadzorczej Banku.

System informacji zarządczej dostarcza informacji na temat:
. poziomu, struktury i zmian w funduszach własnych;

. poziomu uznanego kapitału;
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l poziomu i zmian współczynników kapitałowych, w tym struktury i zmian w aktywach

wazonych ryzykiem; r

. poziomu i struktury kapitału wewnętrznego;

. wyników testów warunków skrajnych;

, rea|izacji przyjętych limitów alokacji;
. rea|tzacji długoterminowych celów kapitałowych i planu kapitałowego.

8) Ryzvko braku zgodności

Za całośc koordynacji procesu identyfikacji i zarządzania w Banku ryzykiem braku zgodności, jaktez
zanadzór nad działaniem komórki ds. zapewnienia zgodności odpowiada Prezes Zarządu.

Komórki i jednostki orgartizacyjne Banku spotządzają informację zbiotczą o przypadkach wystąpienia
ryzyka braku zgodności w cyklach półrocznych i przekazują do komórki ds. zapewnienia zgodności w
terminie do końca następnego miesiąca po półroczu.

W zarządzaniu ryzykiem braku zgodności Bank przede wszystkim kładzie nacisk na prowadzenic

działan zgodnych z nie tylko szeroko rozumianymi normami prawnymi (zewnętrznymi i
wewnętrznymi) Iecz równiez normami, które charakteryzują Bank jako instytucję zaufanta

publicznego. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności w Banku polega na:
. zapobteganiu naruszeń compliance,
. identyfikowaniu naruszeń compliance'
. wdraŻarliu odpowiednich działaf'naptawczych w przypadku pojawienia się naruszeń

compliance,
. monitorowaniu czy wdroźzone działanianaptawcze są skuteczne.

Komórka ds. zapewnienia zgodności:
. prowadzi rejestr naruszeń compliance,
. sporz4dzanapotrzeby Zaruądu i Rady Nadzorczej okresowe informacje dotyczące stopnia

efektywnoś ci zarządzartia ryzyktem braku zgodno ści,

. przedstawiaZarządowi propozycje dziatań, które będą miały na celu minimalizowanie
powstałego ryzykabraku zgodnoŚci i ograniczartie występowania takich naruszeń przepisów

prawa i norm postępowania przyszłości,
! na bieŻąco informuje Zatząd Banku o przypadkach występowania istotnych naruszeń

compliance,
. współpracuje z komórkami wewnętrznymi Banku w zakresie oceny i monitorowania ryzyka

braku zgodności, .l

. współpracuje z Bankiem ZrzeszĄącym oraz innymi podmiotamt zewnętrznymi w zakresie

wynikaj ącym z konieczności zapewnienia zgodności,
. opiniuje nowe produkty lub procesy pod kątem ryzyka ewentualnego wyst4pięnta zdarzeń

compliance,
. kształtuje świadomośÓ istnienlaryzyka braku zgodnoŚci wśród pracowników Banku.

Rapońy z ryzyka braku zgodności skupiają się na podstawowych zadaniach, które ma spełniać

zarządzanie tym ryzykiem i dotyczą prawtdł.owości wdrłiania regulacji wewnętrznych i dostosowania

ich do obowiązujących przepisów prawa i standardów, ocenie skutków zdarzeń compliance..Ponadto'

ocenę ryzyka braku zgodności, w tym informacje o zmianie profilu ryzyka wIaz Z podsumowanicm
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Wszystkich zdarzen compliance, które wystąpiły w okresie objętym raportem, rekomendowane środki

naptawczą ocenę skutków rekomendowanych środków naryawczych, klóre były wydawane na biezqco

lub zawarte w poprzednim raporcie.

I]ank dokonuje pomiaru ryzyka braku zgodności z połroczną częstotliwością' Wyniki pomiaru wIaz zę

stosownym komentarzem przekazywane są w okresach półrocznych Zarządowi Banku i Radzię

Nadzorczej.

9) ryzvko rezydualne

Monitorowanie ryzykarezydualnego odbywa się w dwóch obszarach:

w zakresie pojedynczej zabezpieczonej ekspozycji kredytowej Bank monitoruje:
. j akość i wartośó przyj mowany ch zabezpieczen przed uruchomieniem kredytu;
. jakość i wańość rynkową zabezpieczeń w trakcie trwania umowy kredytowej;
. wartośó zabezpieczenia możliwego do uzyskania podczas e'wentualnego postępowania

windykacyjnego;
. płynność zabezpteczenia;
. dodatkowe czynniki uwzględniane w ana|izię ryzyka: (todza1ustanawianej hipoteki i jej wpływ

na ograniczenie ryzyka, miejsce hipoteki banku w kolejności zaspokojenia się z nieruchomości,

wysokość wcześniejszych wpisów hipotecznych, kolejność zaspokajania się w przypadku

kredytów konsorcjalnych, roszczenia wobec administratorów hipoteki, inne obctęenia wpisane

w księdze wieczystej, zabezpieczenia dokonane ptzez osoby, którę nie są kredyobiorcami i

wyisze ryzyko mogące powstać w sytuacji, gdy nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie

ekspozycji nie jest własnością dłuirika, uprawnienia do korzystania ze zwoInionego miejsca z

tytułu wygasłych hipotek; ryzyko w przypadkuzabezpieczeni,a na innej niż własnośó formie np.

społdzielczym- własnościowym prawie do lokalu, na współwłasności nieruchomoŚci, na

nieruchomościach, zktorymi zwiryane są słuzebności ),
r wartośó wskaŹnika LtV;
r terminy umów ubezpieczenia, dopasowanie terminów umów dotyczących zabezpieczen z

terminami umów kredvtowvch.

. w odniesieniu do portfela ekspozycji kredytowych Bank monitoruje:
r Sytuację gospodarczą, zmiany koniunktury' mogęce mieć wpływ na wartośÓ zabezpieczen, zc

szczegóInym uwzględnieniem zmtan cen nieruchomości;
. wskaźniki koncentracji z tytułu jednego rodzaju lub jednego dostawcy zabezpieczenia' zgodnie

z obovnqzującą w banku ,,Instrukcją zarządzania ryzykiem koncentracji w Banku

Spółdzielczym w Halinowie'';
. wskazniki jakości ktedytów, ze szczegó|nym uwzględnieniem kredytów zabezpieczonych

hipotecmie;
. wskaźniki pokrycia ekspozycji kredytowych zagrożzonych rezerwami;
a Wzflaczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego;

' wartośó portfelowego wskaŹnika LtV;
. efekty działańrestrukturyzacyjnychi windykacyjnych;
. poziom utworzonychrezęrw celowych;
r wewnętfzne regulacje pod kątem ich zgodnościzprzepisami zevtnętrznym|"
a przestrzeganie wewnętrznych regulacji przez pracowników kredytowych w ramach.

sprawowania kontroli wewnętrznej .
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Bank dokonuje pomiaru ryzyka rezydua|nego z kwartalną częstotliwością. Wyniki pomiaru wTaZ Ze

stosownym komentarzem przekazywane są co kwartał.Zaruądowi Banku i Radzie Nadzorczej.

10) rvzvko wvniku fipansowego

Zaruądzatie wynikiem finansowym opiera się na :

. analizie aktualnego wyniku finansowego,

. ana|izach realizacji planów finansowych,

. ana|izię obecnego oraz prognozowanego kształtowania się stóp procentowych na rynku

międzybankowym'
. analtzach kształtowania się wysokości prowizji,
. ana|tzach oprocentowania produktów Banku,
. ana|izachnarazęnia Banku naposzczególne ryzykaiprzestrzegariuprzyjętych limitów,
l prognozach kształtowania się przyszłego wyniku finansowego,
. ręalizowaniu celów przyjętych w strategii działania Banku i strategii zarządzanta funduszami

własnymi.
I]ank dokonuje pomiaru ryzyka wyniku finansowego z miesięczną częstotliwością' Wyniki pomiaru

wIaz Ze stosownym komentarzem przekazywane są co miesięc Zarządowi Banku i w okresach

kwartalnych na potrzeby Rady Nadzorczej.

Celem ogtaniczania ryzyka, Bank wprowadził szereg limitów, pozwa|ających na dywersyfikację

ryzyka oIaZ wdrożenie w odpowiednim momencie mechanizmów zapobiegających powstaniu

nadmiernego ryzyka. W przypadku ptzehoczenia ustanowionego limitu' raporty zawierają informację

na temat przyczyn przekroczenia, w tym ustalenia faktu, czy przehoczenie ma charakter jednorazowy

czy jest wynikiem zmian strukturalnych oraz rekomęndacje działań umożliwiaj4cych utrzymanic

ryzyka na bezpiecznym dla Banku poziomie' Ponadto w Banku wprowadzona została ,,Zasady

zabezpieczania wierz.ytelnoŚci Banku Spółdzielczego w Halinowie', mająca,na celu zapewnienic

bankowi zwrotu przysługującej mu w stosunku do klienta wierzytelności, w razie gdyby nie dokonał on

spłaty tej wterzfielności w terminie ustalonym w umowie.

Proces}, monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka

r \Ą/ celu ograniczania ryzyka wlązącego się z dział'a\nością kredyową Bank dokonujc

sprawdzenia klientów w wewnętrznychi zevtnęttznychbazach danych orazptzyjmuje stosownc

zabezpieczenia, fiedno lub więcej) w zaIeŻności od oceny stopnia tyzyka. Szczegółowe zasady

doboru zabezpieczefi zawarte są w regulacjach wewnętrznych dotyczących p.tlszczególnych

obszarów produktowych oraz ,,Zasadach zńezpieczania wierzytelności Banku Społdzielczego

w Halinowie".
. Zabezpieczenie spłaty kredytu ustanawiane jest przed uruchomieniem kredytu. Możliwe jest

ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w czasię korzystania z kredyu przez Kredytobiorcę

(w przypadku, gdy spłata kredytu jest zagtoŻona z powodu Znacznego pogorszenia się stanu

majątkowego Kredytobiorcy lub obnizenia się wartości zabezpieczenia po dacie udzielenia

kredytu).
. Wybór formy zabezpieczeniauzaIeiniony jest od rodzaju, wielkości i okresu kredytowania oruz

kondycji ekonomiczno - finansowej kredytobiorcy. Waznym aspektem przy wyborze form
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zabezpieczen jest mozliwośó zachowania wartości prawnej zabezpieczenta kredytu w
wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie udzielonego kredytu wtaz z odsetkami oraz

ewentualnymi kosztami ubocznymi, związanymi z dochodzeniem ptzez Bank swoich

wierzytelności, bior4c również pod uwagę ryzyko deprecjacji wartości zabezpteczenia.

' Monitorowanie zabezpieczeń ekspozycji kredytowych, mające na celu zmlnimallzowanie

ryzykazwiązanego z angażowaniem środków finansowych Banku, obejmuje:
. weryfikację dokumentów dostarczonych przez Kredytobiorcę lub inne osoby udzielającc

zabezpieczenia,

' inspekcje u Kredyobiorcy lub innych osób w celu przeglądu majątku będ4cego

przedmiotem zabezpięczenia (ustanowiona hipoteka, ptzewłaszczenie) i zweryfikowania
przedstawionej Bankowi dokumentacj i,

. ustalenie istnienia ewentualnych innych obciążeń prawnych majątku będącego przedmiotem

zabezpieczenia na rueczBanku (wpi'y hipotek w księdze wieczystej nieruchomości na rzect
innych wierzycieli, słuzebności ustanawiane na rzecz osoby trzeciej na nieruchomośoi

obciponej wpisem narzecz Banku) itp.,
r ocenę szybkości zaspokoj enia roszczen BaŃu z przedmiotu zabezpieczenia,
. ustalenie ewentualnego zagrozenia w postaci wszczęcia postępowania egzekucyjnego przę,z

innego wierzyciela w stosunku do majątku będącego przedmiotem zabezpieczenta

ustanowionego na rzecz Banku,
l oszacowanie wartości (zmiany wartości) zabezpieczeń kredytów udzielanychptzez Bank.

Częstotliwośó przeglądów i aktualizacji wartości ustanowionych zabezpieczen uza|eŻniona jest od

wartości ekspozycji kredytowej i przypisanej jej klasy ryzyka. Metodologia do Ww obszaru za-wat'a

została w ,,Zasadach zarządzania ryzykiem rezydualnym w Banku Spółdzielczym w Halinowie''. Do
szacowania wartości zabezpieczen kredytowych wykorzystde się m. in. operaty szacunkowe,

dokumentację projektow4, kosztorys, przeprowadzoną inspekcję,bazę AMRON i/lub o inne dostępne

bankowi bazy danych o rynku nieruchomości, informacje rynkowe, faktury zakupu, dane GUS, polisy

ubezpieczeniowe i zbieŻne tematycznie publikacj e oraz artykuły.

Zarząd Banku Spółdzie|czego w Halinowię oświadcza, że opisane w Informacji ustalenia dotyczące
zarządzania ryzykiem dają pewnośó, Że stosowane systemy zarządzaria ryzykiem są odpowiednie z
punktu widzenia profilu i strategii ryzyka Banku' W przyjętych rozwiązaniach orgartizacyjnych jest

stosowana zasada, ii nadzor nad znządzaniem ryzykiem istotnym w Banku, zgodnie z przeptsami art'

20a Prawa bankowego, pełni Prezes Zarządu.

6. oświadczenie na temat Ęryka, w którym pokrótce omówiono ogólny profil ryTyka Banku
zwiazanY ze strateeia działalnoŚci

W procesie zarządzartia poszczegÓlnymi rcdzajami ryzyka, strategiczne celę dla Banku zatwierdza

Rada Nadzorcza. Zarządzante ryzykiem w Banku odbywa się w oparciu o opracowane w formic

pisemnej i przyjęte przez Zarząd wewnętrzne procedury, ktÓre określają sposÓb identyfikacji, pomiaru,

monitorowania i raportowania poszczegÓlnych rodzajow ryzyka uznanych wzez Bank za istotnc'.

Oświadczenie Zarzqdu Banku na temat ogÓlnego profilu ryzyka, zawierające kluczowe wskaŹniki i

dane liczbowe, zapewniające zewnętrznym zaintercsowanym stronom całościowy obraz zarządzanta

F). oświadczenie na temat
pe\ryność' że stosowane
rofilu i strategii Banku

adekwatności ustaleri dotycr,ących Zarządzania
systemy zarządzania ryZykiem są odpowiednie z

ryzykiemo dające
punktu widzenia
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fyzykiem przez Bank, w tym tolerancje na ryzyko określone przez Radę Nadzorczą Banku stanowt

zaŁączniknr 1 do niniejszego dokumęntu. .j

1) Liczba stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu zarządzającego

Członkowie Zaruądu i Rady Nadzorczej Banku nie sprawują funkcji w zarządzię lub radzie nadzorczej
innego podmiotu.

2) Polityka rekrutacji doĘcząca wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego
stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedry specjalistyczneji strategia w zakresie zróżnicowania w
odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego, jego celów i wszelkich odpowiednich
zadań okreŚlonych w tej polityce oraz zakresu' w jakim te cele i zadania zostaĘ zrea|izowane

Rada Nadz orcza składa się z 7 członków powołanych przez Walne Zgromadzenie na 4 - |elnią
kadencję. Podstawową misją Rady jest wykonywanie funkcji nadzorczej' Rada sprawuje stały nadzór

nad działa|nością Banku we wszystkich dziędzinach, Członkowie Rady Nadzorczej posiadają

odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw i dają rękojmię należfiego wykonywania

powierzonych im obowipków. Reprezentdą wysoki poziom etyczny oraz są w stanie poświęcić

niezbędną ilość czasu, pozwaIając4 w Sposób właściwy wykonywać funkcje w Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza oIaz poszczegÓ|nijej członkowie przy wykonywaniu nadzoru kierują się obiektywną

oceną i osądem. Skład |iczebny Rady jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej ptzez Bank
działalności.
W Banku funkcjonuje ',Procedura 

oceny kwalifikacji Członków Zatządu oraz Zarządu Banku

Społdzie|częgo w Halinowie''. Celem oceny jest stwierdzenie czy poszczególni członkowie Zaruądu z

osobna oraz Zarząd kolegialnie óĄą rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym

prowadzenia działalności bankowej z zachowariem bezpieczenstwa wkładów i lokat w nim

zgromadzonych a takŻe czy posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacjt
zarządzaniaryzykiem oraz czy ich reputacja osobista nie stwarza zagrozenia dlautraty reputacji Banku.

Rada Nadzorcza Banku dokonała ocęny odpowiedniości Członków Zaruądu, podczas której oceniła

wykształcenie, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, właściwość postawy wobec

pełnionej funkcji' a takŻe omówiła odpowiedniośó w zakresie nieposzlakowanej opinii' Na podstawie

dokonanej oceny stwierdzono, ii członkowie Zarządu dają rękojmię ostroznego i stabilnego

zarzqdzarlia Bankiem, w tym prowadzenia działa|ności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa

wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędnc

do rca|izacji zarządzartia ryzykiem. Reputacja Członków Zarządu nie stwarza zagrożrctia dla utraty

reputacji Banku. Rada uznał'a, ze postawa Członków Zatządu oraz ich zaartgaiowanie w realizowane

czynności wpływajq na wzrost osiągnięć zarówno ekonomiczno-finansowych, jak i społecznych'

pozwa|ają budować pozytywny wizerunek banku oraz umacniaó reputację banku i postrzeganie jako

instytucj i zaufania publiczneg o , bezpiecznei i przyjaznej klientowi.

3) Utworzenie (bądź nie) przez instytucję oddzielnego komitetu zarządzania akĘwami i
pasywami oraz|iczba posiedzeń komitetu, które się odbyĘ

W Banku nie funkcjonuje KomitetZarządzania Aktywami i Pasywami .

4) System przeptywu informacji w zakresie ryrykastosowany w Banku
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W Banku funkcjonuje system bieżącego i okresowego informowania i raportowania o istotnych

rodzĄach tyzyka, a podstawą monitorowania procesu zarządzania ryzykiem jest formalnic

ustanowiony system informacji zarządczej, który jest źródłem in|ormacji na temat:
. rodzajow i wielkościryzykaw działalności Banku,

. profilu ryzyka,
t stopniawykorzystanialimitówwewnętrznych,
. vrYników testów warunków skrajnych,

. skutków decyzji w zakresie zarządzaniaryzykiem'

I{apońy zzakresu oceny poziomu poszczegóInych rodzaj ow ryzyka Banku otrzymują:
. Zarząd Banku w cyklach miesięcznych (ryzyko kredytowe,ryzyko płynności, ryzyko walutowc,

rachunek zysków i strat oraz bilans banku)' okresach kwartalnych (ryzyko operacyjne, ryzyko
stopy procentowej, ryzyko koncentracji, adekwatnośó kapitałowa, ryzyko inwestycji

kapitałowych, ryzyko rezydualne, ryzyko wyniku finansowego' sprawozdanie z windykacji

należności kredyowych, sprawozdanie z restrukturyzacji należności kredytowych) lub

półrocznie (ryzyko braku zgodności i sprawozdanie z kontroli wewnętrznej).

' I{ada Nadzorcza w cyklach kwartalnych (ryzyko kredyowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko
płynności, ryzyko walutowe, ryzyko koncentracji, adekwatność kapitałowa, ryzyko inwestycji

kapitałowych, tyzyko rezydualne, ryzyko wyniku finansowego, sprawozdanie z windykacji

należności kredytowych, sprawozdanie z restruktvryzacji nalezności kredytowych) lub

półrocznie (ryzyko braku zgodności, ryzyko operacyjne' sprawozdarie z kontroli wewnętrznej).

Monitorowante ryzykaodbywa się z częstotliwością umozliwiającą dostarczenie informacji o zmianach

profilu ryzyka Banku. Zakres otaz szczegółowośó sprawozdań wewnętrznych są dostosowane do

rodzaju raportowanego ryzyka oraz odbiorców informacji. Rzetelność, dokładnośc otaz aktualnośó

dostarczanych inform acji zapev,łnia wprowadzony w Banku system kontroli wewnętrznej.

Szczegółowe zasady działaria systemu informacji zarządczej reguluje w Banku odrębna procedura'

ktoru zawiera do kł adn y wkaz sprawo zdań zar ządczy ch.

Ilank nie posiadał podmiotów za\einych, w związku z pov,ryzszyrn nie dokonywał konsolidacji do

celów rachunkowości i regulacj i ostroznościowych.

Bankprzyjął strategię bezpiecznego funkcjonowania, opartą na utrzymywaniu rozmiuów działalnośoi

obarczonej ryzykiem na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy własnych. Wysokość

funduszy własnych (kapitał uznany) Banku wy|iczanajest zgodnie zprzeptsami:

1) I{ozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 z dnia 26.06.2013 r. w
sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR)'

2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013136N8 z dnia 26.06.2013 r. w sprawic

warunków dopuszczenia insty'tucji kredytowych do działaLności oraz nadzoru ostrożnościowego.

nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (CRD IV).
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Główne Zmlany uwzględniające stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego' co do sposobu za|tczenta

poszczego|nych składników funduszy do kapitału UZ1l&1l9$o,":sprowadzały się do:
. uznania funduszu udziałowego jedynie w wartości ewidencjonowanej na dzien 3I.I2.201I r.,

po uwzględnieniu wypłat wypowiedzianych udziałow zazgodą KNF;
, przyjęciu funduszu z aktua|izacji wyceny majątku trwałego w wańości 80 yo, po uwzględnicniu

20 Yo amortyzacji;

Szczegółowe informacje na temat poszczegó|nych elementów funduszy własnych Banku według stanu

na dzien 3 1 . 12.20 I 7 roku zawie r a poniŻsza tabela:

VI. Wymog,i kapitatowe

1. Metoda szacowania kapitału wewnętrznego o.raz przyjęty przez Bank poziom adekwatnoŚci
kanitałowei

I}ank dokonuje agregacji wymogÓw kapitałowych naposzczegÓlne rodzaje ryzykauznanę za istotnc w
oparciu o metodę minimalnego wymogu kapitałowego.

Poziomęm wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego jest wyliczony regulacyjny wymog
kaoitałowv.

WyszczegÓlnienie
Wartość

(w zł)
opis głÓwnych cech instrumentu

Odniesienie do
Rozporządzen ia

CRR
Kapi al podstawowy 'I'ier I 13 566 7 46.60

art. 48Ą.481

art. 26 ust I

arl 26 ust, 2

arl. f6 ust.

ust.art. f9 I
I

I

)

Ilundusz udziałowy z,a|iczany do
kapitału podstawowego

328 900,00
Wartość udziałÓw członkowskich wg stanu na
1 6.08 .2011 r .

lnne korel<ty w okresie przejŚciowyrn
w kapitale podstawowym 'fier I

- 26 738,89

Fundusz z aktua|izac.ii wyceny rnajątku trwałego, ktory ze
względu na art, 468 Rozporządzenta I.JE jest Llsuwany w
f0I7 r. Z kapitału Tier I, w wysokoŚci fa %

niezrealizowanych zyskow wycenianych wg wartości
eodziwęi

aJ

4

Niczalcznie zweryfikowane zyski z
bieŻącego okręsu po odliczęniu
wszelkioh mozliwych do
przewidzenia obciązen lub dywidend

0,00
WartośÓ zweryfikowanego zysku okresu bieŻ4cego przez
biegłego rewidenta po pomniejszeniu o spodzięwane
obctąŻęnia i dvwidendy

Skumu|owanc innc całkowite
dochody

r33 694 46

Wartość funduszu z aktualtzacji wyceny tzęczovvych
aktywÓw trwałych powstałego Z przeszacowania maj4tku
dokonanego w oparciu o odrębne przepisy na dziefl
01 .01 . 1995 roku.

5 Kapitał rezerwowy t2 e03 224 ^60

Wartość funduszu zasobowego, ktÓry tworzony jest z
wpłat wpisowego przez udziałowcÓw Banku' podziału
nadwyiki bilansowej i przeksięgowania funduszu z
aktua|tzac j i warto Ś c i l i kwi d owany ch śro dkow trwatych

6 Fundusz ogolnego ryzyka bankowego 280 000,00
Wartość fundusz ogolnego ryzyka na niezidentyfikowane
ryzyko działa|noŚci bankowei., tworzonego z odpisÓw z
zysku zgodnie z ptawem bankowym

art.26 ust 1 lit I

art.36 Lrst 1 lit b

art. 63

l WartoŚci niematerialne i prawnc -5f 333,57
Kwota wartoŚci niematerialnych i prawnych
pomniej szajqca kapitał podstawowy I.ier I zgodnte z'

zapisami art. 127 prawa bankowego

Ka pital dodatkowv 'I ier I 0,'00

Ka pital I'ier II 0.'00

8

I{AZI.

Korekty w okrcsie przejŚciowym z
tytułu instrumentow w kapitale 

.I.ier

I| or az po,Ż,y czek podporządkowanych
podlegaj ących zasadzie praw
nabvtvch

0,00

M F-IJNDUSZE 13 566 7 46.60
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i} ank wyzn acza r e gu|acyj ny vvymó g kapitał o wy d|a ry zyka:
a) kredytowego, w oparciu o metodę standardową,
b) operacyjnego, W oparciu o metodę wskaźnika bazowego,
o) walutowego' w oparciu o metodę de mini mis.

Następnie Bank ocenia, czy regulacyjny wymóg kapitałowy w pełni pokrywa ryzyko kredytowc,
operacyjne i walutowe i jeżeli jest to konieczne, to, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami
szacowania kapitału wewnętrznego, oblicza dodatkowy lvymóg kapitałowy nate ryzyka'

Kapitał wewnętrzny stanowi sumę regulacyjnego wymogu kapitałowego, dodatkowych wymogów
kapitałowych, o których mowa wyżzej, otaz wmogów kapitałowych na pozostałe istotne rodzajc
ryzyka obliczonych zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadamt szacowania kapitału wewnętrznego.

Celem strategicznym Banku w zakresie poziomu adekwatności kapitałowej jest utrzymywanie relaoji
kapitału wewnętrznego w stosunku do funduszy własnych na maksymalnym poziomie 88 %. Na datę
informacj i relacj a wynosiła 9I,2 %;o.

w 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego nie nałożzyła na Bank obowiązku utrzymywania
dodatkowych wymo gów kapitałowych'

Na dzień 3I.lf ,20|7 r. kapitał Wewnętrzny Banku wynosił 12 378 084 zł i składał się z:

Stany aktywów bilansowych i zobowiązan pozabilansowych według wag ryzyka wraz z obciąŻenicm

ryzykiem kredytowym przedstawione są ponizej:

Rodzaj ryzyka
Wewnętrzny wymÓg

kapitałowy na
zabezpieczenie ryzyka

Alokacja kapitału
według wymaga

dla Filaru I

Alokacja dodatkowego
kapitału według

yym4gąn dLą Ęilaru II
29r1 000Rvzvko kredvtowe 7 015 635 1 015 635

Ryzyko rynkowe 0 0 24 400

Ryzyko operacyine I 112449 1 112449 0

Łączny wymÓg na rYzyka Filaru l 8 r28 084 8 r28 084 0

Ryzyko koncentracii zaangażowaft, z tego: 0 X 0

konc en tr acii duŻy ch zaangaŻow ani 0 X 246 000

koncentracii w sektor gospodarki 0 X 0

kon c en tr acji pr,yjętych form
zabezpteczęnia

0 X 0

Ryzyko stopy procentowei w księdze bankowe.i, 980 000 X 980 000

Ryzyko płYnności 89 000 X 89 000

Ryzvko wyniku finansowego 0 X 0

Ryzyko kapitałowe, W tym: 0 X 0

ry zyko koncen tr acii funduszu udziałowe go 0 X 0

ry zyko konc entracii,,duŻych'' udziałow 0 X 0

Pozostale ryzyka w tym: 0 0

ry zyko cyklu gospod arczęgo 0 X 0

ryzyko strategtczne 0 X 0

ryzyko utraty reputacji 0 X 0

rvzvko transfęrowe 0 X 0

ryzyko rezydualnę 0 X 0

ryzyko modeli 0 X 0

Łączny wartoŚć wewnętrznych wymogÓw kapitałowych 12 378 084 X 4 2s0 000

Kapitał wewn ętrzny tf 378 084 X X
Wewn ętrzny wspÓłczynnik wypłacalnoŚci 8r71 X X
Fundusze własne 13 566 747 X X
Nadwyżka (+)/niedobÓr (-) funduszy własnych 1 188 747 X X
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Klasy uktywÓw
Wurtość

pierwotnu
ekspozycji

Kwota netto
ekspozycji

Waga
ryzyka

Ochrona
rzeczywista

(kaucja)

Ochrona nie
rzeczwista -
t gwuruncja

BGK

Wartość
ekspozycji
waiona
rvzvkiem

Korekta o
wspÓłczynnik

wsparcia

kV'1łmÓg

kapitułowy z
tytułu ryzyku
kreclvtowego

Ilkspozycje wobęo rz4dow
oentralnych i bankow

oentralnych
7 990 874,00 7 990 874.00 0 0,00 0,00 0"00 0,00 0.00

390 69/+,ll

87Ą,03

_ 0"00

0100

0,00

1Ą7 g5

Ijkspozycie wobec
sattrorządow regiotlalrlych i

władz lokalnych
f5 084 0r4.f6 f4 4r8 4ff .99 f0 0,00 0,00 4 883 684.60 4 883 684,60

Iikspozycje wobec
podmiotow sektora

publiczne go
2l 85 0,79 21 Bs}.7e 50 0,00 0,00 I0 9f5,40 l0 925 

"40

lrkspozycje wobeo
instytucji

6g 283 258.30 68 283 2s8.30 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0"00 50 0,00 0,00 0,00 0,00

Irkspozycje wobec
przedsiębiorstw B 504 811,86 7 983 304^f2 100 0,00 I f4f 67f ,21 6 740 632^01 5 571 799,33

Iikspozycj ę detal icznc I 680 057,15 I 3Ll 216^39 75 5 465,21 0,00 979 313.38 9f8 214,f9

I rk spozycj e zabezpieczone
lra ni erttch olnościaclr

24 860 8f8 "26
f4 68f 923,03 35 612 000,00 r57 313,72 8 369 763.26 7 896 f10,33

9f 68r,23 92 681,23 50 0,00 0,00 46 340,6f 46 340,62

4 05 7 829.3r 3 719 02f ,78 75 6 084,00 7f 0a0,00 z 775 704,09 2 648 630,55

60 432 47 4 "69 58 212 723.52 100 0,00 570 7 69,ff 57 641 954.30 46 261 500,21 3 7 00 9f0.0f

Iikspozycje, ktorych
dotyczy niewykonanie

zobowt4zania

B r94 17 5,90 5 Lft 3tf "f3 100 0,00 145 417,76 5 07 5 894,47 5 075 894.47 !99 071s6

568 79Ą,654 880 987.14 4 739 955,44 ls0 0,00 0,00 7 r09 933.16 7 r09 933.16

Ilkspozycje z Ętułu .jedrrostek
uczestnictwa lrrb udziałÓw w

instytucjach zbiorowego
inwestowania

0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

_yl_l{ei.,tz
0,00

o:00

_ 1J3 f68,0e
7 015 634.85

IJkspozycj e kapitałowe I 5 88 95 1,50 I 5 88 9s l.s0 100 0,00 0,00 I 5 88 95 1,50 I 5 88 95 1,50

Irrrre ekspozyeJę

3 478 974"0f 3 47 8 97 4,02 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00

5 673 35 1,15 5 673 3s l.1s 100 0,00 0,00 5 673 3s 1"15 s 673 35 l.1s

Razem f24 825 094,56 f n 478 796,57 623 549,21 2 188 l7f ,97 100 896 447 .9r 87 695 435,60

Kwoty stanowiące 8 Yo ekspozycji ważonej ryzykiem d|aketżdej z klas ekspozycji przedstawione są poniżej:

Lp. Wyszc zegalnien ie Kwota (w zł)

1. Ekspozyc e wobe c rz4dow centralnych i bankÓw centralnych 0,00

2. Ekspozyc e wobec Samorzqdow regionalnych i władz lokalnych 3 90 694.17
a
J Ekspozyc e wobec podmiotÓw Sektora publicznego 8] Ą,03

4 Ekspozyc e wobec instytucji 0,0(

5. Ekspozyc e Wobe c przędsiębiorstw 4Ą5 7 Ą3 ^95

6. Ekspozyc e detaliczne 7 4 25J "|Ą

t. Ekspozyc e Zabezpleczone na nieruchomoŚc iach 4 548 21Ą.5Ą

8. Iikspozyc e, ktÓrych dotyczy niewykonanie zobowiązania 91 4 866.21

9. Ekspozyc.
zbiorowel

e ztytułu jednostek uczestnictwa lub udziałow w instytucjach
o inwestowania

0,00

10. Ekspozycic kapitałowc If7 1 16.12

11. Innę ekspozyc^ię 4 53 868.09

RAZEM 7 015 634.85

Kalkulacj a re gulacyj nych wymo gÓw kapitałonvy"h zaw arta j est poniżej :

Lp. Wysz cu,egÓlnięnr9 Kwota
1. ryzyko kredytowe 7 015 634,85

2. ryzyko rynkowe (w tym ryzyko walutowe i ryzy@ 0.00
aJ. ryzyko operacy.ine 1 112 ĄĄ9^13

_Całkowity wymog kapitałowy

}llpQlszyulk kapitałowy fier I

ł:1gj\y]ulg!gz :0 _-

ql?8 !83,e8

13,35
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1. Definicja dla na|eżności przeterminowanych i
wartości i rezervy celowych/odpisÓw d oĘczących

zilgrożonych, podejŚcia
odseteko w tym rÓwnież

w zakresie korekt
rezerwy na rvzvko

/'a naIezności przeterminowane Bank uznaje należności w przypadku ktÓrej występuje przynajmnicj
j cdna z ponlżzszych sytuacj i:

1) istnieje małe prawdopodobieristwo wywiązania się dłuznlkaze zobowiązan wobec Banku;
2) okres przeterminowania jest dłuŻszy niŻ 90 dni oraz przeterminowana kwota przekracza 500

złotych dla ekspozycji detalicznych,bądź3'))) zł d|apozostaŁych klas ekspozycji.

Należnościami zagrożonymi są ekspozycje kredytowe zaIiczone do kategorii ponizej standardu,
wątpliwej i straconej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra FinansÓw w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko n,viqzane z dziatalnościq bankÓw. Definicja ta stosowana jest dla celÓw
rachunkowości.

Ilank tworzy rezerry celowe na ekspozycje zagroione oraz odpisy na odsetki od tych ekspozycji
wysokości:

. 20Yo w zakresie ekspozycji w kategorii poniżej standardu,

. 50o/o w zakresie ekspozycji w kategorii wątpliwej,

. 100Yo w zakresie ekspozycji w kategorii straconej,
po uwzględnieniu pomniejszeri podstawy naliczanianezetw i odpisÓw.

I}ank nie twotzy rezerry naryzyko ogÓlne.

2. Struktura geograficzna eksp ozycji kredytowych

/,e względu na ograniczęnia prawne i statut Bank w swoich anaIizach nie przyjmuje podziału na
obszary geograftczne. Przyjmuje się, Że terenem działaria Banku jest obszar wojewÓdztwa
mazowieckiego. W ocenie Banku ryzyko kredytowe na tym terenie dziaŁariama charakter jednorodny i
w zwtązkuztymnie zachodzipotrzebabadania zaangtŻowania w poszczegÓIne gminy bądz powiaty'

3. Stosowane podejście i metody przyjęte do ustalania korekt wartości

Ilank wycenia aktywa i pasywa wg zamofiyzowanego kosztu
proccntowej. otrzymane prowizJę korygujq wartośÓ kredytu
cfcktywnej stopy procentowej , prZęZ okres do zapadalności.
prowi r1i nte pomntejsza podstawy tworzenia rezerw celowych.

Z Uwzględnieniem efektywnej stopy
i S4 rozlLczane W CZasIe, We dł.'g

Wartość otrzymanyoh i wpłaoonych

4. Całkowita kwota ekspozycji po ' rozliczeniu r wnoważących
uwzględnienia skutkrÓw o grani cząnia ryzyka kredytowe go, a także
w danym okresie z podziałem na rÓżne kategorie ekspozycji

się transakcji i bez
średnia kwotę ekspo zycji

Iikspo Zyoje kredytowe według Wyceny bilansowej (po

roku, bez Uwzględnienia skutkÓw ogranlczanua ryzyka
podztale na klasy przedstawia ponlŻsze zestawienie:

korektaoh rachunkowych)
kredyowego oraz średni4

na dzien 31.12.2417
kwotę ekspo ZyCy, W
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Lp. WyszczegÓlnienie
Stan na dzieri
3!.L2.2017 r.

Średnia kwota w
okresie od 01 .01.2017

r. do 31.12.2017 r.

Ilkspozycie wobec rządow centralnych i bankÓw centralnych 7 990 874,00 7 929 836.07

2 Ilkspozycie wobec Samorz4dow regionalnych t władz lokalnych f5 084 014"26 24 302 699.67
.,
J Ekspozycie wobec podmiotÓw sektora publicznęgo 21 850,79 f3 845.66

Ą. I]kspozycie wobęc instytucji 6g f83 258,30 52 279 03 1,75

5. Ekspozycie wobec przedsiębiorstw 8 504 8l 1,86 7 844 828.32

6 trkspozyci e detaliczne I 690 057,15 | 57Ą 155.82

l. Ilksoo zvci e zab ezoieczon e n a n i eru ch o mo ś c i ach gg 443 813,49 90 166 9Ą8^26

8. Ilkspo zyc i e, ktÓrych doty czy n iewyko nan i e zo bowi 4Zan|a 13 07 5 163,44 n 99a 169 ^Ą9

9.
Iikspo zy cj e z tytułu j ed no stek u czestn i ctwa lub udziałow W instytucj ach
zbioroweso inwestowania

0,,00 0,00

10 [lkspozyc i c kap itałowc I 588 951,50 15f8 361.10

ll. Inne ekspozvcie 9 l5 f 325,17 9 809 820.1 6

RAZEM 224 825 119,56 f10 050 296.30

5. Struktura zaangaż;awania Banku wobec poszczegrÓInych sektor w lub wedlug typu
kontrahenta w rozbiciu na klasy ekspozycji

l) Strukturę zaangaŻowania Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta w
wartośoi bilansowej na dzien 3I 'I2.20I7 roku przedstawia ponizsza tabela'

Lp. Typ kontrahenta WartoŚć w zł
1. Pozostałe monetarne instytucje finansowe

Banki i oddziały instytucji kredytowyclr
NaleznoŚci normalne
NaleznoŚci pod obserw a:jq
Nalezno su zasrozone

69f74518,80
69 274 518,80

0,00
0,00
0.00

f.

R-,.t

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
NaleznoŚci normalne
Nalczności pod obserw a:jq
Nalezności zagrozone

zaangażowa n ie w sekto rze flnansowy m

1 561 355,35
1561 355,35

0,00
-_----70 

8ss Błł,rs

2) Strukturę Zaangazowania Banku wobec
na|eznoŚci W Wartości bilansowej na dzieri

sektora budzetowego w
3 1 . 12.2017 roku przedstawia

rozbiciu na katcgoric
poffiŻsza tabela.

Instytuc i e samo rz4dow e
NaleznoŚci normalne
NaleznoŚci pod obserw a;.i4

Nalezno sct zagrozone
Rczerwy celowe
Korekty wartoŚci
Odsetki

|] 9Ą0 1 18,48
1] 901 3Ą1,2a

0,00
0,00
0,00

3 354,9t1
42 132,2Ą

I

17 940 1 18,48 
I

Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym

3) Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego z rozpoznaną i nierozpoznan4
utratą wartości oraz ptzeterminowanych w wartości bilansowej na dzien 3I.I2.20I7 roku
przedstawi a pontŻsza tabela.
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Lp. Wysz czegÓlnienie Wartość w zł
Należności normalne

Kredyty nie przeterminowane
Kredyty p rzetermino wane
Rezerwy celowe
Korekty wartoŚci
Odsetki

88 964 420,2s
89 673 516,56

58 1 38,79
110409,16
755 0 12,45

98 126.5r
f Należności pod obserwacją

Kredyty nie przeterminowane
Kredyty przeterminowane
Rezerwy celowe
Korekty war1ości
Odsetki

4 099 484,29
1 89 93 9,65

490,56
62 929,7 6
3f 90f ,88
4 886,,12

4

1J Należności poniżej standardu
Kredyty nie przeterminowane
Kredyty pr zeter mino wan e

Rezerwy celowe
Korekty war1oŚci
Odsetki

f 552 134,82
f 720 053,2 1

6f 282,41
f22 7 14,53

I 667,85
1 181.58

4 Należności wątpliwe
Kredyty nie przeterminowane
Kredyty przetermi nowane
Rezerwy celowe
Korekty war1ości
Odsetki

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

5 |{ależności stracone
Kredyty nie przeterminowane
Kredyty przetermi nowane
Rezerwy celowe
Korekty wartoŚci
Odsetki

4 504 791,60
4 348 783.'0 1

4 7 5l 591,40
5 431 431 ,82

29 206,12
865 05s.13

Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym
Kredyty nie przeterminowane
Kredyty przetetminowane
Inne nalezności
Rezerwy celowe
Korekty wartości
Odsetki

100 120 830,96
100 1 59 334,25

4 812 503,16
713 018,18

5 \fl 485,f1
8f5 I89 ,30
969 f49,94

Ą) Strukturę zaangaiowania Banku wobec sektora niefinansowego według typu kontrahenta w
wartości bilansowej na dzien3I.I2,20I7 roku przedstawia ponizsza tabela.

Lp. Typ kontrahenta Wartość w zł
1. Przedsiębiorstwa i spotki panstwowe

Kredyty normalne
Kredyty pod obserwacj4
Kredyty zagroŻone
Rezerwy celowe
Korekty wartoŚci
Odsetki

0,00
0.,00

0,00
0,,00

0,00
0,00
0.00

2. Przedsiębiorstwa i społki prywatne oraz społdzielnie
Kredyty normalne
Kredyty pod obserwa:j4
Kredyty zagroŻone
Inne nalezności
Rezerwy celowe
Korekty wartoŚci
Odsetki

36 340 223,48
27 t39 268,92
2 196 876,00
9 264 f99,21
'173 018,18

3 024 3lf ,22
264 110,52
zss 183.85

3.

A-t.

Przedsiębiorcy indywidualni
Kredyty normalne
Kredyty pod obserwacj4
Kredyty zagroŻone
Rezerwy celowe
Korekty wartoŚci
Od setki

t9 297 129,68
I7 057 095,11
I 910 865,19

683 3 50,78
213 068,78
126 0l1 ,ll
44 898.5s

Osoby prywatne
Kredyty normalne
Kredyty pod obserwacją
Kredvtv zagroŻone

34 040 5f5,39
34 f42 126,33

82 689.0f
I 105 432,81

f9



Rezerwy celowe
Korekty wartości
Odsetki

| 320 1 50,1 3

356 001 ,93
285 83 s ^f9

5. Rolnicy indywidualni
Iłedyty normalne
Kredyty pod obserwa:j4
Kredyty zagroŻone
Rezerwy celowe
Korekty wartości
Odsetki

10350f71,18
t0 4f5 526,81

0,00
829 6f7,17

I f09 954,14
l7 819,28

382 9s0.6f

6. Instytucje niekomercyj ne działajqce na rZeCZ gospodarstw domowych
Kredyty normalne
Kredyty pod obsęrwacjq
Kredyty zagroŻone
Rezerwy celowe
Korekty wartości
Odsetki

92 681,23
94 080,00

0,00
0,00
0,00

I 780,40
381,63

Razem zaangazowanie
Kredyty normalne
Kredyty pod obserwacj4
Iłedyty zagroŻone
Inne naleznoŚci
Rezerwy celowe
Korekty wartoŚci
Odsetki

w sekt orze niefinansowYm 00 120 83 0,96
88 958 697 ,17
4 190 430,f 1

11882 110,03
773 01 8,1 8

5 827 485,27
825 189,30
969 249.94

5) Strukturę zaangaŻowartia Banku w poszczegÓlnych branzach w rozbiciu na kategorie nalezności
w wartości nominalnej na dzien3l.I2.2017 roku przedstawia ponizsza tabela (w zł).

Zaangażowania wg sektorÓw gospodarki Wartość ekspozycji
na 31.12.2017 r. (z pzb)

Struktura
(w %)

rolnictwo, łowiectwo, leŚnictwo i rybactwo tf 906 381 ,24 9,81

9,88pr zetw orstwo pr Zemysło we 12 910 068,68

wytwar7'anleizaopatrywanieWenergięelektrywietrze 19,29 0r00

0,26dostawa wody, gospodarowanie Ściekami i odpadami ora-ąryĘultywacja 340 000,00

lludownictwo 9 711 967,98 7.ĄĄ

handel hurtowy i detaliczfry, naprawa poj azdow samochodowych i motocykli rf 294 506,51 9,Ą1

transport i gospodarka magazynowa 3 679 454,00 -- 2?82

* 7,95
1,20

zakw aterowanie i usługi gastronomiczne 10 3 88 980,88

dz'iała|no Ść fi nansowa i ubezpieczeniowa 1 s64 289.00

działa\noŚć zwiqZana z obsług4 rynku nieruchomoŚci "8 914 375,70 _ 6_,83

0,Ą2usługi adrninistrowani a i działalność wspieraiqc? 551 546,00

administracja publicznai obrona narodowa; obowiqzhowe ubezpieczenia społeczne lB 827 410.f9 IĄ,Ą2

o:93

0.9 I

trdukacj a | 220 039.73

op eka zdrowotna i pomoc społeczna 1 lg4 4 14,00

dz ałalnoŚć zwiqzana z kultUfQ, rozrywką i rekreacj4 17 9 685,00 0,14

0.3 6pozo stała dzia|alno śc u sługowa 47 6 144.,r0

ekspozyci e osob fizycznych 3 5 544 080.'82 )'7 ))

Razem 130 603 369,24 100,00

Wartość ekspozycji zagrożonych wg sektorÓw gospodarki
Wartość ekspozycji

na 31.12.f417 r.
Stru ktu ra

(w %)

rolnictwo, łowiectwo, leŚnictwo i rybactwo 1 1t 5 002"11 9:3 8

13,4 0

_f ,96

_ _ 21:04

22,6Ą

Drzetw orstwo przemysło we I 591 194.13

dostawa wody, gospodarowanie Ściekami i odpadaml oraz rekultywacja 34A 000,00

budownictwo 2 500 313 ,91

handelhurtowyidctalicZny,napraWapojazdowSaq99' 2 689 896,00

transport i gospodarka magazynowa 2 352 052.00 n ^79

dziata\noŚć zwi 4Zana z obsług4 rynku nieruchomoŚci 188 218.,95 1?58

9.3 0ekspozyci e osob fizy czny ch I 105 432,87

Razem 11 882 710,03 100,00
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6) Strukturę zaangaŻowania Banku w poszczególne klasy ekspozycji według okresów
zapadalności w wartości brutto (bez uwzgIędnienia ręzerw celowych) na dzien 3I 'I2.20I7 roku
przedstawi a ponizsza tabela (w zł).

WyszczegÓ| nienie
Do

t m-ca
Powyżej 1

do 3 m-cy
Powyżej 3
do 6 m-cy

Powyżej 6
do 12 m-cY

Powyżej 1

roku do 3
lat

Powyżej
3 doSlat

Powyżej
5 do 10 lat

Powyżej
10 do 20lat

Powyżej 20
lat RAZEM

991 285.55 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 6 999 588.45 0,00 0.00 7 99{t 874,00

25 08.1 014,2(t

21 850,79

8 283 233,30

99 6f8 682,50

13 075 1 3,04

0,00

897 591,05 561 681 21 814 682,81 f 176 075,00 8 125 248,00 6 089 974,00 6 418 762.19 0,00 0.00

2 I 59 1,98 258.81 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

6t 586 973,30 696 260.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0_00 0,00 0_00

3 842 77l,l4 3 187 526.5s 3 218 280,72 1 633 0l 1.40 22 322 374.12 t4 493 337.91 24 l0l 778,66 l8 855 922.t5 I 9l-l 679.85

6 104 55 1,61 111415_81 177 015,00 798 655.00 | 743 898.07 L 576 960.00 f 440 637,94 122 029,61 0.00

0.00 0,00 0,00 0-00 0,00 0.00 0"00 0,00 0.00

I 068 951.50 0,00 0,00 0.00 450 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0.00

8 700 32.5.17 0,00 0,00 0,00 0,00 452. 000,00 0,00 0,00 0.00

89 214 041.30 4 557 142,38 4 269 978,53 t0 607 74t.40 32 641 520,19 22 682 271.91 39 960 767.24 t8 977 951,76 I 913 679,85

7) Wartość rezerw celowych w podziale na kategorię i typ kontrahentana dzień 31 grudnia 2011 r.

Kontrahent
RezerwY celowe w podziale na kategorie ryzyka w zł.

normalne
pod

obserwacia
pontzeJ

standardu
w4tpliwe stracone Razem

I(l icnci sektora niefi nansoweso I 10 100,90 62 856.,46 222 47 8.2r 0,00 4 566 376"69 4 2_q I "q 
12,26
0,0_0

783 736,35

zśi 9zo,z6

2

I)rzcdsiębiorstwa i społki paóstwowe 0,'00 0,00 0.00 0,00 0,00
I)rzcdsiębiorstwa i społki prywatrre
Ora7, społdzie lnię 0,00 32 953,r4 216 10s. I 5 0,00 2 534 678,46

[)rzcdsiębiorcy indywidualni 0,00 28 662,98 3 619.62 0,00 2r9 577 ,66
Osoby prywatne 1 10 100,90 r 240,34 2 693.44 0,00 982 493,80 I_Q9_q 5 f8,48.

_ 829_ 7l A,96

0,00

_-" 
- 

b,oo
4 961 812,26

f{olnicy indywidualni 0,00 0.,00 0,00 0,00 829 62l ,rl
lnstytuc j e niekomercyj ne działa1ące
na rr.ecz gospodarstw domowvch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Klicnci scktora budzetoweso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

r{ui.. 110 100,90 62 856,46 22f 478.21 0,00 4 566 37 6,69

8) Uzgodnienie zmiany stanÓw rezerw celowych zpodział'em na kategorie naleznoŚcl

Kategorie należności
Stan na

3l.l 2.2016 r.
ZwięksZenia

Rezerw
Wykorzystanie

rezerw
Rozrviązanie

rezGrw
Stan na

3 1.1 2.2017 r .

I{czcrwy cel OWe na nalezności od sęktora niefrnansowego 5 17 4 411.22 4 968 81 3.52 I 593 216,22 3 488 196.26 4 961 8 1f ^26

w sytuacl normalnci l0l l7l ,38 210 813 "39 0.00 202 549.87 I 10 100.90

w sytuac i pod obse rw aci4 55 818,06 66 969,29 0.'00 59 930,89 62 856?Ą6

22f Ą78^2|w sytuac; pon izci standardu 601 3 07 ,72 I I 599,05 0,00 3 90 428,56

w sytuaci wątpliwe 319 982,72 0,00 0.,00 319 982,72 0"00

w sytuacy stracone 4 095 525,34 4 579 371,79 I 593 fl6,f2 f 5r5 304,2f 4 s66 376^69

[{czcrwy ce Owe na na|ezności od sęktora budzetowego 0,00 0''00 0.'00 0.,00 0 00

w sytuac i pod obserw aci4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w sytr-raci ponizel standardu 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

w sytuacl wątp1iwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w sytuac.; stracone 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Rezerwy celowe ogÓłem 5 r74 411,22 4 968 813,52 1 593 2l6,ff 3 488 196,26 4 961 8t f ,f6
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Kategorie naleznoŚci
Stan na

01.0 I.f0l7 r.
Zwiększenia

Rezerw
Wykorzystanie

rezerw
Rozwiązanie

rezerw
Stan na

31.1 2.f017 r.

Odpisy aktualizqi4ce na odsetki od
na l czności sektora niclinanSoWego

536 11Ą^64 340 254,41 0,00 l0 695,90 865 673.0 I

- w sytuac.ii normalnej 67 0,05 59,58 0,00 421,37 I q9,26

- w svtuacii pod obserwacia 125,f0 f5,40 0,00 71.,30 I3.30

- w sytuacii ponizei standardu 0,06 f36,25 0,00 0.00 236^32

- w svtuacii watoliwe 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

- w sytuaclt stracone 535 319,33 339 933,23 0,,00 l0 I 97 ,43 865 055.13

Oclpisy aktualtz.l.i4ce na odsetki od
nalezności sektora budzetowego

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

- w sytuacii pod obserwa:jq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- w sytuac i ponizej standardu 0,00 0,00 0.'00 0,00 0,00

- w sytuac i watpliwc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- w sytttac l stracone 0,00 0.00 0''00 0,00 0,00

Rezerwy celowe ogÓłem 536 114,64 340 f54,47 0,00 10 695,90 865 673,01

9) Uzgodnienia stanu lezerw na udzielone zobowiązaniapozabilansowe w podziale na typ

kontrahenta

WyszczegÓlnienie
Stan na

3 1 .1 2.2016 r.
Zwiększenia Wykorzystanie Zmniejszenia

Stan na
31.1f.f017 r.

Klienci sektora niefinansowego 1 263,98 65 184,20 0,00 66 448, I 8 0.00

Klienci sektora budzetowe so 0',00 0.,00 0.,00 0,00 0.00

Razem I f63,98 65 184,20 0,00 66 448. I 8 0.00

Przy twotzeniu rezerw celowych od kredytÓw w sytuacjt zagrozonej skorzystarn z mozliwości jakic

d,aje zał'ącznik nr 2 ust 3 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Finans Ów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawic

zasad tworzenia ręzęrw na tyzyko zwiqzane z dziaŁa|nością bankÓw, zmniejszając wymagany poziom

rezerw celowych o 4 867 986,63 zł' (rezerwy na kredyty ponizej standardu o 333 988,91 zł'', a rezcrwy

na kredyty stracone o 4 533 997,72 zŁ.)

10) Kwoty korekt wartości w podziale na typ kontrahenta:

Kontrahent
Stan na

3!.12.2016 r.
Udział
wo^

Stan na
31.12.2017 r.

Udział
wo

Klienci sektora niefinansowego 930 729,96 100,00 gfs 789.30 100,00

w sytuacii normalnei 738 965.25 88,95 7 55 012.45 91 ,43

w Svtuacii pod obserwaci4 f6 412,43 3,77 32 942.88 3,98

w sYtuacii oonizei standardu 19 404.53 2,34 g 667,85 1,05

w Sytuacii watpliwei 24 199,72 2,99 0,00 0,00

w sytuacii stracone j 21 148,03 )55 f9 206^12 3,54

Klienci sektora budzetowego 5 81 1,24 100,00 3 354,98 100,00

11) Wartość zabezpiecze prawnych oraz innych pozycji wpływających na pomniejszenie wymogu
kapitałowego z tytułu tyzyka kredyowego

P rzy obhczaniu kwot ekspozycj i wazonych ryzykiem do o granicz ania ry zyka kredytowe go
uwzględniono:

a) regwarancję Skarbu PaIistwa wynikającą z udzielenia Bankowi gwarancj| przez BGK na

rea|izację programÓw rządowych w wysokości 2 188 I72,9I zł,
b) kaucję w wysokości 623 549,2I zł,
c) hipotekę na nieruchomości mieszkalnej w wysokości24 682 923,03 zł'.

VIII. Korz-vstanie,nćii .. '....':..
'....'o 

*. n zew n ętrznyc h in sf.'..lytucj i ocen'Y wia r}'go d n oś ci kredytorvej
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I}ank nie korzysta z ocen wiarygodności kredytowej uznanej zewnętrznej instytucji oceny
wiarygodności kredytowej, z wyjątkiem ocen rządu polskięgo niezbędnych dla potrzeb ustalenia wag
ryzyka dla ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego, ekspozycji wobec samorządów
rcgionalnych lub vładz lokalnych.

[X. '.',lE pÓftci :.fia

/,e wzg\ędu na brak operacji zaliczanych do portfela handlowego w Banku nie dokonuje się wyliczcnra
wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka kredytowego kontrahenta.

X. ..:..'.:Bi 
i.fory ]ka.p'.it.il.łlbi#c

1. Ilufor anfvcvklicznv

Kwota specyficznego dla instytucji bufora antycyklicznego

I Łączna kWota:ekspozyqii na ryzyko 101 601 049,7 5

f Specyfi czny dla instytuc.ji wskaźnik bufora antycyklicznego 0,00 oń

3 WymogwzakresieSpecyficznegodlainstytucjibufo 0,00

2. I}ufor Zabezpieczający

Wcdług stanu na 31.I2.20I7
ckspozycji na r>rzyko tj. 1 270

3. Ilufor innych instytucji o

Nic dotyczy Banku.

r. bufor kapitałowy zabezpieczający stanowił 1,25 Yo łączne1 kwoty
0I3,I2 zŁ.

znaczeniu systemowym

W 2017 roku w zakresie ryzyka rynkowego
Kwota Wymogu kapitałowego W zakresie
informacji wynosi 0 ,00 zł.

Bank wyznaczaŁ WymÓg wył4cznIe na
ryzyka walutowego według stanu na

ryzyko walutowc.
datę sporzqdzenla

ł?rzęz ryzyko operacyjne Bank rozumie możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowarua

|ub zawodności procesÓw wewnętrznych, ludzi i systemÓw lub ze zdarzen zewnętrznych, w tym

rÓwnicż ryzyko prawne. Jako część tego ryzyka traktowane jest rÓwnież tyzyko r,nodeli, ryzyko
systcmÓw informatycznych i ich bezpieczeristwa orazryzyko braku zgodności.

System raportowania i pomiaru ryzyka wspomagany jest aplikacją informatyczną, dedykowaną dcl

z:arz4dzanta ryzykiem operacyjnyffi, W ktÓrej zdarzenia ewidencjonowane są zgodnie z klasyfikaoj4

zawarLąw l{ekomendacji M, czy|i według 7 kategorii.

w 2OI7 roku do rejestru wprowadzono 288 incydentÓw, a zarejestrowane koszty z tyt,lłu ryzyka

operacyjnego wyniosły 67 672,58 zł', co stanowiło 5,99 yo Wymogu naryzyko operacyjne.

na
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Liczba zdurzeri operucyjnych w poszczegÓlnych kategoriuch

Nasilaj4ce się zdaruenia pomimo duzej częstotliwości występowania miały dotychczas znarnlona

błędÓw ludzkich |ub zdarzenlosowych' nierozerwalnie zvnązanych z prowadzęniem działalnoŚci.

Opis kategorii ryzyka
Liczb a zdarze w kategorii

Qsałstwo *.*nętr'*
oszustwo Zewnętrznę
Zasady dotycz 4ce zatrudnien7a orazbez iecze stwo w mie

_Klienci, plodukty i praktyki operacy.ine
S'!p g y_zw iqzane z akty)ą, ami r zeczowy mi

35I,akłocenia działa|noŚci i błędv systemow

W.yL""V*."i. tt.t dzante rocesami o 153

I{azem 288

Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie relacji przychodÓw i kosztÓw

odsetkowych wynikających ze zmian rynkowych stÓp procentowych w granicach zapewniających

optyma|izację wyniku odsetkowego' Bank mietzy tyzyko stopy procentowej w obszarze..

. ryzyka przeszacowania, wynikającego z niedopasowania terminÓw przeszacowania poz'ycji

wrazliwych ta zmiany stÓp procentowych;
. ryzykabazowego, spowodowanego niedoskonałą korelacją zmianstÓp referencyjnych;

Przyjmuje się, ze Zmtana stÓp procentowych sama w sobie nie jest zrodłem potencjalnych strat;

narazenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane jest w najistotniejszym stopniu

z występującymi rÓzticarrti w wielkościach aktywÓw i pasywÓw przeszacowywanych

w poszczęgÓlnych ptzedziałach oraz związanych z rÓŻnymi stopami referencyjnymi.

Monitorowanie i raportowanie ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej odbywa się przy

wykorzystaniu następuj ących metod:
r luki przeszacowaria;
I metody wyniku odsetkowego;
r metody zaktualtzowanej wartości ekonomicznej;
a ana|izy wskaŹnikÓw ekonom iczny ch zwięany ch z ry zykiem stopy procentowej .

0

Sumu strut operucyjnych (w zł)

Wysz czegillnienie
WartoŚć
brutto

Odzvsk

Stratv w 2016 roku 7 0 105 ,34 13 822 17

Stratv w 2017 roku 67 672,58 f7 208.32

Oszustwo Wewnętrzne 95,22 0.00

Oszustwo Zewnętrzne 0,00 0.00

Zasadv dotvczace zatrudnienla oraz bezpieczętistwo W mieiScu prac 35 869.52 0,00

Klienci, produkty i praktyki operacyine 0,00 0,00

Szkodv zwi ne z aktvwami rzeczowYmi 0,00 0,00

lakłocenia działalnoŚci i błędy systemÓw 4 499.01 0,00

Wykonywanie trałsakcj i, dostawa i zarz4dzanie procesami gperagyjnymi 21 208.77 27 208.32

xIIr.'Ryzłvko stopy
bankowego :::

procen,towei do,,,portfela
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Wysoki poziom ryzyka stopy procentowej np. wyrazonego ptzez znaczltę niedopasowantc

przeszacowujących się aktywów i pasywów, wpływa "pozytywnie lub negatywnie na poziom

wypracowanego zysku, za|eznie od kierunku zmian stóp procentowych.

Posiadana przęz Bank struktura bilansu powoduje wysokie naraŻenię na ryzyko przęszacowanla 1

ryzyko bazowę w przypadku każdorazowego spadku stóp procentowych. Sytuacją poźządaną i

pozlywnie wpływającą na wynik odsetkowy otaz wskuźnik marzy odsetkowej jest wzrost poziomu

podstawowych stóp procentowych na rynku.

Informacje na temat obciązenia ryzykiem stopy procentowej w tym umowne daty zmiany
oprocentowania lub terminy płatności.

WyszczegÓ|nienie Razem do 1 dnia
od f do 30 dni

(włącznie)

powyzej 1 do
3 miesięcy
(włącznie)

powyzej 3 do
6 miesięcy
(włącznie)

powyzej 6 do
12 miesięcy
(włącznie)

powyzej I

roku

i{cdyskonto

Ilony i Obligacje
Skarbowe

Aktywa 7 4s5 897.28 0,00 7 455 897,28 0,00 0,00 000 000

Pasvwa 2 stz 605.12 0,00 2 512 605,12 000 0,00 000 0,0!)

000Aktywa 0,00 0,00 000.- t- - 000 0,00 0"00

Pasywa 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000

WII]ID
Aktywa 60 Ofl 045,51 8 s21 04s.sl 51 500 000,00 0.00 000- )-' 0,00 0.00

Pasywa 19 7 44 964,37 19 744 964,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

WIBOR
Aktywa 121 006 444,45 106 208 554,23 8 182 890,22 750 000,00 5 265 000,00 0,00 0.00

Pasvwa 17 s98 029.16 17 s98 029.16 0,00 0,00 000 000- )" - 000

tr[JI{lBOtV
t,IBOR

Aktywa 4 077 668.35 3 033 218,35 348 130,00 696 260,00 0,00 0,00 000

Pasywa 0,00 000" )- - 0,00 0,00 000- t- - 0,00 0.00

Stopa []anku
>0.fo/o

Aktywa 10 075 080,29 0,00 3 065,36 9 91 1 562,13 9 266,21 20 006,71 l3l 179^7(t

Pasywa 95 013 450,01 5 259,38 1 913 005,43 80 561 010,26 r4 137 652,r3 8 396 462.81 0.00

Stopy [Jankr"r

ś=-0.fo/o

Aktywa 0,00 0,00 000- )- - 0,00 000
- t- -

0.00 000

Pasywa 61 120 451,98 0,00 0,00 61 120 451,98 000 000 0.00

Razcrn

Akr fvf 636 135.88 I t7 162 878,09 6g 099 982,86 1t 357 822.13 5 27 4 266,21 20 006,17 _ !11 l7?,76
000Pasywa 195 989 500.64 37 348 252.91 4 425 610,55 141 681 522,24 4 131 652,13 g 396 462,81

Luka 6 646 635,24 g0 414 625,18 63 664 372,31 -130 323 700.11 I 136 614.14 8 376 456,04 l3l 119,76

l,uka skurnulowana 6 646 635,24 80 414 62s.18 14'4 078 997,49 13 75s 297.38 14 8919rr,52 6 515 455,48 6 646 635,24

Wskaznik luki Ix 0,033 0,3968 0,3142 -0,6431 0,0056 -0,041 3 0,0006

Wskaznik luki II** 0,033 0,3968 0,71 10 0,0679 0,0735 0,0322 0,0328

* udz,iat, luki danego okresu
* udziat I uki skumulowanej

przeszacowani a w aktywach oprocęntowanych r a7sm

w aktywach oprocęntowanych razęm

Struktura aktywÓw i pasywriw według rodzaju oprocentowania
(stan na dzie 3l .12.2017 r.\

Rodzaj
o procentowa n ia

Aktvwa odsetkowe Pasvwa odsetkov ve

Wartość
(w zł)

Struktura
Srednie

o procentowanie Wartość (w zł) Stru ktura Sred n ie
oprocentowa n ie

Oproccntowanie stałe 52 7 t4 07 5.79 f6,01 1,50 18 808 301 28 9,60 1.50

Oproce ntowante
zmienne

l49 9ff 060,3 9 73,99 3,9f 1 16 060 7 47 ,38 59.2f | ,Ą3

Oprocentowanie
ze rowe

0,00 0,00 0',00 6t 120 451,98 3 l,l9 0.00

Razem 202 636 1 35,88 100'00 3,29 195 989 500.64 100'00 0.9 9

Spadek stÓp procentowych o 100 punktÓw bazowych obniŻawynik odsetkowy Banku o:'783 tys. .r'ł.

Spadek stÓp procentowych o fO} punktÓw bazowych zmienia bilansow4 wartość kapitału o 351 tys. zł.

I}ank nie dokonywał sekurytyzacji aktywow.
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Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku zostało podzielone na dwa poziomy:. zarządzaniaryzykiem w działalności operacyjnej, w ramach ktorego:_ WydziaŁa operacyjno . rachunkowy odpowiadazazarządzanie płynnością krótkoterminow4_ odziały i Filie Banku odpowiadaj 4 za gromadzenie depozytów i udzielania kredytów. za zaru4dzanie ryzykiem' w ramach którego zespól ds. ryzyk i ana|iz ekónomicznych
odpowiada za idernyfikacj ę' pomiar, kontrolę i sprawozdawanie.

Głównym źródłem finansowania działa|ności Banku są depozyty podmiotów niefinansowych i
jednostek sektora budŻetowego. Ich łącznakwota nadzien31.I2.2O17 r.byłarówna 196 008 755,47 zł,
z czego na środki zdeponowane przez klięntów sektora niefinansowe go prąrpada 84,9 %o, Bankposiada
i aktualizuje w okresach rocznych plan pozyskiwaniai utrz5anywania depozyow.
Bank dostosowuje skalę działania do mozliwości zapewnienia stabilnego finansowania.
Bank zakłada możliwość pozyskiwania dodatkowym fuódeł środków z Banku Ztzeszającego na
zasadach i w zakresie możliwości Banku Zrzeszającego;
W sfiuacji awaryjnej, dodatkowym fuódłem 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 Ztzeszenia SGB oraz Uczestnikiem Systemu ochrony SGB' w zwiqzku z tym,
zarządzante ryzykiem płynności odbywa się zgodnie z zasad,aniustalonymi.w Ztzeszeniu i Systemie'
BankZrzeszającyrea|izujenastępującezadarńa:
l) prowadzenie rcz|iczenpieniężnych Banków Spółdzielczych'
2) zabezpieczanie Banków Spółdzie|czych p,,"d' tyzykiem zvmązartym z zakł'óceniami w rea|izacji

r o z|iczen mię dzyb anko wych,
3) zabezpieczanie płynności śróddziennej dla Banków Spółdzielczych,4) prowadzenie rachunków bieżących Banków Spółdzieiczych,
5) udzie|anie kredytów w rachunku bieżęcym Bankom Spół.dzie|czym zgodnie z regulacjami

wewnętrznymi Banku Zrzeszającego,
6) gromadzenie nadwyzek środków Banków Spółdzielczych,
7) prowadzenie rachunków Minimum Depozflowego,
8) utrzymywanie aktywów płynnych stanowi4cych pokrycie środków Minimum Depozytowego,9) Wznaczar|ie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia płynności (LCR),
10) pośredniczenie w zakupie ptzez Banki Spółdzie|czó papierów wartościowych w ramach limitów

ustalonych pTzez Spółdzielnię,
11) przeprowadzanie ,,zagregowanych'' testów warunków skrajnych i awaryjnych planów płynnoŚci,
12) wsparcię Banków Spółdzie|czych w zakresie narzędzi *,i|iły",nycn 

'łĄcyót' pom*ó wi ryzyka
płynności, w tym Wznaczanie krzywej krańcowego kosztu finansowania'

Jednostka zarz4dzĄąca Systemem ochrony realizuje następuj ące zadania:
1) udzielanie pomocy płynnościowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowiązującymi W

Systemie Ochrony,
2) Wznaczanie minimalnego Zasobu aktywów płynnych w Systemie ochrony (m.in. poptzez

aktua|tzacj ę kwoty Minimum D epozytowe go),
3) ustalanie limitów ryzykapłynnoŚci w Systemie ochrony;
4) monitorowanie poziomu płynności Uczestników na zasadzie indywidua|nej i zagregowanej,5) prowadzenie wymiarry informacji o ryzykupłynności pomiędzy.Uczestnikami, -
6) oplacowanie procedur Wzorcowych dotyczących zarzĘd,ar'ia,y,ykiem płynności.
Nadwyżki środków niewykorzystane na działa|ność kredytową lub.nie przćznaczone przez Bank na
zakup innych aktywów (w tym aktywów płynnych) gromaóziBattk Zrzesźający 'Bank może w inny sposób zagospodarować nadwyzkę środków tylko ,",góiqnanku Zrzeszającego.

t-
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Na datę sporządzania niniejszej informacji Bank v,rykaz'ywał nadwyżkę płynności (rozumianą jako
maksymalna kwota środków, o którą mogą zostaÓ zmniejszone aktywa płynne, aby regulacyjne miary
płynności nie spadły ponizej Wymaganego minimum:

Nazwu nadwvżki
Wartość nadwyżki

w tys. zł,

Na dzo rcza miara płynności krÓtkoterrn ln0Wej ponad minim u m..: . nadw yżka
podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności (bez uwzględnienia
łobowiązaibozabilun.o*v.r'otizyanyirr1:.,.

31 590

I CR pg!e! 11 yUgw plrulygtt --
t6 961

Wielkość miar płynności oraz wskaźnika LCR przedstawiają się następująco:

lYuzwu Wielkość Obow'iqzuiqcy poziom

Nadzo rcza miara płvnnoŚci krÓtkoterminoWej 0,3 5 fa%
Nadzo YcZa miara plynnoŚci długoterminowej 1,68 100%

Wskaźnik LCR 3,24 6,4'/o

tjrcalniona luka płynnoŚci z uwzględnieniem pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz
skumulowane luki płynności przedstawiaj 4 się następuj ąco :

Treśc Do I miesiqca
odIdo3
miesięcy

od3do6
miesięcy

od6do12
miesięcy

odldo3lut od3do5lat
OdSdol0

lat
od 10 do 20

Iut

Powyzej 20 lat

,Ąkhnyct
ltilun.stty 'c . --

l)us\nyct

h iluttsott'e
1,obowiq:ania

ltoruhilunsl\ve __ _.

Inkct qkresr21,q, *

Luka
.;kunruIowana

68 252 175,10 3 597 173,72 1 005 015,1 3 1 0 038 03 3,86 32 55-t 657,02 22 628 67 3,3 s .10 579 I 17,,92 I8 977 951,76

-.l9 .l93 -l()9.6.ł l0 287 763,26 1 I 037 675,33 11809 797,92 26 666 877.01 32 5 51 293,62 3() 780 972, t.t 17 03() 335,.ł7

1 765 000. I 3 636 601,51 117 8 1 3,62 302 I 23,95 70-t 535,-t I 69 786,87 0.00 0,00

18 758 765.16 -6 690 289,5-t 7 032 630,20 -1 771 76-t,06 5 887 780,01 9 925 620,27 9 798 115.6,\ I917 616,29

t8 7s8 765,16 l2 068 175,92 5 03 5 8-t5,7 2 261 0B I ,66 _!-J:J ł"!!,źZ -3 773 758,60 6 02.ł 3,\7.08 7 972 003,37

Na datę sporządzania niniejszej informacji Bank posiadał możliwośÓ skorzystania z następujących,

dodatkowychżrodęłfinansowania: (wypisać z rejestru alternatywnychźrÓdeŁ finansowania)

Rodzaj Kwota (w tys. zł) Warunki dostępu

otwaftc niewykorzystane limity kredytu w rachunku
b i c Ż4cyn -ŁĘ9! \ y {-rzę' Ą ący y.
otwarty niewyk orzystany limit kredytu
rcwolwinsoweso w Banku Zrzeszaiacvm

w ci4gu l dnia

w ci4gu l dnia

poŻ'yczka płynnoŚciowa Z Funduszu Pomocowego st 221 w sytuacji awaryjnej

lokata płynnoŚciowa ze środkow Minimum
I)-ępo:ylpyggg

r33 547 w sytuacJl awaryJneJ

P rzy czyny, ktÓre mo gą spowodow ać tar azęnie B anku na ry zyko płynno ś c i to :

. niedopasowanie terminÓw zapada|ności aktywÓw do terminÓw zapada|ności pasywÓw i istnienic

niekorzystnej skumulowanej luki płynno ści w po szczegÓlnych przedziałach,
. przedterminowe wycofywanie depozytÓw przez klientÓw zaburzające prognozy przypływ w

pieniężnych Banku'
r nadmierna koncentracja depoz.ytÓw pod względem dużych kontrahentÓw,

o znaczilce zaangazowanie depozytowe osÓb wewnętrznych Banku,
. konieczność pozyskiwania depozytow po wysokim koszcie w sytuacji nagłego zapotrzebowania na

środki,
. wadliwe plarry awaryjne płynności nie uwzględniające szokowych zachowańklięntÓw'



o niski stosunek depozytów, w tym depozytów stabilnych do akcji kredytowej Banku,
. niewystarczĄące fundusze własnę do finansowania aktywów strukturalnie niepłynnych'
. ryzyko reputacji.

Bank dywersyfikuj e źtódła finansowania poprzez:
. ograniczanie depozytów dużych deponentów,
o monitorowanie koncentracji deponentów wewnętrznych,
o tóine terminy wymagalności depozflów'
. róŻny charakter depozytów: depozyty terminowe ibtezące,
. aktywna polityka cenowa' mającana celu kształtowanie pożądartej jakości bazy depozy.towej.

Bank o graniczania ry zyka płynności poptzęz..
o stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności, w tym wewnętrznych limitów systemu

ochrony,
. Systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności zapevtniającegÓ niezakłócone prowadzenic

działalno ś ci w przypadku wystąpienia sytuacj i kryzysowych,
. lokowanie nadwyżek w aktywa płynne, które mają za zadanię zapewnienie przetrwanie w sytuaoji

skrajnej,
o przystąpienie do Systemu ochrony SGB, które zapevtnia w uzasadnionych przypadkach pomoc

płynnościową z Funduszu Pomocowego'
. vtrzymywanie Minimum Depozytowego w BankuZrzeszĄącym,
. określanie prognoz nadwyżki zuu,zg|ędnięniem dodatkowego bufora płynności.

Głównymi pojęciami stosowanymi w procesie mięrzenia pozycji płynności iryzyka płynności są:

1) baza depozfiowa - zobowiązania terminowe i bieŻące wobec osób fizycznych oraz innych
podmiotów niefinansowych, z wyłączeniem transakcji dotyczących obrotu na hurtowym rynku
finansowym,

f) depozyty - baza depozytowa oraz zobowiązania terminowe ibieŻące wobec instytucji rz4dowych
lub samorządowych oraz podmiotów finansowych, zwyłączeniem banków;

3) płynnośÓ dzienna- zdolność wykonania wszystkich zobowiqzańpienięznych na zamknięcie dnia;

4) płynnoŚć bieiąca _ zdolnośó wykonania wszystkich zobowiązń pieniężnych w tęrminie płatności
ptzypadĄącym w okresie 7 kolejnych dni;

5) płynność krótkoterminowa zdolnośÓ wykonania wszystkich zobowiązan pienięznych
w terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni;

6) płynność średnioterminowa - zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązan'pieniężnych w
terminie płatności ptzypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12 miesięcy;

7) płynność długoterminowa - monitorowanie możliwości wykonania wszystkich zobowtązan
pieniężnych w terminie płatnościprzypadĄ4cym w okresie powyżej 12 miesięcy;

8) bufor płynności _ oszacowarLa przez Bank wysokośó potrzebnych aktywów nieobciążonyoh'
stanowiącazabezpieczenienawypadękzreaIizowaniasięscenariuszywarunkówskrajnych
płynności w określonYffi, W obowiązującej w Banku strategii zarządzaria ryzykiem, ,,horyzoncic
przeŻycia,,;

Bank wykorzystuje wyniki testów warunków skrajnych do: planowaria awatyjnego' Wznaczania
poziomu limitów, szacowania kapitału wewnętrznego, zmiany polityki płynnościowej Banku'
Awaryjne plany płynności zostały zintegrowane z testami warunków skrajnych poprzet
wykorzystywanie testów warunków skrajnych jako scenariuszy uruchamiających awaryjny plan
ptynnościowy.

W celu utrzymywania ryzyka płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniom

na środki płynne w sytuacjach kryzysovvych Bank utrzymuje odpowiednią wielkość ,aktywów
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nicobciążonych lub dodatkowych źródeł finansowania, które mogą być natychmiast wykorzystywanc
przezBankjako źródł.o środkówpłynnych. .j

W ramach alternatywny ch źródeł' finansowania Bank wyróinta:
1) sprzedaz wysokopłynnych aktywów (aktywa nieobciążone) lub zaclągnięcie kredyów

zabezpieczonych tymi aktywami,
2) dodatkowe żródł.a finansowania w postaci:

a) vtykor zystani a pr zy znany ch lini i kre dytowych,
b) sprzedaży innych aktywów, w tym kredytów,
c) p ozyskan ia niezabezpieczone go finans owania z B anku Zr zeszaj ące go,
d) pozyskan ia poŻy czki płynno ściowej ze Spółdzielni.

I)o aktywów nieobciązonych mogą byÓ 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 oclu

pozyskania środków,
5) sptzedaŻ aktywa nie oznacza konieczności podejmowania nadzv,ryczajnych działan.
I}ank utrzymuje aktywa nieobciążzone (liczone według wartości bilansowej) na poziomie równym lub
wyzszym od wyznaczonego bufora płynności.

/' zakresu ryzyka płynności w Banku funkcjonuje system informacji zaru4dczej, który pozwala
/;arządowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:
1) monitorowanie poziomuryzyka, w tym przyjętych limitów,
2) kontrolę rcaltzacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności,
3) ocenę skutków podejmowanych decyzji,
4) podej mowanie odpowiędnich działail' w celu o gr aniczania ry zyka,

I{aporty z ryzyka płynności dla Zarządu sporządzane są z częstotliwością przynajmniej miesięczną, a
dla Rady Nadzorczej z częstotliwością przynajmniej kwartalną.
System informacji zarządczej zzakresuryzykapłynności zasvlięra m.in' dane na temat:

1) struktury źródeł. finansowaniadziałalności Banku, Zę szcze1olnym uwzględnieniem depozytów,
2) stabilności źrodęł' finansowania dzlała|ności Banku, w tym oceny zagroien wynikających z

nagłego wycofania depozytów internetowych i mobilnych, a takŻe depozytów dla których Bank
stosuj e ponadprzeciętne stawki oprocentowania,

3) stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych;
4) rłpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzykapłynności,
5) poziomu aktywównieobciążonych,
6) anaIizy wskaźników płynności,
7) wyników testów warunków skrajnych,
8) ryzyka związanego z płynnością długoterminową,
9) wyników testów warunków skrajnych, 

L

1 0) stopnia przestrzegania limitów.

1. Składnik aktywów jest traktowany jako obciąŻony, jeżeli został' on zastawiony lub podlega
jakiejkolwiek formie ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowcj
transakcji bilansowej lub pozabilansowej, zktórej nie moze on zostać swobodnie wycofany.

f . Informacje o aktywach obciponych i aktywach wolnych od obciĘei Banku zostały zawarte w
załącznikunr 2 do niniejszego dokumentu.
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1. Podział ekspozycji ze wzg|ędu na cel nabycia oraz opis stosowanych

wycęny' w tym podstawowe załozenia i praktyki mające wpływ na

istotnych zmrantych praktyk przedstawiono ponizej :

Zasad rachunkowoŚci i metod
wyoenę oraz opis wszelkich

Lp. Rodzaj ekspozycji

Wartość
bilansowa wg

stanu na
3l.l 2.2016r.

WartoŚć
bilansowa wg

stanu na
31.12.2417 r.

Cel nabycia

1 Akcie SGB - Banku S.A. 633 3f8,00 1 066 428.00 Zamlar Str419g19Z!J

2. T] dztał w Spo łdztelczym
Svstemie Ochrony SGB

1 000.00 1 000.00 zamtar strategLczny

3. Obligacj e Skarbu Pat'rstwa 6 989 899 "79 6 999 588 .45 Z sk z inwest o I

4. Obligacje komunalqg 5 677 948.17 6 333 956.92 Z sk z inwest c 1

5. Bony pienięZne NBP 0,00 0,00 z sk z inwest c 1

6. Bankowe Papiery WartoŚciowe
SGB - Banku S.A.

52r 522,50 52r 523.50 zamrar strat egruzn>l

Raze n 13 823 698 ,46 14 922 496.87

Wycena aktywÓw i pasywÓw na dziefi bilansowy dokonywana jest według zasad określonych w

usiawie o rachuŃo-oś.i, zuwzg|ędnieniem odpowiednio przepisÓw rlzporządzenia o rachunkowośoi

bankÓw oraz następujących zasad..

1) akĘwa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmlany wartości godziwej za|tcza się

odpowiednio do przychodÓw lub kosztÓw z operaĄt finansowych, z zasttzezeniem Że

zoiowiązar,ie, ktÓre ma zostać roz|iczone przez przekazanię instrumentu kapitałowego, ktÓrego

wartości godziwej nie mozna wiarygodnie ustalić, na|eŻy wycenić według zarnortyzowanego

kosztu,
2) kredyty i poĘczki oraz inne należności banku, ktÓre nie zostaŁy zaklasyfikowane jako

przęznaczo.," do obrotu, wycenia się według zarnortyzowanego kosztu, zuwzg|ędnieniem

metody efektywnej stopy procentowej,
3) akĘwa finansowe dostępne do sprzedaĘ wycenia się według wartości godziwej, a skutki

ZmLarIy wartości godziwej odnosi się na fundusz z ak.tualizacji wyceny, do momentu wyłączenia

aktywÓw finansowych z bilansu, w ktÓrym skumulowane skutki zmianwartości godziwej ujęte w

funduszu z aktua\izacji wyceny ujmuje się odpowiednio w przychodach lub kosztach

finansowych; naliczone odsetki ujmuje się w przychodaeh zWnflu odsetek; na|eŻne dywidendy

ujmuje,ię * przychodachzłdział'Ów lub akcji, pozostałych papierÓw wartościowych i irrrrych

instrumentÓw finansowych, o zmiennej kwocie dochodu; w przypadku, w ktorym nastąpiła utrata

wartości składnika aktywÓw finansowych, bank ujmuje skumulowane straty ujęte w funduszu

z aktualtzacji wyceny jako koszty finansowe ztytlsłu odpisÓw aktualizujących,

4) akĘwa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia, się według

zamortyzowanego kosztu, zuwłzg|ędnieniem metody efektywnej stopy procentowej'

5) akcje i udziaĘ w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia, z,

uwzględnieniem odpisÓw aktualizuj ących,
6) akcje i udziaĘ w jednostkach podporządkowanych, ktÓre bank przezn^gza do sprzedu.,ł,
- 

wycenia się w wartości bilansowej albo w wartości godziwej, w za\eŻności od tego, ktÓra z tych

wartości jestniźnza,zu'względnieniem oszacowanychprzezbank kosztow sptzedaŻy,

7) akĘwa przejęte za długi wycenia się według wartości godziwej, a skutki wyceny zalicza się, 
odptwiełnio do pozostĄch przychodÓw operacyjnych lub pozostałych kosztÓw operacyjnych;

w'przypadku gdy wartość godziwa przejętych aktywÓw jest vtyŻsza od kwoty długu, rÓznica

stanowi zob owtązanie wobec kredytobiorcy,
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Lp. Rodzaj ekspozycji

WartoŚć
bilansowa wg

stanu na
3l .12.2017 r.

Portfel Wysz czegillnienie

i1l---ir
| ''
Ii'i4
l:l)

t"
I

loi-i 7.

I

i l{azc

Akcje SGB - Banku S.A. 1 066 428.00
aktywa dostępne do

sprzedaĘ

papiery wartościowe Z ogranrcZon4
zbywa|ności4, nię znaidu|4ce się w obrocic

na rvnku re gulowanvm

I.] dział w Sp oł dzte|czym
Systemie Ochrony SGB 1 000.00

aktywa dostępne do
sprzed aŻy

papiery wartościowe Z o granl;7onq
zbywa|noŚcią, nie znajdujące się w obrocio

na rvnku regulowanYm

Obligacje Skarbu
Paristwa

2 993 948.69
aktywa dostępne do

sprzed aŻy
papiery wartoŚciowe notowane na giełdzrc

Obligacje Skarbu
Paristwa

4 005 639.,7 6
aktywa utrzymywane do

terminU zapadalnoŚci

Obligacje komunalne 6 333 956.,92
aktywa dostępne do

sprzedaiy

papiery warto Ściowe Z nleogranlc7onq
zbywa|noŚci4, nle znaiduj4ce się w obrocic

na rvnku regulowanvm

Bony pienięŻne NBP 0,00
aktywa dostępne do

sprzedaĘ

papiery wartościowe Z nrcogranlczonq
zbywalności4, znajcluj4ce się w obrocic na

rvnku resulowanvm

Bankowe Papiery
Wartościowe SGB -
Ilanku S.A.

52r 523,50
aktywa utrzymywane do

terminu zapadalnoŚci

papiery warto ściowe Z o granicr'on4
zbywa|noŚci4, nie znajduj4ce się w obrocic

na rynku regulowanym

n 14 922 496,87

2, Rodzaje, charakter i kwoty ekspozycji w kapitałowych papierach wartościowych w podziale na:

papiery notowane na giełdzie, portfele papierÓw wartojciowych niedopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym kapitałowych papierÓw wartościowych w postaci odpowiednio
zdywersyfi kowanej oraz tnne ekspozycj e

3. Zrealizowarte zyski lub straty ze sprzedaŻy i likwidacji w ujęciu skumulowanym w danym okresic

W trakcie 2017 roku nie wystąpiły.

4. Kwota ogÓłem nięzrealizowanych zyskÓw i strat' łącznie niezrea|izowane zyski t straty z
przęszacowania oraz inne pozycje o podobnym charakterze zaliczone do odpowiedniej kategorii
funduszy własnych.

W trakcie 2017 rokunie wystąpiły.

Bank realizując zapisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i FinansÓw z dnia 6 marca2017 r' w

sprawie systemu zaruądzaria ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzcri

oraz szczegÓłowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, wprowadził

,,Politykę zmiennych składnikÓw wynagrodzeri osÓb zajmujących stanowiska kierowniczc
w Banku SpÓłdzielczym w Halinowie', zwaną da|ej ,,PolĘką'', w ograniczonym zakresic,

korzystĄąc z możliwości indywidualnego określenia sposobu i zakresu stosowania przepisÓw

dotyczących zmiennych składnikÓw wynagr odzefi .

Bank nie jest znacz4cą jednostką pod względem organtzacji wewnętrznej oraz rcdzĄu, zakresu

i złozoności prowadzonej działa\ności. Bank zuwagl na profil działania, charakter posiadanych

w ofercie produktÓw oraz skalę działalności na rynku bankowym ustala, iz niniejsza Polityka

doty czy ć będzie członkÓw Zarządu Banku.

1.

2.

4l

Postanowienia ogÓlne



1.

2.

Dla celÓw niniejszej Polityki, po dokonaniu ana|tzy stanowisk, wymienionych w treŚci

Rozporządzęnia przyjmuje się, ze osobami mającymi istotny wpływ na profil ryzyka Banku s4

członkowie Zarządu B anku.
W obowiązującym w Banku systemie wynagradzania członkow Zatządu uwzględnia się
zmienny składnik vtynagrodzenia, w postaci regulaminowej premii rocznej.

Regulaminowa premia roczna przyzna,wana jest na podstawię oceny efektÓw pracy członka
Zarządu Banku, ktÓrej dokonuje Rada Nadzorcza najpÓźniej do korica II kwartału roku

następnego po okresie oceny.
W sytuacji, gdy Bank objęty został. programem naprawczym w rozumieniu przepisÓw Prawa

bankowego, jest w likwidacji lub ogłoszono upadłość Banku oIaz w przypadku niedostateczncj

lub budzącej zastrzezenia oceny efektÓw pracy członka Zarządu Rada Nadzorcza moŻe

zsnniejszyc lub nie wypł.acać odroczonej części premii rocztej, zmniĄszyi lub nie przyznawac

premir rocznej.
5. Na regulaminow4 premi ę rcczn4 Bank tworzy rezerwę.

Zasady oceny członka Zarządu

i) cena efektÓw pracy członkaZarządu Banku dokonywana jest po zakonczeniu roku obrotowego i
obejmuje trzy lata, tzn. rok miniony oraz dwapoprzednie.

2) Kryteriami oceny efektÓw pracy są:

a) jakośÓ portfela kredytowego,

b) rcalizacja planu finansowego Banku,

c) r e a|izacj a pr zy j ętej S trate gi i dzlałałia B anku,

d) wys oko ś ć łączne go wspÓłczynnika wypłacalno ś ci.

3) oceny dokonywane są dwuetapowo' tj. w momencie przyznania premii oraz w momencie
uruchomienia części odroczonej .

4) Przy ocenie członka Zarządu Rada Nadzotcza uwzględnia zweryfikowany przez biegłego
rewidenta wynik finansowy netto.

Zasady wypłaty premii rocznej

1) Wysokość premii rccznej nie mozę stanowić ztaczącej części wynagrodzenia członkaZarz4du
Banku.

2) Łączna kwota premii rocznej dla członkÓw Zarządu Banku nię moze przeh'raczać wysokości 4,5

% rocznego zweryfikowanego pIzez biegłego ręwidenta wyniku finansowego brutto, z

zastrzęŻenlem, że wysokośÓ premii nie moze być większaniz I0 % osiągniętego w danym roku

ptzezczłonkaZarządlwynagrodzeniazasadniczego,
3) Wypłata części odroczonej premii rocznej następuje po dokonaniu pozy'tywnej oceny jakości

portfela kredytowego za okres oceny przy uwzględnieniu aktualnego wyniku finapsowego netto

Banku.
4) Rada Nadzorcza podejmuje decyzje o ptzyznanil premii rocznej w formie uchwały

d|aposzczegÓlnych członkÓw Zarządu Banku na zasadach określonych w,,Regulaminie
v',ynagtadzania czŁonkÓw Zarządu (. . . )''.

5) 60 % premii rocznej wypłacane jest niezwłocznie po przyznaniu, pozostała częśÓ tj. 40 %

podlega odroczeniu natrzy lata.

Zbiorcze informacje ilościowe na temat wynagrodze Zarządu w trakcie 2017 roku

WartośÓ Wyna grodzen wszystkich czł'onkÓw
roku Wyniosła:

3.

4.

Zarzqdu Za okres od 01 .01 .2017 roku do 3 1 . I2.20l7
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Stanowiska
kierownicze

Wynagrodzenie
stałe

Wynagrodzenie zmienne
Regulaminowa
premia roczna

pozostałe
wynagrodzenia z

odroczoną wypłata

Członkowie
Zarzadu

499 581 .25 0,00 48 108 .37 0,00

Razem 547 689 ,62

Wynagrodzenie zmiennę zaliczone do grupy ,,pozostałe'' wypłacone zostało w formię dodatkowych
świadczeri pozapłacov',ych, nagrÓd jubileuszowych, odpraw emerytalnych, podrÓzy słuzbowych t jazd
zamiej scowy ch oraz innych.

w 2017 roku regulaminowa premia roczna nie została przyznana członkom Zarządu.

I)okonano płatności związanych z zakonczeniem stosunku zatrudnienia - wypłacono odprawę
cmcrlalną dla jednego członkaZarządu w kwocie 26 400,00 zŁ.

Wskaznik dzwigni finansowej oblicza się zgodnie z przepisami Rozpotządzenta CI{R jako miarę

kapitału Tier I w łącznej kwocie aktywÓw według wartości bilansowej, powiększonej o łącznq kwotę

zobowiązan pozabilansowych udzielonych.

Wartość wskaźnika dźwigni na dziefr 3I.I2,20I7 r' zgodnie z wy|iczeniami w okresie przejściowym

wyniosła 6,24 yo.

I{yzyko nadmiernej dżwigni finansowej Bank klasyfikuje do ryzyk nieistotnych; zarządzanie tym
rcdzajem ryzyka odbywa się w ramach tyzyka kapitałowego * w oparciu o przyjętą w Banku Politykę
r,aruądzania i p lanowania kapitatowe go.
.l.akic podejście wynika z faktu, ze Barlk do obliczania aktywÓw ważonych ryzykiem stosuje metodę
starrrdardową (co ogranicza możliwoŚć wykorzystywania nizszych wag ryzyka). W związku z tym
zachowanie odpowiednich wspÓłczynnikÓw kapitałowych, powoduje, ze wska:źnik dŹwigni utrzymujc
się rÓwnież na bezpiecznym poziomie.

1. Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywÓw księgowych i ekspozycji wskażn|kadŹwigni

Lp.* Pozycia Kwota

I
6

Aktvw a razem według opublikowanych sprawozdari finansowych fIz 97f
Korekta Z tytułu pozycj| pozabilansowych (tj konwersja nA kwoty
ekwiwalentu kredytowego ekspozyci i pozabrlansowych)

4138

1 lnne korektv -79
8 Miara ekspozycii całkowitej składaj4cej się -''a wskaŹnik dŹwigni 211 400

*) numeracja zgodna z Rozporzqdzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 roku ustanawiajqcym standardy

techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temąt wskaźnika dźwigni insĘtucji

2. Ujawnienie wskaznika dzwigni

xlx. D^Ę{ignia..' finansovy.a
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Lp. Pozycju

Ekspozycje wskaźnika
dźwigni okreśIone w
rozporzqclzeniu w sprflw ie
wy mo g Ów kup itałow^y c lt

Ekspozycje bilansowe (z wył4czeniem instrumentÓw pochodnych, :.trałsakqji finansowanych z uźzyciem
papierÓw wartościowych i aktywÓw powierniczych)
1 Pozycj e bilansowe (z wył4Czeniem instrumentÓw pochodnych' transakcj i

finansowanych z uzycięm papierow wartoŚciowych i aktywÓw
powiclT} LcZyCh a\e z uwzględn icnie m zabezpieczenia)

217 479

2 (I(woty aktywÓw od|iczane przy ustalaniu kapitału Tier I) - 79
1J Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentÓw

pochodnych, transakcj i finansowanych z uzyciem papierÓw
wartoŚciowvch i aktvwÓw powierniczvch) (suma wierszv 1 i 2)

ft7 400

lnne pozy cie pozab ilansowe
11 Ilksp ozycj e p ozabil an s ow-e- yJl.Qzg!, yą! 6 026

lti (Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego) -4 138

19 Inne ekspozvcie Dozabilansowe (suma wierszv 17-18) 1 888

Kapita ł i miara ekspo Zycii całkowitej
20 I(apitał 

.I-ier 
I 13 s93

21 Miara ckspozycji całkowitej składaj4eej się na wskaŹnik dzwigni (suma
wierszy 3, 1 1, 16, 19, Eu-19a,IrLJ-19b

217 400

Wskaznik dzwigni
22 W$g?nj'LdŹ-uleŁ!-- 6)5

3. Podział' ekspozycji bilansowych (z wyŁączeniem instrumentÓw pochodnych,
transakcji finansowanych z uzyciem papierÓw wartościowych i ekspozycji wył4czonych

Lp. Pozycju

EkspoQcje wskaźniku
dźwigni okreŚIone w

rozp o rzqdZeniu w spr&w ie
wvmogÓw kapitatowvclt

EU-1 Całkowite ekspÓz}cjÓ. bilansÓwe.(z Wy.Łą.cz;eniem 'inŚtrumentÓw
pochodnych, transakcj i finansowanych z uzyciem papierow
lvartościolvvch i ekspozvc.ii lvvłącznych) w tym:

2r7 400

EIJ-2 Ekspozyc e zaliczane do portfela handlowego 0,00

EU-3 Ekspozyc e zaliczane do portfela bankowego w tym: 217 400

!1u:l
IiI.J-6

-lt9 L -

IŁtŁ9 --
EV__2 _
t,,t-l-.1! _

li_rj_:ll_
IJL] _12

E k sp o zy c.i e trakto ry ąngJg!-o__
I1kspozycje wobec Samorzędow regionalnych, wielostronnych
bankÓw rozwoj u' organizacjt międzynarodowych i

podmiotow sektora publicznego ktorych nie traktuje się jak
panslv1ą 

-_-lrylvlvele-

-Ęl.'ppo7-yg9J'&9?;.i.9;g!-.-!ą!l9lu'.t'9ugś!Ę9Ł
tj k !p-9zy9j9-d 

-\l 
c ł'!1 c -

-|rzr{rirb:g$wą
-Ę\W-gryl. 

j-.\t.OJŁcŁ-d9!ysu1ll-ęwy!9!ą!tezobowtqzanta
Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe' sekurytyzacyjne i inne
akty w a l i ąe9Ł9lu Q c-9 1,Łb !y11.Q4en i ą kr e dyt o W

I 991

24 440

XX. Kontrola wewnQtrzna

ltunkcjonujący w banku system zarz4dzaniaryzykiem i system kontroli wewnętrznej są zorganizowanc
na trzech, nieza|eznych i wzaj emnie uzupełniaj ących się liniach obrony (poziomach).

1. Na pierwsz4 linię obrony składa się operacyjne zarządzanie ryzykiem powstałym w zwtązku r,

działalnośoi4 prowadzonąprzez Bank. Funkcję pierwszej linii obrony pełni4 w głÓwnej mierzę',
I) oddziały i liilie Banku,
2) ZespÓI AnaIiz Kredytowych,
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3) Wydzlał. operacyjno - Rachunkowy.
2. Na drugą linię obrony składa się: T

I) zarządzanie tyzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach lub
w komórkach organtzacyjnych, niezaleŻnie od operacyjnego zarządzanl'a ryzykiem na
pierwszym poziomie, tj. m.in.:
a) Zespoł' ds. ryzyka i analiz ekonomicznych,
b) Zespół ds. monitoringu, restrukturyzacji i windykacji.

2) komórka ds. zapewnienia zgodności;
3) komórka ds. testowania pionowego.

3. .Irzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny rcalizowany ptzez SpóŁdzie|czy System ochrony
SGB.

Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnętrznej, pracownicy Banku w ramach realizowanych czynności odpowiednio stosują mechanizmy
kontrolnę lub nieza|einie 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
szczegóIności w procesach biznesowych funkcjonujących w Banku oraz zgodności postępowania z
regulacjami.

2. Druga linia obrony:
1 ) monitorowanie bieŻące ptzyjęty ch 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 ) rapo rtowani e znaczący ch i I<ryty cznych ni ep rawidłowo ś c i.

3. ,Iruecia linia obrony odpowiedzialna jest za badanie oraz ocenę adekwatności
i skuteczności mechanizmów kontroli t nieza|einego monitorowania ich przesftzegania
odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarówno w odniesieniu do systemu
zarządzaniaryzyklem. jak i systemu kontroli wewnętrznej.

w BaŃu zapewniona jest nieza|eŻnośó monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne

wyodrębnienie linii obrony oraz niezależnośó monitorowania poziomego poptzez rozdzielenię zadan
dotyczących stosowania danego mechanizmu kontrolnego i niezaIeznego monitorowania jego

przestrzegania w ramach danej linii.

7'amonitorowanie poziome (weryfikacj abieiąca,testowanię) w ramach danej linii odpowiedzialni s4

Wznaczeni pracownioY, w tym kierownicy j ednostek/komórek ot ganizacyj nych.
7'a monitorowanie pionowe pierwszej linii obrony ptzez drugą linię obrony odpowiada
zapewnienia zgodności i komórka ds. testowania pionowego.

komÓrka ds.

I{alinÓw, dnia 29.06. 2OI8 r. t6,ol) . d-Łk-U:,u[

Larząd Banku:

Prezes Zarzadu - Stefan Wanke

Wiceprezes Zarzqdu - Tomasz Stasiak

CzŁonekZarz4du- Anna B4k ................ W

]M
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