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Wprowadzenie
1. Informacje ogólne o Banku
1. Bank Spółdzielczy
w Józefowie nad Wisłą ul. Opolska 5 przedstawia
informacje o charakterze
jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zwany
dalej dniem sprawozdawczym.
2. Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą jest bankiem uniwersalnym,
o wyłącznie z polskim kapitałem
cechach lokalnego
banku samorządowego
działającym jako spółdzielnia
na terenie województwa
_lubelskiego.
_
Bank jest zarejestrowany w sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego wpisanym do rejestru _przedsiębiorców pod n( ~S __
-~
0000131294.
_
_ Bankowi nadano numery:
_
- _ ---:-- _-~ --REGON 00050 150(5nadanyw dniu .01.01. l976-rokJJ •.zmieniony 09.07.2009 roku..
N1P 717-12-39-674 nadany w dniu 15.11.1998roku~_:-

----

- - Zarząd Banku Spółdzielczego w Józefowie nad Wisła- działa- w składzie 3 osobowym
roku 2017 nie uległ" zmianie. Na dzień sporządzenia informacji
w skład wchodziły
osoby:
-"-Robert Sawiarski- Prezes-Zarządu -- ---- --Elżbieta Kołodziejczyk -Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych
Anna Skorek - Wiceprezes zarządu ds. handlowych

i w trakcie
następujące

W 2017 roku Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą prowadził działalność poprzez następujące
placówki:
1. Centrala Banku ul. Opolska 5 24-340 Józefów nad Wisłą,
2. Filia w Starych Boiskach
3. Filia w Chruślinie
Udziałowcami Banku są osoby prawne i fizyczne.
Wartość księgowa funduszu udziałowego Banku na dzień 31.12.2017 roku wynosiła
277 900,00 zł wartość 1 udziału wynosiła 100,00 zł.
Kapitał własny Banku na dzień 31.12.2017 roku wynosi 8 147686,72 zł, co oznacza, że Bank
osiągnął wymagany poziom funduszy własnych określony wart. 172 ust. 3 ustawy Prawo bankowe.
Bank zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie na podstawie umowy
zrzeszenia zawartej w dniu 26.03.2002 r. a dnia 30.12.2015 r podpisał Umowę przystąpienia
do
Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

2. Podstawa sporządzania

Polityki informacyjnej

Niniejszy
dokument
stanowi
wykonanie
postanowień
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) nr 575/2013z
dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych
dla
instytucji
kredytowych
firm
inwestycyjnych
(zwanego
dalej
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"Rozporządzeniem")
oraz
.Polityki
Informacyjnej
Banku
Spółdzielczego
w Józefowie nad Wisłą".
Bank dokonuje ujawnienia informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących
profilu ryzyka banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń
oraz innych informacji zawartych w niniejszym dokumencie zwanym dalej
"Informacje o
charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego
w Józefowie nad Wisłą według stanu na 31 grudnia 2017 r.
3.

Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa· się zgodnie ze "Strategią zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Józefowie [uld"Wishi" ·przygotOwaną
-przez .: Zarząd i" . zatwierdzoną . przez Radę Nadzorczą .Banku, która podlega corocznemu
przeglądowi zarządczermr i weryfikacji; przegląd i weryfikacja dokonywana -jest również w
przypadku występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku."
_ ..
.
.
"Strategią' zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka W Banku 'Spółdzielczym w
. - ~Józefowie nad .Wisłą~'zawiera-cele strategiczne dotyczące zarządzania poszczególnymi ryzykarni. Na
"__ :"-::jejpodstawie
'opracowywane są polityki zarządzania =ryzykami, definiujące apetytna
ryzyko,
rozumiany Jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Balik może ponosić (do każdego z .
ryzyk uznanego "zaistotne).'
-'
.
.'.
..
Akceptowalny. poziom ryzyka ustalany jest przez Zarząd Banku oraz. zatwierdzany
przez Radę Nadzorczą. Przestrzeganie akceptowalnego poziomu ryzyka, podlega monitorowaniu
oraz raportowaniu przez komórki organizacyjne Banku dokonujące pomiaru ryzyk występujących
__ ~_. Banku, _.zgodnie.z .przedmiotowymi .regulaciami.Ll. ""Instrukcją _sporządzania. .informacji. _
zarządczej w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą".
Przepływ informacji dotyczącej zarzadzania ryzykami kierowanej do Zarządu oraz Rady
Nadzorczej w Banku jest sformalizowany i objęty "Instrukcją sporządzania informacji zarządczej w
Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą" definiującej: częstotliwość, zakres, odbiorców i
terminy sporządzania raportów i sprawozdań dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej
objęte są wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwość
raportowania jest dostosowana do skali narażenia na ryzyko, a także zmienności ryzyka zapewniając
możliwość podejmowania decyzji, oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na
ryzyko.
3.1.Informacje o zasadach zarządzania ryzykiem w Banku
W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, w którym uczestniczą
organy Banku, wyznaczone komórki organizacyjne oraz pracownicy.
W procesie zarządzania ryzykiem strategiczne cele określa Rada Nadzorcza, która ocenia
skuteczność działań zarządu Banku, mających na celu zapewnienie efektywności procesu
zarządzania ryzykiem.
Nadzór nad zarzadzaniem ryzykiem istotnym powierzano Prezesowi Zarządu. W Banku
stosowana jest zasada rozdzielności funkcji związany.ch z bezpośrednią obsługa klienta od oceny
ryzyka przez decydentów.
Do podstawowych zadań poszczególnych podmiotów systemu zarządzania ryzykiem należy:
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ryzyka Banku, funduszy własnych,
obowiązkowym ujawnieniom - stan na

l.

Rada Nadzorcza dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii w odniesieniu do
zasad zarządzania ryzykiem oraz alokacji kapitału na pokrycie istotnych rodzajów ryzyka w Banku. W tym
celu Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i
rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod
zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad kontrolą systemu
zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i skuteczność. Rada Banku zatwierdza w Strategii
działania oraz w planie ekonomiczno-finansowym ogólny poziom (profil) ryzyka Banku (apetyt na
ryzyko).
2. Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami
ryzyka, w tym za zo~ganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzan}a ryzykiem oraz, jeśli to
konieczne dokonania weryfikacji w celu usprawnienia tego systemu. Instrukcje ~procedury zarządzania
_ryzykiem obejmują pełny zakres działalności Banku.
3. Prezes Zarządu --nidzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalnościBanku q.zakresie swoich zadań związanych z tym nadzorem odpowiada za funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem ,w tym za
- funkcjonowanie systemu i-nformacji Zarządczej w zakresie ryzyka w obrębie całego Bari-ku -e-

_____

-4. Wiceprezes ~s~}in.!tn.Sow.o-księgoWych- sprawuje nadzór l!ad bieżącym _zarządzaniem
ryiykami, w _
tym podejmowanie decyzji zarządczych związanych- z zarządzaniem ryzykarni, bez uszczerbku dla nadzoru
- nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w SKalicałego Banku dokonywanym przezPrezesa Zarządu
5.Komitet Kredytowy uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz ich klasyfikacji pod
kątem ryzyka ponosionegoprzez
Bank. Skład i szczegółowe zadania Komitetu określa "Regulamin
działania Komitetu Kredytowego"
~.Ze~pół_. Za!,zadzania _l!~ykam.i i Ąna!iz ~nitoruje
.realizację _ wyzna~zo~y_ch _celów i zadań
strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz przedstawia i monitoruje pozycję Banku w zakresie
bezpieczeństwa
finansowego i operacyjnego. Podstawowe zadania Komórki to gromadzenie,
przetwarzanie, pomiar i raportowanie odpowiednim organom i komórkom Banku, informacji dotyczących
podejmowanego przez Bank ryzyka oraz opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania
ryzykami oraz szacowania wewnętrznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów
ryzyka.
Zespół zarzadzania ryzykami ma również za zadanie dokonywać okresowo weryfikacji istotności ryzyk i
weryfikacje procedur.
7. Główny księgowy - Opracowywanie i nadzór nad realizacją zasad wyliczania wymogów kapitałowych
,ustalenie wyniku finansowego, zarzadzanie płynnością bieżąca Banku, nadzór nad realizacja planu
finansowego, opracowywanie zakresu i metodologii sporządzania sprawozdań przez właściwe komórki
organizacyjne. Monitoruje realizację wyznaczonych celów i zadań strategicznych, procesów tworzenia
zysku oraz przedstawia i monitoruje pozycję Banku w zakresie bezpieczeństwa finansowego.
8. Audyt wewnętrzny ma za zadanie kontrolę i ocenę skuteczności działania systemu zarządzania ryzykiem
oraz dokonywanie regularnych przeglądów prawidłowości przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem,
obowiązujących w Banku. Audyt dostarcza obiektywnej oceny adekwatności i skuteczności
funkcjonującego systemu zarządzania oraz zgodności przeprowadzanych operacji bankowych z
wewnętrznymi regulacjami Banku .. Bank zleca zadania audytu wewnętrznego Departamentowi
Audytu BPS SA a także po podpisaniu umowy przystąpienia do SOI audyt wewnętrzny sprawuje
Departament Audytu Spółdzielni.
9. Stanowisko ds. zgodności - opracowuje wewnętrzne regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem braku
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zgodności, monitoruje ryzyko braku zgodności poprzez prowadzenie działań wyjaśniających, sporządza
raporty w zakresie ryzyka braku zgodności do Zarządu i Rady Nadzorczej, odpowiada za spójność
regulacji wewnętrznych Banku.
lO.Pozostali pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania poszczególnymi
rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych regulacji i zaleceń, uczestnictwa w
postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko oraz raportowania
tych zdarzeń.

Proces zarządzania ryzykiem w Banku obejmujer. gromadzenie informacji, identyfikacje i ocenę
.ryzyka, limitowanie ryzyka, pomiar i monitorowanie .oraz .raportowanie. Podstawowe zasady
ząrządzaniaposzczcgólnymi rodzajami ryzyka reguluje Strategia zarządzania ryzykarni .oraz polityki,
instrukcj e i regulamin y.
"
=- Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób umożliwiającyzapobieganie
konfliktom
. -- interesów pomiędzy pracownikami.czy komórkami orgluii~cyjnyrpi"Banku.·
"
.".-- Komórki organizacyjne .Banku biorą udział w "pr~ces'ie--zatządZari.iaryzykiem .poprźez -_,".
..: ~ - "realizację celów zawartych VI ~,§fnitegii zarządzania ryzykiem' oraz zgodnie z "Regulaminem .,
-Organizacyjnym Banku Spółdzielczego w w Józefowie nad Wisła'.'.
"
Komórki organizacyjne (lub wyznaczone osoby w Banku) uczestniczą w procesie zarządzania
ryzykiem w ramach przypisanych im zadań w strukturze organizacyjnej Banku oraz W
procedurach wewnętrznych, dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka .
.. - - --Do

rodzajów ryzyka uznanych-przez Bank za istotne.Bank zalicza: .
l)ryzyko kredytowe w tym koncentracji
2)ryzyko operacyjne w tym ryzyko braku zgodności;
3)ryzyko płynności;
6)ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
7)ryzyko wyniku finansowego (biznesowe);
W stosunku do ryzyk objętych szczególnym nadzorem opracowane zostały strategie, procesy
zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk, metody ich pomiaru i monitorowania oraz
zakres i rodzaj systemów raportowania.
4. Zakres stosowania
Nie dotyczy.
Bank nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych.
5. Fundusze własne
Fundusze własne Banku zgodnie z Rozporządzeniem 575/2013 PE i Rady (UE) oznaczają sumę
następujących elementów:
a) kapitału Tier I,
b) kapitału Tier II.
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Kapitał Tier I Banku to suma kapitału podstawowego
l.

Tier I (CET 1) i kapitału dodatkowego

Tierl.

Kapitał podstawowy Tier I (CET I) składa się z następujących
pozycji z zastosowaniem
wyłączeń, korekt i opcji alternatywnych o których mowa w Rozporządzeniu UE:
a) Funduszu udziałowego;
b) Funduszu zasobowego;
c) Kapitału

rezerwowego;

d) funduszu ogólnego ryzyka bankowego.
e) skumulowane inne całkowite dochody, w skład .których wchodzi fundusz z aktualizacji
wyceny rzeczowych aktywów trwałych oraz fundusz -z aktualizacjiaktywów
finansowych
,przeznaczonych do sprzedaży; ,
--- -2.
odliczenia do pozycji kapitału podstawowe-go Tier Lw tym:
a) straty za bieżący rok obrachunkowy,
,,b) ,wartości niematerialne i prawne,

C) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodówego .oparte na przyszłej rentowności, _
.

d)

.

~

- -:

.-

-

-

-

-.

-=-

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające
-z różnic przejściowych, jeżeli ich wartość przekracza określone limity,
"

e) posiadane własne instrumenty kapitałowe,
f) udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
podmioty te_maliBankiem
krzyżowę po_wiązania_k~P-itałowę,
g) udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank
dokonał znacznej inwestycji w te podmioty,
h) udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank
nie dokonał znacznej inwestycji w te podmioty i wartość tych udziałów przekracza określone
limity,
i) kwotę ekspozycji znacznych pakietów akcji poza sektorem finansowym oraz pozycji
sekurytyzacyjnych, jeżeli ich wartość przekracza ustalone limity (alternatywnie wobec kwoty
tych ekspozycji może zostać zastosowana waga ryzyka l 250 %).
3.

Kapitał dodatkowy Tier I (AT!) składa się z następujących elementów:
a) instrumenty kapitałowe nie spełniające warunków określonych dla instrumentów kapitału
podstawowego Tier I lub Tier II;
b)' odliczenia do pozycji kapitału dodatkowego Tier I, w tym:
l) udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
podmioty te mają z Bankiem krzyżowe powiązania kapitałowe,
2) udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
Bank dokonał znacznej inwestycji w te podmioty,
3) udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
Bank nie dokonał znacznej inwestycji w te podmioty i wartość tych udziałów przekracza
określone limity.
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4.

Kapitał Tier II składa się z następujących elementów:
l) instrumenty kapitałowe nie spełniające warunków określonych dla instrumentów kapitału Tier
I oraz pożyczki podporządkowane;
2) korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego przed skutkami podatkowymi w wysokości do
maksymalnie 1,25 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem;

5.

Odliczenia do pozycji kapitału Tier II, w tym:
1) udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te
mają z Bankiem krzyżowe powiązania kapitałowe,
2)

udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank
dokonał znacznej inwestycji w.te podmioty,

3l. udziały

kapitałowe w kapitaleTier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank nie.'.
dokonał znacznej.lnweśtycji w te podmioty i wartość tych udziałów przekracza okreśfone
limity.
Wartość poszczegćłnych-składników funduszy-własnycb

.na dzieri.3LJ2.2017 roku (w tvs. zŁ)_
Fu n-dusze własne ogółem dla współczvnnika.Wypłacalności

:..8)48

Kapitał Tier"1

8148

Kapitał podstawowy Tier 1 (CETl)
Kapitał rezerwowy
(fundusz rezerwowy i fundusz zasobowy)"

-7780_

-

Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko
działalaeśei bankowej
- -- - -_.~.
- . -- .

206

Fundusz z aktualizacji wyceny

25

Korekty okresu przejściowego dotyczące instrumentów
kapitałowych zaliczanych do CET l
.
(fundusz udziałowy - amortyzowany zgodnie z zasadą praw

i38
nabytych)

(-) Wartości niematerialne i prawne

-I

Kapitał Tier 2 (TI)

o

Kwota rezerwy ogólnej z tytułu ryzyka kredytowego [do
wysokości limitu I,25% RWA]

o

6. Wymogi kapitałowe - art.438 Rozporządzenia

CRR

6.1. Informacje ogólne
Celem procesu szacowania
kapitału wewnętrznego,
jest ustalenie wielkości
kapitału
wewnętrznego niezbędnego do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych,
istotnych rodzajów ryzyka
występujących
w działalności Banku oraz zmian otoczenia gospodarczego,
z uwzględnieniem
przewidywanego poziomu ryzyka.
W procesie
biorą:

oceny adekwatności

kapitałowej

Banku Spółdzielczego w Józefowie

nad Wisłą udział

l) Rada Nadzorcza
zatwierdza strategię działania Banku, sprawuje nadzór nad utrzymaniem
wymogu kapitałowego dostosowanego do akceptowanego poziomu ryzyka i dokonuje oceny
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przeglądu procesu szacowania kapitału wewnętrznego Banku;
2) Zarząd Banku odpowiada za opracowanie, wdrożenie i funkcjonowanie
zasad wyznaczania
wymogów kapitałowych, dba o zgodność tych zasad z regulacjami zewnętrznymi.
Zarząd
Banku dokonuje przeglądu i oceny poprawności i utrzymania wymogów kapitałowych na
odpowiednim poziomie nie rzadziej niż raz w roku;
3) Główny księgowy ma za zadanie zaliczanie ekspozycji kredytowych do odpowiednich klas i
przyporządkowanie
im odpowiednich
wag ryzyka, obliczanie minimalnych
wymogów
kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka Filaru I NUK oraz sporządzanie informacji
zarządczej w zakresie wysokości współczynnika wypłacalności, której cykl i zakres określony
jest w Instrukcji sporządzania informacji zarządczej;
4) 'Zespół zarządzania
.ryzykami opracowuje i aktualizuje procedury oceny procesu ICAAP,
wyznacza minimalne - i 'dodatkowe
wymogi kapitałowe
oraz sporządza kompleksową
informację na temat adekwatności kapitałowej banku dla Zarządu i dla rady Nadzorczej,
Wykonuje w cyklach' rocznych przeglądy procesu szacowania wyrnogów wewńętrznych i
prezentuje wyniki teg~ przeglądu Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku. Opracowuje i
. aktualizuje procedury oceny procesu ICAAP.
. '.'
..5) . Audyt wewnętrzny'
~za7adimie kontrolę i ocenę poprawności wyznaczania -"Yin6gow ..
. .... :--:kapitałowych z obowiązującymiw
tym zakresie regulacjami wewnętrznymii zewnętrżnyrni,

ma

Mioimalnewymogi
kapitałowe>- wymogi wyliczane na pokrycie ryzyk ujętych. w Rozporządzeniu
UE, tj. ryzyka kredytowego, rynkowego, przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań w portfelu
handlowym, przekroczenia progu koncentracji kapitałowej oraz operacyjnego.
Dodatkowe
__ . wymienione

wymogi

kapitałowe
- kapitałowe
wymogi
UE, któreBank uznał za istotne,

wewnętrzne

wyliczone

W Dyrektywie

Wewnętrzne
wyliczonych

wymogi kapitałowe to suma wymogów minimalnych
oraz wymogów
na ryzyka ujęte w Dyrektywie UE, a uznane przez Bank za istotne.

na
.

ryzyka

dodatkowych

Na podstawie corocznego przeglądu za ryzyka istotne w Banku umaj e się:
a. kredytowe (w tym rezydualne j koncentracji)
b. stopy procentowej w księdze bankowej,
c.

operacyjne

(w tym braku zgodności),

d. płynności,
e.
6.2. Kapitał

wyniku finansowego
wewnętrzny

(biznesowe).

na ryzyko kredytowe

Punktem wyjściowym
dla ustalenia kapitału wewnętrznego
na ryzyko kredytowe jest
wyliczony kapitał regulacyjny.
Bank oblicza dodatkowy wymóg w zakresie kapitału na ryzyko kredytowe z tytułu:
l) przekroczenia poziomu 75% sumy aktywów według wartości bilansowej, aktywów i zobowiązań
pozabilansowych o podwyższonych wagach ryzyka 75% i więcej.
2) ryzyka koncentracji.
Kapitał wewnętrzny na ryzyko kredytowe stanowi sumę kapitału regulacyjnego na ryzyko
kredytowe oraz wymogów wyznaczonych według poniższych zasad:
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Wewnętrzny wymóg - przekroczenie wielkości aktywów o podwyższonych wagach ryzyka
1. Bank uznaje za akceptowany udział aktywów i zobowiązań pozabilansowych o podwyższonych
wagach ryzyka 75% i więcej, na poziomie do 75% sumy aktywów według wartości bilansowej
powiększonych o udzielone zobowiązania pozabilansowe.
2. Bank uznaje, że kapitał regulacyjny na ryzyko kredytowe jest wystarczający, o ile nie zostaje
przekroczony wskaźnik określony w
ust. 1 i nie wyznacza dodatkowego wymogu
(wewnętrznego) ż tego tytułu.
3. W przypadku przekroczenia wskaźnika udziału określonego w ust. 1, Bank wylicza dodatkowy
wymóg kapitałowy z tego tytułu według poniższych zasad:
1) Bank wyodrębnia aktywa i zobowiązania pozabilansowe według wartości bilansowej,
z przypisanymi wagami ryzyka 75% i więcej,
2) ustalana Jest nadwyżka aktywów i zobowiązań pozabilansowych ~z przypisanymi wagami
IJ'_zyka75r<i i więcej, ponad 75% _sumy-aktywów według .~arto~c-~-oilansowej i udzielonych
zobowiązańpozabilansowych (w ujęciu netto),
__
3) 'wyliczona zostaje średnia ważona waga ryzyka dla tnależności o wagach ryzyka 75%
_-i więcej =średniaważona jest wartością bilansową (wartością netto)' ekspozycji.
4. W celu -wyznaczenia dodatkowegowymogu .kapitałowego naryzyko ~kfedytowe, Bank stosuje wskaźnik~ vi Wysokości 4% - dla-ekspozycji Q wagach ryzyka 7~i%-i'więcej, przekraczających c-~
poziom -75% udziału w sumie aktywów powiększonej o udzielone zobowiązaniapozabilansowe - _
według wartości bilansowej, przy zastosowaniu średnioważonej wagi ryzyka dla należności
o wagach ryzyka 750/0i-więcej.

- Wewnętrzny-wymog-=- ryzYko koncentraeji---

--

Bank oblicza wewnętrzny wymóg w zakresie kapitału na ryzyko koncentracji
w odniesieniu do:
1) koncentracji dużych ekspozycji;
2) koncentracji branżowej;
3) koncentracji przyjętych form zabezpieczenia.
4)koncentracji zaangażowani w jednolity instrument finansowy
Dla wyznaczenia dodatkowego wymogu w zakresie kapitału na ryzyko kredytowe w obszarze
ryzyka koncentracji Bank przyjął sposób obliczania zastosowany przy wyznaczaniu kapitału
regulacyjnego na ryzyko kredytowe, czyli iloczyn łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko
kredytowe (aktywów ważonych ryzykiem) i wskaźnika 8%.
Dla każdego rodzaju koncentracji kredytowych Bank określił dopuszczalne limity wyrażające
akceptowalny przez Bank poziom ryzyka koncentracji w poszczególnych kategoriach.
Przekroczenie tych limitów generuje ryzyko, które nie może być zabezpieczone w ramach
bieżącej
działalności
i w takiej
sytuacji Bank utworzy
dodatkowy,
wewnętrzny
wymogów zakresie kapitału.

6.3. Kapitał wewnętrzny na ryzyko operacyjne
Punktem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego na ryzyko operacyjne jest kapitał
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regulacyjny. Kapitałem regulacyjnym zabezpieczona została znaczna część ryzyka wynikająca
ze skali prowadzonej przez Bank działalności. Bank oblicza dodatkowy wymóg w zakresie
kapitału na ryzyko operacyjne z tytułu nagłego wzrostu poziomu zrealizowanego ryzyka.
Kapitał wewnętrzny na ryzyko operacyjne stanowi sumę kapitału regulacyjnego na ryzyko
operacyjne oraz wymogu wyznaczonego według zasad określonych poniżej.
Wewnętrzny wymóg - ryzyko operacyjne
1. Badaniu i ocenie podlegają poniesione przez Bank straty operacyjne na przestrzeni ostatnich 12

miesięcy poprzedzających datę analizy.
Suma strat operacyjnych, o których mowa w ust. 1, zmniejszana jest o spłaty, uzyskane·
odszkodowania, wypłaty z polis ubezpieczeniowych etc. oraz i zastosowaniem testu warunków
skrajnych ~za test warunków skrajnych uznaje się przemnożenie sumy strat operacyjnych przez
Średni "wskaźnik poziomu ryzyka, wyliczony na podstawie .dokonanej samooceny - ryzyka
operacyjnego.
.
3: Ban-lt 'dókemijeiporównania -poniesionych strat operacyjnych,
"których mowa -w ust.l; .•.
.zuwzględnieniem ust 2, w tym z-zastosowaniem testu warunków. 'skrajnych, z wyliczonym
kapitałem regulacyjnym .
-4. Jeżeli suma strat. operacyjnych z uwzględnieniem testu warunków skrajnych była w ocenianym
okresie niższa od kapitału regulacyjnego, to Bank uznaje kapitał regulacyjny za wystarczający.
5. W przypadku przekroczenia sumy strat operacyjnych z - uwzględnieniem testu warunków
skrajnych wyliczonego kapitału regulacyjnego, Bank uznaje, że kapitał regulacyjny wyliczony na
pokrycie ryzyka operacyjnego jest niewystarczający i w konsekwencji wyznacza dodatkowy
----. --- -- -----.- --- --- ---_.-.
wymóg kapitałowy z tego tytułu.
6. Dodatkowy wymóg kapitałowy ustalany jest w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy sumą strat
operacyjnych z uwzględnieniem testu warunków skrajnych, a kapitałem regulacyjnym z tytułu
ryzyka operacyjnego.

2.

°

-

6.4. Kapitał wewnętrzny na ryzyko rynkowe (stopy procentowej)
Bank dokonuje szacowania kapitału wewnętrznego na ryzyko rynkowe w obszarze:
ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej.
Bank oblicza dodatkowy wymóg w zakresie kapitału na ryzyko rynkowe z tytułu ryzyka ogólnego
stóp procentowych w księdze bankowej - z tytułu skrajnej zmiany stóp procentowych.
Kapitał wewnętrzny na ryzyko rynkowe stanowi sumę kapitału regulacyjnego na ryzyko
rynkowe oraz wymogów wyznaczonych według zasad określonych poniżej ..
Wewnętrzny wymóg - ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
Bank wyznacza wewnętrzny wymóg w zakresie kapitału ,na ryzyko stopy procentowej dla
portfela bankowego. Podstawę do szacowania wewnętrznego wymogu w zakresie kapitału
z tytułu ryzyka stopy procentowej stanowią straty / koszty oszacowane na podstawie testów
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warunków

skrajnych

przeszacowania

i

badań

w obszarze

zmiany

wyniku

odsetkowego

z

tytułu

ryzyka

i ryzyka bazowego badanego łącznie.

Do oceny poziomu ryzyka stopy procentowej Bank stosuje:
1) w zakresie ryzyka przeszacowania i ryzyka bazowego łącznie - zmiana wyniku z tytułu odsetek w
skali 12 miesięcy przy założeniu szokowej zmiany stóp procentowych NBP o 200 p.b.,
2)
w zakresie ryzyka krzywej dochodowości - oszacowanie strat w skali 12 miesięcy z tytułu posiadania
instrumentów finansowych w aktywach i pasywach z terminami przeszacowania powyżej 3 miesięcy,
3) w zakresie ryzyka opcji klienta - skutki ekonomiczne w zakresie spłaty kredytów przed terminem
umownym oraz w zakresie zerwanych depozytów przed terminem umownym, przy czym za skutki
ekonomiczne przyjmuje się poziom spłaconych kredytów i zerwanych depozytów, przemnożony przez
wskaźnik marży odsetkowej obliczony na datę analizy.
Kapitał wewnętrzny wyznaczany jest w wysokości stanowiącej nadwyżkę wyliczonych strat z tytułu ryzyka _ stopy procentowej ponad 5%-funduszy własnych

-

"

'",~

- 6.S. Kapitał wewnętrznyna

ryzyko płynności
-

- .

-~.:-

Podstawę

do _szacowania

straty / koszty oszacow~ne
- -Bank- oblicza
nagłym

kapitał

wypływem

kapitału

wewn ętrzn ego

z tytułu

ryzyka

płynności

stanowią

na podstawie testów warunków.skrajnych.
wewnętrzny

-znaczącej

na

kwoty

ryzyko

płynności

depozytów,

z tytułu

- wynikającym

zagrożenia

głównie

z

związanego
utraty

z

zaufania

klientów do Banku.

Wewnętrzny wymóg - ryzyko płynności
1. W celu wyliczenia
dokonuje

analizy

i terminowych
konieczności

wewnętrznego
sytuacji

wymogu

szokowej

zakładającej

od sektora niefinansowego
utrzymania

wartości

kapitałowego

nagły

i budżetowego

wskaźnika

na pokrycie

udziału

spadek

ryzyka płynności
zobowiązań

bieżących

o 20%, przy jednoczesnym
podstawowej

Bank

założeniu

i uzupełniającej

rezerwy

'płynności w aktywach ogółem na poziomie minimum 20%.
2.

Wewnętrzny

wymóg

kapitałowy

na pokrycie

dodatkowy

koszt (w sensie wyniku) utrzymania

płynności

do

zaistnienia

sytuacji szokowej.

aktywów

ogółem

na

ryzyka

płynności

rozumiany

wskaźnika podstawowej

minimalnym

wymagalnym

jest jako

i uzupełniającej

poziomie,

przy

roczny
rezerwy

założeniu

6.6. Kapitał wewnętrzny na ryzyko kapitałowe
Bank oblicza kapitał wewnętrzny
l)

wpływu na adekwatność

na ryzyko kapitałowe
kapitałową

z tytułu zagrożenia

instrumentów

nie spełniających

wart. 29 i art. 52 CRR - redukcji funduszu udziałowego,
zaliczanych

wynikającego

instrumentów

warunków

z:
określonych

kapitałowych

i nych,

do funduszy własnych,
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2) kosztów z tytułu ryzyka obniżenia wewnętrznego współczynnika kapitałowego poniżej
wartości limitowanej.
Kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka kapitałowego stanowi suma wymogów.
Wewnętrzny wymóg - wpływ amortyzacji instrumentów nie spełniających warunków
określonych wart. 29 i art. 52 CRR na adekwatność kapitałową
1. Oceny wpływu amortyzacji instrumentów nie spełniających warunków określonych wart. 29 i
art. 52 CRR Bank dokonuje poprzez ustalenie kwoty amortyzacji instrumentów kapitałowych
i pożyczek podporządkowanych, pozostałej.od daty analizy do końca danego roku.
2. Kapitał wewnętrzny z tytułu amortyzacji instrumentów nie spełniających warunków określonych
wart. 29 i art. 52 _CRRwyznacza się w kwocie obliczonej w ust. 1.
Wewnętrzny wymóg. ~ ryzyko obnHenia wewnętrznego współczynnika

kapitałowego

Bank dokonuje poprzez ustalenie. kosztów utrzymania
wewnętrznego '"~spokzynnika kapitało-wego
poziomie minimalnym fS%-. -- •
.2. Bank sumuje maksymalne wartości poszczególnych wewnętrznych wymogów kapitałowych
wyznaczonych dla każdego ryzyka w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę analizy.
3. Jeżeli obliczony wewnętrzny współczynnik kapitałowy na podstawie bieżącego poziomu
funduszy własnych i maksymalnych wewnętrznych wymogów kapitałowych, o których mowa
_w ust 2,.jestniżSZ}'..lliż 15%, Bank.uznaje poziom ryzyka kapitałowego.zaistotny .. _ _.
1.. Oceny istotności -ryzyka kapitałowego

4.

5.

~a

Wewnętrzny wymóg kapitałowy dla ryzyka kapitałowego Bank oblicza jako koszt pozyskania dodatkowych
funduszy względnie koszt redukcji ryzyka, niezbędnych do uzyskania wewnętrznego współczynnika
kapitałowego na poziomie 15%.
.Wewnętrzny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kapitałowego stanowi sumę kosztów w wysokości
określonej w ust. 4, obliczonej w skali roku

6.7. Kapitał wewnętrzny na ryzyko wyniku finansowego(biznesowe)
1. Bank w ocenie istotności ryzyka wyniku finansowego dla potrzeb wyznaczania kapitału
wewnętrznego, dokonuje analizy wielkości planowanego wyniku finansowego na dany rok
według planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, a wielkością zrealizowaną na
datę analizy.
2. Bank nie bada istotności ryzyka wyniku finansowego, jeżeli wypracowany na datę analizy wynik
finansowy przeliczony na wartość roczną (annualizowany) w relacji do funduszy własnych
na datę analizy, przekracza wskaźnik 10%.
3. Po uwzględnieniu ust. 2, jeżeli różnica pomiędzy wartością planowaną wyniku finansowego netto
na dany rok, a zrealizowaną na datę dokonywania oceny kapitału wewnętrznego wartością
wyniku finansowego netto, powiększoną o wartość. wyniku planowanego do zrealizowania na
okres pozostający do zakończenia roku jest dodatnia i większa niż 5% planowanego wyniku
finansowego netto na dany rok, to Bank uznaje, że ryzyko wyniku finansowego jest istotne
i wyznacza kapitał wewnętrzny z tego tytułu.
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4. Kapitał

wewnętrzny

planowanego

tworzony

jest

wyniku finansowego

wyniku finansowego
okres pozostający

w wysokości

rozmcy

netto na dany rok a zrealizowaną

netto, powiększoną

do zakończenia

dodatniej

o wielkość

pomiędzy

wartością

na datę analizy wielkością

wyniku planowanego

do zrealizowania

na

roku.

2) Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział
2 Rozporządzenia
- 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii
ekspozycji określonej wart. 112 Rozporządzenia CRR
Ta~ela - 8% kwot ekspozycji.ważonej

. .KLASA- EKSPOZYCJI
.'
-

8%

-

-

w podzi~le na klasy ekspozycji

=--=.~L12.2017 r.
-

.
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-

-

--
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centralnych
wobec

samorządów

-.

-

--

..

.

lub banków

regionalnych

władz lokalnych

.

.

-

o

-

wobec podmiotów

Ekspązycje

wobec il}s1Yt~ciL-.

Ekspozycje

wobec przedsiębiorstw

Ekspozycje

detaliczne

--

lub

0,00

--

-

Ekspozycje

0,00

sektora publicznego
_.

-

---_

..-

...

-----_.

_J§3929.,67
2 131 767,39
54635,12

których

Ekspozycje,

Kwoty ekspozycji ważonej ryzykierri'po' ...
zastosowaniu współczynnika wsparcia :' .'. MŚP '..
.- - - - - -- .32.941,64
.
-

--

-

o

.'

-

..

Ekspozycje wobec rządówcentralnych
Ekspozycje

ryzykiem

-

. (PLN)

dotyczy

18826,65

niewykonanie

zobowiązania
związane

Ekspozycje
zbiorowego

inwestowania

Ekspozycje

kapitałowe

z

.

przedsiębiorstwami

O
O

106410,60

Inne pozycje

2508511,07

RAZEM

3) Wymogi zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. c)
W

2017

walutowego

roku

Bank

wyznaczał

wymóg

w

zakresie

funduszy

zgodnie z metodą, o której mowa wart. 351 Rozporządzenia

własnych

z tytułu

ryzyka

CRR.

4) Wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł
III rozdziały 2, 3 i 4 oraz ujawnione oddzielnie
Bank wyznacza wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego

zgodnie
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z metodą wskaźnika bazowego, o której mowa wart. 315 - Część trzecia Tytuł III Rozdział 2
Rozporządzenia CRR.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wymóg ten wyniósł 332422,75 PLN.
7.

Ekspozycje na ryzyko kontrahenta

- art. 439 Rozporządzenia

CRR

Nie dotyczy. Bank nie posiada portfela handlowego .

. 8.. Bufory kapitałowe - art. 440 Rozporządzenia

CRR

Nie dotyczy.

9.

Wskaźniki globalnego .z·naczenia systemowego - art. 441 Rozporządzeni~
-

~~Nie dotyczy.

10; Korekty i tytułuryzyka

CRR .
-

...

.

kredytowego - arC442 Rozporządzenia

10.1. Stosowanewrachunkowości

CRR - ~

definicje pozycji przeterminowanych

i o utraconej jakości

---Jako·
należności -przeterminowane . Bank. uznaje-niespłacone
w-i-terminach -określonych w
umowie o kredyt należności Banku.
Dla celów kalkulacji wymogów kapitałowych Bank do klas ekspozycji których dotyczy
niewykonanie zobowiązania zalicza ekspozycje, w przypadku których występuje przynajmniej
jedna z poniższych sytuacji:
l) istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się dłużnika w okresie jednego roku ze
zobowiązań wobec Banku;
2) okres przeterminowania jest dłuższy niż 90 dni oraz przeterminowana kwota
przekracza: 200 PLN.
W sytuacji, gdy kredytobiorca posiada kilka ekspozycji, ale tylko części z nich dotyczy
niewykonanie zobowiązania, do tej klasy zaliczane są:
l) tylko ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania - w przypadku
ekspozycji wobec klientów detalicznych;
2) wszystkie ekspozycje kredytobiorcy - w przypadku pozostałych klientów.
Przy wyliczaniu kwoty przeterminowanej, Bank bierze pod uwagę wszystkie przeterminowane
zobowiązania klienta wobec Banku z tytułu kapitału lub odsetek.
Przy wyliczania okresu przeterminowania stosuje się następujące zasady:
l) w przypadku salda debetowego -liczba dni przeterminowania liczona jest od dnia:
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ryzyka Banku, funduszy własnych,
obowiązkowym ujawnieniom - stan na

a) przekroczenia przez dłużnika przyznanego limitu;
b) obniżenia kwoty przyznanego limitu,
c) powstania salda debetowego bez przyznanego limitu;
2) w przypadku ekspozycji, dla których Bank dokonał odnowienia, przedłużenia, zmiany,
odroczenia terminu spłaty lub kompensaty kredytów liczba dni przeterminowania
liczona jest od dnia wystąpienia przeterminowania według nowych harmonogramów spłaty.

IO.2.0pis strategii przyjętych w celu określenia korekt z tytułu
.~zyką 'kredytowego

.00

szczególnego i ogólnego

"Opis strategii przyjętych w celu określenia korekt z tytułu'szczególnego i ogólnego ryzyka
. kredytowego określa "Instrukcja monitoringu ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń oraz
klas~fi~~cjfi:'tworzenia rezerw celowych w Banku Sp.Oł9iięlc=zy~~w1ózefowienadWisłą"
•

--Bank tworzy rezerwy i odpisy akt~alizacyjńena ryzyko związane z działalnością banItó~·~z~a~e
dalej ;~rezerw.arriicelowym-i"zgodnie z zasadami określonymi
l) Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; z późniejszymi.zmianami
2) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia l października 2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości banków;
Jj--Rozporządzeniu - Ministra- Finansów=z dnia -16- grudnia- 2008- f. W sprawie za-sadtworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków;
3) Polityce (Zasadach) rachunkowości Banku Spółdzielczego w Józefowie nad Wisłą;
W foku obrotowym 2017 wprowadzono zmiany zasad (polityki) rachunkowości wynikające ze
zmiany Ustawy o rachunkowości, Rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
banków, Rozporządzenia MF w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością
banków. Zmienione przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za
rok obrotowy rozpoczynający się od dnia l stycznia 2017 r. Bank wprowadził zmiany uchwałą
Zarządu Nr 59/2017 z dnia 05.l2.2017r. (zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 25/2017
z dnia 19.12.2017r.). Zmiany wprowadzone do Zasad rachunkowości w porównaniu do poprzedniej
wersji dotyczą przede wszystkim wprowadzenia zapisów dotyczących ujmowania w księgach
rachunkowych Banku i prezentacji odsetek i prowizji rozliczanych w czasie
od kredytów
zagrożonych oraz innych prowizji np. za prowadzenie rachunków bankowych, które zostały
naliczone a nie zapłacone przez klientów, a także zasad tworzenia odpisów aktualizujących na
należności związane z ekspozycjami kredytowymi.
Zapisy nowych Zasad Rachunkowości Banku Spółdzielczego w Józefowie nad Wisłą stanowią,
że Bank tworzy odpisy aktualizujące na należności związane z ekspozycjami kredytowymi tj. na
odsetki od kredytów detalicznych i pod obserwacją w wysokości 1,5% oraz na odsetki od kredytów
zagrożonych na podstawie indywidulanej oceny ryzyka obciążającego daną ekspozycję jednak w
wysokości nie niższej od wymaganego poziomu rezerw celowych i odpisów aktualizujących
należności związane z ekspozycjami kredytowymi dla danej kategorii ryzyka określonego w
o

w:

o

o-
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Rozporządzeniu
Ministra Finansów w sprawie tworzenia rezerw celowych na ryzyko związane z
działalnością banków.
Przy ustalaniu podstawy tworzenia odpisów aktualizujących należności związane z ekspozycjami
kredytowymi
w przypadku
ekspozycji
kredytowych
zaklasyfikowanych
do kategorii
"pod
obserwacją' lub grupy "zagrożonych" uwzględnia się wartość posiadanych zabezpieczeń zgodnie z
zasadami określonymi w rozporządzeniu.
Posiadane zabezpieczenia uwzględnia się w pierwszej kolejności w ustalaniu podstawy tworzenia
rezerwy celowej na należności bilansowe (kapitał), następnie w ustalaniu odpisu aktualizującego
należności związane z ekspozycjami kredytowymi (odsetki, odsetki skapitalizowane),
a w ostatniej
kolejności - na udzielone zobowiązania pozabilansowe:
Odpisy aktualizujące należności związane z ekspozycjami kredytowymi tworzy się, aktualizuje
_ co .dówysokościoraz
rozwiązuje najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał, w którym
dokonano przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych.
.
- _ QdpJsy aktualizujące należnościzwiązane
z ekspozycjamikredytowymi
. kosztów,

się w ciężar

tworzy

- - Odpisy aktualizujące nal~żn~ści' związane z .ekspó~yclami kredytowymi
ro~iąZt!ie.· się po
wygaśnięciu . przyczyn utworzenia. Wartość rozwiązanych
rezerw oraz odpisów aktualizujących
ujmowana-jest na dobro przychodów.
Bank tworzy odpisy aktualizujące na prOWIZJe należne Bankowi z tytułu np. prowadzenia
rachunków

_.-

- ~nk

bankowych

w wysokości

100%.

tworzy rezerwy celowe oraz odpisy' aktua liz-ujące należnóści związane z ekspozycjami

kredytowymi

na podstawie

jednak w wysokości

indywidualnej

nie niższej od wymaganego

należności związane z ekspozycjami
rozporządzeniu
działalnością

oceny ryzyka obciążającego

Ministra

kredytowymi

poziomu

daną ekspozycję

rezerw celowych

dla danej kategorii

Finansów w sprawie zasad tworzenia

i odpisów

-_.-

kredytową,

aktualizujących

ryzyka, określonego

w

rezerw na ryzyko związane z

banków.

Bank tworzy rezerwy
zaklasyfikowanych

celowe

i odpisy aktualizacyjne,

w odniesieniu

do ekspozycji

kredytowych

do:

l) kategorii "normalne"

- W zakresie ekspozycji kredytowych

wynikających

z pożyczek

i kredytów detalicznych;
2 ) kategorii "pod obserwacją";
3) grupy "zagrożone"
Bank

nie

tworzy

- w tym do kategorii "poniżej standardu",
rezerw

udzielone zobowiązania

celowych

dotyczących

pozabilansowe

w przypadku,

"wątpliwe"

ekspozycji

zobowiązania

kredytowych

gdy postanowienia

l) gwarantują Bankowi swobodę w podjęciu decyzji o uruchomieniu

lub "stracone".
stanowiących

umowy:

środków w ramach

lub

2) uzależniają uruchomienie

środków w ramach zobowiązania

od terminowej

obsługi już
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o charakterze jakościowym
i ilościowym dotyczących
profilu
polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających

ryzyka Banku, funduszy własnych,
obowiązkowym ujawnieniom - stan na

wykorzystanej części i niebudzącej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika w
przypadku, gdy wymagane jest stosowanie tego kryterium, lub
3) uzależniają uruchomienie środków w ramach zobowiązania od złożenia zabezpieczeń,
umożliwiających pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych o kwotę
odpowiadającą uruchamianym środkom lub klasyfikowanie ekspozycji kredytowej do
kategorii "normalne".
Zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych
Podstawowymi kryteriami prawidłowej klasyfikacji są dwa niezależne od siebie kryteria:
l) terminowość spłaty kapitału lub odsetek;
2) sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy.
~
Kategorię- ryzyka dla należności dotyczących podmiotów gospodarczych, podmiotów
finansowych i jednostek samorządu terytorialnego, ustala się przy wykorzystaniu obydwu-w/w
kryterió-~,
_
~ ~ ,
-"~
,_
~ ~

'.--~

, Kategorię ryzyka -dla należności dotyczących. osób prywatnych z tytułu ekspozycji kredytowych: udzielonyełi ,ella- ce-le niezwiązane ~z-dzT~łalnością gospodarczą lubiprowadzenlem gospodarstwa
rolnego ustala się tylko przy użyciu 'kryterium terminowości spłaty kapitału Iubodsetek.
Ekspozycje kredytowe klasyfikuje się na podstawie: I
l) kryterium terminowości spłaty kapitału lub odsetek w odniesieniu do:
__a) _ekspozy..c.jLkredytowy-ch_wohe.c..o.sób_
fizycznych, udzielonych.na.cele niezwiązane.z __

.-- -

'_

działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
2) w odniesieniu do pozostałych ekspozycji kredytowych, dwóch niezależnych od siebie
kryteriów:
a) terminowości spłaty kapitału lub odsetek;
b) sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika.
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, odpowiednio do jego statusu, powinna w
szczególności uwzględniać:
l) mierniki ilościowe, do których zalicza się zwłaszcza:
a) wskaźniki efektywności działania (np. rentowność, zyskowność kapitału);
b) wskaźniki płynności;
c) wskaźniki rotacji majątku obrotowego i zobowiązań bieżących;
d) wskaźniki struktury bilansu (np. wskaźniki zadłużenia i możliwości obsługi długu);
e) współczynnik wypłacalności (w przypadku banków) i margines bezpieczeństwa (w
przypadku ubezpieczycieli);
2) mierniki jakościowe, do których zalicza się zwłaszcza:
a) jakość zarządzania (ocena kadry kierowniczej);
b) stopień zależności od rynku;
c) stopień zależności od dotacji rządowych, zamówień rządowych, kilku dużych
dostawców lub odbiorców;
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d) stopień zależności od innych podmiotów
3) dostępne oceny zewnętrznych

grupy;

instytucji oceny wiarygodności

kredytowej,

odnoszące

się zarówno do dłużnika, jak i państwa jego pochodzenia.
Ekspozycje

kredytowe klasyfikuje

się do następujących

l) w przypadku ekspozycji kredytowych
a) ekspozycje

kategorii:

wynikających

kredytowe "normalne"

z pożyczek i kredytów detalicznych:

- obejmujące

ekspozycje,

opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza
b) ekspozycje
-

kredytowe

"stracone"

których

6 miesięcy;

- obejmujące:

ekspozycje, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału
przekracza 6 miesięcy;
_- ~
ekspozycje kredytowe

-

w przypadku

wobec dłużników,

przeciwko

lub odsetek

którym bank złożył wniosek-

.':'

o wszczęcie postępówariiaegzekucyjnego;

-

ekspozycje

_

kredytowe _kwestionowane przez dłużników na drodze postępowania

_,...

.sądowego;
.:...
~ .ekspozycje kredytowe wóbęc dłużników,
- -: których majątek nf~ został ujawniony;
2) w-przypadku pozostałych
na

cele

c~ - ~ :_:.

ekspozycjikredytowych

t.

niezwiązane

gospodarstwa

których miejsce jJobytu jest nieznane i
. - -'
.
.. - - wobec osób fizycznych,

działalnością
~

gospodarczą

udzielonych'
lub

prowadzeniem
.

rolnego:

- ekspozycje kredytowe "normalne" - obejmujące ekspozycje kredytowe, w przypadku
--ict6rych
opóinieriie w splacie-kapitahi lub odsetek nie przekracza 'i mIesIąca;
ekspozycje

kredytowe

w przypadku

-

5)

kredytowe "wątpliwe"

których opóźnienie

-

przekracza

l miesiąc i

ekspozycje

kredytowe,

w spłacie kapitału lub odsetek przekracza

w

3 miesiące

- obejmujące

ekspozycje

kredytowe,

w przypadku

6 miesięcy i nie

12 miesięcy;

ekspozycje kredytowe,
odsetek przekracza

- obejmujące:

w przypadku których opóźnienie

w spłacie kapitału lub

12 miesięcy;

kredytowe wobec dłużników,

o wszczęcie postępowania

-

kredytowe,

lub odsetek przekracza

w spłacie kapitału lub odsetek przekracza

kredytowe "stracone"

ekspozycje

ekspozycje

6 miesięcy;

-

ekspozycje

obejmujące

w spłacie kapitału

"poniżej standardu" - obejmujące

przypadku których opóźnienie

ekspozycje

-

3 miesięcy;

kredytowe

i nie przekracza
4)

obserwacją"

których opóźnienie

nie przekracza
3) ekspozycje

"pod

przeciwko którym bank złożył wniosek

egzekucyjnego;

ekspozycje
kredytowe
kwestionowane
sądowego;
ekspozycje kredytowe wobec dłużników,

przez

dłużników

na

drodze

postępowania

których miejsce pobytu jest nieznane i których

majątek nie został ujawniony;
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6)

W

o charakterze jakościowym
i ilościowym
dotyczących
profilu
polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających

przypadku pozostałych

a) ekspozycje

ekspozycji

kredytowe "normalne"

których opóźnienie
b) ekspozycje

kredytowych:
- obejmujące

dłużników

kredytowe "pod obserwacją"

w przypadku
miesiąc

ekspozycje

kredytowe,

w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza

sytuacja ekonomiczno-finansowa

których opóźnienie

i nie

przekracza

ryzyka Banku, funduszy własnych,
obowiązkowym ujawnieniom - stan na

w

przypadku

1 miesiąca, a

nie budzi obaw;
- obejmujące

ekspozycje

kredytowe:

w spłacie kapitału lub odsetek przekracza

3 miesięcy,

a sytuacja

1

ekonomiczno-finansowa

dłużników nie budzi obaw, lub;
które .ze
produktów
dodatkowo
lub

względu

na

ryzyko

wymagają

regionu,

szczególnej

uwagi.

ustalić inne kryteria klasyfikacji

iriny eh -kryteriów,·

dla

kraju,

których

branży,

Oprócz

klientów,

_wymienionych,

do kategorii

ekspozycje

grupy

bank

,-,pod obserwacją".

kredytowe

grupy
może

Lista branż

--klasyfikowane

będą

w -

- momencie udzielenia kredytu do grupy ryzyka-cpod obserwacją" będzie określana przez
__
. Bank =-co)-~kU\v Polityce kredytowej obowiązującej na dany Felc.·· .; ~- --::.
grupąryzyka ustalane będą na-podstawie.

Branże eb~m9~a:nepodwyższoną
dostępnych

raportów-i analiz ryzyka wwybranych sektorach gospodarki.

c) ekspozycje

kredytowe "poniżej standardu" =obejmujące:

ekspozycje.kredytowe,
odsetek przekracza
ekspozycje
- --

ekspozycje

-

ekspozycje

wobec

dłużników,

stanowić zagrożenie

kredytowe "wątpliwe"

wobec

6 miesięcy;
których

terminowej

sytuacja

ekonomiczno-

spłaty-ekspezycjij-

--- -

których opóźnienie w spłacie kapitału lub

6 miesięcy i nie przekracza

kredytowe

w spłacie kapitału lub

- obejmujące:

kredytowe, w przypadku

odsetek przekracza

których opóźnienie

3 miesiące i nie-przekracza

kredytowe

finansowa-może

d) ekspozycje

w przypadku

-

dłużników,

finansowa ulega znacznemu pogorszeniu,

12 miesięcy;
których

sytuacja

ekonomiczno-

a zwłaszcza gdy ponoszone

straty w

sposób istotny naruszają ich kapitały (aktywa netto).
e) ekspozycje
ekspozycje

kredytowe "stracone"
kredytowe,

odsetek przekracza
ekspozycje

w przypadku

których opóźnienie w spłacie kapitału lub

12 miesięcy;

kredytowe

finansowa pogorszyła
długu;
ekspozycje

- obejmujące:

wobec

dłużników,

których

się w sposób nieodwracalnie

kredytowe

wobec

dłużników,

w

sytuacja

ekonomiczno-

uniemożliwiający
stosunku

do

spłacenie

których

ogłoszono

upadłość lub w stosunku do których nastąpiło otwarcie likwidacji z wyjątkiem,
gdy następuje ona na podstawie przepisów o komercjalizacji
ekspozycje

kredytowe wobec dłużników,

o wszczęcie postępowania
ekspozycje

i prywatyzacji;

przeciwko którym bank złożył wniosek

egzekucyjnego;

kredytowe kwestionowane

przez dłużników na drodze postępowania

sądowego;
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-

o

ekspozycje kredytowe wobec dłużników, których miejsce pobytu jest nieznane i
których majątek nie został ujawniony.
Przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredytowych dokonuje się według danych aktualnych na dzień
przeprowadzania klasyfikacji.
Bank dokonuje przeglądu i klasyfikacji ekspozycji kredytowych w oparciu o terminowość spłat rat
kapitałowych i odsetek w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym opóźnienie w
spłacie części należnej raty kapitałowej lub odsetkowej, w kwocie nie przekraczającej 200 zł, nie
wymaga przeklasyfikowania ekspozycji kredytowej do wyższej kategorii ryzyka.
Przeglądów i klasyfikacji ekspozycji kredytowych ze względu na kryterium sytuacji
ekonomiczno-finansowej dokonuje się co najmniej raz na koniec .każdego kwartału z poniższym
zastrzeżeniem.
Kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika stosuje sięco najmniej raz na rok - na koniec
dowolnego _ k~~rta!u,
w
przypadku
ekspozycji
kredytowych
spełniających
łącznie
następujące-waninkii"
1) ekspożycja~~sr~aklasyfikowana dokategorii "normalne";
2) kwota - ekspozycji łącznie z innymi ~-~ekspozycjami Banku ~-wobec teg~ podmiotu nie
przekracza równowartości kwoty 1.000.000,00 -złwobec pozostałych po-dmiotów;
3) kwota ekspozycji łącznie z innymi ekspozycjami Banku wobec tego podmiotu nie
przekracza 10% uznanego kapitału Banku.
o _

o o:

o

o

oooo

o

o

o

00

o

o

W przypadku, gdy wystąpią nieprzewidywane wcześniej zdarzenia gospodarcze, Zarząd Banku może
zwiększyć częstotliwość przeglądów klasyfikacyjnych ekspozycji kredytowych w oparciu o
kryterium sytuacj i ekonomiczno-finansowej

Tworzenie rezerw
Podstawę tworzenia rezerw celowych i odpisów aktualizacyjnych stanowi wartość bilansowa
ekspozycji kredytowej bez uwzględnienia utworzonych rezerw celowych, i odpisów aktualizacyjnych
ale z uwzględnieniem przewidywanej, w związku z restrukturyzacją zadłużenia, kwoty umorzenia
części ekspozycji kredytowej.
Podstawę
tworzenia
rezerw
celowych i opisów aktualizacyjnych na odsetki na ryzyko
związane z ekspozycjami kredytowymi, zakwalifikowanymi do kategorii "pod obserwacją" lub
grupy "zagrożone", można pomniejszyć o wartość zabezpieczeń wymienionych w Rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z
działalnością banków
Rezerwy celowe i odpisy aktualizacyjne na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi
wynikającymi z pożyczek i kredytów detalicznych, zaklasyfikowanymi do kategorii "normalne",
tworzy się w wysokości co najmniej wymaganego 'poziomu
rezerw,
stanowiącego
1,5%
podstawy tworzenia rezerw celowych.
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Rezerwy celowe i odpisy aktualizacyjne na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi
zaklasyfikowanymi
do kategorii "pod obserwacją",
"poniżej standardu", "wątpliwe"
"stracone" tworzy się na podstawie indywidualnej oceny ryzyka obciążającego daną ekspozycję,
jednak w wysokości co najmniej wymaganego poziomu rezerw, stanowiącego w relacji do podstawy
tworzenia rezerw celowych:
1) 1,5% - w przypadku kategorii "pod obserwacją";
2) 20% - w przypadku kategorii "poniżej standardu";
3) 50% - w przypadku kategorii "wątpliwe";
4) 100% - w przypadku kategorii "stracone" .
. _~Rezerwy celowe i odpisy aktualizacyjne tworzy się, aktualizuje co do wysokości oraz' rozwiązuje
.: _ najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego. ·~artał,. w którym dokonano przeglądu i
--:=klasyfikacji ekspozycji kredytowych. .
.
- .
.
•

.

-t;

=:-

Rezerwy celowe i odpisy aktualizacyjne odpisy aktualizacyjne tworzy się w ciężar kosztów.
--- Rezerwy celowe i odp.isy aktualizacyjne rozwiązuje-ślę
wygaśnięciu przyczyn ich utworzenia.
Rezerwę celową i odpisy aktualizacyjne zmniejsza sięodpowiednio do:
- . .
- .~ 1) całkowitej spłaty-Iub wygaśnięcia ekspozycji kredytowej z tytułu zODowlążailia
pozabilansowego;
'. 2) częściowej spłaty ekspozycji kredytowej, w części odpowiadającej tej spłacie;
3) zmiany kategorii .ekspozycji kredytowej na kategorię o niższym stopniu ryzyka w
wyniku dokonanej klasyfikacji;
. _A) wzrostu wartości izabezpieczenia
pomuiciszającego.i podstawę tworzenia.irezerw.
celowych;
5) wygaśnięcia ekspozycji kredytowej w wyniku przejęcia przez Bank aktywów dłużnika,
jeżeli ich wartość rynkowa jest równa lub wyższa niż dług;
6) wzrostu wartości rezerwy na ryzyko ogólne.

po

->

Ekspozycje kredytowe stanowiące należności umorzone,
odpisuje się w ciężar utworzonych na nie rezerw celowych

Odpowiedzialność
kredytowych

za monitorowanie

przedawnione

i dokonywanie

lub

nieściągalne

klasyfikacji ekspozycji

Za monitorowanie poszczególnych ekspozycji kredytowych i ich cykliczną ocenę oraz
dokonywanie przeglądów zabezpieczeń, o które pomniejszono podstawę tworzenia rezerw
celowych, odpowiedzialne jest pracownik Zespołu produktów bankowych i marketingu po

zaopiniowaniu przez analityka lub Komitet kredytowy, przy czym wyniki klasyfikacji
przekazuje on do akceptacji Zarządu Banku.
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ryzyka Banku, funduszy własnych,
obowiązkowym ujawnieniom - stan na

lO.3.Calkowita
kwota ekspozycji po rozliczeniu równoważących
się transakcji
i bez
uwzględnienia skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, a także średnia kwota ekspozycji w
danym okresie z podziałem na różne kategorie ekspozycji

Tabela - kwoty ekspozycji

w podziale na klasy ekspozycji - 31.12.2017 r. (PLN)
Ekspozycja

-

-

Klasa ekspozycji

- -

o

-

2016

2017

Srednia kwota

-

-.

-

-

--

korekt wartości i

rezerw

-

. -

po odliczeniu

--

-

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków .centralnych
Ekspozycje wobec saI?-0!ządów . regionalnych- lub ~ądz- --~lokahlych
.Ekspozycje wobec podmiotów.sektorapublicznego . - - - - Ekspozycje wobec instytucji
- -Ekspozycje wobec przedsiębiorstw
Ekspozycje detaliczne
Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania
Inne pozycje

-

.

-

5729389
0,00

--

--

..

19665413
0,00

~

.-

-

0,00
20727285
- 28488385

-

460059
146581
1923 129

....

-

-

- ..

ekspozycji

-

-

12697401
0,00_

-

-

_cO..oO

700754
20783761
347888
91025

-.

O,OQ10714020
24636073
247424
118803
1631443

l 339757

lO.4.Rozkład geograficzny ekspozycji w podziale na obszary ważne pod względem istotnych
kategorii ekspozycji
wraz z dodatkowymi
szczegółowymi podziałami w stosownych
przypadkach
Struktura

geograficzna

ekspozycji

wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej

nie jest prezentowana,

ponieważ

Bank prowadzi

działalność

Polskiej.

lO.5.Rozkład ekspozycji w zależności od branży lub typu kontrahenta
z podziałem na
kategorie ekspozycji, w tym określenie ekspozycji wobec MŚP, wraz z dodatkowymi
szczegółowymi podziałami w stosownych przypadkach
Tabela - ekspozycje

wg branż - 31.12.2017 r. (PLN)

L.p.

lRolnictwo,

Sektor gospodarki

leśnictwo

2.iGómictwo i wydobywanie
3.!przetwórstwo przemysłowe

Stan w Pln

11 498497,51
0,00
l 319058,84
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4.~ytwarzanie

i zaopatrywanie w energię elektryczną

.

0,00

5.postawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami

0,00

6.lBudownictwo

l 554309,34

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
7.!motocykle

8518363,16

8.!rransport i gospodarka magazynowa

O,OC

9.Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
10. nformacia i komunikacja

O,OC
O,OC

- -11.Dziafahi.ość finansowa i ubezpieczeniowa

O,OC

_-_J2.Dział~lność związana z obsługą rynku nieruchomości

O;OC

-

-

-

l3.Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
'-

-

- -

-.-

-

--

---

- --

- -- - -

O,OC
--

0-, OC

ł4.Działalnośćw zakresie usług administracyjnych i działalnoŚć~ -. - -: -__ ~
_ Ad1TIińistracjapubliczna i obrona narodowa; obowiązkowezabezpieczenia
15.społeezrie
- --c

16.Eaukacj~_

-::

•

-

- .

-

_

--

_

. .-

. -

O,OC
O,OC

17.OpieIcazdrowotna i pomoc społeczna
18.lHotele i restauracje
---1-RlDziałalnośćusługowa --

133,75

20. nne

2216E

. Ie na ki asy ekSPOZYCJI- 31 122017 r. (PLN)
Ta be Ia- Ekspozycje wo b ec MŚP wpo d zla
KLASA EKSPOZYCJI

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw
Ekspozycje zabezpieczone
nieruchomościach

hipotekami

na

Ekspozycje wobec MŚP

wobec
MSP
Ekspozycje
podlegające
współczynnikowi wsparcia

5490093,60

5490093,60

7276095,29

5284920,34

lO.6.Zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji z podziałem
na kategorie ekspozycji wraz z dodatkowymi szczegółowymi podziałami w stosownych
przypadkach
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Tabela - ekspozycje wg rezydualnych terminów zapadalności - 31.12.2017 r. (PLN - wartość
nominalna)
<-1
tygodnia

Należności

10659,84

Sektor
finansowy
Sektor
niefinansowy
Sektor
instytucji
rządowych
i
samorzadowvch

6075,47
4584,37
O

>1
tygodnia
<= l
miesiąca
390216,1
l
0,00

>1
miesiąca
<=3
rniesiecv
1106080
,81
0,00

>3
miesięcy
<=6
miesiecv
3753581
,17
O

>6
miesięcy
<=1 roku

> l roku
<=2 lat

>2 lat <=
31at

>3
lat<=51
at

>5Iat<=
10 lat

>lOlat
<=
20 lat

4695599,
73
O

4828773,
31
O

3470613,
41
O

449514
8,09
O

6314943,01

4156609,
16
O

390216,1
1
O

1106080
,81
O

3753581
,17
O

4695599,
73
O

4828773,
31
O

3470613,
41
O

449514
8,09
O

O
6314943,01

-

-

O
O

4156609,
16
O

O

-

>20 lat

O
O

.

- -

"

.

-

-

--o

10~7..Ekspozycje

O

utraconejwartości

i ekspozycle przeterminowane

-

Tbl
a e a-e kspozyc e z rozpoznaną utratą wartości - 31 12 20 l 7 r. (PLN - wartosc
-

Typ
kontrahenta
-1-------

_.

Portfel
brutto
.

--

------

Osoby fizyczne
Rolnicy
indywidualni

-

kredytowy
___

Wartość
ekspozycji
kredytowychtnominał)
--

o

-

-----

192817,62
793 174,92

.

- --

l ansowa
rut o
Odsetki od kredytów z
rozpoznaną
utratą
wartości
.

---- -- ----

188558,00
557557,00

-

----

-

.

4259,62
235617,92

Tabela - ekspozycje przeterminowane - 31.12.2017 r. (PLN - wartość bilansowa brutto) ANIA
Okres przeterminowania

Przedsiębiorstwa

Przeterminowaneod 1 dnia <= 30 dni
Przeterminowaneod 30 dnia <= 90 dni
Przeterminowane od 90 dnia <= 180 dni
Przeterminowane od 180 dnia <= 1 roku
Przeterminowane > 1 roku

Gospodarstwa

domowe

o

985992,54
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10.8. Korekty z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego
Tabela - korekty z tytułu ryzyka kredytowego

-

-

Z rozpoznaną
utratą
wartości
512 190,00

-

Gospodarst~a '.
domowe -- -

Bez
rozpoznanej
utraty wartości

-

--

Odpisy
odsetki
utrata
_-

--

aktu al na
od kred z
wartości
_23~ :469,37

:

-

-

Przedsiębiorstwa -_
--

r. (PLN)

Odpis aktualizujący - rezerwy celowe na należności

Typ kontrahenta

-

- 31.12.2017

-

--

--

-

-

aktaliz
Odpisy
rozpoznanej
bez
utraty wartości

-

-

-

-

- ~- --

--

10.9 Kwota ekspozycji o utraconej wartości i ekspozycje przeterminowane, podane oddzielnie;
z podziałem _-na ważne obszary geograficzne, w tym w miarę .możliwości kwoty korekty o
szczególne i ogólne ryzyko kredytowe związane z każdym obszarem geograficznym

Struktura

geograficzna

ekspozycji

nie jest prezentowana,

wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej

10.10. Uzgodnienie

ponieważ

Bank prowadzi

działalność

Polskiej.

zmian
korekty
ekspozycji o utraconej wartości

o

szczególne

Tabela - wartość odpisów i rezerw celowych dla kredytów
kredytów bez rozpoznanej utraty wartości (PLN)

ODPIS

ogólne

ryzyko

z rozpoznana

kredytowe

utratą wartości

dla

oraz dla

WARTOŚĆ

Stan odpisów aktualizujących na dzień l stycznia 2017 roku
Utworzone w okresie
Rozwiązane w okresie
Odpisy wykorzystane
Stan odpisów aktualizujących na dzień 31 grudnia 2017 roku

186395,06
236194,04
183839,69
994,18
238469,37

Stan rezerw celowych na dzień 01.01.2017
Utworzone w okresie
Rozwiązane w okresie
Odpisy wykorzystane
Stan rezerw celowych na 31.12.2017 r.

391 576,75
217754,39
93987,14
3 154,00
512 190,00
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10. Aktywa wolne od obciążeń - art. 443 Rozporządzenia

ryzyka Banku, funduszy własnych,
obowiązkowym ujawnieniom - stan na

CRR

Składnik aktywów jest traktowany jako obciążony, jeżeli został on zastawiony lub podlega
jakiejkolwiek formie ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej
transakcji bilansowej lub pozabilansowej, z której nie może on zostać swobodnie wycofany (np. w
celu zastawiania dla potrzeb finansowania).
Na dzień 31.12.2017 r. Bank nie posiadał aktywów obciążonych.
12. Korzystanie

i,ECAI

- art. 444 Rozporządzenia

CRR

Na dzieÓ'31.rf2o-17 T. Bank nie posiadałekspozycji którym przypisanowagi ryzyka według
ocen wiarygodności kredytowej nadawanych przez zewnętrzne instytucjeoceny wiarygodności
kredytowej, ~-=:- ,- _ - _ ' '
-,
13. Ekspozycje na ryzyko rynkowe - art; 445 Rczporządzenia

Ć~

13.1. Wymogi zg~dnie z art. 92 ust. 3 lit. b)
Nie dotyczy.

13.2. Wymogi zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. c)
Bank nie wyznaczał wymogu w zakresie funduszy własnych z - tytułu ryzyka walutowego
(nie prowadzi działalności walutowej) zgodnie z metodą, o której mowa wart. 351 Rozporządzenia
CRR.
14.Ekspozycja na ryzyko operacyjne - art. 446 Rozporządzenia CRR
Bank wyznacza wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego zgodnie z
metodą wskaźnika bazowego, o której mowa wart. 315 - Część Trzecia Tytuł III Rozdział 2
Rozporządzenia CRR.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota ekspozycji na ryzyko operacyjne wyniosła
332422,75 zł
14.1. Wymogi informacyjne na temat podejścia do ryzyka operacyjnego zgodnie z
Rekomendacją 17 Rekomendacji M
W procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym Bank stosuje dobre praktyki rynkowe oraz
zalecenia nadzorcze, w tym w szczególności wytyczne wynikające z zapisów Rekomendacji M
dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.
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14.2. Informacja

o stratach operacyjnych

w podziale na klasy zdarzeń

Na przestrzeni 2017 roku, na podstawie informacji zarejestrowanych w rejestrze incydentów ryzyka
operacyjnego (Ckl) stwierdzono wystąpienie 5425 zdarzeń operacyjnych.
Łączna kwota strat operacyjnych brutto poniesiona na przestrzeni 2017 roku wyniosła
16009,66 PLN.
Podział zarejestrowanych zdarzeń operacyjnych według kategoryzacji stosowanej przez Bank
zawarto w tabeli poniżej.
KATEGORIA

- -

-

-

-

--

OSZUSTWA WEWNĘTRZNE _
--OSZUSTWA ZEWNEtRZNE
ZATRUDNIANIA· - ORAż
ZASADY
DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃstWO W:MIEJSCU PRACY. - - KLIENq, PRODUKTY I PRAKTYKI OPERACYJNE
SZKODY W RZECZOWYCH AKTYWACH TRW AL YCH
. ZAKLOCENIA
DZIALALNOSCI
GOSPODARCZEJ ·1
AWARIE SYSTEMU
- WYKONYWANIE
TRANSAKCJI,
DOSTAWA
I
ZARZĄDZANIE PROCESAMI
- -}{AZEM
.

..

.

STRATA
WPLN

LICZBA
ZDARZEŃ
(generuj ących
rzeczywistą stratę)

- -

-

- -

-

O
O O - --

--

-

--

O
.-

::..

O

-

O- -

,

-- -

-

.

8
7

1824,52
-.

-

- .

O
7432;78
6752,36

O

19

-

-

4

..

BRUTTO

-

-

-

16009,66

14.3. Ocena poziomu ryzyka braku zgodności według stanu na dzień 31.12.2017 r.
W celu ograniczania skutków ryzyka braku zgodności w 2017 roku podjęto następujące
działania:
- wprowadzono nowe regulacje oraz zmiany w zakresie procedur instrukcji i regulaminów,
- bieżąco monitorowano zmiany regulacji zewnętrznych i wewnętrznych w celu zapewnienia spójności tych
regulacji z prawem,
- przeprowadzano szkolenia pracowników.
Według stanu na dzień 31.12.2017 roku:
- nie stwierdzono istotnych skutków finansowych z tytułu nieprzestrzegania przepisów,
- nie wystąpiły sytuacje odejścia pracowników z pracy z powodu nie przestrzegania przez Bank przepisów,
- nie toczyły się sprawy sądowe z powództwa osób zewnętrznych,
- nie stwierdzono obrotu środkami pieniężnymi pochodzącymi z nielegalnego obrotu, z nieujawnionych
źródeł.
-nie stwierdzono przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji
- nie zanotowano reklamacji klientów,
- nie zanotowano skarg klienta
Bank Spółdzielczy w Jozefowie nad Wisłą efektywnie zarządza ryzykiem braku zgodności i eliminuje
przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych i przyjętych przez Bank standardów
postępowania oraz podejmuje skuteczne działania naprawcze' w sytuacji zidentyfikowania braku zgodności.
Bank eliminuje ryzyko mogące wynikać z powiązań personalnych. Bank Spółdzielczy w Jozefowie nad Wisla
efektywnie przeciwdziała występowaniu ryzyka naruszenia dobrego imienia Banku.
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W związku z brakiem skutków finansowych
zgodności ocenia się jako niski

ryzyka Banku, funduszy własnych,
obowiązkowym ujawnieniom - stan na

niefinansowych - głównie utratą reputacji ryzyko braku

1S.Ekspozycje W papierach kapitałowych nieuwzględnionych
- art. 447 Rozporządzenia CRR

w portfelu handlowym

Na dzień 31.12.2017 r. Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą posiadał aktywa finansowe
dostępne do sprzedaży nie notowane na giełdzie przedstawione w poniższej Tabeli.
T a beal

·d ane przez B ank we dł ug st anu na dZlen
. '31- 12 207 f oku (PLN)
t k apiit ał owe posia
Ins trumenty
-

Rodzaj aktywa

-

-

Akcje BPS SA Udziały
_Spółdzielni
Zrzeszenia-BPS - -Udziały TUW --

- -

-

Wartość
bilansowa
-

-

c

=--

- ,-

--

-

-

-

-200,00

-

-

W g ceny-nabycia -

Wg ceny nabycia-

t;

-

- ---

-

770000,00
5000,00

-

Ochrony

Sposób wyceny

-.-

-

-

-t;

=--

-

Wg_ ceny nabycia _ ____

Skutki finansowe --płynące z - posiadania wyżej wymienionych aktywów finansowych --są
ujmowane w księgach w następujący sposób:
1) papiery wartościowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej, a.
skutki zmiany wartości godziwej odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyGeay,do
momentu -.-wyłączenia-aktywów --finansGW)'cll----z-bilansu.x-w ------ktćrym..:..-skumulowane skutki zmian wartości godziwej ujęte w kapitale (funduszu) z aktualizacji
wyceny ujmuje się odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych;
2) naliczone odsetki ujmuje się w przychodach Z tytułu odsetek;
3) należne dywidendy ujmuje się w przychodach z udziałów lub akcji, pozostałych
papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie
dochodu;
4) w przypadku, w którym nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych, bank
ujmuje skumulowane straty ujęte w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny jako
koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizujących;
5) akcje i udziały mniejszościowe w jednostkach innych niż jednostki podporządkowane
wycenia się według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości.
W roku 2017 roku Bank nie wprowadził zmian w zasadniczych założeniach i praktykach
mających wpływ na wycenę posiadanych aktywów finansowych (instrumentów kapitałowych).

16. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom
nieuwzględnionym w portfelu handlowym - art. 448 Rozporządzenia CRR
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16.1. Charakter ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia oraz częstotliwość
pomiarów ryzyka stopy procentowej
W odniesieniu do ryzyka stopy procentowej Bank ustala cele strategiczne, zawarte w
ustalenie
poziomu
Strategii zarządzania
poszczególnymi
rodzajami
ryzyka, poprzez
tolerancji na ryzyko zgodnej z założonym apetytem na ryzyko, wyrażonym poprzez wskaźniki
apetytu na ryzyko. Realizacja celów strategicznych ma na celu:
l) optymalizację wyniku -odsetkowego w warunkach zmienności rynkowych stóp
. ~ )rocentowych;.
.
,,' ": 2)ograoiczanie negatywnego wpływu zmian stóp -,procentowych. poprzez_doskonalenie
. --narzędzi pomiaru i odpowiednie ksztaitow~nie struktury aktywów
pasywów
=- .: wrażliwych na zmiany stóp procentowych. ..
_

,

.

-

- ,-~.~_:W"·ramach procesu zarządzania ryzykiem . .stopy, procentowej Bankpo~ej~uj'e- .następujące .
'działania:
l) prowadzi bieżący monitoring kształtowania się najważniejszych rynkowych stóp
procentowych na rynku lokalnym;
, '2) dokonuje analiz prognoz w zakresie możliwych wariantów zachowania się rynkowych
stóp procentowych w przyszłości;
-3Janalizuje ksżtałtowańie SIę· oprocentowania poszczególnych', własnych pfódiikfów
bankowych na tle stóp rynkowych oraz porównywalnej oferty konkurencyjnych banków;
4) zarządza poszczególnymi grupami aktywów i pasywów w taki sposób, aby zapewnić
realizację optymalnej, w danych warunkach, wysokości marży odsetkowej Banku.

-

Zarząd Banku otrzymuje sprawozdania zawierające niezbędne informacje odnośnie ryzyka
stopy procentowej w okresach miesięcznych, natomiast Rada Nadzorcza Banku informacje z analizy
marży oraz jej wpływu na wynik finansowy otrzymuje na każdym posiedzeniu a analiza luki stopy
procentowej i wpływ zmian stóp procentowych na wynik finansowy Banku przedstawiana jest
Radzie Nadzorczej w okresach półrocznych. W przypadku wzrostu poziomu ryzyka raporty mogą
być opracowywane częściej.
16.2.Wahania w zakresie zysku, wartości gospodarczej lub innego stosownego
wskaźnika używanego przez kierownictwo instytucji do oceny skutków szokowych
wzrostów lub spadków stóp procentowych zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy
procentowej

Obserwacja wpływu skutków szokowych wzrostów lub spadków
dokonywana jest w ramach testów warunków skrajnych w obszarze:

stóp

procentowych
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1) wpływu zmian stóp procentowych

ryzyka Banku, funduszy własnych,
obowiązkowym ujawnieniom - stan na

o 200 punktów bazowych na wartość ekonomiczną

Banku.
2) ryzyka przeszacowania
procentowych

o ±200 punktów bazowych;

Największa
ryzykiem

i ryzyka bazowego łącznie przy założeniu szokowej zmiany stóp

częsc

ryzyka

bazowym,

stopy

gdyż

procentowej

według

jest

obserwacji

związana

z ryzykiem

historycznych

one

w

przeszacowania

największym

i

stopniu

wpływają na poziom zmian wyniku odsetkowego.,
. Testy

warunków

.skrajnych

przeprowadza

się

z częstotliwością-

stanowią podstawę. d:o'. oszacowania
ewentualnego
wewnętrznym wymogiem w zakresie kapitału;
W wyniku

analizy 'stwierdzono,

że na dzień

miesięczną,

zabezpieczenia

31.1 ~.2017

-r;

Szacunkowa

zmiana

o 200 punktów

wyniku

bazowych

własnych. Dopuszczalny

odsetkowego,.

przy

spadku

B~mk nie tworzył
.

stóp, procentowych

wyniosła

-809tyś. zł,

co

limitustalono

na poziomie

10% funduszy własnych.-

Nie dotyczy. Bank nie prowadzi działalności

wyniki

ryzyka' stopy procentowej

--ryzyk6:' b~iowe i przeszac~wam~' łącznie jest umiarkowany.
wymogu kapitałowego z tytułtfl),--iyka stopy procentowej. --'

.obejmujący
.wewnętrznego

ich

rstopy : procentowej

ryzyka
.

r. poziom

a

stanowiło

9,93%

funduszy

sekurytyzacyjnej.

18. Polityka w zakresie wynagrodzeń - art. 450 Rozporządzenia

CRR

18.1. Informacje dotyczące procesu decyzyjnego stosowanego przy ustalaniu polityki
w zakresie wynagrodzeń, a także liczby posiedzeń organizowanych w danym roku
obrachunkowym przez organ zarządzający pełniący nadzór nad wynagrodzeniami, w
tym - w stosownych przypadkach - informacje na temat składu i zakresu zadań
komisji ds. wynagrodzeń, konsultanta zewnętrznego, z którego usług skorzystano
przy ustalaniu polityki w zakresie wynagrodzeń
oraz roli odpowiednich
zainteresowanych stron
Polityka wynagrodzeń

pracowników

na profil ryzyka Banku".
Nadzorczą

Banku.

wynagrodzeń
omawiane

przez

powoływano

przygotowywana

Rada

w 2017

istotnych

Nadzorcza

r. Elementy

Radę Nadzorczą

komisji/komitetu

Bank nie korzystał z konsultanta

których działalność
jest przez Zarząd

Banku
cząstkowe

Banku

omawiała
składające

zawodowa

Banku

zbiorczo
się na

kilka razy. 'Z uwagi

ma

istotny wpływ

i zatwierdzana
zagadnienia
Politykę

przez Radę

oceny

polityki

wynagrodzeń,

na skalę działalności

Banku

były
nie

ds. wynagrodzeń.
zewnętrznego

w zakresie ustalania polityki w zakresie

wynagrodzeń.
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18.2. Informacje na temat powiązania między wynagrodzeniem
Wynagrodzenia

osób objętych polityką wynagrodzeń,

księgowego

części

wskaźnika

w

jakości

zmiennej

kredytów,

wynagrodzenia,

współczynnika

a wynikami

tj. wynagrodzenia
są

zależne

kapitałowego,

od:

Zarządu Banku
wyniku

realizacji

i Głównego

finansowego

strategii

i realizacji

netto,
planu

kapitałowego.

18.3r Najważniejsze informacje na temat cech charakterystycznych
systemu
wjrn:agrodzeń, w tym informacje na temat. kryteriów :stosowanych przy. pomiarze'
Wyników i korekcie o ryzyko, polityki odraczania płatności i kryteriów nabywania
=- uprawnień
-.

- Kryteria stosowane

przy pomi-~~że wyników to: -

na dany rokwyniku

-1) - . realizacja zaplanowanego
2)

-.3)
4)

ąnansowego

jakość portfela kredytowego,
współczynnik

kapitałowy,

zwrot z kapitału (ROE),

18.4. Stosunek stałych składników wynagrodzenia
ustalony zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. g) dyrektywy 36/2013

Ustalono,

netto,

iż składnik

zasadniczego

zmienny

wypłaconego

dla Zarządu

nie może przekraczać

zmiennych,

50% wynagrodzenia

w kwartale, za który wypłacana jest premia i nie może

funduszy własnych. Bank nie dopuszcza
W 2017 r. wypłacono

Banku

do składników

zmienne

możliwości

przekroczenia

składniki wynagrodzeń

przekroczyć

wyżej wymienionych

tylko za lkwartał

2%

limitów.

.

18.5. Informacje na temat kryteriów dotyczących osiąganych wyników, stanowiących
podstawę uprawnień do akcji, opcji na akcje lub zmiennych elementów
wynagrodzenia
Nie dotyczy.

18.6. Główne parametry oraz uzasadnienie wszelkiego rodzaju systemu elementów
zmiennych i wszelkich innych świadczeń pieniężnych
Członkom Zarządu
kwartalnych),

przyznawana

której wysokość

jest premia uznaniowa

określa Rada Nadzorcza

Zarządu oraz sytuacje ekonomiczną

( przyznawana

i wypłacana w okresach

biorąc pod uwagę nakład pracy członków

Banku. Premii uznaniowej

dla Członków

Zarządu nie przyznaje
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się lub zmniejsza ją proporcjonalnie
uznaniowa

za okres, w którym bank prowadzi działalność

nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia

zasadniczego

ze stratą. Premia

wypłaconego

w kwartale, za

który wypłacana jest premia ..
Przyznane
niezwłocznie
wynagrodzenia

zmienne
po

ich

składniki

przyznaniu,

zostaje zdeponowana

wynagrodzeń
natomiast

wypłacane

wypłata

na indywidualnym

są w 60%

pozostałej

w formie

części

- 40%

koncie każdego pracownika

pieniężnej,
odroczonego

istotnego i nie

podlega oprocentowaniu.
Wypłata części odroczonej,

nastąpi pod warunkiem

uzyskania

pozytywnej

jednorazowo

'l. dołu

oceny efektów pracy

za trzyletni okres oceny ..
o

-

_

Wypłata

części

odroczonej

miesięcy po zakończeniu

następujecorocznie

trzyletniegookresu

w terminie

do sześciu

oceny efektów pracy

18.1. Zagregowane informacje ilościowe dotyczącewynagrodżenfa,
o~sz.aJt działalności przedsiębiorstwa."

z podziaJem na

o"

Tabela - Łączne koszty osobowe "brutto Wypłacone w 2017 roku - Wynagrodzenie zasadnicze, premie,
pozostałe składniki, narzuty - dane w PLN ( brutto)
Opis
Razem
Zarząd
Inne osoby istotnie wpływające Pozostali
na profil ryzyka
Banku
360260,71
Zarzadzanie Bankiem
296244,85
64015,86JljTITD,31 ""
Pozostała ClzTafalność
581116,310"
o,

•

"o

"

."

-

o

18.8. Żagregowane informacje ilościowe na temat wynagrodzeń, z podziałem na
kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny
wpływ na profil ryzyka Banku

Tabela - Zagregowane informacje ilościowe na temat wynagrodzeń, z podziałem na kadrę kierowniczą
wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka - 2016 rok(PLN)

L.p.
l.

2.
3.

4.
4.1.
4.2.

Pozycja
Stanowiska istotne
Liczba osób zajmujących stanowiska istotne
Wynagrodzenie stałe wypłacone w 2017 r.
Wynagrodzenie
za
2017
r.
podlegające
zmienne
polityce zmiennych składników wynagrodzeń
Przyznany składnik nieodroczony, podlegający polityce
zmiennych składników wynagrodzeń
Naliczony i jeszcze nie przyznany składnik odroczony (na
okres trzech kolejnych lat)podlegający polityce zmiennych
składników wynagrodzeń
Wartość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą przyznanych w

Wartość
Członkowie Zarządu
Główny księgowy

Banku,+
4

345757,71
14505,00

-
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5.
6.
6.1.
6.2.
7.

danym roku obrotowym, wypłaconych i zmniejszonych w
ramach korekty związanej z wynikami
Płatności związane z podjęciem zatrudnienia i zakończeniem
stosunku zatrudnienia (odprawy)
Liczba osób otrzymujących takie płatności
Najwyższa płatność
Wartość składnika odroczonego zmiennych składników
wynagrodzeń za lata poprzednie (2013 - 2017) wypłacona w
2017 r.

ryzyka Banku, funduszy własnych,
obowiązkowym ujawnieniom - stan na

-

36725,88

l
-

-

. 18.9"; Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1- mln
EUR w danym roku obrachunkowym;
dla wynagrodzeń
w przedziale między 1 mln
- EUR a 5--1ńln EUR -w podziale na prze-działy wynagrodzeń
o wielkości 500 000
EUR, a dla wynagrodzeń
wyższych niż 5 mln KUR - w .podziale na przedziały
wynagrodzeń
Q-wielkości 1mln ~l!R
Bank -SpÓłd~ielczy

w Józefowie nacC-Wiśłą nie zatrudniał. osób; ;których

Wyphłc.on.~ w2()17'roku

19. Dźwignią

finansowa

łączne

l mln ~UR,: - - -

prze~aczał~r_óWnowartoś6
- art. 451 Rozporządzenia

CRR _

Bank oblicza wskaźnik dźwigni, zgodnie z art. 429 ust. 2 RozporządzeniaCRR,jako
- --kapitału-Banku-podzieloną
procentowa.

przez miarę.ekspozycji

Wskaźnik dźwigni jest kalkulowany

i według definicji przejściowej
dźwigni uwzględniając
2016

r.ustanawiające

informacji
Europejskiego

na

temat

wynagr_~q~~ni6_

całkowitej.Banku

miarę

wyrażoną jako wartość

zarówno w odniesieniu

----

--

do kapitału Tier 1,jak

kapitału Tier l. Bank ujawnia informacje w zakresie wskaźnika

Rozporządzenie
wykonawcze
wskaźnika

wykonawcza
standardy

dźwigni

Komisji (UE) 2016/200 z dnia 15 lutego
techniczne

instytucji

zgodnie

w

odniesieniu
z

do

rozporządzeniem

ujawniania
Parlamentu

i Rady (UE) nr 575/2013.

T a be la-ws kazru
' ik dźzWIgm
.. - 31122017 r. (PLN)
Wskaźnik dźwigni - wvkorzvstuiac
Miara kapitału
W pełni wprowadzona definicja
Definicja przejściowa

definicje kapitału
Wartość
12,48
12,48

Tabela - podział miary ekspozycji całkowitej stosowanej do obliczania wskaźnika dźwigni - 31.12.2017 r.
(PLN)
Ekspozycja
Wartość
Inne pozycje pozabilansowe
775307,00
Inne aktywa
64 539752,00
Wartość aktywów odliczonych przy wyznaczaniu kapitału Tier l
-590,00
65314469,00
Razem
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Ujawnienie
informacji o charakterze jakościowym
i ilościowym
dotyczących
profilu ryzyka Banku, funduszy własnych,
wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom - stan na
31.12.2017 r.

Tabela - podział miary ekspozycji
31.12.2017 r. (PLN)
Inne aktywa
Ekspozycje

wobec

rządów

całkowitej

stosowanej

do obliczania

wskaźnika

Ekspozycje
dźwigni
centralnych

banków

lub

dźwigni:

115

Aktywa ważone
ryzykiem
411 770

O

O

O

O

wskaźnika
10005

Inne aktywa-

centralnych
Ekspozycje

wobec

samorządów

regionalnych

lub

władz

lokalnych
Ekspozycje

wobec podmiotów

sektora publicznego

Ekspozycje

wobec instytucji

Ekspozycje

wobec przedsiębiorstw

Ekspozycje

detaliczne

-.

34217746
zobowiązania

-

Pozvcie pozabilansowe

-

całkowitej

stosowanej

-

ryzykiem nadmiernej

tak samo jak współczynnik

raportowany

dźwigni uwzględniany
jest

w

ramach

--235333

.- "-

l 330_132

obliczania",,~kaźnl~a:~diwigni:

raportów

zagrożenia dla
nadmiernej

dźwigni

O

z
--

zgodnie

z

zgodnie

.2_ ~--

-

_J

____

~----.:.

finansowej,

~,OO

_

0,00

Bank monitoruje

liczę z częstotliwością

dla Zarządu

-

775307,00

zgodnie z

jest w ramach wyznaczania

Banku

z

zgodnie

dźwigni finansowej

wypłacalności

przypadku zidentyfikowania
wynikającego

2607pS01

Ekspozycje wskaźnika dźwigni

Pozycje pozabilansowe
o współczynniku konwersji 10 %
art. 429 ust. 10 CRR
-~
Pożycje pozabilansowe
o współczynniku konwersji 20 %
art. 429 ust. 10 CRR
Pozycj~.J)za.bila.ąsowe_Q
współczynnjkuJ<Qnwersji
50 _%
art. 429 ust. 10 CRR
Pozycje pozabilansowe o współczynniku konwersji 100 %
art. 429 ust. 10 CRR

wskaźnika

235333

do

121

669045

2201 772

Tabela -_-"--podział
miary -eks-pozjcji"
Pozabilans ---31 12201 i r (PLN) -

dźwigni

-

-

W ramach zarządzania

- -

892060

Ekspozycj e, których dotyczy .niewykcnarrie
Inne pozycje

2049

17763033

bieżącego
Banku

wskaźnik

miesięczną.

profilu

ryzyka

i Rady Nadzorczej

mogą

zostać

podjęte

)Poziom
Banku
Banku.

i
W

działania

mitygujące.

20. Stosowanie metody IRB w odniesieniu
art. 452 Rozporządzenia CRR

do ryzyka kredytowego

-

Nie dotyczy.
Bank nie stosuje metody IRB.

21. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego - art. 453 Rozporządzenia
CRR
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Ujawnienie
informacji
wymogów kapitałowych,
31.12.2017 r.

o charakterze jakościowym
i ilościowym
dotyczących
profilu ryzyka Banku, funduszy własnych,
polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom - stan na

Bank stosuje następujące techniki ograniczania ryzyka kredytowego:
l )pomniejszanie podstawy tworzenia rezerw celowych zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na
ryzyko związane z działalnością banków oraz przyjętymi Zasadami klasyfikacji
ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
dla Uczestników Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS Bank przyjmuje zabezpieczenia zgodnie
z Instrukcją prawnych form zabezpieczeń wierzytelności Banku;
2) pomniejszanie wag ryzyka przypisywanych ekspozycjom kredytowym zabezpieczonym
hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w ~a~hun~u adekwatności kapitałowej na
·podstawie Rozporządzenia CRR. Bank zarządzaryzykiem związanym z ekspozycjami
zabezpieczonymi hipotecznie, zgodnie-E Instrukcją zarządzania ryzykiem kredytowym;
. 3) uznane techniki. redukcji. ryzyka- kredytowego - .zgodnie z Rozporządzeniem CRR, w
oparciu o Instrukcję oceny adekwatności kapitałowej.

yv

.celu ograniczania skutków ryzyka .Rredytewego _Barik przyjmuje zabezpieczenia,
Przyjmowane zabezpieczenia powinny spełniać ~yteria. płynności, wartości oraz dostępu i
- możliwości ich kontroli, zgodnie z obowiązująca w Banku Instrukcją prawnych form'
zabezpieczeń wierzytelności Banku.
_jVarto~ć pr~yjtp.owany~ząbezpiec~e_ri
_powinna __zapewnić od'p_owjed~oziolT!
wskaźnika __
LtV przez cały okres kredytowania.
Bank stale monitoruje zmiany na rynku typowych zabezpieczeń przyjmowanych przez Bank,
tj. rynku nieruchomości.
Bank preferuje zabezpieczenia zwrotności kredytów, które pozwalają na:
l) skuteczną egzekucję należności w przypadku braku spłaty kredytów;
2) pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych;
3)przypisanie niższych wag ryzyka ekspozycjom kredytowym w rachunku wymogu
kapitałowego.
Podstawowe zabezpieczenia, uznawane za najkorzystniejsze przez Bank to:
1) Hipoteka na nieruchomościach
2) Zastaw rejestrowy
3) Blokada środków na rachunku bankowym
4) Cesje wierzytelności z umów ubezpieczeniowych
5) Przewłaszczenie na rzeczy ruchomej
6) weksel własny in blanco
7) poręczenia cywilne
7) gwarancję
8) inne
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Ujawnienie
informacji
o charakterze jakościowym
i ilościowym
dotyczących
profilu ryzyka Banku, funduszy własnych,
wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom - stan na
31.12.2017 r.

Tabela - Ekspozycje zabezpieczone poszczególnymi rodzajami zabezpieczeń 31.12.2017 r. (PLN).

Kwota ekspozycji

Rodzaj zabezpieczenia
Blokada środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
Hipoteka na nieruchomości mieszkalnej
Hipoteka na nieruchomości komercyjnej
Hipoteka na nieruchomości pozostałej
Kaucja
Poręczenie/gwarancja
Przelew( cesja) wierzytelności
Przewłaszczenie na zabezpieczenie
Cesja praw z umów ubezpieczenia majątkowego
Cesja praw z-umów ubezpieczenia na życie
Weksel własny in blanco -

Pełnomocnictwo do-rachunku •
Zastaw rejestrowy
Pozostałe zabezpieczenia
-

--

- -

-

-

--

-

-

0,00
l 513 917,93
l 668635,05
4704077,41
0,00
6166084,04
346199,95
120662,06
887433,14
902777,14
11 085 750,84

-

9631204,55

-

--

-

-

-22. Stosowanie - metod Zaawansowanego pomiaru
operacyjnego - art. 454 Rozporządzenia GRR

w odniesieniu

-

- --

176583,81
0,00

do ryzyka

Nie dotyczy
Bank nie stosuje zaawansowanych metod pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego.

23. Wymogi informacyjne
na temat
Rekomendacją 18 Rekomendacji P

podejścia

do ryzyka

płynności

zgodnie

z

Ryzyko płynności w Banku bierze się z niedopasowania kontraktowych terminów zapadalności
aktywów i pasywów, tj. w głównej mierze z konieczności finansowania długoterminowych
kredytów depozytami o krótszej zapadalności. Realizować się ono może poprzez brak
możliwości wywiązania się ze swoich bieżących zobowiązań lub też poprzez straty wynikające ze
wzrostu kosztu finansowania, który me jest pochodną zmienności rynkowych stóp
procentowych.
Celem strategicznym Banku w zarządzaniu płynnością jest pełne zabezpieczenie jego
płynności, minimalizacja ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości oraz optymalne
zarządzanie nadwyżkami środków finansowych. Syntetycznym wyrazem wspomnianych celów
strategicznych w zakresie zarządzania ryzykiem płynności jest utrzymanie tolerancji na ryzyko
zgodnej z założonym apetytem na ryzyko, określonym poprzez wskaźniki mierzalne.
Na koniec 2017 roku cele strategiczne zostały osiągnięte, co obrazuje poniższa tabela.
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o charakterze jakościowym
i ilościowym
dotyczących
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31.12.2017 r.

T a be la- C e le strategiczne Bnk
a u - wy koname na 31 122017 ro ku.
L.p. Nazwa wskaźnika
Wartość progowa
l.

miaraLCR
nadzorcza miara płynności MI
nadzorcza miara płynności M2
nadzorcza miara płynności M3
nadzorcza miara płynności M4
poziom wskaźnika NSFR
udział środków zgromadzonych przez dużych
deponentów w bazie depozytowej

2.
3.
4.

Wartość
na dzień
analizy
159,99%
0,33
4,51
0,00
0,00
0,00
12,12%

80%
0,2
1,0
0,00
0,00
100%
35%

,

Zarządzanieryzykiem

w Banku

płynności

to zarządzanie płynnością

,

i całościowy. -Oznacza

ma charakter skonsolidowany

złotową i walutową, zarówno w odniesieniu

"

do pozycji bilansowych

we .wszyśtkich horyzontach
czasowych, ustalonych' przez': Bank":
komórki j jędnostkiorganizacyjne Banku. vi- celu mitygacji 'tego ryzyka:', '
Bankzarządza płynnością krótko-i średnio jak i długoterminową.: Kluczowe znaczenie dla ~-'
Banku ma kształtowanie się płynności w okresie do jednego rruesiąca,która,wymagastałej,--

jak

i pozabilansowych'

~obejmuje wszystkie

,

,

bieżącej oceny i analizy, tak aby zapewnićodpowiedni
Struktura

posiadanych

przez

się _do

_dostoso~al)ie

Bank

. potrzeb

aktywa według następujących

aktywów

poziom rezerwy płynności.

powinna

płynnościowych.

W

umożliwiać
tym

elastyczne

celu, Bank

dywęr~yfikuje

_ swoie

kryteriów:

l) płynności;
2) bezp ieczeństwa;
3) rentowności.
Z uwagi na niewielką skalę działalności
scentralizowane.

Za skuteczność

systemu zarządzania

Banku, a nadzór nad zarządzaniem
utrzymywaniem
z pomiarem,
Zarzadzania
Bank

płynności

oraz

w Józefowie

ryzyka

księgowego,

płynności

Zarząd

a zadania związane

w Banku

wykonuje

Zespół

klientom

zrzeszony jest

oraz

zakresie
Banku

w

Banku

Polskiej

Spółdzielczości

Systemu Ochrony BPS. W związku z tym Bank może regulować
wykorzystywanie

się wysoką płynnością.

rewolwingowy
w

poprzez

nad Wisłą

szeregu

Po stronie aktywnej są to przede wszystkim

które charakteryzują

zapewnić

są przez Głównego

i kontrolowaniem

jest uczestnikiem

Bank Zrzeszający.

biznesowym

ryzykiem płynności odpowiada

sprawuje Prezes Zarządu. Zadania związane z

Banku wykonywane

monitorowaniem

swoją płynność płatniczą

kredyt

płynnością

ryzykiem można uznać za

Ryzykami.

Spółdzielczy

SA -

Banku funkcje zarządzania

inne kredyty
udzielania

instrumentów

oferowanych

przez

rachunki bieżące i lokaty terminowe,

Po stronie pasywnej jest to kredyt w rachunku bieżącym,
celowe.
kredytów

Spółdzielczego

Bank

Zrzeszający

konsorcjalnych,

jest

dla Banku

pomagając

w Józefowie nad Wisłą płynne

w

partnerem
ten sposób

finansowanie.
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Z drugiej strony, w celu poprawy płynności Banku, BPS S.A. może wystąpić jako
partner w zakresie transakcji sprzedaży wierzytelności. Jakjuż zostało wspomniane Bank
Zrzeszający pełni również istotną rolę w zakresie zabezpieczania płynności śróddziennej.
Bank jest uczestnikiem
Systemu Ochrony Instytucjonalnej IPS,
w ramach którego
Uczestriicy wzajemnie gwarantują sobie płynność i wypłacalność, w szczególności
poprzez
udzielanie ze zgromadzonych środków pożyczek, gwarancji i poręczeń. W ramach Systemu IPS
wydzielony został podmiot którego podstawowym zadaniem jest udzielanie pomocy
płynności owej jego Uczestnikom w sytuacji zagrożenia. Dodatkowo,
Spółdzielnia ta realizuje
- zadania
z
zakresu
monitorowania poziomu płynności .Uczestników zarówno na zasadzie
zagregowanej jak i indywidualnej ?raz zarządza wymianą informacji o ryzyku płynności .
.-.~ Zarządzanie płynnością krótkoterminową opiera się namonitorowaniu ipli:mowariiu- .
_ kró~koterminowych wpływów i wypływów, zawieraniu krót~oterminowych operacji na rynku·
. -finansowym.w tym z Bankiem Zrzeszającym oraz budowaniu nadwyżki płynności.wktórej ..
... - sk-ł~.d~ćhodzą aktywa wysokopłynne stanowiące rezerwę -p~krYwaJącąpotencjalne ~pryWy .:
. -.: ~ - gotówki zBanku. W cel; utrzymywania ryzyka pły11nościna-i>dpowiednim pozio~ie--ohl~
sprostania zapotrzebowaniom -na środki płynne w sytuacjach kryzysowych, Bank utrzymuje
.odpowiednia wielkość aktywów lub dodatkowych źródeł finansowania, które mogą być
natychmiast wykorzystywane przez Bank jako źródło środków płynnych. Źródła środków płynnych
wg stanu na31.12.2017r. zaprezentowano poniżej

--_.

__

.

Tabela - Nadwyżka płynności na dzień 31.12.2017 roku (w tys. PLN)
Wartość możliwa do uzyskania w
horyzoncie na datę
Wyszczególnienie
31-12-2017
Wartość możliwa do zakładanym
31.12.2017r
uzyskania
279594,11
100%
279594,11
Srodki w kasie
3413,75
100%
3413,75
Srodki na rb
Bony pieniężne
100%
9838380,62
9838380,62
100%
9840000,00
Lokaty w Banku
9840000,00
Zrzeszającym
do
30 dni
4093740
Srodki na rachunku
4093740
100%
Minimum
Depozytowego

Bank zakłada utrzymanie dotychczasowej struktury depozytów przyjętych od klientów Banku;
gdzie podstawowym źródłem finansowania aktywów są depozyty podmiotów niefinansowych,
głównie gospodarstw domowych oraz instytucji rządowych i samorządowych (składających się
na tzw. bazę depozytową). Zachowując ostrożne podejście do zarządzania ryzykiem płynności
Bank finansuje aktywa o dalszych przedziałach zapadalności jedynie najbardziej stabilna
częścią pozyskanych od klientów środków czyli tzw. osadem na depozytach. W trosce o
zachowanie odpowiedniego poziomu płynności, Bank dąży do wydłużenia średniego terminu
wymagalności
przyjmowanych
depozytów
(a tym
samym
zwiększenia
stabilności
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Ujawnienie
informacji
wymogów kapitałowych,
31.12.2017 r.

o charakterze jakościowym
i ilościowym
dotyczących
profilu
polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających

ryzyka Banku, funduszy własnych,
obowiązkowym ujawnieniom - stan na

pozyskiwanych środków), tak aby możliwe było otwieranie po stronie aktywnej, pozycji o
dłuższym horyzoncie czasowym. Ma to odzwierciedlenie w charakterystyce konstruowanych
produktów depozytowych.
Strukturę podstawowych źródeł finansowania Banku oraz poziom
wyznaczonego na nich osadu według stanu na 31.12.2017 r. prezentuje poniższa tabela
Tabela - Struktura podstawowych źródeł finansowania Banku na dzień 31.12.2017 roku, w PLN

Rodzaj
,0

.
. .

·

.'

,.~

.

Stan

-

-

:

"

.

'o"

,

•

-49 964 577,26

Depozyty podmiotów niefinansowych
ajosób fizycznych;
.

bieżące

-

..
..

'iN tym:

.

·

.
..
.

.-

terminowe'

,

18 35,42~0,23 '

,"~O
.'

· .-

,

. 8 419471,79
'9934778;44

.

b)
" pozostałych
niefinansowych,
tym:

podmiotów

.

w

,

.-

.

..

31 610 377,03

Wskaźnik
osadu
(osad/średni
stan: '
.depozytów)
x

15 ,687334,~4 .. .rx
71943?O,.4~~~> '88,12%
'

8 49r255~J3
.

.
.

95,03%

.
.

270'17 389,25
..

x

'

71 681 372,83

18531 069,3(j .

9929004,20
---_._--

8486319,89
---- - ~-_.,

5846919,54

4997362,13

x

bieżące

5799053,03

4956450,63

14,78%

terminowe

47 866,51

40911,51

36,55%

bieżące
"

42 70'4~724;i8"'-'

.

.

-

Osad (średni stan
depozytów
mmus
.
2*odchylenie .
standardowe),. ':'

terminowe
---- - ---

.

--,

.

..

..

Depozyty
instytucji
samorządowych
(podmiotów finansowych)

SUMA OSADU BAZY DEPOZYTOWEJ

--

42,99%
91,92%

-,

,

47 702 086,32

'.

RAZEM BAZA DEPOZYTOWA

55 811 496,80

85,47%

Z punktu widzenia zarządzania płynnością Banku najważniejszajest analiza poziomu
płynności w ujęciu krótko- i średnioterminowym.
Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą
dokonuje kalkulacji nadzorczych miar płynności na każdy dzień sprawozdawczy. Normy te
dotyczą zarówno płynności krótkoterminowej (MI i M2) jak długoterminowej (M3 i M4).
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Tabela - Kalkulacja nadzorczych miar płynności na dzień 31.12.2017 roku - w PLN
Na dzień sprawozdawczy wedluz stanu na dzień
Aktywa
Podstawowa rezerwa płynności
Al
A2 Uzupełniająca rezerwa płynności
A3 Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym
A4 Aktywa o ograniczonej płynności
A5 Aktywa niepłynne
Pasywa
B1 Fundusze własne pomniejszone o sumę wartości wymogów kapitałowych z
tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy. oraz
ryzyka kontrahenta·· ......
~~ ~ ~ "
Miary płynności
Wartość minimalna
MI Współczynnik udziału podstawowej i-: uzupełniającej
0,20
rezerwy płynności w aktywach ogółem
pokrycia
aktywów ~ _niepłynnych
M2 Współczynnik
1,00
~ ~
funduszami własnymi
- -

~.

.

-

-

31 !?:rudnia 2017
17747853,51
4093740,00
6244675,93
35351 214,63
1 805674,15
8 147686,72
~- ~
0;33
--

4,5-1
-t;

.

.

Dodatkowo.zgodnie z wymogami nałożonymi pr~ezRozporządzenie CRROraz wydanymi do ..
niego aktami delegowanymi, Bank oblicza w każdym dniu roboczym wskaźnik LeR, który
obrazuje w jakim stopniu Bank jest zabezpieczony przed sytuacją skrajną, która utrzymuje się
przez okres 30 dni, wynikającą z zakłócenia równowagi pomiędzy wpływami i wypływami
płynności.
_ __
_"
.
Wskaźnik LeR oblicza się jako stosunek zabezpieczenia przed utratą płynności i różnicy
pomiędzy odpływami i przypływami dotyczącymi kolejnych 30 dni - zakłada się, że przypływy
nie mogą stanowić więcej niż 75% wartości- odpływów. Minimalny, wymagany prawem, poziom
wskaźnika LeR w 2017 roku wynosił 80%.
Zarówno wskaźnik LeR jak i nadzorcze miary płynności
obliczane
są na każdy dzień
roboczy
a
informacja
o
ich
poziomie przekazywana jest Prezesowi Zarządu Banku.
Dodatkowo, informacja o kształtowaniu się wspomnianych miar przedkładana jest każdorazowo
na posiedzeniach Zarządu Banku, a następnie - w okresach półrocznych - na Radę Nadzorczą
Banku.
W celu posiadania pełnej oceny strukturalnej posiadanych aktywów i pasywów,
dokonuje się analizy rozkładu ich zapadalności/wymagalności w poszczególnych przedziałach
czasowych obliczając wskaźniki tzw. luki płynności. Bank stosuje schematy urealniania
terminów zapadalności wybranych, kluczowych Z punktu widzenia płynności, pozycji aktywów i
pasywów, aby poprawnie prognozować zachowanie się struktury bilansu oraz wpływów i wypływów
w czasie. Schematy urealniania wynikają bądź to ze specyfiki instrumentów finansowych bądź
też z zaobserwowanych
historycznie
zachowań,
takich jak przedpłaty kredytów czy
utrzymywanie się osadu depozytowego. Na podstawie urealnionych wartości Bank
oblicza
wskaźniki skumulowanej luki płynności. Wskaźnikami luki są stosunki w poszczególnych
przedziałach czasowych skumulowanych wartości aktywów do pasywów.
Przyjmuje się, że wskaźniki luki płynności, w przedziałach czasowych do 1 roku, powinny
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przyjmować
dostępnych
aktywów

wartości istotnie wyższe od 1, co wskazuje na nadwyżkę posiadanych
do pokrycia bieżących zobowiązań.
i wymagalności

pasywów

Analiza urealnionych

wykazała,

że

limity

aktywów

terminów zapadalności

dotyczące

wskaźników

luki

we

wszystkich okresach zostały dotrzymane.
Tabela - Urealniona luka płynności na 31 122017 r
Luka
Limit ostrzegawczy
skumulowanej
Wskaźnik
luki płynności

W~,':raJ)1ach zarządzania

--

-

planowania

.

-

Do
l
miesiaca

3 - 6m-a

6 miesiecy
do l roku

l roku - 2
lata

2-3 lata

3-5 lat

m-a

5-10
lat

Pow.
10 la

0,90
0,94

0,90
1,05

0,90
1,12

0,90
1,13

0,90
1,10

0,90
1,05

0,90
0,87

0,90
0,92

0,90
0,93

l

3

-

płynnością

-

.uwzględniającego

średnio-

przyszłe

i długoterminową
--'-

potrzeby

_ budżetowego
oraz okresowychprzegląoów
- ~-:-_p;s~'Ó~
W
taki' sposób, . aby ,c kluczowe
-~aga~ym
poziomie..
. ,

--

-

płynnościowe.

Bank

dokonuje
-

W ramach

procesu

jego - r~alizlłcjL· Bank planuje rozwój aktywówi
" wskaźniki. płynnościowe
utrzymywane -b)rłyna
,
. -' -'"
., ,
. - -- -

Testy warunków skrajnycli
Bank badanarażenie
warunków.

skrajnych,

na ryzyko płynności w sytuacji skrajnej przeprowadzając
przy

założeniu

zaistnienia

sytuacji

nieoczekiwanej

testy
i jednoczesnej

konieczności utrzymania normy LCR na wymaganym poziomie
-,-----l. Podstawą do budowy testówwarunków
skrajnycłrsą scenariusze warunków 'skrajrrychr'określone
w trzech wariantach:
1) wewnętrznym, którymi są:
a) utrata zaufania do Banku, będąca m.in. wynikiem pojawienie się negatywnych informacji o
sytuacji finansowej Banku lub o sposobie prowadzenia przez Bank działalności,
b) wzrost kredytów przeterminowanych,
c) zła sytuacja finansowa Banku przejawiająca się groźbą powstania bieżącej straty finansowej,
d) awarie systemów komputerowych,
brak połączeń telekomunikacyjnych,
brak zasileń
energetycznych lub włączeniami;
2) systemowym, którymi są:
a) zatory płatnicze powstałe w podmiotach będących klientami Banku,
b) wzrost zapotrzebowania rynku na depozyty - "wojna depozytowa",
c) wzrost rynkowych stóp procentowych,
d) zakłócenia rozliczeniowe na rynku międzybankowym;
3) mieszanym (zawierającym efekt drugiej rundy), którymi są: .
a) zła sytuacja finansowa Banku oraz wzrost zapotrzebowania rynku na depozyty,
b) wzrost kredytów zagrożonych oraz zatory płatnicze powstałe w podmiotach będących
klientami Banku.
2. Dla każdego scenariusza Bank określa:
1) wpływ sytuacji skrajnej na poziom płynności Banku;
2) wielkość potrzebnych aktywów nieobciążonych;
3) wpływ zaistniałej sytuacji na poziom rentowności Banku.
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3. Bank dokonuje odwróconych testów warunków skrajnych polegających na:
l) określeniu poziomu spadku wartości aktywów, który spowodowałby sytuację niewypłacalności
Banku;
2) określenie poziomu wzrostu kredytów długoterminowych,
który spowodowałby przekroczenie
limitu luki niedopasowania dla przedziału powyżej 5 lat;
3) określenie poziomu spadku aktywów płynnych, który spowodowałby
spadek wskaźnika LeR
poniżej 0,8 wymaganego poziomu.
4) oprócz w/w testów Bank sporządza test wycofania 20% środków z bazy depozytowej.
4 ..Testy warunków skrajnych przeprowadzane są przez Zespół Zarzadzania
poniższego harmonogramu:a.
miesięcznie ~- wycofanie 20% środków z bazy depozytowej
b.

kwartalnie - scenariusze

i wariantu mieszanego
.
.

5.~Z:akres przeprowadzania

testów warunków

skrajnych

rozmiaru i skali działalności

banku, złożoności

modelu biznesowego

skrajnych.fichzałożenia

roku, a w przypadku

istotnej

i Analiz wg

wariantu wewnętrznego,

c. ,kwartalnie~
scenariusze wariantu systemowego
. - - - ~ wyniki przedstawianę.są Zarządowi Banku.

6.Testy warunków

Ryzykami

zmiany

~ BanKU jest współmierny

i scenariusze)
warunków

_

oraz profilu ryzyka.

podlegają

rynkowych,

do· charakteru,

przeglądom

-

co najmniej raz w

lub skali prowadzonej

działalności

częściej.
--r.'festy

warunków

systemowych

skrajnych

(oddzielnie,

się według poniższych
l)

Projektowania
a)

badających

jak i łącznie) ~a możliwość

utrzymania

czynnikówwewnętrznych,
płynności

jak i --

przez Bank, sporządza

zasad:

testów warunków

projektowanie

wpływ zrrrianyzarówno

skrajnych:

testu warunków

skrajnych

polega

na określeniu

głównych

cech jakie ma

spełniać,
b)

w procesie

projektowania

testów warunków

skrajnych

uwzględnia

się możliwe

interakcje

i rygorystycznych

założeń,

pomiędzy rodzajami ryzyk,
2)

Ustalania założeń testów warunków
a) ustalenie

skrajnych:

założeń testu polega na określeniu

konserwatywnych

które mimo tego, że nie wystąpiły nigdy w Banku mogą mieć miejsce,
a) przy ustalaniu

założeń

pojawić zagrożenia
3)

winno

tym, aby rzetelnie

bez względu na bieżącą sytuację płynnościową

Ustalania zakresu testów warunków
a) określenie

się kierować

wykazu testów, oraz zakresu ich sporządzania

Wykorzystywania

mogące

się

Banku,

skrajnych:
obrazujących

wielu aspektów mogących mieć wpływ na sytuację płynnościową
4)

przedstawiały

rezultatów testów warunków

sytuacje skrajne dla

Banku,

skrajnych:
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a) wyniki testów warunków skrajnych winny być szczegółowo omówione i analizowane przez
komórkę monitoringu ryzyka płynności, Zarząd Banku jak również o ich rezultatach winna
być informowana Rada Nadzorcza,
b) rezultaty testów warunków skrajnych winny być brane pod uwagę przy ustalaniu i weryfikacji
tzw. apetytu na ryzyko poprzez odpowiednie kształtowanie limitów ostrożności owych
ustalonych w Banku,
c) bardzo wnikliwie winny być analizowane przyczyny niespełniania przez Bank założeń
ustalonych w testach,
d) wyniki testów warunków skrajnych winny być wykorzystywane w procesie zarządzanią
ryzykiem.' a w szczególn~ś~i~ w ~ramach awaryjnych planów płynności oraz w procesie
. planowania strategicznego~~nkil.~ ..-:' •
25. Wymogi
informacyjne
zgodnie
z art, 1Ua list; 4 ustawy Prawo bankowe
".- .. --,. --- .

-

25.1. Opis syst~muzarządzania,
-

-

~!y-m .systemu zarządzania

ryzykiei!1'·.

-

-.:.-

Opis .systemu zarządzania zawarto =w-.części 3,' Cele
ryzykiem niniejszego Ujawnienia.
25.2. Opis systemu kontroli wewnętrznej"
Opis systemu-kontroll

t.

strategie

-

=-

- - -.--

"

VI. zakresie

zarządzania

.

wewnętl"znej-w-2017--

.

1. W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej stanowi on część systemu zarządzania, o
którym mówi art. 9 ustawy -Prawo bankowe, w ramach którego funkcjonuje co najmniej:
1) System zarządzania ryzykiem;
2) System kontroli wewnętrznej.
2. System kontroli wewnętrznej powinien być zaprojektowany i wdrożony tak, aby osiągnąć
jego adekwatność i skuteczność, zapewniając..
1 )prawidłowość procedur administracyjnych i księgowych, a także wiarygodną
sprawozdawczość finansową oraz rzetelne raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne,
2) zgodność działania z przepisami prawa oraz rekomendacjami nadzorczymi, a także
regulacjami wewnętrznymi, w tym dotyczącymi zarządzania ryzykiem.
3. Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest organizowany na trzech,
niezależnych poziomach.
1)Na pierwszy poziom składa się zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej
Banku, w tym
1) stosowanie przez pracowników mechanizmów kontroli ryzyka, a także mechanizmów
kontrolnych, jak też dokonywanie w ramach obowiązków służbowych pracowników
poziomego monitorowania (w ramach pierwszego.poziomu) przestrzegania mechanizmów
kontrolnych poprzez ich weryfikację lub testowanie.
2) Na drugi poziom składa się co najmniej:
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a)zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powoływanych do tego
stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych,
niezależnie od zarządzania ryzykiem, o
którym mowa w ust. 2;
b) działalność stanowiska do spraw zgodności,
c) kontrola wewnętrzna.
Pracownicy komórek Banku na drugim poziomie w związku z wykonywaniem
obowiązków
służbowych odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne, lub niezależnie monitorują
przestrzeganie mechanizmów kontrolnych poprzez monitorowanie pionowe (weryfikacja lub
testowanie pierwszego poziomu przez poziom drugi) i monitorowanie poziome (weryfikacja
lub testowanie na drugim poziomie).
3)N_atrzeci poziom składa się działalność audytu wewnętrznego
4.Triecl poziom obejmuje Komórkę Audytuvvewnętrzneqo,
'dzi~łającą w ramach systemu
.
kontroli yv~wnętrzneL zgodnie z przepi-samiprawa
(" kontrolę .sprawuje w ramach
'
podpisanerumowy
Departament Audytu BPS/IPS)
5.Nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej sprawuje Rada Nadzorcza, a odpowiedzialność
Za funRcjor1owanie systemu kontroliwewnętrznej
ponosi PFeże's 'Zarządu.
6.W' Banku działa system kontroli wewnętrznej, którego celenije$l'wspomaganie
procesów' .:
decyzyjnych, .przyczyniającychsię
do zapewnienia:"
"
1) Skuteczności iefektywności
działania Banku,
"
2) Wiarygodńc)ści sprawozdawczości
'finansowej, nadzorczej oraz Informacji za rząd ciej,
3) Zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami
rynkowymi '
4) Przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem.
7_W Banku funkcjonują mechaDiz~apewniające,niezaJeżność_komórki
do spraw.. zgodności '
oraz audytu wewnętrznego.
8. Niezależność to brak okoliczności, które zagrażają bezstronnemu wykonywaniu
obowiązków. Poprzez niezależność kontroli wewnętrznej rozumieć należy warunki działania
kontroli wewnętrznej dające gwarancję, że kontrolujący bez żadnych zewnętrznych
nacisków przeprowadza kontrolę według ustalonych metod, dokonuje oceny skuteczności
procedur i regulaminów oraz sporządza dokumentację pokontrolną. Obiektywizm to
postawa intelektualna, pozwalająca audytorom wewnętrznym na bezstronne
przeprowadzanie
zadań.
9. Obiektywność kontroli rozumiana jest jako niezależna od czynników pozamerytorycznych
ocena dokonywana przez kontrolujących, co oznacza, że kontrolujący nie mogą być
stronniczy i nie mogą uzależniać swojej opinii od kwestii kontrolowanego tematu od opinii
innych.
10. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli
wewnętrznej, w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli,
stanowiska do spraw zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego.
11. Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej jest dostosowany do ogólnego profilu
ryzyka tj. obejmuje w szczególności obszary obarczone wysokim ryzykiem. Przez obszary
obarczone wyższym ryzykiem należy rozumieć te obszary działania jednostek lub komórek
organizacyjnych
Banku, gdzie istnieje potencjalne niebezpieczeństwo
wystąpienia
nieprawidłowości,
które mogą wywołać niepożądane skutki finansowe lub negatywne
zjawiska godzące w bezpieczne funkcjonowanie
Banku.
Obszary w działalności danej
jednostki lub komórki organizacyjnej Banku, gdzie stwierdzono w trakcie przeprowadzania
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kontroli, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, szczególnie dużo błędów i
nieprawidłowości zalicza się także
do obszarów obarczonych wyższym ryzykiem.
12. Czynności kontrolne stanowią integralną część codziennej działalności wszystkich
pracowników banku oraz umożliwiają szybkie reakcje na zmieniające się warunki.

25.3. Informacje dotyczące polityki wynagrodzeń
Informacje dotyczące _polityki wynagrodzeń
wynagrodzeń niniejszegoUjawnienia." ._

zawarto

w

części 18: Polityka

w

zakresie-

25.4.Informacje o spełnianiu przez członkÓWRady Nadzorczej Banku i Zarządu
Banku wymogów określonych w art, 22aa ustawy Prawo bankowe

Członkowie Zarządu-Banku i Rady Nadzorczej Banku są objęci oceną w.zakresiewiedzy,
- --_~_
idoświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez nich. funkcji- ipowierzonych : .
im . obowiązków, a' także rękojmi należytego wykonywania tych· obowiązków' dokoriywaną . -odpowiednio przez Zebranie Przedstawicieli w-zakresie oceny członków Rady Nadzorczej Banku
oraz Radę Nadzorczą Banku w zakresie członków Zarządu Banku. Ocena ma charakter uprzedni
przed powołaniem oraz następczy w trakcie pełnienia funkcji.
Wszyscy członkowie.Zarządu Banku oraz.Rady Nadzorczej Banku zgodnie.z.dokonaną za.
~~
2017 rok oceną spełniają wymagania art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
umiejętności

26. Informacja o wynikach oceny adekwatności zakresu ogłaszanych informacji do
skali i profilu ryzyka Banku

Na podstawie przeprowadzonej analizy adekwatności zakresu ogłaszanych informacji do skali
i profilu ryzyka ponoszonego przez Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą stwierdzono,
że
nie zaistniały przesłanki do ogłaszania informacji dodatkowych, które nie zostały objęte
zakresem niniejszego Ujawnienia.
Stosując kryteria oceny, określone w Polityce informacyjnej stwierdzono co następuje:
na przestrzeni 2017 roku nie odnotowano uwag uczestników rynku, ani też innych
podmiotów bądź osób zainteresowanych zakresem ogłaszanych informacji, w celu oceny
działalności Banku w obszarze: metod szacowania kapitału, technik i metod
stosowanych przez Bank w celu identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli
poszczególnych rodzajów ryzyka,
2) Bank nie odnotował uwag w obszarze polityki informacyjnej, wynikających z procesu
"Badanie i Ocena Nadzorcza (BION)" przeprowadzonego w 2017 r. przez Komisję
Nadzoru Finansowego.
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Sporządził: Kamil Jagodziński ,Stojak Sylwia
Zatwierdziła Elżbieta Kołodziejczyk

***

Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Józefowie nad Wisłą za rok obrotowy 2017 odbyło się
dniu 28.06 ..2018 r. , niniejsza informacja została przyjęta i opublikowana w terminie

w

Oświadczenie Zarządu
- Zarząd ..Banku Spółdzlelczeqo

W

Jozefowle-nadWlsła niniejszym oświadcza, że:
.

.__

.

- _ c'~.

-

-

-

j. Ustalenia oplsanewJntormacja

dotycząca adekwatnoścl.kapftałowejsą
- • adekwatne do stanu faktyczneqo, ~a'stosowane systemy zarządzania -ryzykiem'
.'.'ł kontroli wewnętrznej są odpowiednie punktu widzenia profilu i strategii
ryzyka Banku.

z

2. Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej i profilu ryzyka Banku
~-Spółdzielczego-w-Juzefowie nad Wisła na-31.12.201T-roku prezentuje:
wybrane elementy bilansu oraz podstawowe wskaźniki, kluczowe normy i
limity dotyczące prowadzonej działalności oraz ponoszonego przez Bank
ryzyka.
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