Informacje podlegające ujawnieniu
Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej
wg stanu na 31.12.2016r

Raba Wyżna, kwiecień 2017

I.

Wprowadzenie

1. Niniejszy dokument stanowi realizację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, (zwanego dalej
Rozporządzeniem CRR), innych rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE)
ustanawiających wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących
ujawniania informacji, jak również Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Rabie
Wyżnej, udostępnionej na stronie internetowej Banku www.bsrabawyzna.pl
2. Bank zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu CRR dokonuje ujawnienia
informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku,
funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz
innych informacji w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Informacją” według stanu
na dzień 31 grudnia 2016r.

I.1.

Informacje ogólne o Banku

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, zwany dalej Bankiem, z siedzibą w Rabie Wyżnej 34-721
Raba Wyżna 30 którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru
przedsiębiorców pod numerem KRS 0000118753. Bankowi nadano numer REGON
000499703.
W 2016 roku Bank prowadził działalność w ramach struktury organizacyjnej:
1. Centrala Banku: 34-721 Raba Wyżna 30
2. Filie Banku:
1) Nowy Targ ul. Szaflarska 144
2) Pieniążkowice 140 a
3) Podsarnie
4) Rabka-Zdrój ul. Chopina 16a
5) Rabka-Zdrój ul. Nowy Świat 17a
6) Rabka-Zdrój ul. Orkana 3a
7) Skawa 7
8) Spytkowice 1c
9) Wieliczka ul. Dobczycka 27
Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości SA.
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II.

Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem – art. 435
Rozporządzenia

1. W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, w którym
uczestniczą organy Banku, komórki organizacyjne oraz pracownicy. Zarządzanie
ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie ze „Strategią zarządzania ryzykiem Banku
Spółdzielczego w Rabie Wyżnej” przygotowaną przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę
Nadzorczą Banku. Strategia jest zgodna z założeniami „Strategii działania Banku na lata
2016-2020” i podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji; przegląd i
weryfikacja dokonywana jest również w przypadku występowania znaczących zmian
wewnątrz lub w otoczeniu Banku.
2. Strategia zarządzania ryzykiem zawiera cele strategiczne dotyczące zarządzania
poszczególnymi ryzykami. Ponadto w Banku funkcjonują polityki w zakresie
zarządzania ryzykami. Apetyt na ryzyko jest określony w załączniku do Strategii
działania banku na lata 2016-2020. Strategia jest zgodna z planem ekonomiczno finansowym, co jest weryfikowane w cyklach rocznych w formie oceny spójności
strategii z politykami i z planem, której wyniki są prezentowane Radzie Nadzorczej w
terminie sporządzania planu na kolejny rok.
3. Przestrzeganie akceptowalnego poziomu ryzyka (apetytu na ryzyko) podlega
monitorowaniu oraz raportowaniu przez komórki organizacyjne Banku dokonujące
pomiaru ryzyk występujących w Banku, zgodnie z przedmiotowymi regulacjami i
„Instrukcją sporządzania informacji zarządczej”.
4. Informacja dotycząca art. 435. ust. 1 lit a-d Rozporządzenia CRR, tzn. strategii i
procesów zarządzania rodzajami ryzyka; struktury i organizacji odpowiedniej funkcji
zarządzania ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych
odpowiednich rozwiązań w tym względzie; zakresu i charakteru systemów
raportowania i pomiaru ryzyka; strategii w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia
ryzyka, a także strategii i procesów monitorowania stałej skuteczności instrumentów
zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko zawarte są w Załączniku nr 1 do
niniejszej Informacji. Załącznik nr 1 zawiera jednocześnie informacje objęte art. 111 a
ust. 4 ustawy Prawo Bankowe.
5. Informacja na temat ryzyka, zgodna z art. 435 ust 1. lit f. w której omówiono ogólny
profil ryzyka Banku związany ze strategią działalności, zawierająca kluczowe wskaźniki
i dane liczbowe dotyczące ryzyka zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszej
Informacji.
6. Zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących
zarządzania ryzykiem w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania
ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez
art. 453 ust.1 lit. e zawarte jest w Załączniku nr 3 do niniejszej Informacji.
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7. W procesie zarządzania ryzykiem, strategiczne cele oraz dopuszczalny poziom ryzyka
określa Rada Nadzorcza, która ocenia skuteczność działań Zarządu Banku, mających na
celu zapewnienie efektywności procesu zarządzania ryzykiem.
8. Na proces zarządzania ryzykiem bankowym składają się następujące czynności:
a) gromadzenie informacji,
b) identyfikacja i ocena ryzyka polegająca na określeniu źródeł ryzyka, zarówno
aktualnych, jak i potencjalnych, które wynikają z bieżącej i planowanej działalności
Banku,
c) limitowanie ryzyka polegające na podejmowaniu decyzji dotyczących
akceptowanego poziomu ryzyka, planowaniu działań, wydawaniu zaleceń,
tworzeniu procedur i narzędzi wspomagających,
d) pomiar i monitorowanie polegające na stałym nadzorowaniu poziomu ryzyka w
oparciu o przyjęte metody pomiaru ryzyka,
e) raportowanie obejmujące cykliczne informowanie Kierownictwa o skali narażenia
na ryzyko i podjętych działaniach,
f) zastosowanie narzędzi redukcji ryzyka (działania zapobiegawcze) – badanie
zgodności działania wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Banku z
regulacjami wewnętrznymi i nadzorczymi, jak również informowanie o
stwierdzonych nieprawidłowościach.
Do podstawowych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się : ryzyko
kredytowe, w tym koncentracji, ryzyko operacyjne, ryzyko braku zgodności, ryzyko stopy
procentowej w księdze bankowej, ryzyko płynności, ryzyko walutowe.

II.1. Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe – ryzyko poniesienia straty finansowej spowodowanej brakiem zdolności
klienta do obsługi długu albo odmową wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy wobec
Banku. Ryzyko kredytowe dotyczy wszystkich aktywów bilansowych, do których Bank ma tytuł
prawny oraz pozycji pozabilansowych. Obejmuje ono działalność kredytową oraz działalność
na rynku hurtowym (lokaty międzybankowe, dłużne papiery wartościowe itp.). Na ryzyko
kredytowe składają się również: ryzyko koncentracji, ryzyko rezydualne, ryzyko detalicznych
ekspozycji kredytowych oraz ryzyko ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie.
Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymywanie
stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i ilości portfela kredytowego,
równocześnie cechującego się dochodowością oraz bezpieczeństwem rozumianym jako
minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych. W celu osiągania długofalowych
zamierzeń w zakresie ryzyka kredytowego, w Banku badaniu poddaje się min. czynniki ryzyka
zmian makroekonomicznych oraz ryzyka rezydualnego.
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Organizacja zarządzania ryzykiem kredytowym
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem kredytowym
w Banku.
Oprócz Rady Nadzorczej w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym główną rolę pełnią:
 Prezes Zarządu nadzorujący ryzyko kredytowe Banku,
 Wiceprezes Zarządu ds. handlowych, nadzorujący działalność kredytową,
 Komitet Kredytowy opiniujący ryzyko transakcji kredytowych,
 Komórka ds. ryzyka odpowiedzialna za opracowanie propozycji rodzajów i
wysokości limitów wewnętrznych, ich okresowej weryfikacji, analiz ryzyka
kredytowego, wewnętrznych regulacji Banku,
 Stanowisko audytu wewnętrznego przeprowadzające kontrolę poprawności
zarządzania ryzykiem kredytowym.
 Wszyscy pracownicy Banku zobowiązani do przestrzegania wewnętrznych
regulacji Banku oraz do przeprowadzania rzetelnej kontroli bieżącej.
Proces zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku przebiega w następujących etapach:
1. Identyfikacja czynników ryzyka kredytowego.
2. Ocena oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka (limity) – zarządzanie ryzykiem
koncentracji.
3. Monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka.
4. Wdrażanie technik redukcji ryzyka.
5. Zarządzanie ryzykiem rezydualnym (w tym analiza ryzyka ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznych – zgodnie z zapisami Rekomendacji S).
6. Zarządzanie ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, zgodnie z Rekomendacją T.
7. Testy warunków skrajnych.
8. Weryfikacja przyjętych procedur.
9. Kontrola zarządzania ryzykiem kredytowym.
Bank zarządza ryzykiem kredytowym zarówno w odniesieniu do pojedynczej transakcji jak i do
całego portfela kredytowego.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania kredytowego,
Bank prowadzi poprzez:
- dywersyfikację oraz monitorowanie i raportowanie ryzyka kredytowego z tytułu
koncentracji,
- monitorowanie i raportowanie jakości portfela,
- monitorowanie i raportowanie adekwatności dokonywanych odpisów i wielkości tworzonych
rezerw na należności zagrożone,
- monitorowanie ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka,
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- monitorowanie kredytów udzielanych podmiotom i osobom, o których mowa w art. 79
ustawy Prawo bankowe,
- realizację przedsięwzięć organizacyjno-kadrowych, polegających w szczególności na:
 organizacji bezpiecznych systemów podejmowania decyzji kredytowych,
 prawidłowym przepływie informacji,
 odpowiednim doborze i szkoleniu kadr,
 nadzorze nad działalnością kredytową.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym pojedynczej transakcji/kredytobiorcy Bank prowadzi
poprzez:
- stosowanie metodyki oceny zdolności kredytowej, dostosowanej do profilu ryzyka
kredytobiorcy,
- bieżący monitoring kredytowy wszystkich ekspozycji,
- przegląd ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych,
- windykację i nadzór nad kredytami zagrożonymi,
- kontrolę procesu kredytowego w odniesieniu do transakcji zawartych z danym
kredytobiorcą.
Stosowane w Banku metodyki oceny zdolności kredytowej określają regulaminy, instrukcje
oraz inne regulacje kredytowe, zapewniające standaryzację świadczonych usług oraz
ograniczające ryzyko kredytowe.
Ważnym elementem procesu ograniczania ryzyka kredytowego są prawne zabezpieczenia
wierzytelności.
W Banku prowadzony jest systematyczny monitoring sytuacji ekonomicznej kredytobiorców
oraz zabezpieczeń. Przyjęte zabezpieczenia ekspozycji kredytowych podlegają cyklicznemu
monitoringowi, którego zadaniem jest wczesna identyfikacja sygnałów ostrzegawczych,
umożliwiająca podjęcie skutecznych działań ograniczających ryzyko kredytowe oraz
gwarantujących uzyskanie planowanych przychodów z ekspozycji kredytowej. W przypadku
zabezpieczenia w postaci hipoteki monitorowana jest wartość rynkowa nieruchomości.
Gdy ryzyko występujące w portfelu kredytowym staje się nieakceptowalne Bank stosuje
następujące rozwiązania:
- ogranicza kwoty zaangażowania poprzez wprowadzenie ostrzejszych limitów na kredyty
udzielane określonym kredytobiorcom, na duże zaangażowania kredytowe lub na pewne
rodzaje kredytów,
- ogranicza skalę całej akcji kredytowej Banku lub w odniesieniu do wybranych Filii Banku,
- zwiększa poziom zabezpieczeń,
- restrukturyzuje zadłużenie, doskonali system kontroli wewnętrznej, opracowuje
odpowiednie procedury wewnętrzne,
- podejmuje inne działania, zależnie od skali i rodzaju stwierdzonego zagrożenia.
W celu zwiększenia skuteczności procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w odniesieniu do
pojedynczych transakcji kredytowych oraz oceny wiarygodności klientów, Bank współpracuje
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z Biurem Informacji Kredytowej (BIK S.A.) - instytucją zewnętrzną oferującą system
wspomagający zarządzanie ryzykiem kredytowym.
Ryzyko koncentracji w powiązaniu z ryzykiem kredytowym
Celem zarządzania ryzykiem koncentracji jest:
 zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji portfela aktywów, pozwalającej zredukować
ryzyko kredytowe związane z niewypłacalnością
 podmiotów, charakteryzujących się podobnym profilem działania (branża, region
gospodarczy) lub wielkości ekspozycji,
 przestrzeganie limitów zewnętrznych określonych w Prawie bankowym,
 zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji zabezpieczeń, pozwalającej zredukować
ryzyko zmian rynkowych wartości przyjętych zabezpieczeń kredytowych, utrzymanie
koncentracji zgodnej z założonym apetytem na ryzyko.
Bank zarządza ryzykiem koncentracji zaangażowań zarówno na poziomie jednostkowym, jak i
całego portfela aktywów. W odniesieniu do portfela kredytowego Bank stosuje i monitoruje
limity zaangażowania zgodnie z Rozporządzeniem CRR i ustawą Prawo bankowe, w
szczególności w odniesieniu do pojedynczego podmiotu, podmiotów powiązanych kapitałowo
lub organizacyjnie, sumy zaangażowań i limitu dużych zaangażowań. W przypadku
wykorzystania limitu na poziomie ustalonym przez Bank, podejmowane są działania w celu
ograniczenia poziomu koncentracji zaangażowań.
Wybór instrumentów zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań, mających na celu
dywersyfikację tego ryzyka, uzależniony jest od zidentyfikowanego poziomu ryzyka
kredytowego, przy zachowaniu zasady proporcjonalności względem profilu ryzyka Banku.
Do środków ograniczających ryzyko koncentracji w Banku zalicza się:
 obniżenie wewnętrznych limitów ograniczających ryzyko koncentracji,
 przyjęcie dodatkowych zabezpieczeń,
 zmianę polityki kredytowej.
W 2016r. w Banku nie wystąpiła konieczność utworzenia wymogu kapitałowego z tytułu
przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań.
W Banku podstawowa analiza ryzyka kredytowego jest przeprowadzana co najmniej raz w
miesiącu, po zakończeniu miesiąca wraz z analizą ogólnego poziomu ryzyka, w odniesieniu do
realizacji planu podstawowych wskaźników charakteryzujących ryzyko (apetyt na ryzyko).
Miesięcznej analizie poddawane są w szczególności takie elementy jak: struktura portfela
kredytowego, struktura i dynamika kredytów zagrożonych, wynik z tytułu rezerw celowych itp.
W cyklach kwartalnych dokonuje się pomiaru i oceny ryzyka portfela kredytowego i profilu
ryzyka kredytowego, na podstawie raportów sporządzonych przez Komórkę ds. ryzyka.
Raporty kwartalne prezentowane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
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II.2. Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne – jest to możliwość poniesienia strat powstałych w wyniku niewłaściwych
lub wadliwie przebiegających procesów wewnętrznych, działań ludzi, funkcjonowania
systemów, w tym systemów informatycznych strat wynikających z przyczyn zewnętrznych.
Ryzyko operacyjne obejmuje ryzyko prawne, nie obejmuje ryzyka reputacji i ryzyka
strategicznego, które związane jest z ryzykiem strategicznym.
Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku jest ograniczanie
ryzyka występowania strat operacyjnych oraz dążenie do ich minimalizowania.
System zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku określony jest w następujących
dokumentach:
 Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym, stanowiąca element Strategii zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka,
 Plan ekonomiczno-finansowy,
 Politykę bezpieczeństwa informacji
 Politykę zarządzania ryzykiem operacyjnym zawierająca politykę kadrową.
 Instrukcja zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 Instrukcja obsługi programu OperNet
 Instrukcja zarządzania kadrami,
 Regulamin organizacyjny
Profil ryzyka określany jest na podstawie danych zebranych w procesie identyfikacji i oceny
zdarzeń operacyjnych z wszystkich komórek organizacyjnych Banku oraz po dokonaniu analizy
i oceny tych danych przez Komórkę monitorująca ryzyko min. w następującym zakresie:
 Struktury ryzyka (rodzaj zaistniałych zdarzeń, czynniki generujące ryzyko).
 Obszarów powstawania zagrożeń (w procesach, w poszczególnych liniach biznesowych
i innych zakresach działania Banku).
 Skali zagrożeń i strat.
 Poziomu ryzyka.
 Tworzenia planów awaryjnych zachowania ciągłości działania
Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku przebiega w następujących etapach:
 Identyfikacja i ewidencja zdarzeń ryzyka operacyjnego,
 Ocena ryzyka,
 Monitorowanie ryzyka,
 Raportowanie ryzyka,
 Utworzenie bazy danych o zdarzeniach i stratach,
 Kontrola poziomu ryzyka,
 Pomiar ryzyka.
W procesie bezpośredniego zarządzania ryzykiem operacyjnym uczestniczą:
 Komórka monitorująca ryzyko,
 Kierownicy jednostek/komórek organizacyjnych pełniący kontrolę funkcjonalną,
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 Zarząd Banku sprawujący główną funkcję zarządczą w procesie zarządzania ryzykiem
operacyjnym w Banku. Bezpośredni nadzór nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym
w Banku sprawuje Prezes Zarządu.
Nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku sprawuje Rada Nadzorcza.

Działania zabezpieczające:
 wdrożenie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania występowaniu oraz
zmniejszania skutków ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego
wpływu na wynik Banku,
 zapobieganie powstawaniu zagrożeń o charakterze katastroficznym lub
zagrażającym utratą ciągłości działania Banku,
 zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka,
odpowiednio do skali działania Banku i wielkości ryzyka,
 działania prewencyjne, związane z identyfikacją i monitoringiem ryzyka prowadzenia
operacji, rozpoznawaniem i zapobieganiem powstawaniu zdarzeń ryzyka
operacyjnego w trakcie codziennej działalności, a także zapewnienie identyfikacji i
oceny ryzyka przed podjęciem istotnych decyzji związanych z wdrożeniem nowych
produktów, procesów, systemów,
 osłabianie i niwelowanie skutków zaszłych zdarzeń poprzez przygotowanie
odpowiednich procedur i sposobów reagowania pracowników Banku na wypadek
zajścia zdarzenia ryzyka operacyjnego, a także poprzez dokonanie przeniesienia
ryzyka na inne podmioty w przypadku opłacalności i dostępności takiej metody dla
danego rodzaju ryzyka,
 stosowanie ubezpieczeń,
 tworzenie planów awaryjnych zachowania ciągłości działania,
 okresowa weryfikacja procedur obowiązujących w Banku.
System raportowania poziomu ryzyka operacyjnego obejmuje informację kwartalną dla
Zarządu i półroczną Rady Nadzorczej Banku na temat narażenia Banku na ryzyko operacyjne.

II.3. Ryzyko braku zgodności
Ryzyko braku zgodności jest to ryzyko rozumiane jako skutki nieprzestrzegania przepisów
prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania, w tym
zasad ładu korporacyjnego.
Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności jest stałe dążenie do
minimalizowania skutków nieprzestrzegania zewnętrznych i wewnętrznych regulacji
prawnych,
a także
właściwą
ochronę
interesów
Banku
poprzez
stałe
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aktualizowanie/dostosowywanie procedur bankowych,kontrolę ich przestrzegania, wsparcie
informatyczne, szkolenia, a także korzystanie z zewnętrznego wsparcia prawnego.
Celem zarządzania ryzykiem braku zgodności jest w szczególności:
 Zapewnienie zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi,
 Wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania komórek odpowiedzialnych za
tworzenie regulacji wewnętrznych o planowanych zmianach przepisów
zewnętrznych.
 Zapewnienie wewnętrznej spójności regulacji obowiązujących w Banku.
 Minimalizowanie negatywnych skutków nie przestrzegania regulacji zewnętrznych,
wewnętrznych raz przyjętych standardów postępowania
 Dostosowanie narzędzi informatycznych do zmieniających się przepisów
zewnętrznych i wewnętrznych,
 Wprowadzenie zasad zarządzania ładem korporacyjnym w oparciu o regulację
Komisji Nadzoru Finansowego, wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
oraz Rekomendację „Z”.
W celu minimalizowania ryzyka braku zgodności w Banku podejmowane są działania o
charakterze:
 Organizacyjnym:
1) Wdrożenie zasad pomiaru oraz monitorowania ryzyka braku zgodności.
2) W tym celu Zarząd zapewnia odpowiednią do skali i złożoności
działalności, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę
organizacyjną, dostosowaną do zadań związanych z zarządzaniem
ryzykiem braku zgodności.
3) Zatwierdzona struktura organizacyjna powinna zapewniać unikanie
konfliktów interesów, w tym konfliktów związanych z powiązaniami
personalnymi.
4) Zapewnienie niezależności funkcjonowania komórki ds. zgodności
poprzez:
1. Szczególny tryb zatrudniania i zwalniania pracownika Komórki
ds. zgodności tj. opiniowanie ww. działań przez Radę Nadzorczą,
co ma min. za zadanie ochronę pracownika Komórki ds.
zgodności przed nieuzasadnionym zwolnieniem,
2. Szczególny tryb wynagradzania tj. ustalanie poziomu
wynagradzania pracowników Komórki ds. zgodności przez Radę
Nadzorczą,
3. Informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie na
stanowisku kierującego Komórką ds. zgodności wraz z podaniem
przyczyny zmian.
4. Zatwierdzanie przez Radę Nadzorczą kandydata na stanowisko
kierującego komórką ds. zgodności.
 Proceduralnym:
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1) opracowanie i wdrożenie odpowiednich regulacji wewnętrznych,
okresowa ich weryfikacja, przeprowadzenie szkoleń wśród
pracowników oraz wprowadzenie mechanizmów kontrolnych.
2) Prowadzenie postępowań wyjaśniających według schematu:
1. Śledzenie przepisów zmian przepisów zewnętrznych,
obejmujących Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego,
Rozporządzenia Ministra Finansów, Ustawy właściwe dla
banków, Rekomendacje nadzorcze i Stanowiska KNF,
2. Informowanie właścicieli regulacji oraz członków zarządu o
planowanych zmianach,
3. Wymaganie informacji od właścicieli regulacji w sprawie
planowanych zmian w regulacjach wewnętrznych w związku z
zapowiedzią zmian w regulacjach zewnętrznych,
4. Przygotowanie informacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej w
sprawie planowanych istotnych zmian regulacji.
3) Stosowanie testów zgodności w formie okresowej weryfikacji procedur,
zgodnie z terminami zawartymi w SIZ.
 Kontrolnym:
1) ujęcie w procedurach kontroli funkcjonalnej (bieżącej i następnej) oraz
w procedurach audytu wewnętrznego zadań związanych z
zarządzaniem ryzykiem braku zgodności,
2) wdrożenie mechanizmów kontrolnych, tj. testów zgodności opartych na
weryfikacji okresowej procedur, zgodnie z terminami zawartymi w SIZ.
System raportowania poziomu ryzyka braku zgodności obejmuje informację kwartalną dla
Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.

II.4. Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego to możliwy
negatywny wpływ zmian stóp procentowych na wyniki oraz na fundusze własne Banku.
Celem strategicznym zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie relacji
przychodów i kosztów odsetkowych oraz bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału
wynikającej ze zmian stóp procentowych, w granicach nie zagrażających bezpieczeństwu
Banku i akceptowanych przez Radę Nadzorczą.
Wewnętrzne regulacje Banku dotyczące zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
uwzględniają kluczowe zagadnienia zawarte w rekomendacjach Generalnego Inspektoratu
Nadzoru Bankowego oraz zasady i normy określone w regulacjach prawnych.
Bank do pomiaru stopnia narażenia na ryzyko stopy procentowej stosuje metodę luki (jako
podstawowe narzędzie analityczne), metodę symulacji zmian wyniku odsetkowego, analizę
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podstawowych wskaźników związanych z ryzykiem stopy procentowej, metodę szacowania
zmian wartości ekonomicznej banku.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem
przeszacowania, ryzykiem bazowym, krzywej dochodowości oraz kontroli ryzyka opcji klienta.
System limitów pozwala na kontrolę ekspozycji Banku na ryzyko stopy procentowej. Wyznacza
się następujące rodzaje limitów:
1) limity niedopasowania (luki) w przedziałach przeszacowania,
2) limit maksymalnej zmiany wyniku odsetkowego w okresie 12 miesięcy od daty analizy
na skutek występującego w Banku ryzyka przeszacowania i ryzyka bazowego,
przy założeniu szokowej zmiany stóp procentowych,
3) limit maksymalnej zmiany wartości ekonomicznej banku, przy założeniu szokowej
zmiany stóp procentowych,
4) limit maksymalnej straty z tytułu odwrócenia się krzywej dochodowości,
5) limity związane z wykorzystaniem opcji klienta,
6) limity minimalnej rozpiętości pomiędzy marżą odsetkową i marżą graniczną.
Wszystkie limity związane z ryzykiem stopy procentowej monitorowane są przez Komórkę ds.
ryzyka. Każdorazowe przekroczenie limitu skutkuje opracowaniem informacji w tym zakresie
dla Zarządu Banku.
Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z kwartalną częstotliwością. Wyniki
pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są
Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku.

II.5. Ryzyko płynności
Płynność w Banku polega na zapewnieniu zdolności do wywiązywania się z bieżących i
przyszłych zobowiązań przez Bank w toku normalnej działalności Banku lub w innych
warunkach, które można przewidzieć, bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów.
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.
Podstawowym celem zarządzania płynnością finansową Banku jest więc dążenie do wzrostu
stabilnych źródeł finansowania, w szczególności depozytów osób prywatnych i rolników
indywidualnych oraz utrzymanie bezpiecznego poziomu wszystkich wskaźników
płynnościowych, w tym w szczególności nadzorczych miar płynności - wynikających z Uchwały
nr 386/2008 KNF oraz wskaźnika LCR określonego w rozporządzeniu delegowanym Komisji
(UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r., uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto
dla instytucji kredytowych.
Realizacja strategii zarządzania płynnością następuje poprzez równoczesne zarządzanie
aktywami i pasywami oraz pozycjami pozabilansowymi Banku.
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Zarządzanie ryzykiem płynności w Banku ma charakter skonsolidowany i całościowy. Oznacza
to zarządzanie płynnością złotową, zarówno w odniesieniu do pozycji bilansowych jak i
pozabilansowych we wszystkich horyzontach czasowych ustalonych przez Bank i obejmuje
wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Banku.
Struktura posiadanych przez Bank aktywów powinna umożliwiać elastyczne dostosowywanie
się do potrzeb płynnościowych. W tym celu Bank dywersyfikuje swoje aktywa według
następujących kryteriów:
 płynności,
 bezpieczeństwa,
 rentowności.
W ramach systemu zarządzania ryzykiem płynności Bank prowadzi monitoring i pomiar
płynności finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. poprzez:
 codzienną analizę wpływów i wypływów środków z rachunku bieżącego Banku w BPS
SA, umożliwiającą efektywne wykorzystanie dostępnych środków,
 codzienne monitorowanie poziomu aktywów płynnych oraz stopnia wykorzystania
obowiązujących w tym zakresie limitów,
 analizę luki płynności, z uwzględnieniem wskaźników płynności w wybranych
terminach zapadalności/wymagalności, w okresach miesięcznych,
 wyznaczanie i monitorowanie wykorzystania limitów finansowania portfela
kredytowego,
 wyznaczanie osadu we wkładach deponowanych przez klientów,
 kontrolę przestrzegania limitów stanów gotówki w kasach Banku w ramach potrzeb,
dokonując zasileń, bądź odprowadzeń nadmiaru gotówki,
 analizę stopnia zrywalności i odnawialności depozytów terminowych,
 analizę wskaźników stabilności bazy depozytowej,
 analizę scenariuszy sytuacji kryzysowych.
Polityka zarządzania płynnością finansową Banku uwzględnia zasady i normy określone w
regulacjach wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W procesie zarządzania
płynnością finansową Banku istotne jest skorelowanie akcji kredytowej ze stabilnym wzrostem
bazy depozytowej. Rozwój akcji kredytowej uzależniony jest bowiem ściśle od poziomu
stabilnej bazy depozytowej w Banku. Podział funkcji w zakresie zarządzania ryzykiem płynności
uwzględnia rozdzielenie funkcji podejmowania ryzyka (operacyjna działalność rynkowa) od
funkcji niezależnej oceny i kontroli ryzyka. Za monitorowanie poziomu środków finansowych
Banku odpowiedzialny jest Główny Księgowy a za alokację nadwyżek Zespół finansowo –
księgowy. Funkcja pomiaru i analizy ryzyka, monitorowania płynności, kontroli przestrzegania
limitów, propozycji zmian ich wartości, analizy limitów wewnętrznych pod kątem ich wpływu
na bezpieczeństwo i poziom strat Banku oraz zgodności przyjętych limitów z poziomem ryzyka
akceptowanym przez Zarząd i Radę Nadzorczą (z uwzględnieniem nadzorczych norm
płynności) przypisana jest do Komórki ds. ryzyka.
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W celu ograniczenia ryzyka płynności, Bank ustalił limity. W ramach systemu limitów
wyznaczających górną granicę akceptowanego w Banku poziomu ryzyka płynności wyodrębnia
się:
 limity zewnętrzne, rozumiane jako: wymóg dotyczący płynności, o którym mowa w art.
412 Rozporządzenia CRR, tj. wskaźnik pokrycia płynności krótkoterminowej LCR
(Liquidity Coverage Ratio) oraz nadzorcze miary płynności,
 limity, które utrzymują całościowe narażenie Banku na ryzyko płynności na poziomie
zgodnym ze strategią Banku,
 wewnętrzne limity ustalane w miarę potrzeb.
System limitów w Banku, które utrzymują całościowe narażenie Banku na ryzyko płynności
obejmuje:
 Zapas aktywów wysokopłynnych - minimalny poziom aktywów wysokopłynnych, które
zabezpieczać będą płynność krótkoterminową
 Limit zaangażowania aktywów - pożądana wielkość obliga kredytowego
 Limit zaciągniętych pożyczek i kredytów
 Limit uzależnienia od dużych depozytów
 Limit niedopasowania w poszczególnych przedziałach zapadalności/ wymagalności.
 Limity pozycji pozabilansowych
 Limit współczynnika osadu depozytów
 Limit zaangażowania w kredyty długoterminowe o pierwotnym terminie zapadalności
powyżej 5 lat
W 2016 roku wszystkie limity ograniczające ryzyko płynności były zachowane. Informacje na
temat płynności przekazywane są w formie raportu opracowywanego przez Komórkę ds.
ryzyka. Raporty o ekspozycji Banku na ryzyko płynności przedstawiane są Zarządowi w
okresach miesięcznych, Radzie Nadzorczej w okresach kwartalnych.
Informacje dotyczące płynności Banku:
1) Podstawowym źródłem finansowania aktywów Banku są środki pozyskane od pomiotów
niefinansowych. Na dzień 31.12.2016r. stanowiły one 83,3% aktywów. Środki instytucji
rządowych i samorządowych finansowały aktywa w 4,88%, a kapitały w 6,81%.
2) Na koniec grudnia 2016r baza depozytowa wzrosła w stosunku do stanu na koniec 2015
roku o 18,7%. Baza depozytowa ukształtowała się na poziomie 216 597 tys. zł, w tym
depozyty stabilne stanowiły 190 292 tys. zł., tj. 87,85%.
3) Kredyty kształtowały się na poziomie 119 687 tys. zł. i w 100% były pokryte depozytami
stabilnymi. Nadwyżka depozytów ogółem nad kredytami 96 910 tys. zł.
4) Relacja kredyty/depozyty wykazywała wahania od 55,24% do 65,2%. Na koniec 2016r
relacja obliga kredytowego do stanu depozytów wynosiła 55,24%, a do depozytów
stabilnych 62,9%.
5) Ze struktury podmiotowej wynika, że bazę depozytową tworzyły głównie depozyty osób
prywatnych, które na koniec 2016r. stanowiły 74,34%, depozyty podmiotów
gospodarczych stanowiły 18,02%. Depozyty jednostek budżetowych stanowiły – 7,6%.
14

6) W strukturze depozytów dominowały depozyty terminowe, które na dzień 31.12.2016r.
stanowiły 54,66% depozytów ogółem.
7) W bazie depozytowej utrzymywała się niska zrywalność depozytów terminowych.
8) Bank dysponuje stabilną bazą depozytową. Wyliczony na dzień 31.12.2016r. osad dla
podmiotów niefinansowych wynosił dla depozytów bieżących 88,04% i depozytów
terminowych 89,97%.
9) Zarządzając ryzykiem płynności Bank utrzymuje odpowiednią nadwyżkę płynności, złożoną
z łatwo zbywalnych aktywów, w celu zabezpieczenia możliwości przetrwania sytuacji
kryzysowych związanych z ryzykiem płynności oraz utrzymywał odpowiedni poziom
aktywów płynnych pozwalający na regulowanie krótko i średnioterminowych potrzeb
płynnościowych Banku. W skład aktywów płynnych utrzymywanych przez Bank wchodzą
łatwo zbywalne i o niskim stopniu ryzyka obligacje skarbowe, bony pieniężne NBP , lokaty
składane w Banku Zrzeszającym. Na koniec 2016 roku aktywa płynne w kwocie 88 082 tys.
zł stanowiły 36,54% aktywów netto ogółem i w całości pokrywały depozyty niestabilne
10) Bank przez cały rok posiadał łatwy dostęp do wystarczającej ilości źródeł finansowania, na
poziomie zapewniającym pokrycie aktualnego lub potencjalnego zapotrzebowania na
środki ze strony klientów (deponenci i kredytobiorcy), w tym finansowania w ciągu dnia
operacyjnego w formie debetu w rachunku bieżącym w wysokości 4 mln zł. W 2016 r Bank
łącznie przez
10 dni korzystał z debetu w rachunku bieżącym na realizację
nieprzewidzianych obciążeń rachunku bieżącego.
11) Bank nie jest uzależniony od kredytów i pożyczek międzybankowych.
12) Bank analizował poziom stabilności źródeł finansowania oraz monitorował kształtowanie
się zapadalności aktywów i pasywów w poszczególnych horyzontach czasowych, w celu
weryfikacji kwoty dostępnego finansowania w przedziałach czasowych.
13) Bank monitorował kształtowanie się wskaźników stanowiących wyznaczniki pozycji
płynności tj. współczynniki płynności, wskaźniki zabezpieczenia płynności, wskaźniki
stabilności bazy depozytowej, wskaźniki finansowania aktywów na tle ich wartości
progowych. W 2016r wskaźniki te kształtowały się na bezpiecznych poziomach
zapewniających utrzymanie płynności finansowej Banku.
14) Nie wystąpiły przekroczenia nadzorczych miar płynności oraz wewnętrznych limitów
ostrożnościowych ograniczających ryzyko płynności, a ich wykorzystanie kształtuje się na
bezpiecznym poziomie. Bank codziennie spełniał nadzorcze normy płynności.
Miary płynności
M1 Luka płynności krótkoterminowej ((A1 + A2) - B5)
M2 Współczynnik płynności krótkoterminowej ((A1 + A2) / B5)

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi
(B1 / A5)
Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o
M4 ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi
stabilnymi ((B1 + B2) / (A5 + A4))
M3

Wartość
minimalna
0,00
1,10

Wartość na
31.12.2016r
55 235,76
2,68

1,10

1,49

1,02

1,63
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15) Wskaźnik LCR stanowiący wskaźnik pokrycia przez aktywa płynne wypływów płynności
netto w warunkach skrajnych przez okres 30 dni kalendarzowych wyliczony w Banku na
dzień 31.12.2016r wyniósł 462%. Nadzorczy wymóg pokrycia wypływów netto w 2016r
wynosił 70%
16) Bank posiada plan awaryjny utrzymania płynności, który określa strategię i tryb
postępowania w przypadku niedoborów płynności w sytuacjach awaryjnych opisanych
scenariuszami warunków skrajnych, a także pozwala na uzyskanie zdolności do
kompensacji niedoborów w dłuższym horyzoncie czasu.
17) Analiza scenariusza sytuacji kryzysowej wg stanu na koniec 2016 r wykazała utrzymanie
maksymalnego okresu obsługi kasowej i bezgotówkowej klientów w sytuacji kryzysowej
przez 11 dni.
18) Bank jest obciążony ryzykiem płynności wynikającym z finansowania kredytów
długoterminowych depozytami krótkoterminowymi i średnioterminowymi. Jednak
sytuacja w obszarze płynności finansowej była stabilna i nie stwarzała zagrożenia dla
terminowej spłaty zobowiązań. Bank spełniał nadzorcze miary płynności i posiadał
wystarczający poziom aktywów płynnych. Wskaźnik płynności aktywów oraz stopień
zabezpieczenia pasywów niestabilnych aktywami płynnymi kształtowały się na wysokich
bezpiecznych poziomach. Baza depozytowa charakteryzowała się dużą stabilnością. Akcję
kredytową w pełni zabezpieczał wolumen depozytów stabilnych.

16

Urealnione zestawienie płynności
według stanu na dzień 31-12-2016
(tys. zł)
Lp

Wyszczególnienie

< = 1 m- > 1 m-ca > 3 m-cy < > 6 m-cy < > 1 rok < = > 2 lat < = > 5 lat < = > 10 lat <
ca
< = 3 m-cy = 6 m-cy
= 1 rok
2 lata
5 lat
10 lat
= 20 lat

SUMA

> 20 lat

AKTYWA BILANSOWE
I. Kasa
II. Należności od Banku Centralnego
III. Należności od podmiotów finansowych
Należności od podmiotów
IV.
niefinansowych
Należności od podmiotów sektora
V.
rządowego i samorządowego
Papiery wartościowe - wg. wartości
VI.
bilansowej
VII. Aktywa trwałe - wg wartości bilansowej
Pozostałe aktywa - wg. wartości
VIII.
bilansowej
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
OTRZYMANE
Zobowiązania pozabilansowe otrzymane
I.
o charakterze finansowym
Zobowiązania pozabilansowe otrzymane
II.
o charakterze gwarancyjnym
PASYWA BILANSOWE

241 034
8 050
0
71 081

92 848
8 050
0
49 094

6 509
0
0
0

4 583
0
0
0

9 200
0
0
0

13 480
0
0
0

29 146
0
0
0

28 703
0
0
0

17 891
0
0
0

38 673
0
0
21 987

97 655

3 073

5 689

3 863

7 660

10 399

22 216

21 656

17 891

5 209

20 154

14

820

720

1 541

3 082

6 930

7 047

0

0

32 618

32 618

0

0

0

0

0

0

0

0

10 894

0

0

0

0

0

0

0

0

10 894

583

0

0

0

0

0

0

0

0

583

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241 034

20 758

6 169

3 007

4 715

220

52

0

0

206 114

I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zobowiązania wobec podmiotów sektora
II.
finansowego

79

79

0

0

0

0

0

0

0

0

200 909

14 398

2 604

2 853

2 995

215

46

0

0

177 798

16 415

6 282

198

154

15

5

6

0

0

9 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zobowiązania wobec podmiotów sektora
III.
niefinansowego

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

I.
II.
1.
2.
3.
4.

Zobowiązania wobec podmiotów sektora
rządowego i samorządowego
Zobowiązania z tytułu sprzedanych
papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania z tytułu emisji własnych
papierów wartościowych
Pozostałe pasywa
Rezerwy
Fundusze własne oraz zobowiązania
podporządkowane
Wynik (zysk/strata) w trakcie
zatwierdzania
Wynik (zysk/strata) roku bieżącego
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
UDZIELONE
Zobowiązania pozabilansowe udzielone o
charakterze finansowym
Zobowiązania pozabilansowe udzielone o
charakterze gwarancyjnym
Wskaźniki płynności
Luka
Luka skumulowana
Wskaźnik płynności
Wskaźnik płynności skumulowany

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 366
0

0
0

3 366
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

18 560

0

0

0

0

0

0

0

0

18 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 706

0

0

0

1 706

0

0

0

0

0

13 685

13 685

0

0

0

0

0

0

0

0

5 975

5 975

0

0

0

0

0

0

0

0

7 710

7 710

0

0

0

0

0

0

0

0

80 538
62 405
6,61
2,81

340
62 745
1,06
2,54

1 577
64 322
1,52
2,47

4 485
68 807
1,95
2,42

13 260
82 068
61,37
2,69

29 094
111 162
561,09
3,29

28 703
139 865
3,88

17 891
157 756
4,25

-167 441
-9 685
0,19
0,96

II.6. Ryzyko walutowe

Ryzyko walutowe jest to ryzyko poniesienia straty z tytułu zmian kursów walutowych,
generowane przez utrzymywanie otwartych pozycji walutowych w poszczególnych walutach.
Zmienność kursów walut związana jest z czynnikami całkowicie niezależnymi od Banku.
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Zarządzanie ryzykiem walutowym polega m.in. na zawieraniu transakcji o takiej
strukturze oraz warunkach, które w najbardziej efektywny sposób zabezpieczają Bank przed
potencjalnymi stratami z tytułu zmian kursów walutowych minimalizując związane z nim
ryzyko. Podstawowym celem Banku jest utrzymywanie pozycji walutowej całkowitej w
wysokości nie przekraczającej 2% funduszy własnych, która nie wiąże się z koniecznością
utrzymywania regulacyjnego wymogu kapitałowego na ryzyko walutowe.
Zgodnie z profilem biznesowym Banku oraz strukturą jego bazy klientów, szczególny nacisk
położono na dopasowywanie oferty produktowej i kanałów zawierania transakcji do potrzeb
małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową z zagranicą.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie ryzyka walutowego
ze strategią i planem finansowym Banku oraz nad adekwatnością i skutecznością systemu
zarządzania tym ryzykiem, natomiast Zarząd Banku odpowiada za zorganizowanie
skutecznego systemu zarządzania ryzykiem walutowym, w tym wdrożenie zatwierdzonych
przez Radę Nadzorczą strategii i polityk zarządzania ryzykiem oraz procedur i limitów
ograniczających ekspozycję Banku na ryzyko walutowe.
Istotną rolę w procesie zarządzania ryzykiem walutowym pełnią ponadto:
• Komórka ds. ryzyka, która sporządza codziennie raporty pozycji walutowej Banku oraz
kwartalne raporty dla Zarządu i Rady Nadzorczej z zakresu poziomu ryzyka walutowego i
przestrzegania ustalonych limitów.
• Zespół finansowo-księgowy, który sprawuje bieżącą kontrolę nad przestrzeganiem limitów
pozycji walutowych zatwierdzonych Uchwałą Zarządu, a w przypadku ich przekroczenia
podejmuje działania w celu przywrócenia limitów do odpowiedniego poziomu.
Zarządzanie ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej odbywa się
w ramach limitów:
1) pozycji walutowej całkowitej,
2) pozycji walutowych netto w poszczególnych walutach obcych,
3) strat na utrzymywanych pozycjach walutowych z tytułu zmian kursów walutowych
w ramach stosowania metody wartości zagrożonej (VAR).
Wszystkie limity z zakresu ryzyka walutowego uchwala Zarząd Banku.
W 2016r poziom ekspozycji na ryzyko walutowe w Banku utrzymywał się na bardzo niskim
poziomie nie przekraczającym 2% funduszy własnych Banku, nie wymagającym tworzenia
wymogu kapitałowego na ryzyko walutowe.
Informacje na temat ryzyka walutowego przekazywane są w formie raportu opracowywanego
przez Komórkę ds. ryzyka. Raporty o ekspozycji Banku na ryzyko walutowe przedstawiane są
Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku w okresach kwartalnych.

II.7. Informacje w zakresie zasad zarządzania
W zakresie zarządzania na podstawie art. 111a ustawy Prawo bankowe oraz art. 435 ust 2
Rozporządzenia CRR Bank informuje, że:
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1) Członkowie Zarządu Banku nie pełnią stanowisk dyrektorskich poza Bankiem. Członkowie
Rady Nadzorczej Banku nie pełnią stanowisk dyrektorskich poza Bankiem. Przez stanowisko
dyrektorskie należy rozumieć funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej pełnione w
podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki,
o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013, lub podmiotach, w których
bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia nr
575/2013.
2) Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając według
Regulaminu działania Rady Nadzorczej oraz przyjętej „Procedury dokonywania ocen
odpowiedniości członków Zarządu”, biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji,
doświadczenia i reputacji kandydata.
3) Zgodnie z przyjętą „Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Zarządu” Rada
Nadzorcza dokonuje oceny odpowiedniości poszczególnych kandydatów na członków Zarządu
Banku, a także oceny Zarządu Banku oraz jego członków w trakcie kadencji.
4) Ocena odpowiedniości posiada charakter indywidualny i kolektywny, przy czym ocena
indywidualna dokonywana jest w odniesieniu do każdego kandydata/członka Zarządu z
osobna, natomiast ocena kolektywna dokonywana jest w stosunku do całego składu Zarządu.
5) W ramach indywidualnej oceny kandydata/członka Zarządu Rada Nadzorcza ocenia
rzeczywiste jego kwalifikacje (wiedzę, umiejętności, doświadczenie) oraz reputację, natomiast
ocena kolektywna Zarządu Banku działającego jako organ obejmuje ocenę ostrożnego i
stabilnego zarządzania Bankiem, a także ocenę reputacji Banku jako pochodnej działań i
zachowań członków Zarządu Banku.
6) W zakresie strategii zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków Zarządu Banku mają
zastosowanie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez
Komisję Nadzoru Finansowego i przyjęte przez Zarząd Banku, Radę Nadzorczą oraz Zebranie
Przedstawicieli. Dobór Członków Zarządu Banku dokonywany jest tak, aby zagwarantowany
został odpowiedni udział osób, wykazujących się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami
niezbędnymi w zarządzaniu Bankiem. Indywidualne kompetencje poszczególnych
kandydatów/członków Zarządu Banku dopełniają się, umożliwiając zapewnienie
odpowiedniego poziomu przygotowania merytorycznego do
kolegialnego zarządzania Bankiem.
7) Wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej dokonuje Zebranie Grupy Członkowskiej
zgodnie z „Regulaminem Zebrania Grupy Członkowskiej”. Zatwierdzenia kandydatów na
członków Rady Nadzorczej dokonuje Zebranie Przedstawicieli. Ocena kwalifikacji kandydatów
na członków Rady Nadzorczej dokonywana jest przez Zebranie Grupy Członkowskiej przed
dokonaniem wyboru członka. Ocena kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w czasie
sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej oraz oceny funkcjonowania Rady Nadzorczej
jako organu nadzoru dokonuje Zebranie Przedstawicieli. Zasady oceny zostały określone w
„Procedurze dokonywania ocen odpowiedniości Rady Nadzorczej”.
8) Wymogi, które powinien spełnić członek Rady Nadzorczej, obejmują:
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• kwalifikacje zawodowe – kwalifikacje teoretyczne, w tym wykształcenie, oraz kwalifikacje
nabyte w trakcie sprawowania określonych funkcji, wykonywania pracy, kwalifikacje nabyte w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym rolniczą (prowadzenie gospodarstwa
rolnego),
• reputację – tj. nieposzlakowaną opinię wynikającą z postępowania w życiu zawodowym i
osobistym oraz z odpowiedzialności karnej, administracyjnej i cywilnej.
9)Przepływ informacji dotyczących ryzyka w Banku kierowanej do Zarządu oraz Rady
Nadzorczej Banku jest sformalizowany w procedurze wewnętrznej „Instrukcja sporządzania
informacji zarządczej” (SIZ), która określa zasady raportowania, obieg informacji zarządczej,
zasady opracowywania raportów i sposób ich przekazywania odbiorcom, którymi są w
szczególności: Zarząd i Rada Nadzorcza. Systemem
informacji zarządczej objęte są wszystkie obszary działalności Banku. Umożliwia to
identyfikowanie, mierzenie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich rodzajów ryzyka w
Banku. Zakres i częstotliwość raportowania są dostosowane do rozmiarów prowadzonej
działalności i do skali narażenia na ryzyko, a także zmienności ryzyka zapewniając możliwość
podejmowania decyzji, oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko.
Wszystkie raporty z zakresu ryzyka prezentowane są na posiedzeniach Zarządu Banku przez
komórki sporządzające. Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczne
informacje na temat skali i rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank,
prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod zarządzania poszczególnymi
rodzajami ryzyka. Na podstawie tych informacji, w ramach sprawowanego nadzoru, Rada
Nadzorcza dokonuje oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem.
Częstotliwość przekazywania raportów jest zróżnicowana w zależności od przepisów
zewnętrznych, rekomendacji nadzorczych oraz bieżących potrzeb Banku. Zarząd Banku
otrzymuje raporty miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne. W sytuacjach nadzwyczajnych
związanych z ryzykiem w Banku, odpowiednie komórki organizacyjne opracowują i
przedkładają Zarządowi raporty bieżące. Opracowania mają charakter syntetyczny, zawierają
najistotniejsze informacje służące podejmowaniu decyzji przez Zarząd Banku. Rada Nadzorcza
Banku otrzymuje raporty kwartalne, półroczne lub roczne. Zakres i częstotliwość raportowania
dotyczącego ryzyk poddawane są, tak jak wszystkie inne raporty SIZ, przeglądom (co najmniej
raz do roku) pod kątem dostosowania do rozmiarów prowadzonej działalności i do skali
narażenia na ryzyko oraz zmian w przepisach, wydanych rekomendacji i zaleceń pokontrolnych
KNF.

III.

Zakres stosowania – art.436

Nie dotyczy. Bank nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji
ostrożnościowych.
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IV.

Fundusze własne – art.437

Fundusze własne dla potrzeb wyliczania adekwatności kapitałowej wyliczane są w oparciu o
postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26
czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych oraz zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
(UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. ustanawiającym wykonawcze standardy
techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy
własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (załącznik VI do rozporządzenia nr
1423/2013).
Fundusze własne Banku stanowi kapitał podstawowy Tier I. Bank nie posiada kapitału
dodatkowego Tier I i kapitału Tier II.
W skład kapitału podstawowego Tier I wchodzą:
1. kapitał rezerwowy, odpowiednio fundusz zasobowy;
2. fundusz udziałowy, zaliczany do funduszy własnych Banku na zasadach „praw
nabytych" , jest amortyzowany zgodnie z pismem KNF z dnia 3 grudnia 2013 r. znak:
DBS/DBS_W5/7177/16/52/2013. KBS według następujących zasad:
1) podstawę obliczeń stanowi kwota udziałów opłaconych przez członków Banku według stanu
na 31 grudnia 2011 r.;
2) kwota, o której mowa w ppkt.1), pomniejszona została o wszelkie wypłaty i wyksięgowania
udziałów, które były wpłacone do 31.12.2011 r.;
3) każdego roku, począwszy od początku 2014r., kwota ustalona zgodnie z ppkt.1) oraz ppkt.
2) jest amortyzowana odpowiednio: 20% w 2014 r., po 10% od 2015 r. do 2021 r, oraz
jednorazowo 10% w dniu 01.01.2022 r.,
4. Kapitał podstawowy Tier I pomniejszony jest o:
1) wartości niematerialne wycenione według wartości bilansowej;
2) inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I
5. Niezrealizowane zyski i straty na instrumentach dłużnych dostępnych do sprzedaży
ujmowane są w funduszach własnych w sposób następujący: niezrealizowane straty są
uwzględniane w kapitale Tier I w wysokości 100%, natomiast niezrealizowane zyski są
uwzględniane w kapitale Tier I w wysokości 60% (korekty regulacyjne).
Tabela nr 1 Fundusze własne w okresie przejściowym na dzień 31.12.2016r
L.p
Nazwa
Kapitał podstawowy Tier I: instrumenty i kapitały rezerwowe
3

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

4

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art..484 ust.3 i powiązane ażio
emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału podstawowego Tier I

6

Kapitał TIER I przed korektami regulacyjnymi

Kwota

17 655,45
655,98
18 311,43
21

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne
8

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

-

156,86

26

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

-

251,50

26a

Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z art..467 i
466

-

251,50
251,50
251,50
17 903,07
17 903,07
17 903,07
110 522,52

w tym: 100% filtr dla niezrealizowanej straty
28

Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier I

29

Kapitał podstawowy Tier I

45

Kapitał TIER I

59

Łączny kapitał

60

Aktywa ważone ryzykiem razem

Współczynniki kapitałowe
61

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

62

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

63

Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)

V.

14,41%
14,41%
14,41%

Wymogi kapitałowe – art.438

W ramach procesu oceny adekwatności kapitałowej, Bank dokonuje oceny czy posiadany
kapitał jest odpowiedni do skali ponoszonego ryzyka, dokonując na bieżąco identyfikacji i
oceny ponoszonego ryzyka. Proces szacowania wysokości kapitału niezbędnego do pokrycia
wszystkich istotnych rodzajów ryzyka (kapitał wewnętrzny) odbywa się w następujących
etapach:
• określenie całkowitego kapitału regulacyjnego ;
• ocena w procesie ICAAP istotności ryzyk bankowych nie w pełni ujętych w kapitale
regulacyjnym oraz pozostałych ryzyk, na które narażony jest Bank ;
• oszacowanie poziomu kapitału wewnętrznego.
Regulacje nadzorcze zobowiązują banki do utrzymywania kapitału regulacyjnego na trzy
rodzaje ryzyk bankowych: kredytowe, operacyjne i rynkowe.
W Banku nie występuje portfel handlowy, dlatego też na dzień 31 grudnia 2016 r wyliczane
były następujące regulacyjne wymogi kapitałowe:
1. ryzyko kredytowe
2. ryzyko walutowe
3. ryzyko operacyjne.
Do obliczenia wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe Bank stosuje metodę standardową
(SA), zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 2 Części III Tytuł II Rozporządzenia CRR, z
zastrzeżeniem, że przy ustalaniu wag ryzyka ekspozycji kredytowych Bank nie stosuje ocen
wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności
kredytowej ani też ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez agencje kredytów
eksportowych oraz przy obliczaniu kwot ekspozycji ważonych ryzykiem Bank nie uwzględnia
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technik redukcji ryzyka kredytowego określonych w Rozporządzeniu CRR. Wymóg kapitałowy
na ryzyko kredytowe wyliczony na dzień 31.12.2016r wyniósł 8 842 tys. zł.
Wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne Bank oblicza metodą podstawowego wskaźnika BIA
(Basic Indicator Approach), zgodnie z wytycznymi zawartymi w w art. 315-316 Rozporządzenia
CRR. Wymóg kapitałowy wyliczony na rok 2016 metodą BIA dla Banku wyniósł 1 097 tys. zł.
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego Bank oblicza metodą podstawową zgodnie z
zasadami określonymi w art.351 Rozporządzenia CRR. W 2016 r w Banku nie wystąpiła
konieczność tworzenia wymogu kapitałowego na ryzyko walutowe, ponieważ Bank
utrzymywał całkowitą pozycję walutową na poziomie nie przekraczającym 2% funduszy
własnych.
Tabela nr 2: Regulacyjny wymóg kapitałowy na dzień 31.12.2016r (w tys. zł):
Wyszczególnienie

31.12.2016

ryzyko kredytowe

8 842

ryzyko rynkowe (walutowe)

-

ryzyko operacyjne

1 097

łączny wymóg kapitałowy

9 939

Tabela nr 3: Ekspozycje podlegające ryzyku kredytowemu według rodzaju ekspozycji (w tys. zł)
całkowita ekspozycja
netto po odliczeniu
korekt wartości i
rezerw

rodzaj ekspozycji

ekspozycje bilansowe podlegające ryzyku kredytowemu
ekspozycje pozabilansowe podlegające ryzyku kredytowemu
razem

kwota ekspozycji
ważonej
ryzykiem

wymóg
kapitałowy

241 189

104 876

8 390

19 663

5 647

452

260 852

110 523

8 842

Tabela nr 4 :Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego i ryzyka kredytowego kontrahenta według
klas ekspozycji (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych
Ekspozycje wobec jednostek samorządu terytorialnego
Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego
Ekspozycje wobec instytucji

8% ekspozycji
ważonej ryzykiem
322
32
1 505

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

812

Ekspozycje detaliczne

414

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania
Ekspozycje kapitałowe

4 584
198
97

Inne pozycje

878
razem

8 842
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Tabela nr 5: Kalkulacja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego i ryzyka kredytowego
kontrahenta według wagi ryzyka kontrahenta (w tys. zł)

waga ryzyka

pierwotna wartość
ekspozycji

ekspozycja ważona
ryzykiem

8% ekspozycji ważonej
ryzykiem

0%

45 236

20%

69 248

13 850

1 108

35%

14 207

4 096

328

50%

17 169

8 585

687

75%

39 256

29 026

2 322

100%

74 107

52 046

4 164

150%

1 152

1 728

138

-

-

250%

477

1 193

95

razem

260 852

110 523

8 842

Tabela nr 6: Łączna kwota ekspozycji na ryzyko (w tys. zł) i wskaźniki kapitałowe
wyszczególnienie

31.12.2016

łączna kwota ekspozycji na ryzyko

117 835

kwota ekspozycji na ryzyko w odniesieniu do ryzyka kredytowego

110 523

kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego
kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka rynkowego (walutowe)

7 312
-

współczynnik kapitału podstawowego Tier I

14,41%

Łączny współczynnik kapitałowy

14,41%

Kapitał wewnętrzny
Bank wyznacza kapitał wewnętrzny, w ramach realizacji postanowień Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. i Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. Kapitał
wewnętrzny to szacowana kwota kapitału, niezbędna do pokrycia wszystkich
zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka, występujących w działalności Banku oraz
wpływu zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka.
W procesie oceny istotności wpływu poszczególnych rodzajów ryzyka na działalność Banku
oceniane są następujące rodzaje ryzyka: kredytowe, koncentracji zaangażowań, stopy
procentowej w księdze bankowej, operacyjne obejmujące również ryzyko systemów
informatycznych i ryzyko braku zgodności, walutowe, płynności, wyniku finansowego,
kapitałowe, pozostałe ryzyka (cyklu gospodarczego, strategiczne, utraty reputacji,
transferowe, rezydualne, modeli).
W 2016r Bank uznał za istotne następujące rodzaje ryzyka: kredytowe, koncentracji
zaangażowań, stopy procentowej w księdze bankowej, operacyjne obejmujące również ryzyko
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systemów informatycznych, ryzyko braku zgodności, walutowe, stopy procentowej w księdze
bankowej, płynności oraz kapitałowe. Ryzyka zakwalifikowane jako nieistotne są
monitorowane pod kątem oceny istotności, z uwzględnieniem zasad, zawartych w Instrukcji
oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego (ICAAP). Dla ryzyk ocenionych jako
istotne obliczane są wewnętrzne wymogi kapitałowe zgodnie z zasadami określonymi w
Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej.
Bank oblicza łączną wielkość kapitału wewnętrznego w oparciu o metodę minimalnego
wymogu kapitałowego i dokonuje agregacji kapitału regulacyjnego na poszczególne rodzaje
ryzyka. Następnie Bank ocenia, czy kapitał regulacyjny w pełni pokrywa ryzyka: kredytowe,
rynkowe i operacyjne. W przypadku uznania kapitału regulacyjnego za nie wystarczający,
tworzy dodatkowy wymóg kapitałowy w ramach szacowania kapitału wewnętrznego.
Bank wylicza kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka koncentracji dużych ekspozycji jeżeli
suma wszystkich dużych ekspozycji przekracza limit ustalony na poziomie 300% uznanego
kapitału Banku.
Bank wylicza kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka koncentracji zaangażowań obejmującego
koncentracje zaangażowań w sektor gospodarki, w przyjęte formy zabezpieczenia, w
jednorodny produkt/ instrument finansowy według następującej procedury:
• Bank wyznacza stopień koncentracji zaangażowań poprzez wyliczenie dla każdego rodzaju
koncentracji zaangażowań różnicy pomiędzy kwotą zaangażowania a ustaloną wartością
graniczną (limitem),
• kwota przekroczenia wartości granicznej przemnożona jest przez wartość odpowiadającą
średniej arytmetycznej z wag ryzyka dla zaangażowani występujących w Banku,
• zsumowane wyniki otrzymane dla każdego zaangażowania przemnożone przez wagę 8%
stanowią kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka koncentracji zaangażowań.
Wewnętrzny wymóg kapitałowy wyznaczany jest w wysokości 8% nadwyżki wyliczonych
skutków zmian wartości ekonomicznej Banku ponad 15% funduszy własnych.
Bank wyznacza kapitał wewnętrzny na pokrycie ryzyka płynności w wysokości rocznego
dodatkowego kosztu pozyskania środków w celu utrzymania nadzorczych miar płynności M2
-Współczynnika płynności krótkoterminowej i M4 - Współczynnika pokrycia aktywów
niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi
stabilnymi na minimalnym wymagalnym poziomie, przy założeniu zaistnienia sytuacji
szokowej zakładającej nagły spadek depozytów o 20% .
Bank oblicza kapitał wewnętrzny z tytułu ryzyka koncentracji funduszu udziałowego od
nadwyżki stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznym poziomem funduszu udziałowego a
kwotą stanowiącą równowartość 30% sumy funduszy podstawowych i uzupełniających, przy
zastosowaniu wagi 8%.
Wielkość kapitału wewnętrznego Banku obliczana jest jako suma wyliczonego kapitału
regulacyjnego oraz wartości wewnętrznych wymogów kapitałowych, wyznaczonych dla
istotnych rodzajów ryzyka w procesie szacowania kapitału wewnętrznego.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku kapitał wewnętrzny alokowany został na następujące rodzaje
ryzyka: kredytowe w kwocie 8 842 tys. zł, operacyjne w kwocie 1 097 tys. zł.( w 2016 roku nie
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tworzono dodatkowych wymogów kapitałowych), a relacja kapitału wewnętrznego do
funduszy własnych wyniosła 55,52 %.
Ustalone wymogi kapitałowe na poszczególne rodzaje ryzyka oraz kapitał wewnętrzny na
dzień 31.12.2016r ( w tys. zł) przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 7
rodzaj ryzyka
ryzyko kredytowe
ryzyko rynkowe

wymóg kapitałowy na
31.12.2016r
8 842
-

ryzyko operacyjne

1 097

łączny kapitał wewnętrzny

9 939

ryzyko koncentracji zaangażowań

-

ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej

-

ryzyko płynności

-

ryzyko kapitałowe

-

pozostałe ryzyka

-

kapitał wewnętrzny
fundusze własne

9 939
17 903

wykorzystanie funduszy własnych

55,52%

współczynnik kapitału podstawowego Tier 1

14,41%

współczynnik kapitału Tier 1

14,41%

całkowity współczynnik kapitałowy

14,41%

wewnętrzny współczynnik kapitałowy

14,41%

Adekwatność kapitałowa
Na dzień 31 grudnia 2016 roku Bank spełniał wszystkie wymogi w zakresie adekwatności
kapitałowej określone przepisami prawa. Całkowity współczynnik kapitałowy wyniósł 14,41%
a więc wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016r
na poziomie zalecanym przez KNF w związku z wprowadzeniem bufora zabezpieczającego tj.
wynoszącym co najmniej: 10,25% dla współczynnika kapitału Tier I i 13,25% dla całkowitego
współczynnika kapitałowego zostały utrzymane.
Fundusze własne zabezpieczają w pełni ryzyko generowane przez Bank. Przy obecnym
poziomie funduszy własnych Bank posiada możliwości rozwoju skali działalności i tym samym
wzrostu poziomu ryzyka. Wartość całkowitego współczynnika kapitałowego świadczy o
stabilnej pozycji Banku pod względem ponoszonego ryzyka w relacji do posiadanych funduszy
własnych, jednakże wzrost ryzyka z tytułu wzrostu skali działania w okresie realizacji Strategii
działania Banku na lata 2016-2020 wymagać będzie również wzrostu bazy kapitałowej.
Polityka kapitałowa uwzględnia systematyczny wzrost bazy kapitałowej poprzez przeznaczanie
80% zysku na fundusz zasobowy, co znajduje odzwierciedlenie w Planie kapitałowym na lata
2016-2020.
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VI.

Ekspozycja na ryzyko kontrahenta – art. 439
Nie dotyczy. Bank nie posiada portfela handlowego.

VII. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego – art. 441
Nie dotyczy. Bank nie jest bankiem istotnym systemowo.

VIII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego – art. 442
1. Definicja pozycji przeterminowanych i o utraconej jakości
Jako ekspozycję przeterminowaną Bank kwalifikuje każdą należność z tytułu kapitału i/lub
odsetek nie spłaconą w ciągu 7 dni od terminu płatności określonego w umowie. Definicja ta
stosowana jest do celów rachunkowości. Ekspozycje z utratą wartości są to ekspozycje
kredytowe zagrożone zaklasyfikowane do kategorii: „poniżej standardu”, „wątpliwe” i
„stracone”. Zasady dokonywania przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych w
Banku zostały opisane poniżej w pkt 2.
2. Opis strategii przyjętych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego
ryzyka kredytowego:
Zasady i tryb równoważenia skutków ryzyka, wynikającego z transakcji kredytowych, w drodze
odpowiedniej klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz tworzenia i utrzymywania rezerw
celowych w wysokości odpowiedniej do ponoszonego przez Bank ryzyka określone zostały w
„Instrukcji monitoringu ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń oraz klasyfikacji i tworzenia
rezerw celowych”. Instrukcja zawiera wytyczne zgodne z Rozporządzeniem, Bank klasyfikuje
ekspozycje kredytowe do kategorii „normalne” (N), „pod obserwacją” (Po), „poniżej
standardu”(Ps), „wątpliwe” (W) i „stracone”(S). Jeżeli Bank posiada więcej niż jedną
ekspozycję kredytową wobec jednego klienta, wszystkie ekspozycje kredytowe wobec tego
klienta klasyfikuje się do najwyższej kategorii ryzyka spośród kategorii przypisanych tym
ekspozycjom, przy czym:
 zmiana klasyfikacji kredytu detalicznego (pożyczki detalicznej) nie wpływa na
klasyfikację kredytu mieszkaniowego (pożyczki mieszkaniowej) lub kredytu
hipotecznego (pożyczki hipotecznej) oraz zmiana klasyfikacji kredytu mieszkaniowego
(pożyczki mieszkaniowej) lub kredytu hipotecznego (pożyczki hipotecznej) nie wpływa
na klasyfikację kredytu detalicznego (pożyczki detalicznej);
 zmiana klasyfikacji kredytów, o których mowa wyżej, nie wpływa na klasyfikację
ekspozycji kredytowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą tego klienta
oraz zmiana klasyfikacji ekspozycji kredytowej związanej z prowadzoną działalnością
gospodarczą klienta nie wpływa na klasyfikację kredytów, o których mowa wyżej,
udzielonych temu klientowi.
Klasyfikacja do poszczególnych grup ryzyka odbywa się wg dwóch kryteriów tj.:
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• kryterium terminowości – dotyczy wszystkich rodzajów ekspozycji kredytowych –
klasyfikacja odbywa się dwa razy w miesiącu (15-ego oraz ostatniego dnia każdego miesiąca)
Opóźnienie w spłacie części raty kapitałowej lub odsetkowej, w kwocie nie przekraczającej 200
zł, nie wymaga przeklasyfikowania ekspozycji do wyższej kategorii ryzyka i utworzenia
adekwatnej rezerwy celowej, przy czym dodatkowo wymagane jest - aby łączna kwota
opóźnienia była niższa niż wysokość jednej wymaganej raty.
• kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej – dotyczy ekspozycji kredytowych wynikających
z kredytów i pożyczek dla klientów instytucjonalnych – klasyfikacja dokonywana jest na
podstawie danych finansowych klienta aktualnych na dzień przeprowadzania klasyfikacji najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał. W przypadku ekspozycji
kredytowych spełniających łącznie następujące warunki: ekspozycja jest zaklasyfikowana do
kategorii „normalne” i kwota ekspozycji, łącznie z innymi ekspozycjami Banku wobec tego
podmiotu, nie przekracza lub stanowi równowartość 10% funduszy własnych Banku –
klasyfikacja kwartalna nie jest wymagana – Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych
w oparciu o kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej co najmniej jeden raz na rok, według
aktualnych danych na koniec dowolnego kwartału lub półrocza poprzedzającego okres
przeglądu.
Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do poszczególnych grup ryzyka wg
poniższych zasad:
RODZAJ
EKSPOZYCJI
KREDYTOWYCH
Ekspozycje kredytowe
wynikające z pożyczek i
kredytów detalicznych

KRYTERIA
KLASYFIKACJI
wg terminowości

Ekspozycje kredytowe
wynikające z pożyczek i
kredytów
mieszkaniowych

wg terminowości

RODZAJE GRUP RYZYKA BANKOWEGO /WARUNKI
KWALIFIKACJI DO TYCH GRUP
kategoria „normalne” – ekspozycje kredytowe, w przypadku
których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie
przekracza 6 miesięcy;
kategoria „stracone” – ekspozycje kredytowe spełniające
jeden z następujących warunków:
1. ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w
spłacie kapitału lub odsetek wynosi powyżej 6
miesięcy,
2. ekspozycje kredytowe dotyczące klientów, w stosunku do
których Bank złożył wniosek o wszczęcie
postępowania egzekucyjnego,
3. ekspozycje kredytowe kwestionowane przez klientów na
drodze postępowania sądowego,
4. ekspozycje kredytowe dotyczące klientów, których
miejsce zamieszkania (pobytu) jest nieznane i których
majątek nie został ujawniony
kategoria „normalne” – ekspozycje kredytowe, w przypadku
których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie
przekracza 1 miesiąca;
kategoria „pod obserwacją” – ekspozycje kredytowe, w
przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek
wynosi powyżej 1 miesiąca i nie dłużej niż 3 miesiące;
kategoria „poniżej standardu” – ekspozycje kredytowe, w
przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek
wynosi powyżej 3 miesięcy i nie dłużej niż 6 miesięcy;
kategoria „wątpliwe” – ekspozycje kredytowe, w przypadku
których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek wynosi
powyżej 6 miesięcy i nie dłużej niż 12 miesięcy;

28

Pozostałe ekspozycje
kredytowe

wg terminowości
oraz wg sytuacji
ekonomicznofinansowej klienta

kategoria „stracone” – ekspozycje kredytowe spełniające
jeden z następujących warunków:
1. ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w
spłacie kapitału lub odsetek wynosi powyżej 12
miesięcy,
2. ekspozycje kredytowe dotyczące klientów, w stosunku do
których Bank złożył wniosek o wszczęcie
postępowania egzekucyjnego,
3. ekspozycje kredytowe kwestionowane przez klientów na
drodze postępowania sądowego,
4. ekspozycje kredytowe dotyczące klientów, których
miejsce zamieszkania (pobytu) jest nieznane i których
majątek nie został ujawniony
kategoria „normalne” – ekspozycje kredytowe, w przypadku
których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie
przekracza 1 miesiąca oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa
klienta nie budzi obaw;
kategoria „pod obserwacją”:
1. ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w
spłacie kapitału lub odsetek przekracza 1 miesiąc i nie
przekracza 3 miesięcy oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa
klienta nie budzi obaw, lub
2. ekspozycje kredytowe, które ze względu na m. in. ryzyko
regionu, państwa, branży, grupy klientów, grupy produktów
wymagają szczególnej uwagi, gdyż istnieje obawa, że klient
może utracić zdolność do terminowej obsługi ekspozycji
kredytowej,
3. ekspozycje kredytowe wobec klientów:
• dla których stwierdzono niekorzystne tendencje
kształtowania
się
wielkości
wskaźników
ekonomicznofinansowych na tle średnich wskaźników dla
danej branży z uwzględnieniem sezonowości w prowadzonej
działalności,
• rozpoczynających działalność gospodarczą i ponoszących
okresową planowaną stratę, pod warunkiem, że strata nie
narusza w sposób istotny ich kapitałów;
• ekspozycje kredytowe udzielone zgodnie z art.70 ust.2 i 4
ustawy Prawo bankowe na podstawie biznes planu/ projekcji
finansowej;
kategoria „poniżej standardu” – ekspozycje kredytowe:
1. w przypadku, których opóźnienie w spłacie kapitału lub
odsetek wynosi powyżej 3 miesięcy i nie dłużej niż 6
miesięcy,
2. klientów, których sytuacja ekonomiczno-finansowa może
stanowić zagrożenie dla terminowej spłaty należności;
kategoria „wątpliwe” – ekspozycje kredytowe:
1. w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub
odsetek wynosi powyżej 6 miesięcy i nie dłużej niż 12
miesięcy,
2. klientów, których sytuacja ekonomiczno-finansowa ulega
znacznemu pogorszeniu, a zwłaszcza gdy ponoszone straty w
sposób istotny naruszają ich kapitały;
kategoria „stracone” – następujące ekspozycje kredytowe:
1. ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w
spłacie kapitału lub odsetek wynosi powyżej 12 miesięcy,
2. ekspozycje kredytowe klientów, w stosunku do których
ogłoszono upadłość lub w stosunku do których nastąpiło
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otwarcie likwidacji, z wyjątkiem gdy następuje ona na
podstawie przepisów ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji,
3. ekspozycje kredytowe klientów, przeciwko którym Bank
złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
4. ekspozycje kredytowe kwestionowane przez klientów na
drodze postępowania sądowego,
5. ekspozycje kredytowe klientów, których miejsce pobytu
lub prowadzenia działalności jest nieznane i których majątek
nie został ujawniony,
6. ekspozycje kredytowe klientów, których sytuacja
ekonomiczno-finansowa pogorszyła się w sposób
nieodwracalny, uniemożliwiający spłatę długu.

Bank tworzy rezerwy celowe w wysokości co najmniej:
• 1,5% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych wynikających z
pożyczek i kredytów detalicznych zaklasyfikowanych do
kategorii „normalne”;
• 1,5% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych
do kategorii „pod obserwacją”;
• 20% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do
kategorii „poniżej standardu”;
• 50% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do
kategorii „wątpliwe”;
• 100% podstawy tworzenia rezerw celowych od ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych
do kategorii „stracone”.
Rezerwy celowe są tworzone, aktualizowane co do wysokości oraz rozwiązywane:
z uwzględnieniem kryterium terminowości – najpóźniej w ostatnim dniu kończącym kwartał;
• z uwzględnieniem kryterium sytuacji ekonomiczno-finansowej – najpóźniej w ostatnim dniu
miesiąca kończącego kwartał, w którym dokonano przeglądu ekspozycji kredytowych i - w
przypadku korzystania z prawa do pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw - przeglądu
zabezpieczeń,
• w przypadku korzystania z prawa do pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw - z
uwzględnieniem kryterium limitu pomniejszeń – najpóźniej w ostatnim dniu kwartału
 przypadku spłaty ekspozycji kredytowej Bank dokonuje aktualizacji poziomu rezerwy
celowej utworzonej na tę ekspozycję najpóźniej w ostatnim dniu kwartału, w którym
nastąpiła spłata.
Podstawą tworzenia rezerw celowych – jest wartość bilansowa ekspozycji kredytowej bez
uwzględniania utworzonych rezerw celowych, ale z uwzględnieniem przewidywanej, w
związku z restrukturyzacją zadłużenia, kwoty umorzenia części ekspozycji kredytowej oraz
udzielone zobowiązania pozabilansowe w przypadku, gdy postanowienia umowy:
• nie gwarantują Bankowi swobody w podjęciu decyzji o uruchomieniu środków w ramach
zobowiązania, lub
• nie uzależniają uruchomienia środków w ramach zobowiązania od terminowej obsługi już
wykorzystanej części i niebudzącej obaw sytuacji
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ekonomiczno-finansowej dłużnika w przypadku, gdy wymagane jest stosowanie tego
kryterium, lub
• nie uzależniają uruchomienia środków w ramach zobowiązania od złożenia zabezpieczeń
wymienionych w załączniku nr 2 do RMF z dnia 16.12.2008 r., umożliwiających pomniejszenie
podstawy tworzenia rezerw celowych o kwotę odpowiadającą uruchamianym środkom lub
klasyfikowanie ekspozycji kredytowej w kategorii „normalne”.
W celu określenia korekt z tytułu ryzyka kredytowego w Banku obowiązuje „Instrukcja
monitoringu
ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń oraz klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych”
Bank nie stosował Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w związku z czym nie
wyznaczał całkowitej kwoty ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez
uwzględniania skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, ani średniej kwoty ekspozycji w
danym okresie z podziałem na różne kategorie ekspozycji.
3.W zakresie rozkładu geograficznego ekspozycji (art.442 pkt. d) Bank informuje, że zgodnie
zapisami Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających, Bank posiada ustawowo określony miejscowy zakres swej działalności. Jest to
województwo małopolskie. Teren działania Banku charakteryzuje się podobnymi
uwarunkowaniami – są to sąsiadujące ze sobą gminy położone głównie na terenie powiatu
nowotarskiego.

Tabela nr 8 Całkowita kwota ekspozycji według klas ekspozycji z uwzględnieniem kwot ekspozycji wobec MSP
przed i po zastosowaniu współczynnika korygującego MŚP ( w tys. zł)

Klasa ekspozycji

całkowita
kwota
ekspozycji*

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub
banków centralnych

32 211

Ekspozycje wobec jednostek samorządu
terytorialnego

20 154

Ekspozycje wobec podmiotów sektora
publicznego

w tym
ekspozycje
wobec MŚP

kwota ekspozycji
ważonej
ryzykiem przed
zastosowaniem
współczynnika
wsparcia MŚP

4 031

kwota
ekspozycji
ważonej
ryzykiem po
zastosowaniu
współczynnika
wsparcia MŚP

kwota wymogu
kapitałowego

-

-

4 031

322

1 700

400

400
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Ekspozycje wobec instytucji

71 487

18 810

18 810

1 505

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

19 294

13 324

10 152

812

5 170

5 170

414

66 499

57 299

4 584

Ekspozycje detaliczne
Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na
nieruchomościach

11 580

7 175
87 254

46 564
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Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie
zobowiązania
Ekspozycje kapitałowe
Inne pozycje
razem

1 896

2 472

2 472

198

1 210

1 210

1 210

97

18 471

10 979

10 979

878

122 894

110 523

8 842

260 852

58 144

* całkowita ekspozycja netto po uwzględnieniu korekt wartości i rezerw

Tabela nr 9 Całkowita wartość ekspozycji netto dla każdej klasy ekspozycji wg stanu na 31.12.2016r (dane w
tys. zł)

Klasa ekspozycji

wartość
ekspozycji
netto

średnia wartość
ekspozycji
netto w 2016r

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub
banków centralnych

32 211

26 163

Ekspozycje wobec jednostek samorządu
terytorialnego

20 154

17 235

1 700

1 700

Ekspozycje wobec instytucji

71 487

55 937

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

19 294

26 078

7 175

7 777

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na
nieruchomościach

87 254

79 926

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie
zobowiązania

1 896

1 952

Ekspozycje kapitałowe

1 210

1 210

18 471

17 205

260 852

235 183

Ekspozycje wobec podmiotów sektora
publicznego

Ekspozycje detaliczne

Inne pozycje
razem

Tabela nr 10 Struktura ekspozycji według okresów zapadalności w podziale na istotne kategorie
należności ( w tys. zł)
Rodzaj ekspozycji

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

termin

wartość

avista

8 167

1-30 dni

3 313

1-3 miesięcy

6 308

3-6 miesięcy

4 311

6-12 miesięcy

8 798

1-3 lat

12 174

3-5 lat

8 152

5-10 lat

10 901

10-20 lat

6 046

powyżej 20 lat
razem

68 172
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avista
1-30 dni

Ekspozycje detaliczne

49
772

1-3 miesięcy

1 253

3-6 miesięcy

1 480

6-12 miesięcy

2 778

1-3 lat

8 599

3-5 lat

6 355

5-10 lat

12 008

10-20 lat

12 806

powyżej 20 lat
razem

3 221
49 321

Tabela nr 11 Struktura należności z rozpoznaną utratą wartości i przeterminowane w rozbiciu na
kategorie ekspozycji kredytowych według stanu na dzień 31.12.2016r

L.p.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Rodzaj ekspozycji
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-należności normalne
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-Kredyty
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-Kredyty przeterminowane
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-rezerwy
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-korekta
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-odsetki
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-należności pod obserwacją
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-Kredyty
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-Kredyty przeterminowane
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-rezerwy
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-korekta
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-odsetki
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-należności zagrożone
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-Kredyty
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-Kredyty przeterminowane
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-rezerwy
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-korekta
Ekspozycje wobec przedsiębiorców-odsetki
Ekspozycje detaliczne-należności normalne
Ekspozycje detaliczne-Kredyty
Ekspozycje detaliczne-Kredyty przeterminowane
Ekspozycje detaliczne-rezerwy
Ekspozycje detaliczne-korekta
Ekspozycje detaliczne-odsetki
Ekspozycje detaliczne-należności pod obserwacją
Ekspozycje detaliczne-Kredyty
Ekspozycje detaliczne-Kredyty przeterminowane
Ekspozycje detaliczne-rezerwy
Ekspozycje detaliczne-korekta
Ekspozycje detaliczne-odsetki
Ekspozycje detaliczne-należności zagrożone
Ekspozycje detaliczne-Kredyty
Ekspozycje detaliczne-Kredyty przeterminowane
Ekspozycje detaliczne-rezerwy

w tys. zł

19 293,61
6,08
-

111,51
64,75
8,74
7 237,96
6,39
64,08
14,32
1,03
-
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3.1

3.2

3.1

Ekspozycje detaliczne-korekta
Ekspozycje detaliczne-odsetki
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-należności normalne
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-Kredyty
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-Kredyty przeterminowane
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-rezerwy
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-korekta
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-odsetki
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-należności pod obserwacją
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-Kredyty
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-Kredyty przeterminowane
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-rezerwy
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-korekta
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-odsetki
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-należności zagrożone
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-Kredyty
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-Kredyty przeterminowane
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-rezerwy
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-korekta
Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach-odsetki

87 096,85
134,45
154,41
104,31
1,58
0,01
658,15
2 168,15
794,94
1 581,27
235,81

IX Aktywa wolne od obciążeń – art. 443
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).
Tabela nr 12 Informacja o obciążeniach aktywów ( wartość bilansowa w tys. zł)
Aktywa

wartość bilansowa
aktywów obciążonych

wartość bilansowa aktywów
nieobciążonych

kredyty na żądanie

-

135

Instrumenty udziałowe

-

1 210

dłużne papiery wartościowe
w tym: wyemitowane przez sektor
instytucji rządowych i samorządowych

-

32 618

-

13 614

w tym: wyemitowane przez instytucje
finansowe

-

19 003

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na
żądanie

-

117 809

w tym: kredyty hipoteczne

-

82 048

Inne aktywa

-

89 264

Według stanu na 31.12.2016r Bank nie posiadał aktywów obciążonych.
34

X Korzystanie z ECAI – art. 444
Nie dotyczy. Bank nie korzysta z ratingów.

XI Ekspozycja na ryzyko rynkowe – art. 445
rodzaj wymogu
wymóg zgodnie z art.. 92 ust. 3 lit. b
wymóg zgodnie z art.. 92 ust. 3 lit. c - ryzyko walutowe

wymóg kapitałowy
nie dotyczy
0

W Banku nie występuje portfel handlowy. Bank wyznacza wymóg wyłącznie na ryzyko
walutowe.

XII. Ekspozycja na ryzyko operacyjne – art. 446
Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są przez Bank metodą wskaźnika
bazowego (art. 315-316 Rozporządzenia ). Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na
dzień 31.12.2016 wynosi 1 097 tys. zł.
Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego - zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane
w rejestrze zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2016 roku podane są w poniższej tabeli.

klasa zdarzeń

wartość straty w tys. zł

oszustwa wewnętrzne

-

oszustwa zewnętrzne

-

zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy

3,55

klienci, produkty i praktyki operacyjne

-

szkody związane z aktywami rzeczowymi

5,15

zakłócenia działalności banku i awarie systemów

3,68

wykonanie transakcji, dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi

8,61

razem

20,99

Suma strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego w 2016r wyniosła 20 989 zł i stanowiła 0,78%
zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą maksymalnego poziomu ryzyka operacyjnego
(apetytu na ryzyko). Na łączną kwotę strat składa się 405 zarejestrowanych zdarzeń.
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Bank realizuje proces zarządzania ryzykiem operacyjnym, w ramach tego procesu identyfikuje
się zdarzenia ryzyka operacyjnego i dokonuje się ewidencjonowania i analizy przyczyn
występowania zdarzeń związanych z ryzykiem operacyjnym. W przypadku konieczności
podejmowane są działania ograniczające ryzyko obejmujące zmianę procesów wewnętrznych
Banku, organizacji wewnętrznej, sposobu dokonywania kontroli wewnętrznej, a także
organizacja odpowiednich szkoleń dla pracowników.

XIII. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w
portfelu handlowym – art. 447
Bank posiada 645 380 sztuk akcji Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. o łącznej wartości 1 210
493 zł.

XIV. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom
nieuwzględnionym w portfelu handlowym – art. 448
Przez pojęcie ryzyka stopy procentowej rozumieć należy niebezpieczeństwo negatywnego
wpływu zmian zewnętrznych (rynkowych) stóp procentowych na wyniki finansowe oraz w
konsekwencji na kształtowanie się poziomu funduszy własnych Banku.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku realizowane jest dla czterech
podstawowych kategorii ryzyka stopy procentowej:
1. ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania – wyraża się w zagrożeniu przychodów
odsetkowych Banku w sytuacji niekorzystnych zmian stóp procentowych lub istotnej zmiany
struktury przeszacowania pozycji w bilansie, powodującej zmiany w wyniku z tytułu odsetek i
jest rezultatem różnic w czasie pomiędzy wystąpieniem zmian stóp procentowych aktywów i
pasywów, a także zobowiązań pozabilansowych. Wynika to z posiadania przez Bank aktywów
i pasywów o różnych okresach przeszacowania stóp procentowych. Dla instrumentów o
zmiennym oprocentowaniu, termin przeszacowania jest zbieżny z najbliższym,
prawdopodobnym (możliwym) terminem zmiany ich oprocentowania, dla instrumentów o
stałej stopie procentowej jest to termin wymagalności / zapadalności.
2. ryzyko bazowe – wynika z niedoskonałego powiązania (korelacji) stóp procentowych
instrumentów generujących przychody i koszty odsetkowe, nawet w sytuacji gdy instrumenty
te mają jednakowe okresy przeszacowania,
3. ryzyko opcji klienta – wynika z wpisanych w produkty bankowe opcji klienta, które mogą
być zrealizowane w następstwie zmian stóp procentowych. Instrumenty zawierające opcje
klienta obejmują kredyty dające kredytobiorcy prawo spłaty przed terminem części lub całości
kredytu oraz różnego typu depozyty, pozwalające deponentom wycofać środki w dowolnym
36

momencie. Opcje klienta są na ogół realizowane, gdy stanowi to korzyść dla ich posiadacza i
nie jest korzystne dla sprzedającego opcje,
4. ryzyko krzywej dochodowości – polega na zmianie relacji pomiędzy stopami procentowymi
dotyczącymi tego samego indeksu lub rynku, a odnoszącymi się do różnych terminów
przeszacowania.
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej prowadzone jest w ramach obowiązującej Strategii
zarządzania ryzykiem oraz Polityki zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Bank posiada
ponadto, przyjętą uchwałą Zarządu Banku Instrukcję zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
która określa zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przekroczenia limitów,
obejmujące m.in. zasady informowania organów Banku o niedotrzymaniu wartości
granicznych oraz wskazujące komórki odpowiedzialne za podjęcie działań ograniczających
narażenie na ryzyko do akceptowalnych poziomów.
Pomiar ekspozycji na ryzyko stopy procentowej dokonywany jest z wykorzystaniem:
1. analiz luki niedopasowania terminów przeszacowania;
2. symulacji możliwego wpływu zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Banku;
3. analiz luki ryzyka bazowego i ryzyka opcji klienta;
4. analiz wpływu zmiany stóp procentowych na wartość kapitału Banku.
Z punktu widzenia udziału w wyniku odsetkowym i funduszach własnych Banku, za
najistotniejsze w działalności Banku należy uznać ryzyko terminów przeszacowania i ryzyko
bazowe.
Łączne niedopasowanie pomiędzy aktywami i pasywami oprocentowanymi na dzień
31.12.2016r wynosi 7 648 tys. zł (wskaźnik luki 0,03), co oznacza, że występuje ogółem luka
dodatnia, przeszacowaniu w okresie do 12 miesięcy może ulec 99,1 % aktywów oraz 100%
pasywów.
Zmiana wyniku odsetkowego na skutek istniejącego niedopasowania pomiędzy aktywami
i pasywami wrażliwymi uwzględniając jednocześnie ryzyko przeszacowania oraz ryzyko
bazowe, a więc nierównomierne zmiany oprocentowania aktywów i pasywów w Banku, przy
założonej zmianie stóp procentowych NBP o 1 pp., wyniesie 893,3 tys. zł, stanowiąc 5%
funduszy własnych; biorąc pod uwagę wyliczenie zmiany wyniku odsetkowego przy ryzyku
niedopasowania terminów przeszacowania na poziomie 114,5 tys. zł (przy założonym
jednoczesnym spadku wszystkich stóp procentowych w Banku o 1 pp.), samo ryzyko bazowe,
rozumiane jako nierównomierna zmiana oprocentowania aktywów i pasywów Banku, daje
spadek wyniku odsetkowego w wysokości łącznej 778,8 tys. zł . Niekorzystnym byłby nagły
spadek stóp procentowych o 2 pp. (test warunków skrajnych- stress test) - zmiana dochodu z
tytułu ryzyka przeszacowania i ryzyka bazowego łącznie wyniosłaby -2 256,1 tys. zł, stanowiąc
12,6% funduszy własnych;
Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że potencjalne straty z tytułu ryzyka stopy
procentowej mają pokrycie w funduszach własnych alokowanych na to ryzyko.
Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez system limitów i odpowiednie
kształtowanie struktury aktywów i pasywów Banku. Wszystkie limity związane z ryzykiem
stopy procentowej monitorowane są przez Komórkę ds. ryzyka. Każdorazowe przekroczenie
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limitu skutkuje opracowaniem informacji w tym zakresie dla Zarządu Banku. W 2016 r limity
dla ryzyka stopy procentowej były przestrzegane.
W związku z niewystępowaniem aktywów o nieokreślonym terminie zapadalności, Bank nie
określa zasad ograniczania tego ryzyka po stronie aktywnej bilansu. W pasywach do pozycji o
nieokreślonym terminie wymagalności zalicza się:
1. środki na rachunkach bieżących podmiotów gospodarczych,
2. środki na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych osób fizycznych,
3. środki na rachunkach bieżących jednostek samorządu terytorialnego.
Bank ogranicza ryzyko związane z możliwością nadmiernego odpływu środków o
nieokreślonym terminie wymagalności, poprzez świadczenie kompleksowych usług
związanych z obsługą rachunków bieżących.
Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z kwartalną częstotliwością. Wyniki
pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są
Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku.

XV. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne – art. 449
Nie dotyczy. Bank nie posiada pozycji sekurytyzacyjnych.

XVI. Polityka w zakresie wynagrodzeń – art. 450
Zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz
szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania
przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania
polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w
banku oraz na podstawie pisma KNF z dnia 23.12.2011 r. do osób zajmujących stanowiska
kierownicze zaliczono tylko członków Zarządu.
Procedury regulujące ustalenie polityki zmiennych wynagrodzeń uchwala Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej.
Uwzględniając wielkość Banku, ryzyko związane z prowadzoną działalnością, wewnętrzną
organizację oraz charakter, skalę i stopień złożoności działalności, w Banku nie powoływano
komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. Bank nie korzystał z konsultanta zewnętrznego w zakresie
ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń. W 2016r Rada Nadzorcza omawiała zagadnienia
dotyczące polityki wynagrodzeń na jednym posiedzeniu.
Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z wynagrodzenia stałego, które wypłacane jest
w okresach miesięcznych oraz wynagrodzenia zmiennego – premii, nagród z podziału
nadwyżki bilansowej.
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Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę nakład pracy
osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz sytuację ekonomiczną Banku.
Oceny efektów pracy Członków Zarządu dokonuje wyłącznie Rada Nadzorcza Banku w oparciu
o wyniki Banku, biorąc pod uwagę następujące parametry: zysk brutto, zwrot z kapitału
własnego (ROE) , jakość portfela kredytowego, współczynnik wypłacalności.
Wynagrodzenie zmienne może być przyznane, gdy w każdym roku z ostatnich trzech lat oraz
w bieżącym okresie plan w zakresie w/w parametrów jest zrealizowany co najmniej w 90%.
Stosując zasadę proporcjonalności, wypłata wynagrodzenia zmiennego nie podlega
odroczeniu, chyba że łączna kwota premii uznaniowej przekroczy 2% funduszy własnych.
W poniższej tabeli została przedstawiona informacja o sumie wypłaconych w 2016r
wynagrodzeń osobom zajmującym stanowiska kierownicze w rozumieniu uchwały 258/2011
KNF.
stanowiska kierownicze

stałe składniki

zmienne składniki

ilość osób

338 522

145 725

3

pozostali pracownicy zajmujący stanowiska
kierownicze zgodnie z uchwała 258/2011
KNF

0

0

0

obszar działalności

Zarząd

inne osoby istotnie
wpływające na ryzyko

razem

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

484 247

nie dotyczy

484 247

członkowie Zarządu

działalność operacyjna

zarządzanie bankiem

wyszczególnienie
liczba osób otrzymujących wynagrodzenie stałe

Zarząd

inne osoby istotnie
wpływające na
ryzyko

razem

3

0

3

338

nie dotyczy

338

3

nie dotyczy

3

146

nie dotyczy

146

0

nie dotyczy

0

wartość odpraw (w tys. zł)

brak wypłat

nie dotyczy

brak wypłat

najwyższa wypłata odprawy (w tys. zł)

brak wypłat

nie dotyczy

brak wypłat

wysokość wynagrodzeń stałych (w tys. zł)
liczba osób otrzymujących wynagrodzenie zmienne
wysokość wynagrodzeń zmiennych wypłaconych w gotówce* (w tys. zł)
liczba osób uzyskujących odprawy w związku z zakończeniem pracy

* wypłaty wynagrodzeń zmiennych w 2016r nie podlegały odroczeniu
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XVII. Dźwignia finansowa – art. 451

Dźwignia finansowa oznacza względną – w stosunku do funduszy własnych Banku – wielkość
posiadanych przez Bank aktywów, zobowiązań pozabilansowych oraz zobowiązań
warunkowych dotyczących płatności lub dostawy lub dostarczenia zabezpieczenia, z
uwzględnieniem zobowiązań z tytułu otrzymanych środków finansowych, zaciągniętych
zobowiązań, umów dotyczących instrumentów pochodnych lub umów z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu, lecz z wyjątkiem zobowiązań, które można wyegzekwować wyłącznie
w przypadku likwidacji Banku;
Wskaźnik dźwigni oblicza się jako iloraz kapitału Tier I Banku i miary ekspozycji całkowitej
Banku i wyraża się jako wartość procentową, gdzie miara ekspozycji całkowitej oznacza sumę
wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów i pozycji pozabilansowych nieodliczonych
przy wyznaczaniu miary kapitału Tier I.

wyszczególnienie

31.12.2016

kapitał Tier 1

17 903

miara całkowita ekspozycji
korekty w okresie przejściowym
wskaźnik dźwigni

248 698
-

157
7,20%

XVIII. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego
– art. 452
Nie dotyczy. Bank nie stosuje metod IRB.

XIX. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego – art. 453
1. Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej nie stosuje kompensowania pozycji bilansowych i
pozabilansowych.
2. Zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi:
Ogólne zasady dotyczące zabezpieczeń określone zostały w obowiązującej w Banku „Polityce
kredytowej” oraz „Instrukcji zarządzania ryzykiem kredytowym”. Szczegółowe warunki
dotyczące zasad ustalania form zabezpieczeń, ustalania ich wartości, ewidencjonowania,
pełnego katalogu prawnych form zabezpieczeń, wymogów dokumentacyjnych i zasad
postępowania pracowników określa „Instrukcja prawnych form zabezpieczenia
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wierzytelności” oraz „Instrukcja monitoringu ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń oraz
klasyfikacji tworzenia rezerw celowych”.
Wartość zabezpieczeń jest w całym okresie kredytowania monitorowana. Zasady, według
jakich prowadzony jest w Banku monitoring, określa obowiązująca w Banku „Instrukcja
monitoringu ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń oraz klasyfikacji tworzenia rezerw
celowych”
Na podstawie w/w regulacji – w Banku obowiązują następujące zasady dotyczące wyceny
zabezpieczeń i zarządzania nimi:
Proponowane przez kredytobiorcę zabezpieczenie nie jest substytutem zdolności kredytowej.
Jeżeli wiarygodność klienta stoi pod znakiem zapytania, nawet propozycja złożenia płynnego
zabezpieczenia nie jest decydująca dla pozytywnej decyzji kredytowej.
Bank podejmując decyzję o zaangażowaniu kredytowym dąży do uzyskania pełnego
zabezpieczenia o jak najwyższej jakości. Jakość zaproponowanych zabezpieczeń Bank ocenia
według ich płynności, aktualnej wartości rynkowej oraz ich wpływu na wysokość ewentualnie
tworzonych rezerw celowych.
Ustanawiane zabezpieczenia korespondują z poziomem ryzyka, związanego z ekspozycją
kredytową.
W celu zmniejszenia ekspozycji Banku na ryzyko kredytowe, przy ustanawianiu prawnego
zabezpieczenia stosuje się zasadę dywersyfikacji, zarówno w zakresie zabezpieczeń
rzeczowych, jak i osobistych.
W przypadku zmiany klasyfikacji należności do wyższej kategorii ryzyka dąży się do
wzmocnienia zabezpieczeń, w szczególności umożliwiających całkowite pomniejszenie
podstawy naliczania rezerw celowych.
Podstawowymi formami zabezpieczenia, ustanawianymi obowiązkowo w Banku są:
1) weksel in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku, gdy kredytobiorca
posiada rachunek bankowy i o ile nie narusza to zawartych wcześniej przez kredytobiorcę
umów.;
O ile regulacje wewnętrzne Banku nie stanowią inaczej, stosowana jest zasada aby ekspozycja
kredytowa była zabezpieczona co najmniej w 100%.
W przypadku detalicznych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych wyłącznie w formie
pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym oraz obowiązkowo weksla
własnego in blanco Bank uznaje, że wymóg w/w jest spełniony.
Bank dopuszcza angażowanie się, w detaliczne ekspozycje kredytowe niezabezpieczone
rozumiane wyłącznie jako ujemne saldo w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym do
wysokości akceptowalnej przez Bank .
Dla detalicznych ekspozycji kredytowych w Banku przyjmuje się obowiązkowo
pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku (gdy dłużnik posiada
rachunek bankowy, o ile nie narusza to zawartych wcześniej przez dłużnika umów) oraz weksel
własny in blanco z wystawienia kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.
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Nie dopuszcza się udzielania kredytu mieszkaniowego zabezpieczanego na majątku nie
stanowiącym własności kredytobiorcy.
W przypadku zabezpieczeń osobistych bezwzględnie wymaga się od osoby fizycznej (również
występującej w roli poręczyciela) oświadczenia o stanie majątkowym. Prawne zabezpieczenie
wierzytelności Banku stanowi potencjalne źródło spłaty tej wierzytelności. Z tego względu
wartość rynkowa przyjętych zabezpieczeń jest systematycznie aktualizowana przez
pracowników Banku, w ramach prowadzonego monitoringu oraz adekwatna do poziomu
ryzyka transakcji kredytowej.
Oceniając przedmiot zabezpieczenia uwzględnia się wartość zabezpieczenia możliwą do
uzyskania podczas ewentualnego postępowania windykacyjnego, biorąc pod uwagę
ograniczenia prawne, ekonomiczne oraz inne mogące wpływać na rzeczywistą możliwość
zaspokojenia się Banku.
W sposób szczególny traktowane są ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie
(zgodnie z wymogami Rekomendacji S), w przypadku których analizie poddawane jest
dodatkowo ryzyko związane z wartością nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Dla
ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie analizowane jest ryzyko nie tylko
dłużnika, ale również ryzyko związane z nieruchomością.
Analizując ryzyko związane z nieruchomością bierze się pod uwagę:
• rodzaj i przedmiot zabezpieczenia;
• miejsce Banku w kolejności zaspokajania się z zabezpieczenia;
• wpływ zużycia technicznego przedmiotu zabezpieczenia na jego wartość;
• koszty utrzymania zabezpieczenia i jego egzekucji, w tym koszty ewentualnego przejęcia i
zbycia przedmiotu zabezpieczenia.
Stosowanym przez Bank wskaźnikiem do oceny adekwatności zabezpieczenia hipotecznego,
jest wskaźnik LtV wyrażający stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.
Bank bada poziom LtV przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu oraz monitoruje jego
poziom w całym okresie kredytowania.
Bank dokonuje wyliczenia wartości bieżącego wskaźnika LtV przynajmniej raz w roku.
Monitorowanie zmian wysokości wskaźnika LtV ma na celu umożliwienie szybkiego
reagowania przez Bank na wzrost wartości wskaźnika LtV, a zwłaszcza przekroczenia
maksymalnej wysokości określonej dla Banku tj.: dla całego portfela: 80 % - z zastrzeżeniem,
iż przy zastosowaniu zabezpieczeń na nieruchomościach komercyjnych poziom LtV nie
powinien przekraczać 75%.
Polityka Banku w zakresie ustalania wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
ekspozycji kredytowych ma charakter ostrożnościowy.
Każdorazowo przed przyjęciem zabezpieczeń rzeczowych pracownicy Banku zobowiązani są
do weryfikacji proponowanych zabezpieczeń i dokumentów. W przypadku przyjmowania
zabezpieczenia kredytu w formie poręczenia, zdolność kredytowa poręczyciela jest
analizowana w/g tych samych zasad jak kredytobiorcy oraz podlega monitorowaniu w całym
okresie kredytowania.
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Szczegółowy sposób określania wyceny poszczególnych form zabezpieczenia - z
uwzględnieniem zasad wskazanych powyżej – opisany został w „Instrukcji prawnych form
zabezpieczenia wierzytelności”
Prawne zabezpieczenia wierzytelności Banku podlegają ewidencji w systemie finansowoksięgowym zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Pracownicy Banku odpowiedzialni za prawidłową ewidencję zabezpieczeń zobowiązani są do
bieżącej aktualizacji danych, w szczególności w zakresie ważności zabezpieczenia oraz wartości
rynkowej.
Umowy prawnych form zabezpieczeń są regularnie monitorowane pod kątem ekonomicznym
i prawnym.
3. Opis głównych rodzajów zabezpieczeń przyjętych przez daną instytucję
Bank dopuszcza przyjęcia na zabezpieczenie -następujące formy zabezpieczenia:
• weksel własny in blanco,
• kaucja pieniężna,
• blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
• pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
• poręczenie wg prawa cywilnego
 poręczenie wekslowe,
• gwarancja,
• przelew wierzytelności na zabezpieczenie,
• cesja praw z indywidualnych umów ubezpieczenia,
• przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku/przeniesienie
własności,
• przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości/ przeniesienie
własności,
• zastaw rejestrowy,
• hipoteka ,
• hipoteka przymusowa,
• przystąpienie do długu,
• przejęcie długu,
Przyjmuje się wyłącznie zabezpieczenia, których termin rozliczenia względem zabezpieczanej
ekspozycji jest taki sam lub dłuższy niż termin tej ekspozycji.
Podstawowy podział zabezpieczeń dokonywany jest w oparciu o kryterium zakresu
odpowiedzialności dłużnika:
• zabezpieczenia osobiste, które charakteryzują się odpowiedzialnością osobistą osoby dającej
zabezpieczenie, całym jej majątkiem do wysokości zadłużenia (w szczególności poręczenie wg
prawa cywilnego, weksel własny in blanco, poręczenie wg prawa wekslowego, przystąpienie
do długu),
 zabezpieczenia rzeczowe, które ograniczają odpowiedzialność osoby dającej
zabezpieczenie do poszczególnych składników jej majątku, ale dają wierzycielowi
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pierwszeństwo zaspokojenia z obciążonej rzeczy przed wierzycielami osobistymi dłużnika
( w szczególności kaucja, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie, hipoteka).
4. Bank nie dokonuje transakcji na instrumentach pochodnych .
5. Informacje na temat koncentracji ryzyka rynkowego lub kredytowego w ramach podjętych
działań w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego – informacje dotyczące ryzyka
koncentracji w pojedynczym instrumencie zabezpieczającym:
limit (% uznanego
kapitału)

stan
koncentracji na
31.12.2016

blokada środków

5%

0,00%

cesja wierzytelności

10%

2,61%

hipoteka kaucyjna na nieruchomości mieszkalnej

100%

48,66%

hipoteka kaucyjna na nieruchomości niemieszkalnej

100%

37,05%

hipoteka na nieruchomości mieszkalnej

300%

272,55%

hipoteka na nieruchomości niemieszkalnej

200%

136,52%

5%

0,22%

100%

5,42%

przewłaszczenie rzeczy ruchomych

2%

1,90%

ubezpieczenie kredytu

2%

0,03%

poręczenie wekslowe

250%

216,83%

zastaw rejestrowy

15%

3,44%

rodzaj zabezpieczenia

inne formy zabezpieczeń
poręczenie wg prawa cywilnego

XX. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do
ryzyka operacyjnego
Nie dotyczy. Bank nie stosuje metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka
operacyjnego.

XXI. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego
Nie dotyczy. Bank nie stosuje wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego .
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Załącznik nr 1
Opis systemu zarządzania
(informacje objęte art. 111 a ust 4 Ustawy Prawo bankowe)

System zarządzania ryzykiem
1. System zarządzania ryzykiem – to system funkcjonujący w ramach systemu zarządzania w
Banku, który ma na celu uzyskanie w zmieniającym się otoczeniu prawnym i ekonomicznym:
1) odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, wyrażanego przez nieprzekraczanie przyjętego
apetytu na ryzyko,
2) odpowiedniej rentowności działalności biznesowej.
2. W celu zapewnienia skutecznego i ostrożnego zarządzania Bankiem Zarząd:
1) opracowuje i wdraża odpowiednie środowisko zarządzania ryzykiem, obejmujące strukturę
organizacyjną, narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem, system informacji zarządczej, a
także odpowiednie zarządzanie kadrami,
2) kształtuje i dba o odpowiednią kulturę organizacyjną zorientowaną na efektywne
zarządzanie ryzykiem,
3) opracowuje i wdraża formalnie przyjęty proces identyfikacji, pomiaru, limitowania,
raportowania i kontroli podejmowanego ryzyka.
4) zasady i mechanizmy tworzące system zarządzania ryzykiem są opracowywane i uchwalane
przez Zarząd i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Banku w formie strategii/polityk/.
3. Podstawowym dokumentem określającym sposób zarządzania ryzykiem w Banku jest
„Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka” przygotowana przez Zarząd i
zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku, która określa :
1) zasady polityki Banku w zakresie ryzyka,
2) organizację zarządzania ryzykiem,
3) profil ryzyka - aktualną i docelową strukturę ryzyka, apetyt/tolerancję na ryzyko,
4) zasady kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzania ryzykiem.
Strategia jest zgodna z celami strategicznymi i ogólnymi zamierzeniami Banku w zakresie
zarządzania ryzykiem, zawartymi w .„Strategii działania Banku na lata 2016-2020”.
Szczegółowe zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka bankowego określają
odnoszące się do nich, obowiązujące w Banku wewnętrzne akty prawne, w szczególności
polityki i instrukcje.
5. Na proces zarządzania ryzykiem składają się następujące elementy :
1) identyfikacja ryzyka – polega na rozpoznaniu aktualnych i potencjalnych źródeł zagrożeń
związanych z ryzykiem oraz oszacowaniu wielkości potencjalnego wpływu danego rodzaju
ryzyka na sytuację finansową Banku. W ramach identyfikacji ryzyka określane są te rodzaje
ryzyka, które uznawane są za istotne w działalności Banku, a także sporządza się prognozy i
plany uwzględniające przewidywany poziom ryzyka;
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2) pomiar ryzyka – pomiar ryzyka obejmuje definiowanie miar ryzyka adekwatnych do
rodzaju, istotności ryzyka i dostępności danych oraz dokonanie kwantyfikacji ryzyka za
pomocą zdefiniowanych miar;
3) ocena/szacowanie ryzyka - polega na określeniu siły wpływu lub zakresu ryzyka z punktu
widzenia realizacji celów zarządzania ryzykiem. W ramach pomiaru ryzyka przeprowadza się
testy warunków skrajnych na podstawie założeń zapewniających rzetelną ocenę ryzyka,
4) monitorowanie ryzyka – polega na monitorowaniu odchyleń realizacji od prognoz lub
założonych punktów odniesienia (np. limitów, wartości progowych, planów, pomiarów z
poprzedniego okresu, wydanych rekomendacji i zaleceń). Monitorowanie ryzyka odbywa się z
częstotliwością adekwatną do istotności danego rodzaju ryzyka oraz jego zmienności,
5) raportowanie ryzyka – polegające na cyklicznym informowaniu organów Banku o wynikach
pomiaru ryzyka, podjętych działaniach i rekomendacjach działań. Zakres, częstotliwość oraz
forma raportowania są dostosowane do szczebla zarządczego odbiorców,
6) stosowanie mechanizmów kontrolujących i ograniczających ryzyko, działania zarządcze polega w szczególności na wydawaniu przepisów wewnętrznych, określaniu poziomu
tolerancji na ryzyko poprzez ustalanie wysokości limitów i wartości progowych, wydawanie
zaleceń, podejmowanie decyzji o wykorzystywaniu narzędzi wspierających zarządzanie
ryzykiem. Celem podejmowania działań zarządczych jest kształtowanie procesu zarządzania
ryzykiem oraz ograniczanie poziomu ryzyka.
7) kontrola wewnętrzna - obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania
Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny; celem kontroli
jest ujawnienie niedoskonałości systemu, błędów procesu zarządzania ryzykiem,
niedoskonałości procedur w obszarach ryzyka oraz proponowanie możliwych do zastosowania
rozwiązań poprawiających jakość działania systemów i procesów zarządzania ryzykiem.
6. Proces zarządzania ryzykiem, w szczególności częstotliwość pomiaru, monitorowania i
raportowania danego rodzaju ryzyka, jest odpowiedni do skali działalności oraz do istotności,
skali i złożoności danego ryzyka.
Metody zarządzania ryzykiem oraz systemy pomiaru ryzyka są dostosowane do skali i
złożoności ryzyka, aktualnie prowadzonej i planowanej działalności Banku oraz otoczenia, w
którym Bank działa i są okresowo weryfikowane i walidowane.
8. Proces zarządzania danym rodzajem ryzyka oraz adekwatnością kapitałową jest
uregulowany, adekwatnie do stopnia złożoności i istotności tego ryzyka, w politykach
zarządzania danym rodzajem ryzyka, w polityce kapitałowej w Banku oraz w innych
wewnętrznych aktach prawnych Banku, zaakceptowanych przez Zarząd Banku i/lub Radę
Nadzorczą Banku.
9. Bank dokonuje cyklicznej i incydentalnej (w przypadkach nagłej zmiany poziomu ryzyka)
identyfikacji istotności ryzyka obciążającego działalność. Przy określaniu kryteriów uznawania
danego rodzaju ryzyka za istotne uwzględniany jest wpływ danego rodzaju ryzyka na wynik
finansowy i kapitały (fundusze) Banku.
10. W Banku obowiązują wewnętrzne limity dotyczące poszczególnych rodzajów ryzyka, które
Bank uznaje za istotne i mierzalne, których wysokość jest dostosowana do akceptowanego
46

przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku (apetytu/tolerancji na ryzyko).
Szczegółowe zasady ustalania i aktualizacji wewnętrznych limitów oraz ich wysokość akceptuje
Zarząd. Ustalanie, przestrzeganie i monitoring wewnętrznych limitów ma na celu ograniczanie
ekspozycji na ryzyko, a także wykrywanie przypadków niepożądanego wzrostu ryzyka.
11. Bank opracowuje plany awaryjne na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, które
mogą szczególnie istotnie wpłynąć na funkcjonowanie Banku, w szczególności plany awaryjne
wymagane przez przepisy zewnętrzne.
12. Bank wdraża i utrzymuje system informacji zarządczej zapewniający otrzymywanie przez
Radę Nadzorczą, Zarząd, a także odpowiednie komórki i jednostki organizacyjne aktualnej
informacji o ryzyku zidentyfikowanym w obecnej lub przyszłej działalności Banku, charakterze,
skali i złożoności ryzyka oraz działaniach podejmowanych w ramach zarządzania tym ryzykiem.
13. W procesie wprowadzania nowych produktów Bank analizuje w szczególności zgodność z
przyjętymi strategiami i politykami Banku, rozpoznaje rodzaje ryzyka związane z wdrożeniem
produktu, uwzględnia produkt w metodach identyfikacji i pomiaru ryzyka, ustalania limitów
wewnętrznych, zasad raportowania oraz zatwierdzania przez Zarząd Banku.
14. Bank alokuje zasoby niezbędne do efektywnego zarządzania ryzykiem, zapewnia
adekwatny poziom merytoryczny pracowników wykonujących czynności związane z
zarządzaniem ryzykiem, w szczególności poprzez rekrutację osób o odpowiednich
kompetencjach oraz zapewnienie pracownikom szkoleń w zakresie zarządzania ryzykami.
15. Pracownicy uczestniczący w procesie zarządzania ryzykiem są zobowiązani do
zapoznawania się z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi zarządzania ryzykiem oraz ich
przestrzegania.
16. W procesie zarządzania ryzykiem w Banku uczestniczą następujące organy, jednostki i
komórki organizacyjne:
1) Rada Nadzorcza -sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem oraz ocenia jego
adekwatność i skuteczność na podstawie cyklicznych raportów ryzyka oraz wyników kontroli
wewnętrznej, zatwierdza dokumenty strategiczne i polityki w obszarze zarządzania ryzykiem;
zatwierdza strukturę organizacyjną Banku uwzględniającą wielkość ponoszonego ryzyka;
zatwierdza poziom tolerancji/ apetyt na ryzyko.
2) Zarząd - odpowiada za opracowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych dotyczących
systemu zarządzania ryzykiem, w tym strategii zarządzania ryzykiem , a także za
zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem; wprowadza
zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną Banku, dostosowaną do wielkości
ponoszonego ryzyka; zapewnia, że system zarządzania ryzykiem jest skuteczny – to znaczy, że
proces zarządzania tym ryzykiem jest realizowany w sposób poprawny na każdym etapie, tj.
etapach: identyfikacji, oceny, kontroli i zapobiegania, monitorowania i raportowania;
podejmuje decyzje dotyczące organizacji i działania procesów zarządzania ryzykiem; zapewnia
zasoby niezbędne do skutecznego zarządzania ryzykiem; podejmuje działania celem
weryfikacji, wprowadzania niezbędnych korekt i udoskonaleń tego systemu, w tym regulacji
wewnętrznych dotyczących tego systemu; podejmuje działania zmierzające do redukcji
ryzyka, w przypadkach jego nadmiernego wzrostu; okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej
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syntetyczną informację na temat profilu ryzyka (struktury i wielkości ryzyka), na które
narażony jest Bank.
3) Prezes Zarządu - nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. W zakresie
swoich zadań związanych z nadzorem nad zarządzaniem ryzykiem istotnym, Prezes Zarządu
odpowiada za funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem w obrębie całego Banku, w tym
za funkcjonowanie systemu informacji Zarządczej w zakresie ryzyka w całym Banku.
4) Komórka ds. ryzyka - odpowiada za identyfikację czynników i źródeł ryzyka; przetwarzanie
danych o ryzyku, pomiar, ocenę oraz cykliczne monitorowanie i raportowanie poziomu ryzyka;
pomiar i ocenę adekwatności kapitałowej; przygotowywanie rekomendacji dla Zarządu Banku
dotyczących akceptowalnego poziomu ryzyka; udział w opracowywaniu przepisów
wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem i adekwatnością kapitałową; Komórka
monitoruje mechanizmy kontrolne ustanawiane w ramach kontroli ryzyka, a także kontroluje
przestrzeganie limitów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przyjętego w Banku apetytu na
ryzyko.
5) komórka ds. zgodności - ma za zadanie zapewnienie zgodności obowiązujących w Banku
regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania poszczególnymi ryzykami z przepisami
prawa, identyfikowanie ryzyka braku zgodności w szczególności poprzez analizę przepisów
prawa regulacji wewnętrznych Banku, standardów rynkowych, przeprowadzanie
wewnętrznych postępowań wyjaśniających, ocenianie ryzyka braku zgodności, sporządzanie i
przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi okresowych sprawozdań z zakresu ryzyka
braku zgodności, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej instytucjonalnej sprawowanej
przez Bank Zrzeszający oraz kontroli funkcjonalnej.
6) audyt wewnętrzny - ma za zadanie kontrolę i ocenę efektywności działania systemu
zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie regularnych przeglądów prawidłowości
przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem obowiązujących w Banku; dostarcza obiektywnej
oceny adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania, w tym ocenia
zgodność działań wszystkich jednostek i komórek (w tym komórki ds. ryzyka, komórki ds.
zgodności) z polityką Banku oraz innymi regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa.
7) pozostałe komórki i jednostki Banku - mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w formie wewnętrznych regulacji i zaleceń,
uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia zdarzeń generujących
ryzyko oraz raportowania tych zdarzeń. Kadra kierownicza ma za zadanie kontrolę
funkcjonalną przestrzegania wewnętrznych regulacji Banku w zakresie poszczególnych
rodzajów ryzyka przez podległych im pracowników.
17.System zarządzania ryzykiem podlega cyklicznym przeglądom zarządczym w celu
dostosowania do skali i struktury ekspozycji na ryzyko (profilu ryzyka) z uwzględnieniem:
efektywności systemu zarządzania ryzykiem, aktualności wysokości strategicznych limitów
tolerancji na ryzyko bankowe,
zmian w strategii i działalności biznesowej, mających wpływ na poziom ryzyka w Banku,
aktualnej struktury organizacyjnej, w szczególności wyznaczonej do zarządzania ryzykiem,
zgodności z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania ryzykiem.
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Informacja na temat ogólnego profilu ryzyka Banku, zawierająca kluczowe wskaźniki i dane
liczbowe dotyczące ryzyka zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.
System kontroli wewnętrznej
System kontroli wewnętrznej – to system funkcjonujący w ramach systemu zarządzania w
Banku, na który składa się:
1) środowisko kontroli wewnętrznej,
2) ocena ryzyka nieosiągnięcia celów systemu kontroli wewnętrznej, procedury i mechanizmy
kontrolne zapewniające osiąganie celów systemu
kontroli wewnętrznej,
3) monitorowanie stopnia osiągnięcia celów systemu kontroli wewnętrznej,
4) raportowanie.
System kontroli wewnętrznej w Banku jest dostosowany do struktury organizacyjnej,
wielkości i profilu ryzyka oraz do skali działalności Banku.
System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Banku.
Za funkcjonowanie i nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej w Banku odpowiedzialny jest
Prezes Zarządu Banku.
Odpowiedzialność za zorganizowanie i prawidłowe działanie systemu kontroli wewnętrznej
ponosi Zarząd Banku. Poszczególni Członkowie Zarządu odpowiadają za funkcjonowanie
kontroli wewnętrznej, w podległych im pionach działalności Banku.
W Banku obowiązuje „Regulamin kontroli wewnętrznej”, który jest zatwierdzony przez
Zarząd i Radę Nadzorczą Banku.
Wyniki kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego są przedmiotem analizy i oceny
Zarządu Banku. Wnioski wynikające z analiz i ocen wyników kontroli wewnętrznej Zarząd
Banku uwzględnia w bieżącej działalności.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania - tj.
systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność,
efektywność i skuteczność .
Polityka wynagrodzeń
Bank realizuje politykę wynagradzania, której zasady określono w „Polityce zmiennych
składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze”.
Realizacja polityki wynagrodzeń ma na celu:
1. określenie zasad ustalania zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej, zwanym dalej
„Bankiem”, wymienionych w uchwale 258/2011 KNF z dnia 04 października 2011r.,
2. wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęcanie do
podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez radę
nadzorczą skłonność do ryzyka banku,
3. wspieranie realizacji strategii działalności oraz ograniczanie konfliktu interesów.
Zasadami polityki objęte są wynagrodzenia pracowników, których działalność zawodowa ma
istotny wpływ na profil ryzyka Banku, tj. członkowie Zarządu, oraz osoby na stanowiskach
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kierowniczych wymienione w jej treści. Stosując zasadę proporcjonalności oraz w związku z
tym, że w Banku wszystkie istotne decyzje podejmowane są przez Zarząd Banku, do stanowisk
kierowniczych w rozumieniu „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących
stanowiska kierownicze” w 2016 roku zaliczani byli tylko Członkowie Zarządu Banku.
Celem polityki jest ugruntowanie skłonności kadry zarządzającej – poprzez zastosowane
mechanizmy wynagradzania - do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Banku, do
ochrony interesów klientów oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko.
Wynagrodzenie zmienne nie może być wyższe niż 70 % wynagrodzenia stałego wypłaconego
w okresie, za który wypłacane jest wynagrodzenie zmienne.
Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę nakład pracy
osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz sytuację ekonomiczną Banku.
Oceny efektów pracy Członków Zarządu dokonuje wyłącznie Rada Nadzorcza Banku w oparciu
o wyniki Banku, biorąc pod uwagę następujące parametry: zysk brutto, zwrot z kapitału
własnego, jakość portfela kredytowego, współczynnik wypłacalności. Ocenie podlega stopień
wykonania wymienionych parametrów w odniesieniu do planu finansowego Banku na dany
rok.
Wynagrodzenie zmienne może być przyznane, gdy w każdym roku z ostatnich trzech lat oraz
w bieżącym okresie plan w zakresie parametrów, o których mowa w ust. 10 jest zrealizowany
co najmniej w 90%.
Wynagrodzenia zmiennego nie przyznaje się lub zmniejsza się je proporcjonalnie za okres, w
którym Bank prowadzi działalność ze stratą.
Stosując zasadę proporcjonalności, wypłata wynagrodzenia zmiennego nie podlega w Banku
odroczeniu.
Rada Nadzorcza opiniuje i monitoruje wynagrodzenie zmienne osób zajmujących stanowiska
kierownicze biorąc pod uwagę zarządzanie ryzykiem oraz zachowanie zgodności działania
Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń na bieżąco jest informowana o poziomie ryzyka
Banku oraz na bieżąco monitoruje poziom ryzyka umożliwiający zastosowanie zasad
wynikających z „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń”.
Rada Nadzorcza nadzoruje stosowanie przez Bank polityki wynagrodzeń i corocznie ocenia
prawidłowość jej stosowania, przedstawiając Zebraniu Przedstawicieli raport z oceny
funkcjonowania w Banku polityki wynagradzania.
Informacja o powołaniu komitetu ds. wynagrodzeń
Uwzględniając - zgodnie z przepisami Ustawy Prawo bankowe - wielkość Banku, ryzyko
związane z prowadzoną działalnością, wewnętrzną organizację oraz charakter, skalę i stopień
złożoności działalności, Bank nie powołuje komitetu ds. wynagrodzeń.
Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych
w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku są objęci oceną w zakresie wiedzy, umiejętności
i doświadczenia odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im
obowiązków.
50

Zebranie Przedstawicieli zgodnie z przyjętą i zatwierdzoną „Procedurą dokonywania ocen
odpowiedniości członków Rady Nadzorczej” dokonuje oceny odpowiedniości członków Rady
Nadzorczej, która ma charakter uprzedni (przed powołaniem) i następczy (w trakcie pełnienia
funkcji).
Rada Nadzorcza zgodnie z przyjętą „Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków
zarządu” dokonuje oceny odpowiedniości Członków Zarządu.
W wyniku oceny stwierdzono, że Zarząd oraz wszyscy członkowie Zarządu działając
kolektywnie dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym prowadzenia
działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych.
Skład i zasady funkcjonowania
Zarządu, a także profesjonalizm i etyka osób wchodzących w jego skład nie budzą wątpliwości.
Wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej zgodnie z dokonaną w 2016 roku oceną
spełniają wymagania określone art. 22aa Ustawy Prawo bankowe.
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Załącznik nr 2
Informacja na temat profilu ryzyka

W 2016r nie wystąpiły istotne zmiany w profilu ryzyka Banku. Bank nie podejmował nowych
rodzajów działalności, nie zidentyfikowano nowych rodzajów ryzyka w działalności Banku.
Podejmowane przez Bank działania zapewniały stabilny i zrównoważony rozwój. Bank nie
posiada portfela handlowego, nie przeprowadza transakcji pochodnych obarczonych ryzykiem
rynkowym. Występujące w Banku ryzyko wynika ze standardowych produktów bankowych.
Stosowana strategia, polityki i metody zarządzania ryzykami, w tym poziom limitów
dopuszczalnej ekspozycji na ryzyko zapewniały prowadzenie bezpiecznej i rentownej
działalności.
Profil ryzyka w Banku wyznaczają zaakceptowane przez Radę Nadzorczą w Planie
ekonomiczno-finansowym wskaźniki charakteryzujące ogólny poziom ryzyka (apetyt na
ryzyko) dla poszczególnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w Banku i uznanych jako
istotne. Według stanu na dzień 31.12.2016r Bank w swojej działalności nie przekroczył
zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą wskaźników poziomu ryzyka (apetytu na ryzyko), a
także zewnętrznych norm ostrożnościowych.
Wskaźniki wyznaczające profil ryzyka Banku:
plan na
31.12.2016

realizacja na
31.12.2016

Udział kredytów w sumie bilansowej

58,04%

84,15%

Wskaźnik pokrycia kredytów funduszami

14,88%

102,11%

Udział kredytów zagrożonych w kredytach
ogółem

2,30%

107,39%

0,43

86,05%

M1

29,00

190,48%

M2

1,90

141,14%

M3

1,40

106,28%

M4

1,37

119,16%

Wskaźnik płynności bieżącej (1M)

2,60

108,08%

LCR

2,30

200,87%

NSFR

1,25

73,60%

Ryzyko kredytowe

Średni wskaźnik LtV (bieżący)
Ryzyko płynności

Ryzyko stopy procentowej
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Wynik z tytułu odsetek

5 083 zł

115,28%

2,75%

97,82%

Koszty ryzyka operacyjnego w stosunku do 15 %
funduszy własnych Banku

0,80%

20,00%

Wskaźnik rotacji kadr

2,00%

90,00%

9,00

85,22%

30,00 zł

65,17%

Marża procentowa
Ryzyko operacyjne

Ryzyko walutowe
Skala działalności walutowej jako % aktywów
Pozycja całkowita
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Załącznik nr 3
Oświadczenie Zarządu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej niniejszym oświadcza, że ustalenia
opisane w „Informacji podlegającej ujawnieniu” są adekwatne do stanu faktycznego, a
stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii
ryzyka Banku.

imię i nazwisko

stanowisko

data i podpis

Halina Szewczyk

Prezes Zarządu

07.04.2017 …………………………………

Danuta Zagata

Wiceprezes Zarządu

07.04.2017 …………………………………

Jolanta Żegleń

Wiceprezes Zarządu

07.04.2017 ………………………………..

54

