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I. WPROWADZENIE
Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy z siedzibq w Strzelcach Opolskich, ul. Gogoliriska 2, prezentuje
informacje o charakterze jakoSciowym i iloSciowym dotycz4ce adekwatnoSci kapitalowej
wg stanu nadzien3I.I2.20l8 roku.

1.1. Informacje ogrflne o Banku

Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy powstal 15.04.1950 r., przyjmuj4c rrazwQ Gminna Kasa
Sp6ldzielcza w LeSnicy z odpowiedzialnoSci4 udzialami. Powy2sze stwierdzono na podstawie
protokolu Zgromadzenia Zalo2ycielskiego Sp6ldzielni. Bank w obecnym stanie prawnym jako
Sp6tdzielnia zostal wpisany do Krajowego Rejestru S4dowego przez S4d Rejonolvy w Opolu,
pod numerem KRS 0000067776 nadanym w dniu 03 grudnia 2001 roku. Bankowi nadano numer
statystyczny REGON: 000504806 orzv numer identyfikacji podatkowej NIP: 75600051,72.
W 2018 roku Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy prowadzil dzialalnoSi w ramach struktury
organizacyjnej:

l) Centrala w Strzelcach Opolskich,4T-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogoliriska2;
2) Oddzial w Strzelcach Opolskich,4T-100 Strzelce Opolskie, ul. Gogoliriska2;
3) Oddzial w LeSnicy, 47-150 Le5nica, Plac Narutowicza9;
4) Oddzial w Uje2dzie, 47 -143 Ujazd, ul. 3-go Maja 14;
5) Oddzial w Dobrodzieniu, 46-380 Dobrodzieri, ul. Oleska 12;

6) Oddzial w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. Wyzwolenia 4;
7) Oddzial w Glucholazach,4S-340 Glucholazy,ul. Prymasa Stefana Wyszyriskiego 6;

8) Oddzial w Opolu, 45-072 Opole, ul. Reymonta 30;
9) Filia w Zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice, ul. Fabryczna24;
10)Filia w Chrz4stowicach, 46-053 Chrz4stowice, ul.,Ozimska 37a;

1 I ) Filia w Izbicko, 47 -180 Izbicko, ul. Powstaric6w Sl4skich 8;

12)Filia w Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 50B;
13)Filia w Pawonkowie, 42-772 Pawonk6w,:ul. Zawadzkiego 9;
14)Filia w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Drzymily 2;
15) Filia w Prudniku , 48-200 Prudnik, ul. Ratuszowa2A;
l6)Filia w Glucholazach,4S-340 Glucholazy, Rynek 34;
17)Punkt Kasowy w Glucholazach,4S-340 Glucholazy, ul' Wieniawskiego 1.

W 2018 roku Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy kontynuowal dzialalnoSi w plac6wkach,

kt6re funkcjonowaly juaw 2017 r.
Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Sp6ldzielczoSci S.A. w Warszawie na mocy umowy
zrzeszenia z dnia 27.03.2002 r. W dniu 31 grudnia 2015 r. Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy
przystqpil do Sp6tdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz podpisal Umowg Systemu

Ochrony Zrzeszenia BP S .

Depozyty zgromadzone w Banku objgte s4 gwarancj4 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dodatkowo zabezpieczeniem akcji depozytowej jest podpisana przez Bank Umowa Systemu

Ochrony Zrzeszenia BP S .

Podstaw4 prawn4 prowadzonej przez Bank dzialalnoSci byly:
l) Ustawa Prawo Bankowe 2dnia29.08.1997 r. (tekst jednolity DzU.22018 r.,poz.2187);
2) Ustawa Prawo Sp6ldzielcze z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity DzU. z 2018 r., poz-

1285);
3) Ustawa z dnia 07.12.2000 r. o funkcjonowaniu bank6w sp6ldzielczych, ich zrzeszaniu

sig i bankachzrzeszaj4cych ( Dz.U. 22018 r.,poz.613);



4) Ustawa z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie

gwalantowania depozyt6w oraz przymusowej restrukturyzacii (Dz'U' 22017 r' poz'

re37);
5) Statut Banku Sp6ldzielczego w Le5nicy, kt6rego nowy tekst uchwalono uchwal4

Zebrania przedsiawicieli z dnia 23.05.2018 r. Statut ten zostal zarejestrowany w KRS

przezs4d Rejonowy w opolu postanowieniemz dnia 31.07.2018 r.

ZaV,r e s prze dmi otowy prowad zonej dzialalno Sci b ankowej obej mowal :

1) przyjmowanie wklad6w pienigZnych platnych na Z4danie lub z nadej5ciem oznaczonego

ierminu oraz prowadzenie rachunk6w tych wklad6w;

2) prowadzenie innych rachunk6w bankowych;
3) udzielanie kredyt6w;
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;
5) przepro wadzanie bankowych rozliczen pienigZnych;

6) udzielanie po?yczek pienigznych;
7) operacje czekowe i wekslowe;
8) wydawanie kart platniczych oraz wykonywanie operacji przy

9) nabywanie i zbywanie wierzytelnoSci pienig2nych;

l0)przechowywanie przedmiot6w i papier6w wartoSciowych

ich uzyciu;

oraz udostgpnianie skrytek

sejfowych;
I l) udzielanie i potwierdzaniaporEczeh;
12)prowadzenie skupu i sprzedazy wartoSci dewizowych;
l3ipo6redniczenie w dokony.waniu przekaz6w pienighnych oraz rczliczen w obrocie

dewizowym. Przekazy pienigzne dokonywane s4 za poSrednictwem Banku

Zrzeszaj4cego.
Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy na dzieh 31.12.2018 roku nie posiadal udzial6w

w podmiot ach zalehnych nie obj gtych konsolidacj 4.

1.2. Podstawa sporz4dzenia informacji z zakresu Polityki informacyjnej

Niniejszy dokument stanowi realizacjE postanowief Polityki Informacyjnej Banku

Sp6ldzielczego w LeSnicy oraz zapis6w:
1. Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE)

nr 57512013 2dnia26.06.2013 r.,zwanego dalej Rozporz4dzeniem w sprawie wymog6w

ostroznoSciowych dla instltucji kredytowych i firm inwestycyjnych;
2. Rozporz4dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.

ustanawiaj4ce wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymog6w dotyczqcych

ujawniania informacji na temat funduszy wlasnych instytucji zgodnie z tozporzqdzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013;

3. Ustawy Prawo bankowe;
4. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostroZno3ciowym nad systemem

finansowym i zaruqdzaniu kryzysowym w systemie finansowym;
5. Rekomendacji M, dotycz1ca zarz4dzania ryzykiem operacyjnym w bankach stanowi4ca

zal4cznlk do uchwaly nr 8/2013 Komisj i Nadzoru Finansowe go z dnia 8 stycznia 2013 r .;

6. Rekomendacji P, dotycz4ca zarz4dzania ryzykiem plynnoSci finansowej bank6w Komisji
Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2015 r.

Bank dokonuje ujawnienia informacji o charakterze jakoSciowym i ilo6ciowym dotycz4cych
profilu ryzyka, funduszy wlasnych, wymog6w kapitalowych, polityki w zakresie wynagrodzeri

oraz innych informacji zawartych w niniejszym dokumencie zwanym dalej ,,Informacja
o charakterze ilo5ciowym i jakoSciowym dotycz4ce adekwatnoSci kapitalowej Banku

Sp6ldzielczego w Lesnicy podlegaj4ca ujawnieniom na dzieh3I.l2.20I8 roku."



Bank prezentuje wszystkie poni2sze informacje na podstawie danych w ujgciu indywidualnym'

Informacjg objgte wymogami Rozporz4dzenia prezentowane s4 za okres od 1 stycznia 2018 r'

do 31 grudnia 2018 r.

Bank w zakresie ujawnianych informacji nie uznal informacji za nieistotne, zaslrzehone

lub poufne od ujawnienia kt6rych by odst4pil'

Informacje ilosciowe wyrzvone s4 w tysi4cach zlotych ( o ile nie wskazano inaczej)'

ROZPORZADZENIA

W Banku funkcjonuj e zorganizowany proces zatzqdzania ryzykiem, w kt6rym uczestnicz4

organy Banku, 
- 

t<omorti 
- 

organizacyjne otaz pracownicy . zatz4dzanie ryzykiem jest

zorganizowane w spos6b uioZtiwiajacy zapobieganie konfliktom interes6w pomigdzy

praJownikami, czy tez kom6rkami organizacyinymi Banku'

w procesi e zarz4dzania ryzykiem strategictnl cete okresla Rada Nadzorcza, kt6ra ocenia

skutecznoS 6 dzialafr Zarz4du Banku, maJ4cych na celu zapewnienie efektywnoSci procesu

zarz4dzariaryzYktem.

W procesie zarz4dzariaryzykiemw Banku uczestnicz4nastgpuj4ce organy' jednostki i kom6rki

or ganizacyjne, do podstawowych ich zadan nale2q:

1. Rada Nadzorcza:
1) zatwierdzastrategig dzialaniaBanku orazzasady ostro2nego i_stabilnego zarz}dzxia,

obejmuj4ce ^igiry innymi: specyfikg i profil dzialalnoSci' mozliwy

do zaakceptowania og6lny poziom ryzyka Banku, zalohenia polityki w zakresie

ryzyka:
2) iatwierdza procedury dotycz4ce proces6w szacowania kapitalu wewngtrznego'

planowania i zarz4dzania kapitalowe go ;

3) zatwierdza strukturg oryaiizacyjn4 eunk, dostosowan4 do wielko6ci i profilu

ponoszonego rYzYka;
4) sprawuj e iudiOr- nad zgodnosci4 polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka

ze strategi4i planem finansowym Banku;

5) zapewnii 
'wyb6r czlonk6w zarz4du posiadaj4cych odpowiednie kwalifikacje

do sprawow ania Wznaczonych im funkcji;
6) sprawuje nadz6r nad wprowadzeniem systemu zarz4dzania ryzykiem wystgpul4cym

w dzialalnoSci Banku oraz ocen\a adekwatnoS6 i skutecznoSl tego systemu, gl6wnie

poprzez zapoznawarLie sig z informacjami dotycz}cymi oceny naraaenia Banku

ra poszczeg6lne rodzaje tyzyka i na ich- podstawie dokonuje oceny stopnia

efektywno5ci i adekwat noSci zan4dzania ry zykiem;

7) ocenia, czy dzialania Zarz4du w zakresie kontroli nad dzialalno5ci4 Banku

s4 skuteczne.
2. Komitet AudYtu:

1) monitoruje:
a) proces sPrawozdawczoSci

sprawozdari fi nansowYch;

Bank nie sporzqdza skonsolidowane go sprawozdania fi nansowe go.

finansowej, na podstawie wynik6w badania



b) skutecznoS6 system6w kontroli wewngtrznej i system6w zarzydzania

ryzykiem oraz audytu wewngtrznego, w tym w zakresie sprawozdawczoici
finansowej;

c) wykonywanie czynnoSci rewizji finansowej, \ry szczeg6lnoSci
przeprowadzania przez firmg audytorsk4 badania, z uwzglgdnieniem
wszelkich wniosk6w i ustaleri Komisji Nadzoru Audytowego wynikaj4cych
z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2) kontroluje i monitoruje niezalelnoS6 bieglego rewidenta i firmy audytorskiej, w
szczeg6lnoSci w przypadku, gdy na rzecz Banku Swiadczone sq przez firmE
audytorsk4 inne ustugi ni| badanie;

3) informuje Radg Nadzorcz4 o wynikach badania oraz wyjaSnia, w jaki spos6b
badanie to przyczynilo sig do rzetelnoSci sprawozdawczo5ci finansowej w Banku,
atakae jakabyta rola Komitetu Audytu w procesie badania;

4) dokonuje oceny niezalehno6ci bieglego rewidenta;
5) vryraZa zgodE na Swiadczenie przez bieglego rewidenta, dozwolonych uslug

niebgd4cych badaniem sprawozdania finansowego;
6) opracowuje politykg wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzaniabadania;
7) opracowuje politykg Swiadczenia przez firmg audytorskq przeprowadzajqc1

badanie, przezpodmioty powi1zane ztqfirm4 audytorskq orazprzez czlonka sieci
hrmy audytorskiej dozwolonych uslug niebgd4cych badaniem;

8) okreSla procedury wyboru firmy audytorskiej;
9) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacjg dotyczqcej wyboru firmy

audytorskiej zgodnie z politykami i procedurami, o kt6rych mowa w pkt 6 - 8;
l0) przedklada zalecenia maj4ce na celu zapewnienie rzetelnoSci procesu

sprawozdawczo5ci finansowej w Banku.
3. ZarzqdBanku:

1) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizacjg pisemnych strategii oraz
procedur dotycz4cych identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka
w zakresie:
a) systemu zarzqdzania ryzykiem;
b) systemu kontroli wewngtrznej;
c) szacowania kapitalu wewngtrznego, zarz4dzania i planowania kapitalowego;
d) dokonywania przegl4d6w procesu szacowania i utrzymywania kapitalu

wewngtrznego;
2) odpowiada za skutecznoS6 systemu zaru4dzania ryzykiem, systemu kontroli

wewngtrznej, procesu szacowania kapitalu wewngtrznego, dokonywania przegl4d6w
procesu szacowania i utrzymywania kapitalu wewngtrznego oraz za nadzlr nad
efektywnoSci4 tych proces6w;

3) odpowiada za wlaSciwe ustalenie calkowitego wymaganego poziomu kapitalu
na pokrycie wszystkich istotnych rodzaj6w ryzyka i jego jako5ciow4 oceng;

4) wprowadza zatwrerdzonq przez Radg Nadzorcz4 strukturg organizacyjnq
dostosowan4 do wielko5ci i profilu ponoszonego ryzyka;

5) wprowadza podzial zadah realizowanych w Banku, kt6ry zapewnia niezale2noS6
funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od dzialalnoSci operacyjnej
skutkuj 4cej podejmowaniem ryzyka przez Bank;

6) zatwierdza rodzaje limit6w wewngtrznych oraz ich wysokoSd dostosowan4
do akceptowanego przez Radg Nadzorcz4 og6lnego poziomu ryzykaBanku;

7) odpowiada zaprzejrzysto$l dzialan Banku, aw szazeg6lnoSci za:



a) ujawnienie informacji na temat dzialalnoSci Banku' pozwalaj4cych na oceng

skuteczno3 ci dzialinia Rady Nadzorczej i Zarzqdu w zakresie zarzqdzania

Bankiem, monitorowania bezpieczeristwa dzialalnoSci i na ocenQ sytuacji

finansowej Banku;
b) zapewnienie zgodnofici dzialania Banku z obowi4zuj4cymi przeplsaml prawa;

"j rup"*rrienie, i2 Bank prowadzi politykq slu24c4 zarz4dzaniu wszystkimi

istotnymi todzaiami ryzyua w swojej dzialalnosci i posiada procedury w tym

zakresie;
8) uwzglgdnia rezultaty kontroli prowadzonych ptzez kom6rkg kontroli wewngtrznel

i kom6rkg zgodnoici oraz btLglych rewident6w, przy podejmowaniu decyzji w

ramach zarz4dzania Bankiem.
4. Zespfllds. analt i ryzyka, sporz4dza analizy nataaeniaBanku naposzczeg6lne rodzap

ryzyka,opracowuje broporv"jE wielkoSci limit6w ograniczaiqcych ryzyko w Banku dla

Zarz4du Banku i'naAy^Naiiirctej oraz opracowuje projekty regulacji wewnqtrznych

pod k4tem poszczegllnych rodzaj 6w ryzyka'

5. Stanowisko arratiyt a kredyiowego,' opiniuje transakcje obci4Zone ryzykiem

kredytowy m orazopirri,r3" *yttit i przigt4du-i klasyfikacj i zaanga2owah, z wyl4czeniem

ekspozycji zaklasyhko*ur,yth Oo g*p' ryzyka ,,zagto2one", w przypadku kt6rych

Bank prowadzi postepowanie windykacyjne' 
rkty regulacji6. Zesp1i ds. restrukturyzacji i windykacji kredyt6w, opracow'Je proJ€

wewngtrznych dotycz4cycir windyiacji i restrukturyzacji wierzytelnoSci Banku'

przeprowadza i m-onitoruje pro""ry restrukturyzacyjne i windykacyjne naleZnoSci

Banku oraz monitoruje oblwiTki kredytobiorcy, posiadaj4cego ekspozycje kredytowe

w grupie ,,zagto2one", wynikaj4ce z umowy kredyu'
7. Stanowiska ds. kredyt6w i stanowiska ds. obsiugi klienta, odpowiadaj 4 za sprzeda2

produkt6w Uankowych oraz monitorowanie obowfuzk6w kredyobiorcy wynikaj4cych

z umowy kredYowej.
8. Dzial Ekonomiczny, wylicza wmogi kapitalowe, monitoruje i sporz4dza analizy

nara1enia Banku iu pir""reg6lne ryzyka zgodnie z ptzyjEtymi procedurami oraz

przygotowuje propozycje usprawniania procesu zan4dzania ryzykiem, wykonuje

dzialalnoS6 opiru"yj"A" u*rglgdttiaj4ca przesttzeganie dopuszczalnych poziom6w

ryzykaplynnoSci,stopyprocentowej,walutowego' , ,- ,,
9. Stanowisko ds. kontioli wewngtrunej ocenia poprawno3d stosowania i przestrzeganra

w jednostkach organizacyjnyth niechanizm6w kontrolnych oraz wsp6lpracuje

z nadzorc4w zakreJe rcaliiaij\ SREP, w obszarze analiz nadzorczych profilu tyzyka

banku, * ty^ )irud ,ru"o**iu *y^og6w kapitalowych na poszczeg6lne todzaie

10. 
g;I|fi,isko ds. zgottnosci uczestniczy w procesie identyfikacj i ryzykabraku zgodnosci

wsp6lnie ze wszystkimi jednostkamil kom6rkami organizacyjnymi Banku, projektuje

wprowadzaorazstosujeproceduryimetodykiwzakresiemonitorowaniaryzykabraku
zgodnoSci. Sporz4dzasprawozdania i raporty z zatz4dzaniatyzykiem braku zgodnoSci

dlaZarz4du, Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu'

ll.pozostale kom6iki organizacyine i jednostki organizacyjne lanku. zobow\4zane

s4 do przestrzegania zasad zarz4dzania i.kontroli poszczegolnych rodzaj6w ryzyka

zgodnie z obowi4z,,tj4cymi u,"g,,lo*u.,iami' oruz uczestnicz4 w postgpowaniu

wyjasniaj4cym przyczyny wysi4pieni a zdarzen generuj4cych ryzyko otaz

w raPortowaniu tYch zdarzen'



Struktura zarz4dzania ryzykiem w Banku Sp6ldzielcrymw Le5nicy

Rada Nadzorcza

Zarzqd Banku

Stanowisko ds. kontroli
wewnqtrznej

, Stanowisko ds. zgodnoSci 
:

2eipr6i ds. analii i'ryryka

iidnostki i kom6rki
organizacyjne Banku

POZIOM NADZORCZY STRATEGICZNY

POZIONI ZARZADCZY

POZIOM NADZORCZY

POZIOM WSPARCIA METODYCZNEGO I
ANALITYCZNEGO

POZIOM OPERACYJNY

Na proces zarz4dzaniaryzykiem bankowym skladaj4 sig nastqpuj4ce czynnoSci:
1) identyfikacja ryzyka polegaj4ca na okre6leniu 2r6del ryzyka, zar6wno aktualnych,

jak i potencjalnych, kt6re wynikaj4zbiez4cej i planowanej dziaNalnoSci Banku;
2) pomiar ryzyka;
3) zarzqdzanie ryzykiem polegajEce na podejmowaniu decyzji dotyczqcych akceptowanego

poziomu ryzyka, planowaniu dzialah, wydawaniu rekomendacji i zaleceh, tworzeniu
procedur i narugdzi wspomagaj 4cych;

4) monitorowanie polegaj4ce na stalym nadzorowaniu poziomu ryzyka w oparciu o przyjgte
metody pomiaru ryzyka;

5) raportowanie obejmuj4ce cykliczne informowanie kierownictwa o skali naruZenia
naryzyko i podjgtych dziataniach.

Schemat zarz4dzania ryrykiem w Banku Sp6ldzielcrymw LeSnicy

IDENTYFIKACJA POMIAR

N-a
@

zARZADZANTE

*
-

ZARZADZANIE
RYZYKIEM

RAPORTOWANIE

MONITOROWANIE
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Zarz4dzanie ryzykiem w Banku odbywa sig zgodnie ze Strategi4 zarzydzania poszczeg6lnymi

rodzajami ryzyka, zwana dalej Strate giq, przygotowan4 przez Zarzqd i zatwierdzon4 przez Radq

Nadzorczq Banku, kt6ra podlega corocznemu przegl4dowi zarzqdczemu i weryfikacji. Przegl4d

i weryfikacja dokonywana jest r6wnie2w przypadku wystgpowaniaznacz4cych zmian wev,rnqtrz

lub w otoczeniu Banku. Strategia zawiera cele strategiczne dotycz4ce zaruqdzania

po szcze g6lnymi ryzykami.
Na podstawie Strategii zarz4dzaniaposzczeg6lnymi rodzajamiryzyka opracowywane s4 polityki
zarz4dzaria ryzkami, defrniuj4ce apetyt na ryzyko, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny

poziom ryzyka jaki Bank moheponosii (do ka2dego zryzykuznanego za istotne).

Akceptowalny poziom ryzyka ustalony jest przez Zarz4d Banku oraz zatwierdzony przezRadq

Nadzorcz4.
W Banku funkcjonuj4 polityki w zakresie zarz4dzartia ryzykiem istotnym, a takhe polityka

handlow4, wyznaczajqc4 zadania w zakresie dzialalnoSci handlowej. Polityka zarz4dzania

ryzykiem kredytowym, plynnoSci, operacyjnym, kadrowym, rynkowym, braku zgodno$ci,

kapitalu, inwestycyjnym, handlowym zatwierdzone zostaj4 ptzez Radg Nadzotcz4.

Przestrzeganie akceptowanego poziomu ryzyka, podlega monitorowaniu oraz raportowaniu

przez tomOrtci organizacyjne Banku dokonuj4ce pomiaru ryzyk wystgpuj4cych w Banku,

zgodnie z przedmiotowymi regulacjami.
farz4dzarrie ryzykiem realizowane jest na podstawie pisemnych i zat:wierdzonych przez Zaruqd

wewngtrznych regulacji, kt6re okreSlaj4 spos6b identyfikacji, pomiaru, monitorowania

i raportowania poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyka, uznanych ptzez Bank za istotne'

Do ryzyk istotnych w swojej dzialalnoSci Bank zalicza:
l) ryzyko kredytowe, w tym rezydualne;
2) ryzyko koncentracj i zaangahowan;
3) ryzykoplynnoSci;
4) ryzyko stopy Procentowej;
5) ryzyko walutowe;
6) ryzykooperacyjne;
7) ryzykokapitalowe;
8) ryzykobiznesowe;
9) ryzyko braku zgodnoSci;
oraz'inrre ryzyka jizeli, wedlug oceny Banku winny podlega6 jako ryzyko istotne odrqbnemu

zar z4dzaniu na po d stawi e re gul acj i wewnqtrznych.

W Banku funkcjonuje ZesP6l do

w szczegolnoSci obejmowal swoim
Do zadafi Zespolu ds. analiz t

wszystkim:

spraw analiz i ryzyka, kt6ry na dzieh 31.12.2018 roku

zakre sem dzia\ania monitoro w anie ry zyk i stotnych.

ryzyka, w ramach zarz4dzania ryzyktem nale?y, ptzede

zasad zarzqdzaria ryzykiem oraz proponowanre1) okresowa ocena stosowanych w Banku
ewentualnychzmian1,

2) weryfikacja zastosowanych metod pomiaru tyzyka;
3) zbiiranie danych z systemu ksiggoweg o oraz danych pomocniczych z pozostalej

dokumentacji Banku, sluZ4cych za podstawl przy analizie ryzyka;
4) monitorowanie przestzegania limit6w dotycz4cych ryzyka otaz okresowe

weryfikowanie adekwatnoSci ustanowionych limit6w;
5 ) spoiz4dzarrie okresowych raport6w doty cz4cy ch ry zyka;

6) pizedktadanie raport6w , ,ik 
"ru 

oceny ryzyka na posiedzenia Zatz4du Banku i Rady

Nadzorczej;

7) ocena oprocentowania produkt6w bankowych na tle ksztaltowania sig st6p rynkowych

orazoferty konkurencyjnych bank6w na lokalnym rynku finansowym.
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Ryzyko operacyjne bylo analizowane i monitorowane przez Kierownika Zespolu

Organizacyjno-Administracyjnego i Relacji z rJdzialowcami, kt6ry spon4dzal informacjE

doly czqc 4 p owy zsze go ry ryiu na po si e dz enia Zar z4du B anku i Rady Nadzorczej .

2.1. Strategia, procesy i organwacia zarz4dzania ryrykiem kredytowYmr w tym ryrykiem
koncentracJi za'angaiowafi, ryzkiem eksporycji kredytowych zabezpieczonych

hipotecznie, ryzytiem detalicznych eksporycji kredytowych, ryzykiem rerydualnym

Ryzyko kredytowe to ryzyko poniesienia straty finansowej spowodowanej brakiem zdolno6ci

t<lienta do obstugi dlugu albo odmow4 wypelnienia zobowi1za1 vtynikaj4cych z umowy wobec

Banku. Ryzyko kredyt-owe dotyczy wszystkich aktyw6w bilansowych, do kt6rych Bank ma tytul

prawny ot* po"yili pozabilansowych. Z uwagi na mo2liwoS6 poniesienia przez Bank

ielatywnie duZych strat, ryzyko kredyowe istotnie wplywa na dzialalno36 Banku.

Celern strateglcznym w zakresie zarzEdzania ryzykiem kredytowym jest utrzymywanie

stabilnego i zr6wnowazonego pod wzglgdem jakoSci i wartoSci portfela kredytowego

r6wnociesnie cechuj4cego sig wysok4 dochodowoSci4 orazbezpreczefrstwem rozumianym jako

mi nimal i za cj a ry zyka wy st4p ieni a kredyt6w zagt o Zony ch.

Podstawowymi celami polityki kredyowej s4:

I ) racj onalne zarz4dzanie ryzykiem portfela kredytowe go ;

2) wzrost portfela kredyowe go przy utrzymaniu jego relatywnie wysokiej dochodowoSci

i minimalizacji wskaznika kredyt6w w sytuacji nieregularnej;

3) zapewnienie zgodnoSci procedur i produkt6w kredytolvych ze zmianami w powszechnie

obowiqzuj 4 cy ch przepi sach prawa.
W celu zapewnienia odpowiedniej do profilu ryzyka Banku jakoSci aktyw6w kredyowych,
Bankzarz4dza:

l) ryzykrem kredytowym;
2) ryzykiem koncentracj i zaangalowani;
3) ryzykiem kredyowym ekspozycji kredy'tolvych zabezpieczonych hipotecznie;

4) ryzykiem detalicznych ekspozycji kredltowych.
Gl6wnym dokumentem, stanowi4cym ramowe zasady prowadzenia polityki zarzqdzania

ryzykiem kredytowym jest Polityka zarzqdzaniaryzykiem kredl'towym w Banku Sp6ldzielczym
w LeSnicy przyjgtana2018 rok, zwana dalej Polityk4 kredytow4.
Polityka kredytowa, jak r6wnie2 istniej4cy system kompetencji kredytowych oraz szczeg6lowe

wewngtrzne regulacje dotyczqce poszczeg6lnych obszarow dzialalno5ci kredltowej, w tym
segment6w klient6w i produkt6w, stanowi4 kompleksowy system zarzqdzania ryzykiem
kredytowym.

2.1.1 Zarz1dzanie ryzykiem kredytowym

RadaNadzorcza sprawuje nadz6r nad systememzarz4dzaniaryzykiem kredytowym, ocenia jego

adekwatnoSd i skutecznoilc oraz nadzoruje realizacjg zaloheri Strategii dzial.ania Banku i jej

zgodnoSd ze Strategi4, Polityk4 kredytow4 i planem finansowym Banku.

Zarzqd Banku odpowiadaj Ecy za opracowanie i wdroZenie polityki zarz4dzania ryzykiem
kredytowym, w tym za zorgarrizowanie, wdrozenie i funkcjonowanie systemu zarz1dzania tym

ryzykiem, monitorowanie skutecznoSci systemu oraz zatwierdzenie procedur i limit6w
o gr aniczaj 4cy ch r y zyko kre dytowe.
Zesp6l ds. analiz i ryzyka opracowuj4cy projekty strategii i polityk, metodyk dotycz4cych
zarz4dzania ryzykiem kredytowym otaz limit6w ograniczaj4cych ryzyko kredytowe, w tym

ryzyko koncentracji zaangaZowari, a takZe odpowiedzialny jest za monitorowanie i zarz4dzanie

ryzykiem kredytowym w Banku.
Stanowisko analityka kredytowego wsp6lpracuj4ce z Zespolem ds. analiz i ryzyka przy
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opracowaniu za\o2en Polityki kredltowej.
Sianowisko ds. zgodnosci kontroluj4ce i oceniaj4ce sprawnoSd dzialania systemu zatzEdzania

ryzykiem kredytowym, dokonuj4ce iegularn ych przeglqd6w prawidlowoSci przestrzegartia zasad

zarz4dzaniaryzykiemkredytowym,obowi4zui4cychwBanku'
pozostali p.a"o*.ticy Banku maj4cy obowi4zek przestrzegartia zasad zarz4dzania ryzykiem

kredytowym, obowi4zuj4cych w Banku w formie wewngtrznych strategii, polityk' instrukcji,

,"guia-inOw i metodyk,-utzestnicz4cy w postqpowaniu wyjaSniaj4cym pruyczyny wyst4pienia

ziarzehgeneruj 4cy ch ryzyko kredytowe oraz w raportowaniu tych zdarzeh.

Proces zarz4dzaria ryzykiem kredyowym w Banku obejmuje"
1) identyfrkacjg czynnik6w ryzyka kredytowego;
2) oceng oraz ustalenie dopuszczalnychnorm ryzyka kredytowego (limity);

3) monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka;
4) wdra?anie technik redukcji ryzyka;
5) zaru4dzanie ryzykiem rezydualnym;
6) wyliczenie wymogu kapitalowego ztytutu ryzyka kredyowego;
7) kontrolg zarz4dzania ryzykiem kredytowym.

Zgoinie z obowi4zujQc4 w Banku ,,Instrukcj4 zarz4dzania ryzykiem kredytowym" Bank

identyfrkuj e i mierzy ryzyko kredytowe w dw6ch aspektach.

Ryzyko po;"Oytt"ri.1 tansakcji zale2y od wysokoSci moZliwej straty (r6wnej maksymalnej

warto Sci ekspozycj i kredytowej ) prawdopodobieristwa j ej wyst4pienia.

Zarz1dzanie ryzykiem kredyowym w odniesieniu do pojedynczego kredyu polega na:

l) badaniu wiarygodnoSci i zdolnoSci kredytowej przed udzieleniem kredytu oraz

prawidlowym zabezpieczaniu ekspozycji kredytowej, zgodnie z regulacjami

wewngtrznymi Banku:
2) ograniczxriu wysokoSci kredltu, poprzez jednostkowe limity zaanga2owani;

3) badaniu terminowoSci splaty kredytu, bieaqcy monitoring kredytowy;

4) dokonywaniu okresowych przeglqd6w ekspozycji kredl'towych otaz twotzeniu rezerw

celowych;
5) prawidlowym prowadzeniu windykacji i nadzoru nad kredyamizagro2onymi;

6) kontroli dzialalnoSci kredytowej.
Zasady zarz4dzania ryzykiem kredyowym w odniesieniu do pojedynczej transakcji kredytowej

obej muj 4 procedury kredytowe, w szczegolnoSci :-1) 
iegutacje produktbwe, dotycz4ce udzielenia kredyu lub innych produkt6w obarczonych

ryzykiem kredYtowYm;
2) 1.Lgutaci" dotyczqie przyjmowanych zabezpieczeh wierzytelnoSci Banku otaz ich

monitoring;
3) metodyki oceny zdolno6ci kredytowej;
4) p.o""d*g klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzeniarezetw na naleZnoSci;

5i monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej klient6w instytucjonalnych;

6) system kontroli wewngtrznej procesu zatz4dzania ry zykiem kredyowym;
proces zarzqdzaria ryzykiem kredytowym pojedynczej transakcji kredl'tobiorcy obejmuje:

1) stosowanie metodyki oceny zdolnoSci kredytowej;

2) bie2qcy monitoring;
3) przeglqdekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych;

4) windykacjg i nadz6r nad kredytami zagtohonymi;

5) kontrolg procesu kredytowego w odniesieniu do transakcji zawartych z darrym

kredytobiorc4.
Ryzyko l4czne porif"tu kredytowego zale2ne jest od wysokoSci pojedynczych kredy6w,

prawdopodobiefrstwa ich niesplacenia i wsp6lzalehnosci migdzy poszczeg6lnymi kredytami

lub kredytobiorcami. Im mniejsza jest ta wzajemna zale2nos6 tym mniejsze jest ryzyko
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wyst4pienia sytuacji, w kt6rej czynniki powoduj4ce niesplacenie jednego kredytu bgd4 r6wnie2
wplywaly na niesplacenie innych, zwigkszaj4c w ten spos6b l4czne ryzyko kredytowe (np. ztej
samej bran?y).
Zarz4dzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do l4cznego zaangazowania kredytowego
przeprowadzane jest za pomocqi

1) dywersyfikacji oraz monitorowania i raportowania ryzyka kredytowego z gulu
koncentracji, zwi4zanego ze zbfi duzym zaangahowaniem Banku:
a) wobec pojedynczych podmiot6w oraz podmiot6w powi4zanych kapitalowo

lub organizacyjnie,
b) w ten sam sektor gospodarczy,
c) w ten sam rejon geografrczny,
d) wobec tego samego produktu,
e) w ten sam rodzaj zabezpieczenia,

2) monitorowania i raportowania jako6ci portfela (badanie szkodowoSci kredyt6w
w poszczeg6lnych segmentach klient6w, branZach, regionach itp.);

3) monitorowania i raportowania adekwatnoSci dokonywanych odpis6w i wielkoSci
tworzonych rezerw na naleznolci zagrohone w por6wnaniu do ich poziomu i wielkoSci
wyniku finansowego;

4) analizy migracji ekspozycji pomigdzy poszczegolnymi kategoriami ryzyka;
5) monitorowania ekspozycji zagrohonych, ich struktury, czynnik6w ryzyka;
6) monitorowania kredyt6w udzielanych,,osobom wewngtrznym";
7) przedsigwzig(, organizacyjno-kadrowych, polegaj4cych w szczeg6lnoSci na:

a) or ganizacj i bezp i e c zny ch system6w p o dej mow ania de cy zji kre dyowych,
b) prawidlowym przeplywie informacji,
c) odpowiednim doborze i szkoleniu kadr,
d) nadzorze nad dzialalno5ci4 kredytow4.

Jako ekspozycjg przeterminowan4, Bank uznaje kazd1 naleznoS6 ztyi:llu kapitalu lub odsetek
nie splacon4 w terminie.
Ekspozycjami zagrohonymi s4 nale2noSci ponizej standardu, w4tpliwe i stracone zgodnie
z kryteriami okreSlonymi w Rozporz4dzeniu Ministra Finans6w w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko zwi4zane z dzialalnoSci4 bank6w z dnia 16.12.2008 r. (Dz.U. 2015 r., poz.
2066).
Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosuj4c
dwa kryteria:

1) kryterium terminowoSci - terminowoSd splaty kapitalu lub odsetek;
2) kryterium ekonomiczne badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej dluznika

(kredytobi o r cy, por Qczyciela).
Przegl4d6w oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie
zRozporz4dzeniem Ministra Finans6w zmieniaj4ce Rozporz4dzenie w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko zwi4zane z dzialalno5ci4 bank6w z dnia 12.10.2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz.
196s).

Rezerwy celowe tworzone s4 na ryzyko zwi4zane z dzialalnoSci4 Banku w odniesieniu
do ekspozycj i kredltowych zaklasyfi kowanych do :

l) kategorii "nomalne" - w zakresie ekspozycji kredytowych wynikaj4cych z po2yczek
i kredyt6w detalicznych;

2) kategorii "pod obserwacj4";
3) grupy "zagto2one" - w tym do kategorii "ponizej standardu", "w4tpliwe" lub ,,stracone".

WysokoS6 tworzonych rezerw zwi4zanajest bezpoSrednio zkategori4ryzyka, do kt6rej zostala
zaklasyfikowana ekspozycja onz z jakoici4przyjgtych zabezpieczeh prawnych ekspozycji.
Na pokrycie ryzyka zwi4zanego z dzialalnoSci4 kredytow4, Bank dokonuje odpis6w na rezenvy
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celowe, tworzone w Scislej korelacji z rozpoznanym ryzykiem tj. na pokrycie straty zwi4zanej

z okreslonymi naleznoSciami lub ich grupami w oparciu o oceng moZliwoSci jej wyst4pienia.

Bank zgodnie z Rozporu4dzeniem Ministra Finans6w zmieniaj4ce Rozporz1dzenie w sprawie

zasad tworzenia rezerw naryzyko zwiqzane z dzialalnoSci4 bank6w z dnia 12.10.2017 r. twotzy
odpisy aktualizuj4ce na naleZno6ci odnosz4ce sig do wartoSci odsetek kredytowych wg. zasad

tworzenia rezerw celowych na naleznoSci kredytowe.

Rezerwa na ryzyko og6lne tworzona jest zgodnie z art. 130 ustawy Prawo bankowe

(Dz1J.zZ}l8 r. poz. 2lS7). Rezerwa tworzona jest w cig2ar koszt6w, na pokrycie

niezidentyfikowanego ryzyka zwi4zanego z prowadzeniem dzialalnoSci bankowej. Tworzenie

i rozwipywanie rezerry dokonywane jest na podstawie oceny ryzyka, uwzglgdniaj4cej

w szczegllnoSci wielkoS6 naleznoSci oraz udzielonychzobowi4zanpozabilansowych.

2.L.2. Zarz4dzanie ryrykiem koncentra cii ztangaLowafir

Celem strategicznym w zakresie ryzyka koncentracjijest:
1) dywersyfikacja i zminimalizowanie poziomu ryzyka;
2) przestrzeganie limit6w koncentracj i wierzytelnoSci ;

3) ustalanie i przestrzeganie wewngtrznych limit6w koncentracji zaanga2owah Banku,

w szczeg6lnoSci w odniesieniu do: grup klient6w, produkt6w, bran2 i prawnych

zabezpieczeri splat ekspozycj i kredytowych.
Bank zarzqdza ryzykiem koncentracji zaangahowaft zarowno na poziomie jednostkowym,

jak i calego portfela aktyw6w. W odniesieniu do portfela kredytowego Bank stosuje i monitoruje

ii-ity zaangu2owania, w szczeg6lnoSci w odniesieniu do grupy klient6w, produkt6w, btan2,

region6w, iabezpieczeri i walut. W przypadku wykorzystania limitu na poziomie ustalonym

pi"tBank, podejmowan e sq dzialania w celu ograniczenia poziomu koncentracj i zaangu2owaA.

Wyb6r instrument6w zarzqdzania ryzykiem koncentracji zaanga2owah, maj4cych na celu

dywersyfikacjg tego ry"yku, uzale2niony jest od zidentyfikowanego poziomu ryzyka

kredyoweg o,przy zachowaniu zasady proporcjonalnoSci wzglgdem profilu ryzyka Banku.

Zasidy nasynta! i ryzyka koncentracj i zaangaaowari pod wzglEdem istotnoSci, Bank ustala

w oparciu o procedurg szacowania i oceny adekwatnoSci poziomu kapitalu wewngtrznego.

W jOtg r. w Banku nie wyst4pila koniecznoS6 utworzenia dodatkowego wymogu kapitalowego

z tytulu przekroczenia limitu koncentracji zaangahowah.

2.1.3. Zarz4dzanie ryzykiem kredytowym ekspozy cii zabezpieczonych hipotecznie

Celem strategicznym w zakresie ryzyka kredytowego ekspozycji kredyowych zabezpieczonych

hipotecznie jest zapewnienie beipiecznej dzialalnoSci Banku poptzez stale monitorowanie,

pomiar i oceng:
l) poziomu zaangaaowania Banku w ekspozycje kredyowe zabezpieczone hipotecznie,

2) jakoSci portfela kredytowego w grupie tych ekspozycji,

3) wartoSc-i ekspozycji kredytowy ci zibezpieczonych hipotecznie w s1'tuacji zagto2onei,

4) wartoSci i jatoSci indywidualnie istotnych ekspozycji kredytowych zabezpieczonych

hipotecznie, w tym r6wniez w sytuacji zagro2onei,

5) stopienia wykoizystania limit6w koncentracj i lqcznego zaangahowania zabezpieczonego

hipotekami,
6) *uh*iu cen na rynku nieruchomoSci, prognozy ksztaltowania sig rynkowych ""1

nieruchomosci ori ich wplyw na ryzyko kredyowe ekspozycji kredytowych

zab ezpie czonYch hiPotec zni e,

7) wartoSci nieruchornoSci, w tym: rodzaj nieruchomoSci stanowi4cej zabezpieczenie' rodzaj

hipoteki, miejsce Banku w kolejnosci zaspokajania sig z hipoteki, prawomocnosi wpisu,

ubezpieczenie nieruchomo Sci,
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8) poziomu wskaZnika LtV.
Bank^wdro2yl system limit6w wewngtrznych z tytulu poszczeg6lnych rodzaj6w ekspozycir

kredytowy ch zabezpieczonych hipotecznie, uwzglgdniaj4cych zaangazowanie'.

i; wobec pojedynczych podmiot6w oraz powi4zanych kapitalowo lub organizacyjnie

zgodnie zart.Tl Ustawy Prawo Bankowe,
w ten sam sektor gospodarczy,
w kredyty mieszkaniowe i hipoteczne dla os6b frzycznych, zabezpieczone

nieruchomoSciami mieszkalnymi,
w ten sam region geograficzny,
w ten sam instrument finansowy, w tym zuwzglgdnieniem Sredniego wskaZnika LTV,
wedlug dlugoSci okresu umowy, w tym zuwagi na Sredni okres kredytowaniaw obszarze

kredy6w mieszkaniovvych.
Zaangaaowanie Banku w ekspozycje |,redytowe zabezpieczone hipotecznie przel<racza 20Yo

portfela kredytowego, w zwi4zku z tym ryzyko kredytowe tych ekspozycji uznaje sig za istotne

i mo2e miec znacz4cy wplyw na kondycjg finansow4 Banku.

2.1.4. Zar z4dzanie ryrykiem d etalicznych eksp orycj i kredytowych

Polityka zarz4dzania ryzykiem kredy'towym obejmuj4ca zarz4dzanie ryzykiem detalicznych
ekspozycji kredytowych, zwana dalej Polityk4, okreSla kluczowe zasady zarz4dzania tym

ryzykiem obowi4zuj4ce w Banku Sp6ldzielczym w LeSnicy.

Kluczowe zasady Polityki zostaly opracowane z uwzglgdnieniem Rekomendacji T Komisji
Nadzoru Finansowego dotycz4cej dobrych praktyk w zakresie zarzqdzania ryzykiem
detalicznych ekspozycji kredytowych. Polityka obowi4zuje na wszystkich poziomach

zarz4dzania otaz we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku uczestnicz1cych w procesie

zar z4dzaria ryzyki em detaliczny ch ek sp ozycj i kre dytowych.

Podstawowym celem Polityki jest zapewnienie bezpiecznej i efektyumej dzialalno6ci Banku
w obszarze detalicznych ekspozycji kredytowych w dlugoterminowej perspektywie,

z uwzglgdnieniem wrazliwoSci na zmiany warunk6w otoczenia oraz oddzialywania na poziom

ryzyka, popruez wlaSciwy dob6r klient6w. Polityka stanowi takhe narzgdzie wspieraj4ce
realizacjg cel6w biznesowych Banku okre5lonych w strategii dzialania Banku.

W celu ograniczeniaryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych, w Banku funkcjonuje system
wewngtrznych limit6w ostrozno5ciowych. Monitorowany jest poziom zaangalowania
w detaliczne ekspozycje oraz jakoS6 portfela kredytowego w grupie tych ekspozyili.

2.1.5. Zarzqdzanie ryzykiem rerydualnym

Ryzyko rezydualne jest to ryzyko wynikaj4ce z mniejszej ni| zalozona przez Bank skutecznoSci
stosowanych w Banku technik ograniczania ryzyka kredytowego. lnaczej ujmuj4c ryzyko
rezydualne to ryzyko zwi4zane ze stosowaniem przez Bank technik redukcji ryzyka
kredytowego, kt6re mogQ byi mniej efektywne ni2 oczekiwano.

Celem zarz1dzania ryzykiem rezydualnym jest monitorowanie tego ryzyka, zapewnienie
skutecznoSci technik redukcji ryzyka kredytowego oraz ograniczanie ryzyka zwi4zanego
ze stosowaniem prawnych zabezpieczen splat ekspozycji kredytowych.

Czynniki ryzyka rezydualnego mozna podzielid na zewngtrzne i wewngtrzne.
Czynniki zewnqtrzne wynikaj4 ze zmian otoczenia Banku i dotycz4w szczeg6lnoSci:

l) zmian przepis6w prawnych;

2)
3)

4)
5)
6)
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2) pogorszenia sig sytuacji maj4tkowej klient6w;
3) utrata wartoSci zabezpieczeh;
4) nie przestrzeganie um6w dotyczqcych ustanowieniazabezpieczenprzez klient6w;

5) oszustwa.

Czynniki wewngtrzne ryzyka rezydualnego dotycz4 w gl6wnej mierze niedostosowania lub nie

przestrzegania wewngtrznych regulacji Banku dotycz4cych ustanawiania i monitorowania
zabezpieczeri kredytowych, a w szcze 96 lno Sci :

1) brak zgodnoSci regulacji wewngtrznych Banku zprzepisami prawa zewnqtrznego;

2) blgdy formalno-prawne przy zawieraniu um6w ustanawiania zabezpieczeh;

3) brak monitoringu zabezpreczen;
4) ogranic zenia kadrowe.

2.1.6. Zakres i rodzaj system6w raportowania i pomiaru ryryka kredytowego (w tym
ryzyka koncentracji zaangaLowaft, ryryk^ eksporycji kredytowych zabezpieczonych

hipotecznierryzykn detalicznych ekspozycji kredytowych, ryzyk^ rezydualnego.

Podstawowa analiza ryzyka kredytowego jest przeprowadzana raz w miesi4cu, po zakofczeniu

miesi4ca wraz z analizq og6lnego poziomu ryzyka, w odniesieniu do tealizacji planu

podstawowych wskaZnik6w charakteryzuj4cych ryzyko (apet1't na ryzyko). Miesigcznej analizie

poddawane sq w szczeg6lnoSci takie elementy jak: struktura portfela kredytowego, struktura

i dynamika kredyt6w zagroaonych, wynik z tytvlu rezerw celowych. W Banku dokonuje sig

pomiaru i oceny ryzyka portfela kredytowego i profilu ryzyka kredytowego w cyklach

kwartalnych na podstawie raportu sporz4dzonego przezZespol ds. analiz iryzyka.
Dane do sporuqdzenia raportu pozyskuje sig z:

1) systemu operacyjnego;
2) informacji przekazywanych przez jednostki i kom6rki organizacyjne Banku;

3) systemu DEF3000/cIRM;
4) systemu sprawozdawczego.

Zaru4d Banku mo2e wyznaczyt r6wnie2 indywidualny zakres sporz4dzania analiz w miarq

potrzeb pojawiaj4cych sig w dzialalnoSci Banku. Raporty zawieraj4 zestawienia liczbowe,

ich interprelacjg v,raz z rekomendacj4 dalszych dzialan. Raporty oceny tyzyka przedkladane s4

do zaopiniowania Zarzqdowi Banku.

Analiza kwartalna przeprowadzana jest wedlug stanu na ostatni dzieh kwartalu

i przygotowywana w terminach okreSlonych w Instrukcji system informacji zarz4dczej.

Wyniti pomiar6w zestawiane s4 w celach por6wnawczych z poprzednim kwartalem. Zatz4d

Banku przed1Jada informacje Radzie Nadzorczej zgodnie z zapisami Instrukcji system

informacji zarz4dczej. Kaada sytuacja pogorszenia sig jakoSci portfela kredyowego jest na

bie41co sygnalizowan a nadzorulqcemu czlonkowi Zarz4du.

Badanie ryzyka l4cznego portfela kredytowego w Banku obej muj e anahzg:

l) iloSciow4 i wartoSciow4 portfela;

2) dywersyfikacj i portfela kredl'towego;

3 ) j akoSciow4 portfela;
4) zaangu2owania kredyowego os6b powiqzanych z Bankiem;

5) struktury rezerw celowych i stosowanych pomniejszeri;

6) wskaznikow4;
7) duzych zaangahowah;
8) stanu kredyt6w preferencyjnychz doplatarni ARiMR;
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9) poziomu limit6w i wskaznik6w ustalonych dla ryzyka kredytowego;
l0) poziomu uslug finansowych z zgodnie z Regulaminem zawierania transakcji

kredytowych z osobami i pomiotami, o kt6rych mowa w art. 79 i 79 a Prawa

bankowego;
I I ) portfel a detalicznych ekspozycji kredltowych;
I 2) ry zyka e kspozycj i kre dytowy ch zab ezpieczonych hipote czni e ;

13) wrazliwo5ci Banku na wyst4pienie sltuacji skrajnej.

W celu dywersyfikacjiryzykakredyowego Bank wprowadza odpowiednie do skali i zlozonoSci

dzialalnoSci limity wewngtrzne ograniczaj4ce jego poziom. Pruyjgte rodzaje limit6w
wewngtrznych oraz ich wysokoS6 zatwierdza Zarz4d Banku. WysokoS6 limit6w jest

dostosowana do akceptowanego przez Radg Nadzorcz4 og6lnego poziomu ryzyka Banku,
zatwierdzonego w ramach zalo1eh do planu ekonomiczno-finansowego. WysokoS6 limit6w
koncentracji jest weryfikowana co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca nastgpnego

roku. Przy weryfikacji limitu bierze sig pod uwagg nastgpuj4ce zalohenia:
l) sporz4dzana jest analiza historyczna wykonania limit6w w oparciu

o zestawienie wykonania limit6w z ostatnich 4 kwartal6w przed dniem weryfikacji;
2) na podstawie wykonania limit6w ocenia sig stopieri dostosowania ww. limit6w do skali

dzialalno5ci Banku;
3) w przypadku przekroczenia pasma wahaf, o kt6rym mowa wyzej Zespol ds. analiz

i ryzyka proponuje zmiang limitu, uwzglgdniaj4c r6wnie2 planowany rozw6j dzialalno6ci
kredytowej.

Do monitorowania ustalonych limit6w zaangahowari jest zobowi4zany Zesp6l ds. analiz
i ryzyka. W przypadku stwierdzenia, 2e wykorzystanie limit6w ksztaltuje sig na poziomie
powylej 90Yo:

l) Zespot ds. analiz i ryzyka przeprowadza ponown4 analizg poziomu ryzyka kredytowego
i przedstawia wnioski Zarz4dowi Banku;

2) w uzasadnionych przypadkach Zarzyd mo2e ustali6 nowe limity zaanga2owari w oparciu
o dane historyczne oraz prognozgrozwoju akcji kredytowej.

Procedura Wznaczania limit6w na ryzyko wynikaj4ce z zaarrgulowari wobec podmiot6w
z tej samej brar.zy, sektora gospodarczego, prowadz4cych tg sam4 dzialalnoS6 lub prowadz4cych
obr6t podobnymi towarami przebiega w spos6b nastgpuj4cy:

l) w Polityce kredytowej Bank ustala kierunki rozwoju dzialalnoSci kredytowej, w tym
okre5la branhe, w kt6re zamierza inwestowa6. Kierunki rozwoju bran2 na terenie
dzialania Banku s4 ustalane w oparciu o:

a) informacje zawarte w dokumentach jednostek samorz4du terytorialnego,
doty czycy ch planowane go rozwoj u re gionalne go,

b) plany rozwoju gospodarczego,
c) strategie rozwoju regionalnego,
d) informacje prasowe oraz zawarte w innych mediach dotycz4ce planowanych

inwestycji na terenie dzialania Banku,
e) informacje uzyskane od klient6w na temat planowanego rozwoju ich dzialalnoSci;

2) Bank analizuje ryzykobran| w oparciu o:
a) informacje o ryzyku brart| dostarczane przezBankZrzeszaj4cy,
b) analizy opracowane przez np. Ministerstwo Finans6w, Instytut Badari nad

Gospodark4 Rynkow4, Ministerstwo Gospodarki dotyc z4ce ryzyka br an2,
c) analizy ksztaltowania sig ryzyka danej braw2y na terenie dzialania Banku,
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d) analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredyobiorc6w z danej bran?y na

podstawie wynik6w monitoringu rocznego - analiza sygnal6w ostrzegawczych -
Zgodnie z Initrukcj 4 monitoringu ekspozycj i kredytowy ch i zabezpieczen)

3) na podstawie aktualnego i historycznego ksztaltowania sig zaanguZowan

w poszczeg6lne branle Bank dokonuje zestawienia w podziale na btatue.

W pizypadk-u wzrostu ryzyka Zesp6l ds. analiz i ryzyka proponuje dzialania, maj4ce na

celu ograniczenie zaangahowari w dan4 branhg;

4) weryfikacjg limit6w zaartgulowaf wobec podmiot6w z tej samej braw2y na podstawie- 
danych historycznych spJrz4dza i przedstawia do zatwierdzenia Zarz4dowi - Zespol

ds. analiz iryzYka.

Procedura Wznaczania limit6w na ryzyko wynikaj4ce z zaangaaowah zabezpieczonych tym

samym rodzajem zabezpieczenia przebiega w spos6b nastqpuj4cy:

1) w polityce kreiyowej Bank ustala najbardziej korzystne zabezpieczenia, bior4c pod

uwagg:
a) mozliwosci pomniejszania podstawy tworzema rezetw,

b) mozliwo6i pomniej szania wag ryzyka,
c) mo z I iwo S cf uply nni enia pr zei gty ch zab ezpie czen r ze czyw isty ch,

d) mo2liwo66 
^wyegzekwb**iu 

zabezpieczen nierzeczywistych (porqczeri,

gwarancj i, ub ezPie czeh) ;

2) Bank inalizuje 
'rytyio 

zabezpieczen w oparciu o analizy ryzyka rezydualnego

na podst awie altalizy skuteczn oSci zabezpieczeh w ujqciu historycznym;

3) weiyfikacjg limit6w zazrgaaowaf * 
"fttporycie 

zabezpieczone tym samym rodzajem

zabezpieczenia sporz4 dzal przedstawia do zatwier dzenia Zatz4dowi - Zesp6l ds' analiz

iryzyka.

2.1.7. Zasady potityki stosowania prawnych zabezpieczeri splat ekspozycji kredytowych

i ogranicz ania ryzyka kredytowego' w tym ryzyka koncentracji zaangaiLowafi' ryTyk?

eksporycji kredytowy ch zabezpieczonych hipotecznie, ryzykL detalicznych eksporycji

kredytowych, rYryka rerydualnego.

Bank stosuje standardowe formy zabezpieczefr: porqczenie wedlug prawa cywilnego lub wedlug

prawa weksloweg o oraz przysi4pienie ao dlugu, zastaw rejestrowy, przewlaszczenie rzeczy

ruchomych, blokada SioatOw pienigznych, kaucja, cesja wierzytelnoSci' hipoteka

na nieruchomoSciach, gwarancj u, ib"tpi"ciefie kredytu, pelnomocnictwo do dysponowania

rachunkiem bankowyml erzy wyborr" pru*ych zabezpieczei splat ekspozycji kredytowych

Bank kieruje sig rodzajem i wielkosci4 kredytu, okresem kredyowania oraz ocen4 tyzyka

kredytowego transakcji i innych zagiozeh. 
-Bank 

p.odejmuj4c decyzig. o zaangtzowariu

kredytowym d4zy do uzyskania pehelo zabezpiecz"ttia o jak najwy2szej jakoSci ptzez caly

okres kredyowania. JakoS6 zabezpieczeR gant ocenia wedlug ich plynnoSc_i, aktualnej wartoSci

rynkowej, lvplywu na poziom tworzonych fezerw celowych otaz mo2liwos6 zmnieiszania

wymo g6w z tyttiu ty zyka kredytowe go'
prawne zabezpieczenie wierzytelnosci Banku stanowi potencjalne 2r6dlo sptraty tej

wierzytelno sci. z tego wzglgdu wartos6 rynkou'a przyjgtych zabezpieczeri jest systematycznie

aktualizowana prt"Z praiownik6w Banku, w ramach prowadzonego monitoringu oraz

adekwatna do poziomu ry zykatransakcj i kredytowej'

Bank Sp6ldzielczy w Lesnicy stosuje techniki -redukcji ryzyka kredytowego poprzez

pomniejszenie poistawy tworzenia ,"i"r* celowych zgodnie z Rozpotz4dzeniem Ministra

Finans6w z dnia 16 grudnia 2008 r. * ,pra*i" zisad tworzenia rezerw celowych naryzyko
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zwiqzane z dzialalnoSci4 bank6w.

W celach ostro2noSciowych Bank nie dokonywal redukcji wymogu kapitalowego z tytulu
ryzyka kredyowego.

2.2.Ryzyko plynnoSci

Ryzyko plynno6ci jest to ryzyko mo2liwoSci i zagrohenia utraty zdolno6ci do terminowego
wywiqzywania sig z bie24cych i przyszlych zobowi4zah bilansowych i pozabilansowych
w terminie ich wymagalnoSci bez ponoszenia nadmiernych koszt6w.

Gl6wnym dokumentem, stanowi4cym ramowe zasady zarz4dzania ryzykiem plynnoSci jest
Polityka zarz4dzania ryzykiem plynnoSci w Banku Spoldzielczym w LeSnicy przyjEta na
2018 rok, zwana dalej Polityk4.
Polityka, jak r6wnie2 istniej4cy system kompetencji onz szczeg6lowe wewngtrzne regulacje
dotycz1ce poszczeg6lnych obszadw dzialalnoSci w zakresie plynnoSci, stanowi4 kompleksowy
system zarz4dzania ryzykiem plynnoSci.

2.2.1. Strate gia, p ro c esy i organiza cja zarz1dzania ryzykiem plynn oS ci

Celem strategicznym Banku w zakresie zarz4dzania plynnoSci4 jest pelne zabezpieczenie jego
plynnoSci, minimalizacja ryzyka utraty plynno6ci przez Bank w przyszloici oraz optymalne
zarz4dzanie nadwyZkami Srodk6w finansowych. Cel ten jest realizowany poprzez zarz4dzanie
ryzykiem plynno5ci obejmuj4ce podstawowe kierunki dzialah (cele poSrednie):

1) zapewnienie odpowiedniej struktury aktyw6w, ze szczegolnym uwzglgdnieniem
aktyw6w dlugoterminowych ;

2) podejmowanie dzialan (w tym dzialaft marketingolvych) w celu utrzymania odpowiedniej
do skali dzialalnoSci stabilnej bazy depozytowej;

3) utrzymanie nadzorczychmiar plynnoSci, w tym miar okreSlonych w Rozporz4dzeniu.

Cele szczeg6lowe zawarte s4 w Polityce zarz4dzania ryzykiem plynnoSci oraz w Polityce
handlowej, stanowi4cej uszczegolowienie Strategii Banku oraz Strategii zarz4dzania
poszczegolnymi rodzaj ami ryzyka.

Podstawowym celem zarz4dzania plynno5ci4 finansow4 Banku jest deyhenie do wzrostu
stabilnych lrodel finansowania, w szczeg6lnoSci depozyt6w os6b fizycznych oraz utrzymarie
bezpiecznego poziomu wszystkich wskaZnik6w plynnoSciowych, w szczeg6lnoSci nadzorczych
miar plynnoSci oraz plynnoSci kr6tkoterminowej i dlugoterminowej zgodnie
zRozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 zdnia26 czerwca2013
r. i Dyrektyw4 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2013/36N8 z dnia26 czerwca2013 r.
onz Rozporzqdzenie delegowane Komisji (UE) 2015/6Iz dnia l0 pu2dziernika 2014 r.
uzupelniaj4ce rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 w odniesieniu
do wymogu pokrycia wyplyw6w netto dla instytucji kredytowych.
Przyjmuje sig plynnoSd w nastgpuj4cych horyzontach czasowych uwzglgdniaj4cych specyfikg
dzialalnoSci Banku:

l) plynnoSi Sr6ddzienna - zdolnoSi wykonania wszystkich zobowi4zafi pienigznych
w terminie platnoSci przypadaj4cym w okresie najbli2szego dnia;

2) plynno56 bie?qca zdolno66 wykonania wszystkich zobowiqzah pienig2nych
w terminie platnoSci przypadajqcym w okresie 7 kolejnych dni;
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plynnoSd kr6tkoterminowa - zdolnoSi wykonania wszystkich zobowi1zah pienigZnych

w terminie platnoSci przypadai4cym w okresie do 1 miesi4ca;

plynnoSf Srednioterminowa zapewnienie wykonania wszystkich zobowt4zah

pilnigZnych w terminie platnoSci przypadaj4cym w okresie powyZej I miesi4ca i do

3 miesigcy orazod 3 miesigcy do 12 miesigcy;
plynnoS6 dlugoterminowa 

-- 
monitorowanie mo2liwoSci wykonania wszystkich

LiAowia"at pienigZnych w terminie platnoSci przypadaj4cym w okresie powyzej

12 miesiecy i do 3 latwl4cznie, od 3 lat do 5latvilqcznie, powyzej 5 lat.

W procesie zarzqdzaniaryzykiemw Banku uczestnicz4nastgpuj4ce organy' jednostki i kom6rki

organizacyjne:
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadz6r nad zgodnoSci4 polityki Banku w zakresie ryzyka plynnoSci,

ze Strategi4 i ptanem dnun.o*y- Banku dokonuje okresowej oceny w tym zakresie' Rada

Nadzorcza nadzoruje system zarzqdzania ryzykiem otaz ocenia jego adekwatnoSd

i skutecznoSi.
2.Zarz4dBanku odpowiada za opracowanie i wdroZenie strategii zatzqdzaniaryzykiem, w tym

za zorganizo*ur,i., wdroZenie i funkcjonowanie systemu zarz4dzania ryzykiem. Zatwierdza

proced-ury i limity ograniczajqce ryzyko plynno6ci oraz plany awaryjne na wypadek utraty

ptynnoSci Banku. iarz4d Banku przekazuie Radzie Nadzorczej okresowe informacje,

prledstawiaj4ce w tpot6b rzetelny, czytelny i syntetyczny, rodzaie i wielkoSt tyzyka

wystgpuj 4cego w dzialalnoSci Banku'
Z.Zispii ds. analiz i ryzyka koordynuje dzialania w zakresie identyfikacji, pomiaru'

limiiowania, monitorowania i raportowania ryzyka, sporzqdza anahzy nara2enia Banku na

ryzykoplynnoSci zgodnie zptzyjqtymiptzezBank procedurami oruzprzygotowuje propozycje

usprawniania procesu zarzqdzaria ryzyki em

4. Stanowisko ds. zgodnoSci ma za ztadanie kontrolg i oceng sprawnoSci dzialania systemu

zarzqdzaniu ,yty\i" oraz dokonywanie regularnych przegl4d6w prawidlowoSci

prt"it r"gunia zasad zarz4dzania ry zykiem, obowi4zuj 4cych w B anku'

Bank w zakresie zarzydzania plynno3ciq dqzy do utrzymania plynnoSci, w tym plynnoSci

bie?4cej na poziomie umozliwla;acym terminowe wywi4zywanie sig zbieaqcych i ptzyszlych

zoboiwi4zafr bilansowych i pozabiiansowych w terminie ich wymagalnoSci bez ponoszenia

nadmiernych koszt6w.

Bank utrzymuje plynno66 kieruj4c sig realizacj4 nastgpuj4cych cel6w operacyjnych:

1) zachowanie zdolnoSci do rozliczeh- platnoSci poprzez rachunek bieZ4cy w Banku

Zrzeszaj4cYm;
2) utrzymywanie po24danego poziomu aktyw6w plynnych pozwalaj}cego na regulowanie

kr6tko i Srednioterminowych potrzeb plynnoSciolvych Banku.

czynnikami wewngtrznymi, nad kt6rymi Bank sprawuje kontrolg w procesie zatz4dzania

plynnoSci4 s4:

1) stiuktura bilansu otaz pozycii pozabilansowych;

2) wewngtrzne regulacje i procedury zarzqdzania ryzykiem plynnoSci;

3) polityka cenowa i oferta dotyczqcaprodukt6w'

ptynnoS6 Banku uzaleznionajest ponadto od szeregu czynnik6w zevtnEttznych, bqd4cychpoza

kontrol4 Banku migdzy innymi taiich jak politykipienigzna Banku Centralnego oraz sytuacja

gospodarcza kraju.

3)

4)

s)
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Bank zaklada systematyczny wzrost poziomu Srodk6w pozyskiwanych od os6b fizycznych

i podmiot6w gospodarczych. Rozw6j akcji kredytowej uzalehniony jest bowiem Sci6le

od poziomu stabilnej bazy depozytowej w Banku.
Nadwyzki Srodk6w finansowych lokowane s4 przede wszystkim w bony pienigZne NBP
z zachowaniem obowi4zuj4cych limit6w ryzyka oraz zuwzglgdnieniem wymog6w
kapitalowych na ryzyko w lokaty terminowe w Banku Zrzeszaj4cym.

Aktywizacja dzialalno6ci depozytowej prowadzona jest gl6wnie poprzez dzialania poza cenowe:

1) intensyfikacja sprzedu2y przez nowe kanaly dystrybucji produkt6w depozytowych;
2) zaoferowanie depozytu sezonowego;
3 ) wsparcie sprzedu|y okreSlonych produkt6 w dzialariani marketingowymi.

Rozw6j akcji kredytowej skorelowany jest ze stabilnym wzrostembazy depozytowej.

System limit6w w Banku w zakresie ryzyka plynnoSci obejmuje limity, kt6re utrzymuj4
caloSciowe naraaenie Banku na ryzyko plynnoSci na poziomie zgodnym ze strategi4 Banku,
w tym: wewngtrzne limity, ustalane w miarg potrzeb lub w wyniku wykonywania postanowieri
regulacji wyaszego rzgdu, obowi4zuj4ce w ramach danej kom6rki organizacyjnej Banku,
ograniczajqce ekspozycjg Banku na ryzyko plynnoSci wzakresie czynnoSci operacyjnych
prowadzony ch przez pracownik6w tej kom6rki organizacyj nej.

2.2.2 Zakres i rodzaj system6w raportowania i pomiaru ryzyka plynnoSci
W ramach systemu zarz4dzania ryzykiem plynno6ci Bank prowadzi monitoring i pomiar
plynnoSci finansowej zgodnie z obowi4zuj4cymi w tym zakresie przepisami,tj. poprzez:

1) codzienn4 oceng plynnoSci bieZ;4ce|'
2) miesigczn4 analizq zaangahowania kredyowego wgrodzajow podmiot6w gospodarczych;
3) miesigczn1analizg naleZnoSci kredytowych wg struktury rodzajowej kredyt6w;
4) miesigcznq analizg portfela kredytowego;
5 ) mie si gczn 4 analizg po zy cji pozabilansowych;
6) miesigczne badanie stabilnoSci bazy depozytowej;
7) miesigczn4 analizg luki i luki urealnionej plynnoSci;
8) miesigcznq analizg wymagalno6ci depozyt6w i kredlt6w;
9) miesigczne planowanie przeplyw6w Srodk6w pieniqznych;
1 0) miesi g czne zestawienie wskaZnik6w okre Slaj 4cych plynno 56 ;

11) miesigczne zestaurienie depozlt6w klient6w, kt6rych zaangahowanie przek'racza 2 o/o

obliga depozlt6w og6lem;
1 2 ) m i e s i g czna analiza konc entracj i duZych zaanga2ow an dep ozytowych ;
I 3) raport zrywalnoSci/odnawialnoSci depozyt6w;
| 4) codzienn4 oceng plynnoSci natychmiastowej ;

15) codziennq oceng wskaznika plynno6ci kr6tkoterminowej LCR;
l6) kwartaln4 oceng wskaZnika stabilnego finansowania NSFR;
l7) kwartaln4 oceng wskaZnika d|wigni finansowej LR;
I 8) rocznie oceng realizacji Polityki zarz4dzania ry zykiem plynnoSci.

Dodatkowo w ramach obowi4zuj4cych wewngtrznych procedur awaryjnych przygotowane
zostaly zestawienia oszacowanego lvyplyllu Srodk6w oraz oszacowanych mo2liwo5ci
pozyskania dodatkowych funduszy na wypadek kryzysu plynnoSci wewn4trz Banku.
Bank dokonuje analizy s1'tuacji szokowej w postaci gwaltownego odplywu depozyt0w orcz
dokonuje analizy scenariuszy progresywnej skali dynamiki wyplywu Srodk6w w sytuacji
kryzysowej.
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Rada Nadz otczaBanku sprawuje nadz6r nad:

1) zgodnoS"iq tit;t"gii i polityki Banku w zakresie
' ie Strateg\4 dziiania Banku i planem finansowym'

zarzqdzania rYzYkiem PlYnnoSci'

dokonuje okresowej oceny w tym

,l ,"ffii,illreniem systemu z.arzqdzania ryzykiem, w tym ryzykiem plynnosci oraz ocenia

adekwatnoS6 i skutecznoSd tego procesu'

w okresach kwartalnych Rada Nadzorcza otrzymuje informacjg dotycz4cq aktualnego

i przewidywalnego ;;;il;" plynno5ci, ze wskazaniem ewentualnych zagroaen'

zarz4d Banku odpowiada za ?gtrarrizowanie 
skutecznego procesu zatz4dzania ryzyktem

plynnoSci oraz monitorowanie "fef.tywnoS"i:"go 
dzialanla'"w im wskazanie os6b i jednostek

organizacyjnych oJpo*i"arialnych za ,Luti"ucig poszczeg6lnych element6w systemu

zar z4dzania PlYnno Sc i 4.

Do zadahZatzyduBanku nalely w szczeg6lnoSci:

1)wdrozeniestrategiiipolitykizatz4dzaniaryzykiemplynnoSci;
2) opracowanie struktury organita"yinej Banku odpowiadaj4cej profilowi dzialania Banku;

3) wprowadzenie jednolitej aeflnicji plynnosci otaz opracowanie zasad i procedur

' idlntyfi ku..j i, po-i-.,,'"d"k"j i i monitorow ania ryzyka plynnoSci ;

4) zatwierdzanie limit6w ograniczaj4cych tyzyko plynnosci otaz plan6w awaryjnych na

wyPadek utratY PlYnnoSci Banku;

5)przekazywanie 
-Radzie 

Nadzorczej Banku kwartalnej informacji, przedstawiaj4cei

w spos6b rzetelny, czytelny i syntetyczny, rodzaje i wielkosd ryzyka plynnosci

wystgpuj 4cego w dzialalno6ci Banku'

Pomiaru, prognozowania i monitorowania plynnosci finansowej Banku dokonuje Zesp6l ptzy

wykorzystaniu system6w informatycznych otaz dany.ch sprawozdawczych' zesp6l spotz4dza

analizy nara2enia Banku na ryzyko plynnoSci zgodnie z przyjqtymi prze"',Bank procedurami

oraz przygotowuje propozycje usprawnienia procesu zatzqdzania ryzykiem' W okresach

miesigcznych zespol $ttiai+uau zatz4d,owi Banku raport dotyczqcy ryzyka plynnoSci

finansowej v{r az z wnioskami.
Monitorowanie ryzyka plynnosci powinno umo2liwi6 przede wszystkim prawidlowe

zagospodarowanie"srodk6w ptynnyctr oraz ustalenie prawidlowej struktury aktyw6w i pasyw6w'

DJ pomiaru, monitorowania i zair4dtania plynno6ci4 finansow4 Banku wykorzystuje sig dane

zawarte w:
I ) miesigcznej sprawo zdaw czoSci obligatoryj nej B1|<u;

2) miesigcznej informacji o *yu.*y"tt skladnikach aktyw6w/pasyw6w Banku,

sporz1dzartYch dla Potrzeb NBP;
3) systemie def3000/cIRM;
4) systemie finansowo-ksig gowym Defbank;

5) zestawieniach sesji rozliczeniowej Elixir'

Zesp6lmonitoruje kaZdego dnia roboczego wplywy i rvyptywy Srodk6w z rachunku bieZ4cego

Banku w Banku zrzesiajpcym, zasilen'ia i^odpiowadzenia got6wkr oraz ksztaltowanie sig

depozyt6w Banku Ztzeszajqcego i Banku'

Nadz6r nad plynnosci4 dzienn4 sprawuje Dyrektor ds. ekonomicznych. w sytuacjach zagro2enia.

poziomu plynnoSci Dyrektor as. etottf-iiznych informuje Prezesa, Wiceprezesa o powstalej

sytuacji celem podjgcia decyzii zapewniajq.ytn *ytonanie wszystkich bie24cych zobowiqzah

Banku.
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2'23 Zasady polityki stosowania zabezpieczeri i ogran iczania ryzykaplynnoSci
Badanie ryzyka plynno6ci wspomagane jest systeLem hmit6w, i"ro*io wewngtrznych jaki zewngttznych. Limity zewngtrzne to nadzorcze miary plynnosci oraz wsku1nik pok4rcia
wyptyw6w netto (LCR). Rodzaje limit6w i.ich poziom.l"st sciste uzaleaniony od wyznac zoiych
strategicznych cel6w orazbie?}cej sytuacji Banku i j"go otoczenia. Banku ustalaiimity, ki6re
utzymuj4 caloiciowe narazenie Banku na ryzyko plynnoSci na poziomie zgodnym z Sirategi4
zarz4dzania poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka, Fotityta zariEdzania p{nnoSci4 i ogoirra
StrategiE Banku.

W Banku okreSlono limity w nastgpuj4cych obszarach:
1) aktywa plynne;
2) udzial kredyt6w bilansowych w aktywach og6lem;
3) zapas got6wki wkasach (Sredni stan);
4) rachunek biehqcy i lokaty Overnight w Banku Zrzeszaj4cym;
5) lokaty w Banku Zrzeszajqcym;
6) udzial kredyt6w zagro2onych w obligu kredyt6w bilansowych;
7) l4czne zaangalowanie pozabilansowe;
8) lqcznawartoSi depozyt6w du|ych;
9) wartoSdjednostek uczestnictwa;
l0) zaangulowanie w zakup papier6w warto5ciowych;
I l) depozyty otrzymane od innych podmiot6w finansowych;
12) stosunek wielkoSci kredyt6w netto do depozyt6w;
l3) wartoSl zaanguhowania w kredyty brutto o terminie zapadalno5ci powy2ej 10 lat;
14) luki plynnoSci urealnionej w przedzialach czasowych:

a) do I dnia
b) 2 dni do 7 dni,
c) 7 dni do 1 miesi4ca,
d) I miesi4c do 3 miesigcy,
e) 3 miesi4ce do 6 miesigcy,

0 6 miesigcy do 1 roku,
g) I rok do 2 lat,
h) Zlata do 5 lat,
i) 5 lat do l0 lat,
j) l0 lat do20lat,
k) powyzej 20lat.

Limity wewngtrzne podlegaj4 okresowej weryfikacji w celu stwierdzenia ich przydatno5ci
w dzialalnoSci operacyjnej. Polityka Banku w zakresie limit6w ostroznoSciowych w zakresie
plynnoSci jednoznacznie uznaje nadrzgdnoSd norm Komisji Nadzoru Finansowego oraz
Rozporz4dzenia w stosunku do wewngtrznych limit6w Banku. Wszelkie zmiany w przepisach
v,ryLszego rzgdu skutkowa6 bqdq dostosowaniem wewngtrznych limit6w plynno5ciolyych
w Banku. Nadz6r nad zgodnoSci4 w tym zakresie sprawuje Stanowisko ds. zgodno6ci. Bank
posiada plan awaryjny utrzymania plynno5ci, kt6ry opracowany zostal na wypadek, gdyby
rozwi4zania normalnie stosowane w bieh4cym zarzqdzaniu plynnoSci4 okazaly sig nieskuteczne.

2.3. Ryryko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej to ryzyko negatywnego wplywu zmian stopy procentowej
na aktualny i przyszly wynik finansowy Banku oraz jego kapital, wynikaj4ce z wraZliwoSci
stawek oprocentowania aktyw6w i pasyw6w Banku nazmiang rynkowych st6p procentowych.
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Gl6wnym dokumentem, stanowi4cym ramowe zasady zarz4dzania ryzykiem stopy procentowej

jest poiityk a zarz4dzania ryzykiern rynkowym w Banku Sp6tdzielczym w LeSnicy ptzyigta na

2018 rok, zwanadalej PolitYk4.
Polityka, jak r6wnie2 istniej4cy system kompetencj i oruz szczeg6lowe wewngtrzne regulacje

dotyczqce poszczeg6lnycfr oLsr*6w dzialalnoSci w zakresie ryzyka stopy procentowej, stanowi4

kompletsowy system zanqdzania ryzykiem stopy procentowej'

2.3.1 Strategia, procesy i organiz acia zarz4dzania ryrykiem stopy procentowej

Celem strategicznym w zakrEsie zar:z4dzania ryzykiem stopy procentowej jest maksymalizacja

mar1y odsetliowej w warunkach zmiennoSci rynkowych st6p procentowych oraz ograrLiczenie

l-r.guty*rr"go wplywu zmianst6p procentowych poptzez doskonalenie narugdzi pomiaru'

Zitaa"un" tytyti" stopy procentowej ma na celu utrzymanie zmiennoSci wyniku

finansowego (wynik odsetkowy i wynik operacji finansowych/fundusz z aktualizacji wyceny)

oraz bilansowej wartoSci zaktualizowanej kapitalu wynikaj4cej ze zmian st6p procentowych'

w granicach nii zagra1ajqcych realizacji planu finansowego i adekwatnoSci kapitalowej Banku.

profil ryzyka stopy procentowej okre5la moZliwe do zaakceptowania ptzez Bank naraZenia

nurytyio,* rattisie crterechwyodrgbnionych kategorii ryzyka stopy procentowej.

I)' ryzyko niedopasowania tlrminow przeszacowania - ryzyko niedopasowania termin6w

i^run oprocentowania aktyw6w i pasyw6w odsetkowych, z uwzglgdnieniem pozycji

pozabilansowYch;
2) ryzyko bazowe - ryzyko wynikaj4ce z niedoskonalego powi4zania (korelacji) stawek' 

bazov,rych ( rynkowih i podstawotvych NBP) instrument6w oparciu, instrument6w

kt6re .vqrrznaczane jest oprocentowanie produkt6w / instrument6w generuj4cych

przychody I koszty odsetkowe, w przypadku gdy ich przeszacowanie nastqpuje w tych

samych okresach;
3) ,yryko opcji klienta-ryzyko wynikaj4ce z wpisanych w produkty oferowaneprzezBank' p; kliinta do wczesniejszej splaty nale2noSci (kredytu) lub wycofania zobowi4zah

(depozytu);
4) ryty1okttywej dochodowoSci -ryzyko polegaj4ce na zmianie relacji pomigdzy stopami

procentowymi danego rynku lub indeksu odnosz4cymi sig do r62nych termin6w

przeszacowania ( ryiykierm szczegolnoSci powyZej I roku), kt6re moZe przyczynil sig

do nasilenia efektu niedopasowania termin ow przeszacowania.

RadaNadzorcza:
1) sprawuje nadz6r nad zgodno6ci4 strategii i polityki Banku w zakresie ryzyka stopy

procentowej ze strategi4 dzialania Banku i planem finansowym;

2) sprawuj " nidt6, nad wprowadzeniem systemu zarz4dzania ryzykiem stopy procentowej

oraz ocenia adekwatnoS6 i skutecznoS6 tego procesu;

3) zatwierdza wielko$d mozliwego do zaakceptowania poziomu ryzyka stopy procentowej;

4j dokonuje w okresach kwartalnych oceny poziomu ryzyka stopy procentowej na

podstawie informacji przedstawionej przez Zarzqd Banku'

Zarzqd Banku odpowiada za zorganizowanie skutecznego procesu zatzqdzania tyzykiem stopy

procentowej oraz nadz6r nad efektywno$ci4 tego procesu, wprowadzaj4c, w nzie pottzeby'

niezbgdne korekty i udoskonalenia. Zaawansowanie procesu zaru4dzania ryzykiem jest

wsp6lmierne z wielkos ci4 ryzyka oraz zloaonosci4 produkt6w Banku;

Do zadaft Zarzqdu Banku nale?y w szczegolnoSci:

1) stworzenie przejrzystej struktury zarz4dzania zapewniaj4cej v,ryruhne okreSlenie os6b

o dpowi ed ziitnyitt za zar z4dzani e ryzyk i em stopy pro cento wej ;
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2) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie i aktualizacjg strategii, polityk oraz
regulamin6w i instrukcji w zakresie zarz4dzaniaryzykiem stopy procentowej;

3 ) zapewni a zasoby niezb gdne do skutecz ne go zar z1dzania ry zykiem;
4) wprowadza limity ograniczaj1ce ryzyko stopy procentowej;
5) akceptacja protokol6w Zespolu ds. analiz i ryzyka w zakresie ryzyka i podejmowanie

decyzji operacyjnych;
6) przekazywanie Radzie Nadzorczej w okresach kwartalnych informacji dotycz4cej

poziomu ryzyka stopy procentowej w Banku. W razie wzrostu poziomu narczenia Banku
na ryzyko wyst4pienia strat z tytulu ryzyka stopy procentowej, Rada Nadzorcza
informowana jest na bie2qco o podejmowanych dztalaniach.

Do zadafi Zespolu ds. analiz i ryzyka, w ramach zarz4dzania ryzykiem stopy procentowej
nale?y, w szczegolnoSci :

l) okresowa ocena stosowanych w Banku zasad zarz4dzaria ryzykiem stopy procentowej
oraz proponowanie ewentualnych zmian;

2) weryfikacja zastosowanych metod pomiaru ryzyka stopy procentowej;

3) monitorowanie przestrzegania limit6w dotycz4cych ryzyka stopy procentowej oraz
okresowe weryfikowanie adekwatnoSci ustanowionych limit6w;

4) sp or z4dzani e mi e s i g cznych rap ort6 w doty cz4cy ch ry zyka stopy pro c entowej ;

5) przedkladanie raport6w z zakresu oceny ryzyka stopy procentowej na posiedzenia
Zarz4du Banku.

Dzial Ekonomiczny ustala wym6g kapitalowy na ryzyko stopy procentowej zgodnie z procedur4
oceny adekwatnoSci kapitalowej, wykonuje dzialalnoS6 operacyjn4 uwzglgdniaj4c4
pr zestr ze gani e dopuszc zalne go p ozi omu te go ry zyka.

Stanowisko ds. zgodnoSci:
l) opiniuje system zarz4dzania Bankiem, w tym skutecznoSl zarzqdzania ryzykiem stopy

procentowej w dzialalnoSci Banku;
2) przeprowadza czynnoSci audytowe w kom6rkach/zespolach organizacyjnych Banku

uczestniczqcych w procesie zaru4dzania ryzkiem, w celu dokonania oceny zgodnoSci
dzialania kontrolowanych kom6rek/zespol6w z obowi4zuj4cymi regulacjami
zevtngtrznymi i wewngtrznymi ;

3) dokonuje oceny zgodnoSci i realizacji procesu zarz4dzania ryzykiem stopy procentowej
z przepisami wewngtrznymi Banku;

4) proponuje wprowadzenie usprawnieri procesu zarz4dzania ryzykiem.

2.3.2 Zakres i rodzaj system6w raportowania i pomiaru ryryka stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej monitorowane jest poprzez analizg ryzyka luki termin6w
przeszacowania, luki ryzyka bazowego i profilu stopy procentowej bilansu Banku. Pomiar
ryzyka odbywa sig w cyklach miesigcznych i jest prezentowany na posiedzeniach Zarz4du
Banku i Rady Nadzorczej.
W celu prawidlowego monitoringu ryzyka stopy procentowej, Bank prowadzi ponadto analizy
symulacyj n e, z uwzglgdnieniem scenariusza szokowe go.

Raport z oceny zakresu ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym co miesi4c
przygotowuj e Zespol ds. analiz t ryzyka i przekanje go Zarz4dowi Banku.
Raport zawiera:
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l) analizg struktury bilansu z dokladn4 charakterystyk4 struktury, wielkoSci aktyw

i pasyw6w wrailiwych i niewra2liwych na zmiang stopy procentowej, jak r6wnie2

w rozbiciu dla oprocentowania stalego i zmiennego; 
zestawienie luki2) analizE niedopasowania ( luki ) termin6w przeszacowarfla, zawretaJ4c?

w odniesieniu do miesi4ca poprzedniego lqcznie z charukterystyk4 wielkosci

dla poszczeg6lnych ptzedzial6w czasowych;

3) anaiizE luki ryzyk a bazowego, prezentuj4ca wielkoSci bilansu oprocentowane wedlug

stawki Wfg6jn, redyskonta, WIBID, papiery wartoSciowe, jednostki uczestnictwa'

stawki zale1nej'od iecyzji Zarz4drt B;k;' ior6wnanie nastgpuje w odniesieniu do

poprzedniego miesi4ca;
4) analizg krzywej do"iroio*oSci - progn oza zmian .','yniku 

odsetkowe go, zawiera: analizq

stopy redyskorita, WIBORU, WGfOiU, za ostatnie 12 miesigcy, okreSlazalozenia jakie

s4 przyjmowane do wyliczenia zmian dochodu odsetkowego, analizq zmiany

oprocentow ania przy obecnym stanie aktyw6w i pasyw6w na wynik Banku' propozycje

w zakresie ograriczenia wplywu zmianoprocentowania na wynik;

5) progno zg przychod6w, koszt6w i dochodu odsetkowe go, zawiera prezentaciq zmiany

wyniku na koniec miesi4ca bieZ4cego zattrnalizowany wynik na koniec roku' okreSla

wielkoSci aktyw przychodowych, paiyw6w kosztowych, przychod6w z odsetek/aktywa

przychodow", totrty z tytutu odsetek/pasywa kosztowe, por6wnanie do miesi4ca

poprzedniego; ..,, .

6) anilizE limitOw nara1eniaBanku naryzyko stopy procentowej, tabelaryczne zestawreme

zwieraj4ce: zakres luki niedopasowania, dopuszczalny limit luki, wykonanie kwotowe

i procentowe, okreslenie stopnia realizacj\ limitu. CzgSd opisowa prezentuje i analizuje

pr zy czy ny ewentualny ch pr zekr o czen'

Informacja dot. ryzyka stopy przedkladany jest zarz4dowi Banku ptzez czlonka zarz4du

nadzoruj4c 
"go 

ryLyLunu nu1Utizrrym posiidzeniu Zarz-1du Banku, nie p62niej niz do kofca

miesi4ci nastgpuj4cego po okresie, kt6rego dotyczy analiza'

Protok6l zawiera:
1) okreslenie tematyki obejmuj4cej: wszystkie analizowane ryzyka, informacje ftnansowe

przygotowy*ur," przez'Oziat ikonomiczny, realtzacjg planu finansowego, raportami

doty czqcymi system6w informatyc zny ch;

2) ustalenia, wnioski dotycz4c" tpotob,, usprarvnienia procesu zarz4dzania tyzykrem'

weryfikacji poy"tyn powstania ewentualnych przekroczeri limit6w, podjgcia dzialafr

zarudczYch'
Rada Nad zorcza informacjq o ryzyku stopy procentowej w portfelu bankowym otrzymuje

w cyklach kwartalnych. Powy2sza informacj azawreta:.

1) prezentacle irofrlu wszystkich tyiyk, zestawienie struktury i wielkoSci depozlt6w'

kredyty *' podziale' podmioion"ym i przedmiotowym, pozycie bilansowe

i pozabilanro*", wskaZniki okreSlajqie ryzyko, okreslenie wielkoSci sumy bilansowej'

struktura bilansu w podzial " nu potycie wrazliwe i niewrazliwe na zmiang stopy

procentowej , prezentacia stabilnoSli iuiy depozytowej, okreslenie.wielkoSci pozycji

walutowych. PowyZsze prezentowane jest w formie opisowej i tabelarycznej

w odniesieniu do poprzedniego kwartalu lub do okres6w dluaszych;

2) wielkoS6 funduszy Banku oraz wielkoSci utworzonychwymog6w kapitatowych z tltulu

poszczeg6lnYch rYzYk.
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2.3.3 Zasady polityki stosowania zabezpieczeri i ograniczania ryTyka stopy procentowej
System limit6w w Banku w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmuje limity, kt6re utrzymuj4
caloSciowe narazenie Banku na ryzyko na poziomie zgodnym ze strategi4 Banku, w tym
wewngtrzne limity, ustalane w miarg potrzeb lub w wyniku wykonywania postanowieri regulacji
wyhszego rzgdu.
Ustalanie wewngtrznych limit6w ma na celu ograniczanie ryzyka stopy procentowej w Banku.
Analizy poziomu realizacji poszczeg6lnych limit6w i propozycje ewentualnych zmian ich
wysokoSci sporzqdzane sqprzezZesp6l ds. analiz iryzyka i przedstawiane Zarz1dowi Banku.
Szczegolowe zasady ustalania i aktualizacji wewngtrznych limit6w oraz ich wysokoS6 ustala
Zaru4d. Wysoko5d limit6w jest dostosowana do akceptowanego przez Radg Nadzorczq og6lnego
poziomu ryzyka Banku oraz skali i specyfiki dzialalnoSci Banku przy jednoczesnym
uwzglgdnieniu zmian warunk6w rynkowych.

Do pomiaru ryzyka stopy procentowej wykorzystywane s4 nastgpuj 4ce rodzaje limit6w:
1) limit udzialu aktyw6w /pasyw6w walutowych w sumie bilansowej Banku;
2) limity ryzykaprzeszacowartia - limity luki niedopasowania;
3) ryzyko opcji klienta - limit wykorzystaniaryzyka opcji.

Bank przeprowadza testy warunk6w skrajnychryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym.

Wyniki test6w pozwalaj4 na oszacowanie: wplywu niekorzystnych, szokowych zsniart
parametr6w rynkowych, innych czynnik6w maj4cych wplyw na warto66 portfela bankowego,
osi4gane wyniki finansowe oraz fundusze Banku. Dodatkowo Bank wykorzystuje wyniki test6w
warunk6w skrajnych w procesie ICAAP w celu okreslenia dodatkowego wymogu kapitalowego
z t;rtulu ry zyka stopy pro centowej .

Na dzieri 31.12.2018 r. dokonano oceny wplywu na wynik finansowy Banku i stwierdzono,
2e przy stanie aktyw6w i pasyw6w wielkoSi zmiarry wyniku odsetkowego nie przekroczy 15 oh

sumy funduszy podstawowych i uzupelniaj4cych Banku.

2.4.Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne - jest to mo2liwo56 poniesienia strat powstalych w wyniku niewlaSciwych
lub wadliwie przebiegaj4cych proces6w wewngtrznych, dziatan ludzi, funkcjonowania
system6w, strat wynikaj4cych z przyczyn zevtngtrznych. Ryzyko operacyjne obejmuje ryzyko
prawne, nie obejmuj e ryzyka reputacji i ryzyka strategicznego, kt6re zwiqzane jest z ryzykiem
biznesowym.

2.4.1 Str ate gia, p roc esy i o rgan iz acja zarz4dlzania ryrykiem opera ryj nym

Bank opracowal strategig i zasady polityki w zakresie ryzyka operacyjnego, dostosowane
do profilu ryzyka.
Zalo2enia strategiczne zostaly ujgte w nastgpuj4cych dokumentach:

l) ,,Strategia Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy nalata2017-2019";
2),,Strate gi a zarz4dzania p o szczeg6lnymi rc dzaj ami ry zyka" ;
3 ),,Polityka zaruydzania ryzykiem operacyj nym";
4),,Instrukcja zarzEdzania ryzykiem operacyjnym".

Celem strategicznym w zakresie zarz4dzania ryzykiem operacyjnym jest ograniczenie
mo2liwoSci wyst4pienia nieoczekiwanych strat powstalych w wyniku niewla6ciwych
lub wadliwie przebiegaj4cych proces6w wewngtrznych, dzialrlrt ludzi, funkcjonowania
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system6w popruez wdro2enie skutecznego i adekwatnego do aktualnego profilu ryzyka procesu

zarz4dzania ryzykiem operacyjnym a tak2e poprzez wdroZenie skutecznego systemu

monitorowania i kontroli wewngtrznej.

System zarz4dzania ryzykiem operacyjnym tworz4: regulacje wewnqtrzne opisuj4ce ten system,

struktura organizacyjna-, narzgdzia informatyczne wspomagaj qce realizacig procesu zatz4dzania

ryzykiem operacyjnym oraz informacje o incydentach i zdarzeniach zaistniatrych w obszarze

wymienionego ryzyka.

W procesie zarz4dzaniaryzykiemoperacyjnym Banku bior4 udzial nastqpuj4cy uczestnicy :

1. Rada NadzorczaBanku:
l) zatwierdza docelowy profil ryzyka operacyjnego oraz tolerancjg I apetyt na ryzyko,

zawartewstrategiizatz4dzaniaryzykiemoperacyjnym;
2) zapewnia, 2e Czlonkowie Zarz4du posiadaj4 odpowiedni4 wiedzq i kwalifikacje,

zapewni aj 4c e r e alizacj g strate g ii zarz}dzani a ryzykiem operacyj nym ;

3) doionuje okresowej 
-oceny 

realizacji przez Zarz4d zalo2eft. Strategii w odniesieniu. 
do zasad zarz4dzania ryzykiem operacyjnym w Banku. W tym celu Zaru4d Banku

okresowo - nie rzadziej niz raz w roku - przedklada Radzie Nadzorczej syntetyczn4

informacjg na temat stcaii i rodzaj6w ryzyka operacyjnego, na kt6re narahony jest Bank,

prawdopldobieristwa jego wystgpowania, jego skutk6w i metod zarz4dzania ryzykiem

operacyjnym;
4) sprawuj" nadz6r nad wprowadzeniem systemu zarz4dzaniaryzykiem, jego kontrol4 oraz

ocenia jej adekwatnoSd i skutecznoSd.

2. ZarzqdBanku:
1) podejmuje decyzje dotyczqce organizacjiwlaSciwego i skutecznego procesuzarzqdzania

ryzykiem operacYjnYm;
2) oapowiada- tu ipr*owanie i wdroZenie pisemnej strategii zarz4dzania ryzykiem' 

opiracyjnym, a tikze zaopracowanie systemu zarz4dzaniaryzykiem operacyjnym, jego

wdro2enie, zapewnienie jego sp6jnoSci ze strategi1 zatzqdzania tym ryzykiem oraz

wlaSciwe funkcjonowanie tego systemu w Banku, w tym - jeSli to konieczne -
wprowadzanie niezbgdnych korekt w celu usprawnienia tego systemu;

3) dokonuje regularnych przegl4d6w strategii zarz4dzania tyzykiem operacyjnym

i systemu zari4dzarria ryiykiim operacyjnym, w tym zasad zatz4dzania tym ryzykiem,

,god.ri" z odpowiednimi regulacjami wewngtrznymi a gdy zajdzie taka potrzeba

piwoduje weiyfikacjg i aktualizacjg strategii zarz4dzxria ryzykiem operacyjnym

i systemu zatz4dzania ryzykiem operacyjnym;

4) odpowiada zaLorgarrizlwanie skutecznego procesu zarz4dzaria ryzykiem operacyjnym

oraz monitorowanie efektywnoSci jego dzialania, w tym wskazanie os6b i jednostek

organizacyjnych odpolviedzialnych za reahzacig poszczeg6lnych element6w systemu

zar z4dzania ryzYkiem o PeracYj nYm ;

5) nadzoruje i ocenia czy na poszczeg6lnych szczeblach prowadzi sig, identyfikacjg, ocen9,

monitorowanie i kontrolg- ry zyka-or ai czy kierownictwo kazde go szczebla efektywnie

zaru4dza ryzYki em oPeracYj nYm ;

6) nadzoruje realizacig p.zyjgiych zasad oraz poziom nata2enia Banku na ryzyko

7) :ffi3:{jl? rzedt4adaRadzie Nadzorczej syntetyczn4 informacjg na temat profilu rvzyka

operacyjnego, na kt6te narahony jest Bank'

3. ZespOl Orginizacyino -Administracyjny i Relacji zlJdzialowcami -
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pelni funkcjg jednostki ds. zanqdzania ryzykiem operacyjnym w obszatze identyfikacji,

pomiaru i monitorowania ryzyka (koordynuje proces zaru4dzania ryzykiem operacyjnym

w Banku);
przygotowuj e proj ekt strate gii zarz4dzania ryzykiem operacyj nym;
prowadzi ,,Rejestr zdarueh ryzyka operacyjnego" dla caloSci Banku, a takhe ,,Rejestr
zev,ngtrznych zdarzefiryzyka operacyjnego" zgodnie z zasadami niniejszej Instrukcji;
odpowiada za wdroaenie przyjgtych metod identyfikacji oceny zagrohefi zwiqzanych
zryzykiem operacyjnym dla wszystkich obszar6w dzialalno6ci Banku;
odpowiada za standardowe analizy i raporty oraz inne informacje z zakresu ryzyka
operacyjnego, wskazane przez Radg Nadzorczq, Zaru4d Banku, a takhe sprawozdania
wynikaj 4ce z obowiqzku informacyj nego wobec uprawnionych instytucj i zewngtrzny ch;
prowadzi analizy profilu i monitorowanie poziomuryzyka operacyjnego Banku;
sprawuje nadz6r nad opracowaniem, a takhe wdrozeniem metod redukcji ryzyka
operacyjnegolubprzy jgtychdzialafi zabezpieczaj4cych;
nadzoruje terminowo56 audyu prawidlowo5d raportowania przez jednostki / kom6rki
or ganizacyjne informacj i w zakresie ryzyka operacyj nego ;

inicjuje wprowadzanie oraz rozwijanie narzgdzi wspomagaj4cych zarz4dzanie ryzykiem
operacyjnym w tym w szczeg6lno$ci monitoruje poprawnoS6 i aktualnoSd
funkcj onalnoSci systemu AZRO;

I})przygotowuje informacjg sprawozdawcz4zwi4zan4zryzykiem operacyjnym na potrzeby
Zarzqdu Banku;

I 1) dba o zachowanie adekwatno6ci niniej szych Zasad wzglgdem skali i rodzaju dzialalnoSci
Banku.

4. Stanowisko ds. zgodnoSci:
1) kontroluje i ocenia sprawnoS6 dzialania systemu zarz4dzaniaryzykiem operacyjnym;
2) dokonuje regularnych przeglqd6w prawidlowoSci przestrzegania zasad zarz4dzania

ryzykiem, obowi4zuj4cych w Banku;
3) nie pelni bezpoSrednio funkcji zarz4dzania ryzykiem. natomiast dostarcza obiektywnej

oceny efektywnoSci, adekwatno5ci i skutecznoSci funkcjonuj4cego systemu zaruqdzania
oraz j ako Sci przeprow adzarry ch operacj i bankowych.

Proces zaru4dzania ryzykiem operacyjnym obejmuje identyfikacjg, pomiar, limitowanie,
monitorowanie, kontrola, raportowanie otaz redukowanie tego ryzyka i jest realizowany
w spos6b ci4gty.

W Banku, w celu umozliwienia dokladnego rozpoznania profilu ryzyka operacyjnego
obowi4zuje klasyfikacja obszaru ryzyka operacyjnego. Najwylszym poziomem klasyfikacji s4

kategorie ryzyka operacyjnego, anajnilszym opisy przykladowych incydentSw i zdarueh.
Klasyfikacja jest wsp6lna dla wszystkich jednostek i kom6rek organizacyjnych Banku.

2.4.2 Zakres i rodzaj system6w raportowania i pomiaru ryzyka operacyjnego

Identyfikacj a ryzyka operacyjnego dla wszystkich istotnych obszar6w dzialalnoSci Banku
odbywa sig na poziomie jednostek oraz kom6rek organizacyjnych rzeczywistego dokonywana
jest poprzez: okreSlenie 2r6del rzeczywistego czynnik6w powstawania ryzyka, identyfikacjg
zdaruef operacyjnych (incydent6w) oraz wyjaSnienie przyczyn tych zdarueri, identyfikacjg,
analizg zagr oZefi dla p o szcze 96 lnych zasob6w.
Pomiar ryzyka operacyjnego dokonywany jest w trzech ujgciach:

1) statystycznym - na podstawie danych wewngtrznych o incydentach; oblicza sig
prawdopodobieristwo wyst4pieni a oraz skalg strat operacyjnych;

1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

e)
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2) jako5ciowo-iloSciowym - dokonuje sig pomiaru kluczowych wskaZnik6w ryzyka
operacyjnego;

3) zgodno(ici z normami zewngtrznymi - oblicza sig wymogi kapitalowe na ryzyko
operacyjne.

Pomiar ry zyka operacyj ne go prowadzony j est z wykorzy staniem :

I) zgromadzonych danych o incydentach i zdarzeniach operacyjnych wedlug powstalych
strat:

a) bezpo5rednich - uwidocznionych wbazie danych systemu AZRO;
b) poSrednich - przy wykorzystaniu ,,Zestawienia kluczowych wskaZnik6w ryzyka

operacyjnego";
2) wynik6w audyu wewngtrznego;
3) wynik6w kontroli wewngtrznej funkcjonalnej;
4) wynik6w samooceny ryzyka operacyjnego;
5) raportu zdarzen ryzyka operacyjnego.

System monitorowan ia ry zyka operacyj ne go B anku obej muj e :

l) zdarzenia operacyjne, ich 2r6dla- na podstawie rejestru zdarzenryzyka operacyjnego;
2) skutecznoSci dzialari mityguj4cych (odwracaj4cych, naprawczych) i innych metod

o gr aniczarria r y zyka - na po d stawie rej e stru zdar zeh wewn gtrzn y ch ry zyka
operacyjnego;

3) czynniki otoczenia gospodarczego - na podstawie rejestru zev,rnEtrznychzdaruehryzyka
operacyjnego;

4) wykonanie limit6w przyjEtychw Strategii zarzqdzaniaryzykiem operacyjnym;
5) analizg wskaZnik6w KRI;
6) czynniki kontroli oraz skutecznoSi dzialan kontrolnych - na podstawie wynik6w

(sprawozdari) kontroli wewngtrznej (funkcjonalnej) oraz audytu wewngtrznego;

7) czynniki transferu ryzyka- na podstawie rejestru zdarzefiryzyka operacyjnego.
W procesie monitoringu ryzyka uczestniczq Zespol Organizacyjno-Administracyjny i Relacji
z IJdzialowcami i Zarz4d Banku. System raportowania poziomu ryzyka operacyjnego Banku
obej muj e raportowanie cykliczn e or az raportowan ie bieZ4ce.

Kwartalne raporty dokumentuj4ce poziom ryzyka operacyjnego otrzymuje Zarz4d Banku. Rada

Nadzorcza otrzymuje raporty p6lroczne. W raportach tych prezentowane s4 analizy strat

operacyjnych v",raz z dokladnymi opisami przyczyn strat istotnych. Raport zawiera r6wnie2

informacjg na temat aktualnej wartoSci wymogu kapitalowego z tytulu ryzyka operacyjnego.

W celu umozliwienia Zarzqdowi Banku podjgcia dzialah zaradczych w sytuacjach powstania

istotnej straty operacyjnej , Zarz4d Banku otrzymuje informacje na temat duZych strat w trybie

bie24cym.
Raporty z obszant ryzyka operacyjnego s4 istotnym elementem informacji zaruydczej Banku

poiwaLajqcym na identyfikacj g zagroaen operacyjnych i podejmowanie prewencyjnych dzialan

ograniciaj4cych ryzyko operacyjne. Proces zarz1dzania ryzykiem operacyjnym Banku jest

wspierany przez system informatyczny AZRO.

2.4.3 Zasady polityki stosowania zahezpieczeri i ograniczania ryTykaoperacyjnego

W Banku zdefiniowane s4 metody ograniczania ryzyka operacyjnego otaz lagodzenia skutk6w

zr ealizow ania te go ry zyka.
Do podstawo!\rych metod o graniczan ia ry zyka operacyj ne go nalea4:

1) modyfikacja wewngtrznych regulacji z punktu widzenia redukcji ryzyka operacyjnego

do poziomu akcePtowanego;
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2) rozszerzone monitorowanie ryzyka operacyjnego w sytuacjach stwarzajqcych realne

zagro1enie prze|,roczenia wartoSci progowych akceptowanego poziomu ryzyka
operacyjnego;

3) ,ib".pt"""iniafizyczne ludzi, pomieszczet! sprzgtu, dokument6w i informacji'

Do podstawowych metod lagodzeniaskutk6w zrealizowaniaryzyka operacyjnego naleLq:

1) zabezpieczenia finansowe (ubezpieczenia);

2) zabeipieczeniafrzyczne ludzi, pomieszczef, sprzgtu, dokument6w i informacji;

3) plany awaryjne.

Ba;r;6 daity do ogranic zenia ryzyka operacyjne go poprzez wprowadzenie zasad bezpieczeristwa

system6w informatyc zny ch obej muj 4cych :

l) umowy outsourcingowe i wsp6lpracy w zakresie konserwacji i aktualizacir

oprogramowania i sprzgtu zzewngtrznymi firmami IT (Asseco Poland S.A.; I-BS.pl Sp.

z o.o.);
2) zabezpieczeniafrzyczne newralgicznychpunkt6w systemu bankowego (serwerownie),

monitoring elektroniczny, zasady dostgpu do sprzgtu i pomieszczef;

3) wielostopniowe zabezpieczenia programistycznejak system kont uzytkownik6w
na serwerze zabezpieczony haslami dostqpu;

4) system kontroli dostgpu do systemu ksiggowego, obslugi pracownik6w i ich uprawnieri

w systemie ksiggowym;
5) procedury nadawania i modyfikacji uprawnieri dla pracownik6w Banku i pracownik6w

zewngtrznych firm IT;
6) zabezpieczenia sieci komputerowej przez system zapory (firewall) oraz kontroli dostgpu

do Internetu, systemy antywirusowe I zapory na stacjach roboczych.

2.5. Ryzyko walutowe

Zarz4dzanie ryzykiem walutowym polega m.in. na zawieraniu transakcji o takiej strukturze

oraz warunkach, kt6re w najbardziej efektywny spos6b zabezpieczaj4 Bank przed potencjalnymi

stratami ztytuluzmiankurs6w walutowych minimalizul4c zwi4zane z nim ryzyko.

Gl6wnym dokumentem, stanowi4cym ramowe zasady zarzqdzania ryzykiem walutowym jest

Polityka zaru4dzania ryzykiem rynkowym w Banku Sp6ldzielczym w LeSnicy ptzyigta na

2018 rok, zwana dalej Polityk4.
Polityka, jak r6wnie2 istniej4cy system kompetencji oraz szczeg6lowe wewngtrzne regulacje

dotycz1ce poszczeg6lnych obszar6w dzialalnoSci w zakresie ryzyka walutowego, stanowi4

kompleksowy system zarz4dzania ryzykiem walutowym.

2.5. 1 Strategia, procesy i organiz acia zarz4dzania ryzykiem walutorvym

Bank przeprowadza nastgpuj4ce operacje w walutach obcych:

l) skup i sprzedtl walut;
2\ rczliczenia w obrocie dewizowym w kraju r za granic4;

3) operacje got6wkowe i bezgot6wkowe z rachunk6w bankowych bie2;qcych

i terminowych os6b fizycznych i klient6w instytucjonalnych;
4) rozhczenia w obrocie dewizowym na rachunkach w Banku Zrzeszai4cym oraz

zaldadanie lokat bankolvych w walutach.

Bior4c pod uwagg skalg dzialalnoSci dewizowej w odniesieniu do sumy bilansowej Banku,

monitorowanie ryzyka walutowego prowadzone jest metodami uproszczonymi, okreSlonymi

JL



w procedurach wewngtrznych, poniewa2 ryzyko walutowe w ocenie Banku utrzymuje sig

na niskim poziomie.
Obowi4zuj4ce regulacj e nadzorcze nakladaj4 na Bank koniecznoSl ttrzymywania wymogu

kapitatowego na ,ytyio walutowe w sytuacji posiadania otwartej pozycii walutowej calkowitej

w wysokoS ci przelcraczaj4cei 2 % funduszy wlasnych.

Podstawowym celem Banku jest utrzymywanie na niskim poziomie regulacyjnego wymogu

kapitalowego na ryzyko walutowe.

W ramach struktury organizacyjnej w procesie zarz4dzania ryzykiem walutowym bior4 udzial

nastgpuj4ce organy i kom6rki Banku, do zadan kt6rych nale2y migdzy innymi:

1. RadaNadzorcza
1) akceptuje i dokonuje okresowego przegl4du poziomu podejmowanego tyzyka

oraz systemuzatzqdzania ryzykiem w Banku;

2) zapoznaie sig okresowo z ocen4 systemu kontroli ryzyka rynkowego w Banku

oraz przestrzegania limit6w ekspozycj i na tyzyko rynkowe;

3) sprawuje og6lny i staly nadz6r nad realizacj4 strategii zatz4dzarria ryzykiem.

2. Zaru4d Banku:
1) zatwierdzastrukturq otganizacyjnq;
2) zatwierdza limity ryzykawalutowego;
3) w okresach miesigcznych kontroluje poziom podejmowanego ryzyka walutowego;

4) w okresach miesiicznych dokonujl o."try adekwatnoSci systemu zarzqdzania ryzykiem

walutowym oraz wielkoSci limit6w ryzykaw kontek3cte przyjqtych cel6w finansowych

Banku;
5) przedl<\.adainformacje dla potrzeb Rady Nadzorczej w okresach kwartalnych.

3. Dyrektor ds. EkonomicznYch:
li bie21co zarzydzaryzykiem walutowym wystqpuj4cym w Banku;

2j sprawuj e bie?4cq kontrolg nad przestrzeganiem limit6w pozycji walutowych

zatwrerdzonych'pizez Zarz4d, a w Wzypadku ich przel<roczenia podejmuje dzialania

w celu przylvr6cenia limit6w do odpowiedniego poziomu;

2) kontrolr.3"- poptu*noS6 rozlic zania iksiggowania transakcji w walutach;

3j podejmuj " i"iyti" o sprzedazy waluty oraz lokuje nadwy2ki Srodk6w finansowych

na rachunkach lokat terminowych w walucie'

4. DzialEkonomicznY:
1) przygotowuje'i analizuje dzienne raporty dotycz4ce wynik6w .pomiar6w 

tyzyka

walutowego w zakresie wielkoSci otwartej pozycji walutowej i obliczenia wymogu

kapitalowegozgodniezobowi4zuj4cymiwBankuprocedurami;
2) rozlicza operacje walutowe 

'uin44"" i obci4aajqce rachunek Banku w Banku

Zrzeszaj4cYm;
3) dokonuje analizy zgodnosci stanu sald na rachunkach Banku poprzez"

a) kontrolg bilansu walutowego,
b) weryfikacjg zgodnosci staiOw rachunk6w, z podzialem na poszczeg6lne waluty'

z wyciqgaffi-z rachunk6w otrzymanymi z Banku obsluguj4cego, w kt6rym

rachunki sq umiej scowione,

c) sprawdza na biel4co prawidlowoSd podanych na wyci4gu operacji i wskazanego

salda, a w przypadku ich niezgodnolci informuje Bank Zrzeszai4cy w terminie

14 dni od datY otrzYmania wYci4gu,

4) sporz4dza sprawozdaw czo36 miesigczn4 w zakresie pozycii walutowych zgodnie

z wymogami NBP;
5) wczytuje tabele kursowe przesylane przez Bank Zrzeszai4cy do systemu ksiggowego

Banku.
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5. Zesp6l ds. analiz rryzyka:
l) przygotowuje i analizuje dzienne raporty dotycz4ce wynik6w pomiar6w

walutowego w zakresie stanu got6wki w kasach walutowych Banku;
2) sporz4dzaw okresach miesigcznych i przedkladaZarz4dowi Banku:

a) informacjg dotycz4cE pozycji walutowych oraz wymogu kapitalowego

ryzyka walutowego,
b) informacjg dotyczqc1 pomiaru, monitorowania ryzyka walutowego i

przestr zegania ustalonych limit6w.
6. Kierownictwo jednostek organizacyjnych Banku:

1) kontroluje przestrzeganie limit6w dlaposzczeg6lnych walut w kasach;
2) podejmuje decyzje o odprowadzeniu lub zasileniu w walutg;
3) podejmuje decyzjg o zastosowaniu odmiennego od obowi4zuj4cego kursu waluty

zgodnie z odrgbnymi uregulowaniami.

2.5.2 Zakres i rodzaj system6w raportowania i pomiaruryzyka walutowego

Pomiar ryzyka walutowego ma na celu okre6lenie poziomu ryzyka oruz wplywu operacji
obci4Zonych ryzykiem na sytuacjg finansow4 Banku. Ocena ryzyka walutowego metoda
podstawow4 jest dokonywana w oparciu o zestawienie pozycji walutowych Banku, sporz4dzane
przezZesp6l ds. analiz i ryzyka, wedlug stanu na koniec kaZdego dnia roboczego.

Dla potrzeb badania poziomu ryzyka walutowego Zesp6l przeprowadza miesigcznq arralizg
w oparciu o dane:

7) pozycja walutowa - wartoSci w walutach oryginalnych;
2) struktura walutowa depozl't6w ( wartoSci w walucie oryginalnej);
3) zestawienie wymogu kapitalowego oraz calkowitej pozycji walutowej Banku.

Dzial Ekonomiczny sporz4dza zestawienie transakcji dokonywanych w walucie na koniec dnia
operacyjnego pnez pracownik6w wykonuj4cych te transakcje. Transakcje te wykonywane
sq zgodnie z obowi4zuj4cymi w Banku regulacjami oraz wymogami Banku Zrzeszajqcego i za
jego poSrednictwem.

2.5.3 Zasady polityki stosowania zabezpieczerfi i ograniczania ryTyka walutowego

Poziom ekspozycji na ryzyko walutowe ogranicza obowi4zuj4cy w Banku system limit6w
zewngtrznych i wewngtrznych. Normg zev,ngtrzn4 dopuszczalnego ryzyka walutowego
w dzialalnoSci bank6w, rozumianq jako wielkoS6 pozycji walutowej netto, kt6rej przekroczenie
skutkuje koniecznoSci4 obliczenia wymogu w zakresie funduszy wlasnych z tytulu ryzyka
walutowego, okre3laj4 obowi4zuj4ce w tym zakresie uregulowania nadzorcze, w tym
w szczeg6lno5ci Rozp orz1dzenie.
Normg zewngtrzn4 dopuszczalnego tyzyka walutowego stanowi4 przede wszystkim: l4czny
wsp6lczynnik kapitalowy Banku, poziom funduszy wlasnych i/lub kapitalu wewngtrznego
Banku. Wewngtrzne nonny dopuszczalnej ekspozycji na ryzyko walutowe stanowi4 limity
wewngtrzne, ustalane w oparciu o wielko$i mozliwego do zaakceptowania ryzyka walutowego
okreSlana przez Radg Nadzorczq.

W celu zagwarantowania utrzymania narahenia Banku na ryzyko w granicach tolerancji
ustalonej przez Radg Nadzorcz4, Zarz4d Banku okreSla limity dla ryzyka walutowego
i wprowadza j e do Instrukcji zarz4dzania ryzykiem walutowym.

ryzyka

z tylulu

kontroli
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Do pomiaru ryzyka walutowego wykorzystywane s4 nastgpuj 4ce rodzaje limit6w:
l) limit na pozycjg walutow4 calkowit4 w wysokoSci wg. kursu Sredniego NBP na dzien

sprawozdawczy;
2) limit udzialu Sredniej calkowitej pozycji walutowej w funduszach wlasnych Banku ;

3) limit dopuszczalnej straty z tyttilu niekorzystnych zmian kurs6w walut ustalony przy
zaho1eniuzmiany kursu walut o 30Yo.

Bank w ramach prowadzonej dzialalnoSci operacyjnej dryzy do minimalizacjiryzyka walutowego
poprzez utrzymanie wartoSci pozycji walutowej calkowitej na poziomie adekwatnym do skali
prowadzonej dzialalno5ci dewizowej, r6wnoczeSnie ni2szym od przyjgtego limitu. Osi4gniEta
wysokoS6 pozycji walutowej na dzieh 31.12.2018 r. spowodowala, 2e Bank nie mial obowiqzku
naliczenia wymogu kapitalowego z tytulu ryzyka walutowego, poniewa2 nie przekaczala 2 %o

funduszy wlasnych. Obszar ryzyka walutowego cechowal sig du24 stabilno5ci4.
Bank w celu ustalenia wplywu niekorzystnych zmian kurs6w walut na wynik finansowy,
przeprowadza testy warunk6w skrajnych w obszarze ryzyka walutowego, zakladaj1c zmiany
kursu walut. Na dzieri 3L12.20I8 r. wyniki test6w skrajnych nie przekraczaj4 wielkoSci
ustalonego limitu dopuszczalnej straty ztytulu niekorzystnychzmian kurs6w walut.

2.6. Ryzyko braku zgodno5ci

Ryzyko braku zgodnoSci jest to ryzyko rozumiane jako skutki nieprzestrzegania przepis6w
prawa, regulacji wewngtrznych orazprzyjqtychprzez Bank standard6w postgpowania.

Gl6wnym dokumentem, stanowi4cym ramowe zasady zarz4dzania ryzykiem braku zgodnoSci
jest Polityka zgodnoSci w Banku Spotdzielczym w LeSnicy przyjEta na 2018 rok, zwana dalei
Polityk4.
Polityka, jak r6wnie2 istniej4cy system kompetencji oraz szczeg6lowe wewngtrzne regulacje
dotycz4ce poszczegllnych obszar6w dzialalnoSci w zakresie ryzyka braku zgodno5ci, stanowi4
kompleksowy system zarz4dzaria ryzykiem braku zgodnoSci.

2.6.1 Strategie, procesy i organiz aciazarz4dzania ryrykiem braku zgodnoSci

Bank posiada sformalizowane zasady zarz4dzania ryzykiem braku zgodnoSci zawarte

w Polityce oraz w Instrukcji zarz1dzania ryzykiem braku zgodnoSci w Banku Sp6ldzielczym
w LeSnicy.
C elem zarz4dzania ry zykiem braku z godno Sci j est w szcze 96 lno Sc i :

1) ograniczenia strat ponoszonych z tytulu realizacjitego tyzyka;
2) zapewnienie zgodno6ci regulacji wewngtrznych Banku zprzepisamizevtngtrznymi;
3) minimalizowanie negatywnych skutk6w nieprzestrzegania regulacji zevtnEtrznych,

wewngtrznych ruz przyjgty ch standard6w postgpowania;
4) dostosowanie narzgdzi informatycznych do zmieniaj4cych sig przepis6w zewnqtrznych

i wewngtrznych;
5) wprowadzenie zasad zarz4dzania ladem korporacyjnym w oparciu o regulacjg Komisji

Nadzoru Finansowe go oraz wytyczne Europejskiego Urzgdu Nadzoru Bankowego'

W p ro ce s i e zaru4dzania ry zykiem braku z go dno S c i uczestniczq:
Rada Nadzorczai

1) sprawuj e nadz6r nadzarz4dzaniem ryzykiem braku zgodnoSci;

2) zatwierdza zalo2enia polityki w zakresie zarz1dzania ryzykiem braku zgodnoSci;

35



3)oceniastopieriefektywnoScizarz4dzaniatymryzykiemwBanku.
Zarz4d Banku:

1) odpowi adazaefektywne zaru4dzanie ryzykiem braku zgodnoSci;

2) nadzoruj, opru"o*unie, wprowadzenie i aktualizacjg regulacji w zakresie zarzqdzania

ryzykiem braku zgodnoSci;
3) odpowiada ru ,rrturro*ienie stalej i efektywnie dzialajqcej jednostki ds. zatz4dzaria

ryzykiem braku zgodnoSci w Banku'

J ed no stka d s. zar zq'Jzania t y- zykiem braku z go d n o Sc i :

l) prowadzi rejestr regulacji wewnqtrznych Banku;

2) prowadzi reJestr um6w dotycz4cych zlecania czynnosci podmiotom zewnqtrznym;

3) prowadzi rejestr spraw s4dowych;
4j monitoruje ipro*adzi ewidencjg incydent6w naruszenia norm zgodnoSci;

5i wsp6lpracuje z kom6rkami wlwnqtrznymi Banku w zakresie oceny i monitorowania

ryzykabraku zgodno6ci;
6) wsp6lpracuje z Radc4 Prawnym Banku;

2 *spOfpru"rri" z Bankiem Ztzeszaj4cym oraz innymi podmiotami zewnqtrznymi

w zakresie wynikaj 4cym z koniecznoSci zapewnienia zgodnosci ;

g) raportuje na'temat poziomu ryzyka braku zgodnoSci do Zatz4du Banku i Rady

Nadzorczej;
9) zapewnia lgodnoS6 obowi4zuj4cych w Banku regulacji wewnqtrznych z przepisami

prawa;
10)dokonuje oceny potencjalnych skutki naruszenia przepis6w i regulacji wewnqtrznych;

I l)dba o prr.pro*udzenie szkolef dla pracownik6w z zakresu przestrzegania' 
obowi4zuj4cych w Banku nofTn prawnych, standard6w postqpowania.

Zespol ds. analiz i ryzyka wylicza r,l,ervngtrzn-v wyrn6g kapitalor,i.'y z tytulu r-vzyka braku

zgotlno5ci zgodnie z oborviqztliEcynri uregulorvaniami.

Stanowisko ds. zgodno6ci:
l) sprawuj" frtrk"i" kontroli w ramach stanowiska w zakresie ryzykabraku zgodnoSci;

Z) przeprowadza niezalehne monitorowanie w zakresie zgodnoSci dzialania jednostek i
kom6rek organizacyjnych z przyjgt4 polityk4 Banku, planami, procedurami, przepisami

prawa i regulacjami wewnEtrznymi oraz zewngtrznymi, a tak2e zasadami zarz4dzania

ryzykiem w Banku;
3) doklnuj e niezale1nego monitorowania funkcjonowania systemow zarz4dzaniaryzykarri

w Banku oraz ocena adekwatnoSci kapitalowej;
4) identyfikuje ryzyko brakuzgodno5ci, w szczegolnoflciprzezanalizq przepis6wprawa'- 

reguiacji wewngtrznych banku, standard6w rynkowych oraz wynik6w wewnqtrznych

postgpowari wyjaSniaj4cych przeprowadzanychprzez kom6rkg do spraw zgodnoSci;

przygotowuje mapy ryzyka i jej aktualizacig;^omlro*o 
przekaz$e raporty w zakresie ryzyka braku zgodno5ci do Zarzqdu, Rady

Nadzorczej i Komitetu Audytu.
Wszyscy pracownicy Banku:

iy bi"Z4"" Sledzenie zmianw regulacjach dotycz4cych wykonywanych zagadnien;

2) przestrzeganie przepis6w wewngtrznych i zewngtrznych - zglaszanie niesp6jnoSci;

3) przepro*udtu*" rietelnej kontroli bie24cej oraz nastgpnej - przeprowadzanei przez

kierownictwo jednostek i kom6rek organizacyjnych.

2.6.2 Zakres i rodzaj system6w raportowania i pomiaru ryryka braku zgodnoSci

s)
6)
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Do podstawowych zadah w zakresie zatz4dzania ry zykiem braku zgodno Sci nale14:

1) prowadzenie rejestru regulacji wewnqtrznych Banku;

2j prowadzenie reJestru um6w dotyczqcych zlecania czynnoSci podmiotom zev,rnEtrznym;

3) prowadzenie rejestru spraw s4dowych;

4j monitorowanie i pro*udt"rrieewidencji incydent6w naruszenia norm zgodnoSci;

5j wsp6lpraca ; kom6rkami wewnqtrznymi Banku z zakresie oceny

i monitorow ania ryzyka braku zgodnoSci;

6) wsp6lpraca z Radc4 Prawnym Banku;

7) wsp6lpr aca zBankiem Zrzeszaj4cym oraz innymi podmiotami zewnqtrznymi w zakresie

wynikaj 4cym z koniecznoSci zapewnienia zgodnoSci;

8) raponowamie na temat poziomu ryzyka Uiatu zgodnoSci do Zarz4du Banku i Rady

Nadzorczej;
9) zapewnienil zgodno66 obowiqzuj4cych w Banku regulacji wewnqtrznych

zprzePisami Prawa;
10) ocena potencjalnych skutki naruszenia przepis6w i regulacji wewngtrznych;

11)dbaloS6 o "prziprowadzenie szkoleri dla pracownik6w z zakresu ptzestrzegania

obowi4zujacych w Banku norm prawnych, standard6w postgpowania'

Dokonuje sig oceny poziomu ryzyka z punktu widzenia skutecznoSci funkcjonowania

mechanizm6w kontrolnych i innych dzialafr zabezpieczaj4cych poprzez oceng:-

1) wystgpuj4cych naruszen polityki zarz4diania tyzykiem braku zgodnosci, w ramach

danego Procesu;
2) zar ej estro wanych i stotnych zdarzefi ry zyka op eracyj ne go ;

3) ustalef kontroli wewnqtrznych i zewnqttznych;
4) zapis6w rejestru skarg i uwag klient6w;
Sj ,apirO* reJestru transakcji podejrzany ch dotyczq,cych ,,prania pienigdzy";

6) wykonanii zaplano*utryln szktleri 
-dotycz4cych 

przestzegania zasad wprowadzonych

przez regulacje wewnqtrzne i zewngtrzne;

7) wynik6w o"*y kontioli wewnEtrznei, dotycz4cych zastrzelei co do skutecznoSci

dzialahkontrolnych lub stwie rdzenia nieprawidlowosci;
g) wynik6w ostatniei oceny nadzorczej dotycz4cej jakoSci zarz4dzania danym obszarem;

9) ustaleri wielkoSci skutk6w finansowych wystgpuj4cych incydent6w w danym okresie;

1 b) rej e stru pracownik 6w, analiza przy czyn o dej Scia pracownik6w.

Skutki finansowe s4 wyliczane kwotowo, natomiast skutki niefinansowe ujmowane s4 w formie

opisowej.

Monitorow anie ryzyka braku zgodnoSci odbywa sig w oparciu o informacje otrzymane

z jednostek i kom6rek organizacyjnych Banku'

Raportowanie skutk6w nieptzestrzegania wewngtrznych regulacji oraT wynik6w monitorowania

czynnik6w ryzyka, skladaj4cych sig na ryzyk2 -bTI" zgodnosci odbywa sig w cyklach

pilro"rny"h io'Zarz4du, w cyklach rocznych do Rady Nadzorczej.

Raporty ry zyka zawier ai q:

1) oPis Profilu rYzYka;
2) anallzEi ocenq skali wystgpowania czynnik6w ryzyka;

3) wnioski;
4)p,opo,y"3"podjgciadzia|afi,wceluograniczeniaryzykabrakuzgodnoSci.

2.6.3 Zasady polityki stosowania zabezpieczeri i ograniczania ryTyka braku zgodnoSci
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Bank d4zy do minimalizowania skutk6w nieprzestrzegania zewngtrznych i wewngtrznych
regulacji prawnych, poprzez stale aktualizowanie procedur bankowych, wsparcie informatyczne,
szkolenia i kontrolg ich przestrzegania.
Wszyscy pracownicy Banku s4 zobowiqzani do przestrzegania przepis6w wewngtrznych oraz
przyjgty ch standard6w postgpowania.
Decyzje o ograniczariu ryzyka braku zgodno6ci bezpoSrednio ksztaltuj4 profil ryzyka braku
zgodnoSci. W Banku zdefiniowane s4 metody ograniczania ryzyka braku zgodnoSci oraz
lagodzeniaskutk6wzrealizowaniategoryzyka.

W celu minimalizowania ryzyka braku zgodnoSci w Banku podejmowane s4 dzialania
o charakterze:

1) organizacyjnym;
2) proceduralnym;
3) kontrolnym.

Dzialania o charakterze organizacyjnym to przede wszystkim wdroZenie zasad pomiaru,
limitowania oraz monitorowania ryzyka braku zgodnoSci. W tym celu Zarz4d zapewnia
odpowiedni4 do skali i zlohonofici dzialalnoici, zatwierdzon4 przez Radg Nadzorczq strukturg
organizacyjn4 dostosowan4 do zadafi zwi4zanych z zarz4dzaniem ryzykiem braku zgodno$ci.
Zatwierdzona struktura organizacyjna powinna zapewnia6 unikanie konflikt6w interes6w, w tym
konflikt6w zwi4zanych z powi2zaniami personalnymi. Zasady zarz4dzania konfliktem interes6w
zawarte s4 w Instrukcji zaru4dzaniaryzykiem braku zgodno6ci.

Dzialania o charakterze proceduralnym to opracowanie i wdroZenie odpowiednich regulacji
wewngtrznych, przeprowadzenie szkoleri wSr6d pracownik6w oraz wprowadzenie
mechanizm6w kontrolnych.
Dzialania o charakterze kontrolnym to ujgcie w procedurach kontroli funkcjonalnej (biez4cej
i nastgpnej) oraz w procedurach audytu wewngtrznego zadan zwiqzarrych z zanqdzaniem
ry zykiem braku z godno3ci.

Wymieni on e wy 2e1 dzialania slu24 r eahzacji v,,y znaczonych zamierzen:
1) opracowanie i wdroZenie regulacji wewngtrznych dostosowanych do zmieniaj4cych sig

re gulacj i zewngtr zny ch;
2) zapewnienie skutecznej kontroli zgodnosci;
3 ) doskonalenie procedur zaru4dzania ry zykiem braku zgodno5ci ;

4) organizacja szkoleri dla pracownik6w oraz czlonk6w Rady Nadzorczej
w zakresie przestrzegania regulacji wewngtrznych oraz przyjgtych standard6w
postgpowania;

5) wdroZenie mechanizm6w kontrolnych w zakresie zarzqdzania ryzykiem braku
zgodnoSci;

6) rcalizacja zaleceh audytu, zaleceh po kontroli KNF / po BION;
7 ) do sto s o wan ie nar zg dzi informatyc zny ch do zmian przep i s6 w.

W celu ograniczaniaryzyka braku zgodnoSci w Banku podejmowane s4 nastgpuj4ce dzialania:
1) korzystanie z pomocy Banku Zrzeszajqcego lub z wzorc6w przyjgtych przez Zrzeszenie,

pruy opracowywaniu regulacj i wewngtrznych;
2) przydzielenie zadan w zakresie analizy ryzyka braku zgodnoSci odpowiednim kom6rkom

organizacyjnym Banku;
3) dokonywanie przegl4d6w regulacji wewngtrznych po powzigciu wiadomoSci

o przyjgtych i wchodz4cych w Zycie zmianachprawnych;
4) wsp6lpr aca z dostawcami system6w informaty czny ch1'
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identyfikacj a ryzyka wynikaj4cego z um6w i zasigganie opinii Radcy Prawnego

w zakresie regulacji wewngtrznych, w tym wzor6w um6w;

identyfikacj u- ,yryku niekorzystnego tozsttzygnigcia spor6w s4dowych i tworzenie

rezerw na fokrycie rezultat6w niekorzystnego dla Banku rozsttzygnigcia;

szkolenia pracownik6w;
kontro I a pr zestr ze gani a wewngtr zny ch re gul acj i B anku'

2.7.Ryzyko kapitalowe

Ryzyko kapitalowe to ryzyko wynikaj4ce z niedostosowania wielkoSci funduszy wlasnych

do skali i zlo2ono3ci dziiahoSci prowadzonej przezBank lub ryzyko ewentualnych problem6w

w pozyskaniu dodatkowego kapitalu, w szczeg6lnoSci gdy proces ten musi by' przeprowadzony

.ryUto lub w okresie niesprzyjaj4cych warunk6w rynkowych'

2.7 .1. Strategie, p ro cesy i o rganiza cia zatz4dzania ryrykiem kap italowym

podstawowym celem straregicznym w zakresie adekwatnoSci kapitalowej jest budowa

odpowiedniln nrnduszy wlasnych, zapewniaj4cych bezpieczenstwo zgromadzonych depozyt6w,

przy osi4ganiu planowanego poziomu rentownoSci prowadzonej dzialalno5ci. 
,-C"i 

ten jest 
- 

realizowany poprzez zarz4dzanie adekwatnoSci4 kapitalow4 obejmuj4ce

podstawowe kierunki dzialafi (cele po Srednie) :

1) zwigkszanie wysokoSci fundupzy wlasnych;
2) zapiwnienie odpowiedniego poziomu kapital6w: Tier I, Tier podstawo!\ry i Tier II;
3j odpowiednie kiztattowanie struktury bilansu Banku w celu utrzymania planowanego. 

poziomu wymog6w kapitalowych, dostosowanych do wymagari RozporzTdzenia

57512013 uE;
4) zarz4dzanie ryzykiem bankowYm.

Cele szczeg6lowe zawarte s4 w Polityce zarz4dzania kapitalem, stanowi4cei uszczeg6lowienie

Strategii.
Zarzqizarie kapitalem w Banku obejmuje proces alokacji kapitalu oraz proces monitorowania

r ealizacji pr zy j gty ch zalo2eh.

W zarzqdzaniu'kapitalem maj4 zastosowanie przepisy zev,ngtrzne, tj' Rozpotzqdzenie, Ustawa

Prawo Bankowe, Uchwaly KNF oraz przepisy wewngtrzne'

Przepisy wewngtrzne Banku sq weryfikowane pod wzglgdem merytorycznej zgodnosci

, pront"* dzialainoSci Banku i kierunkiem jego rozwoju orazw celu ich dostosowania do zmian

profilu ryzykaBanku i otoczenia gospodarczego, w kt6rym Bank dziala.
politykizirzqdzaniakapitalem w Banku jest uaktualniana nie rzadziej,nizrcz w roku.

Za pr awidlo we funkcj ono wani e s y ste mu zar z4dzania kap italem o dpo wiadaj 4 :

1) Rada Nadzoriza Banku - w zakresie sprawowania nadzoru nad adekwatno6ci4 systemu

zarzadzania kaPitalem w Banku;
2) Zarzqd Banku'- w zakresie wdrozenia et-ektywnego systemu zatzadzxtia kapitalem na
' 

poziomie adekwatnym do skali i zakresu dzialalnoSci Banku, poprzez przejqcie

i wdro2enie struktur, procedur i narzgdzi niezbqdnych do aktywnego zarz4dzania

kapitalem. Jest takZe od^powiedzialny za projektowanie polityki w zakresie zatz?idzania

kapitatem oraz okresowe analizowanie 
-i 

weryfikowanie pozycji Banku w zakresie

adekwatnoSci kaPitalowej ;

s)

6)

7)
8)
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3) Zesp6l ds. analiz i ryzyka - w zakresie monitorowania poziomu adekwatnoici
kapitalowej Banku.

2.7.2. Zakres i rodzaj system6w raportowania i pomiaru ryryka kapitalowego

System informacji zarz4dczej w ramach ryzykakapitalowego obejmuje:
l) miesigcznie - raport dotycz4cy pomiaru, monitorowania, raportowania o kontrolowania

poziomu ryzyka, sporz4dzarry przez Zesp6l ds. analiz i ryzyka, przekazywany
na posiedz enie Zarz4du;

2) kwartalnie - analiza adekwatno5ci kapitalowej, sporz4dzarta przez Zesp6l ds. analiz
iryzyka,przekazywana na posiedzenie Rady Nadzorczej ;

3) rocznie - informacj a z przeprowadzonych kapitalowych test6w warunk6w skrajnych oraz
informacja z realizacji Polityki kapitalowej, sporzEdzana przez Zesp6l ds. analiz
iryzykaprzekazywana na posiedzenie ZarzEdu i Rady Nadzorczej.

Raport z zarz4dzania ryzykami i adekwatnoSci4 kapitalow4, przedkladany kwartalnie Radzie
Nadzorczej , zawiera syntetyczn4 informacjg na temat poziomu ryzyka kapitalowego, na kt6re
naru2ony jest Bank, prawdopodobieristwa jego wyst4pienia, wykorzystania limit6w
wewngtrznych oraz jakoSci i skutecznoSci przyjgtychmetod zarz4dzania tym ryzykiem.

2.7.3 Zasady polityki stosowania zabezpieczeri i ograniczania ryzyka kapitalowego

Alokacja kapital6w Banku naposzczeg6lne ryzyka odbywa sig zgodnie zRozporzqdzeniem oraz
wewngtrznymiprzepisami Banku, tj. wewnqtrznymprocesem oceny adekwatnosci kapitalowej.
Alokacja kapitalu na wszystkie istotne rodzaje ryzyka ma na celu zapewnienie wla5ciwego
procesu zaruqdzania ryzykiem oraz wskazanie poziomu ryzyka wyraZonego w postaci limit6w
na poszczeg6lne j ego rcdzaje.

W Banku funkcjonuj4 nastgpuj4ce limity wewngtrzne odnoSnie alokacji funduszy wlasnych
na po szczeg6lne r o dzaj e ry zyka:

1) kredytowe/kapitaly;
2) operacyjne/kapitaly;
3 ) koncentr acjilkapitaly ;
4) stopy procentowej/kapitaly;
5) plynnoScikapitaly;
6) kapitalowelkapitaly;
7) wyniku finansoweg olkapitaly;
8) pozostal e ryzyka/kapitaty.

WysokoSd tych limit6w Wznacza akceptowalny apetyt na ryzyko zatwierdzany przez Piadg
Nadzorcz4 B anku p opr ze z zatw ier dzeni e P o I ityk i zar zqdzani a kapitalem.

Proces szacowania wysokoSci kapitalu niezbgdnego do pokrycia wszystkich istotnych rodzaj6w
ryzyka odbywa sig w nastgpuj4cych etapach:

1) okreSlenie calkowitego kapitalu regulacyjnego w miesigcznych okresach
sprawozdawczych;

2) ocena istotno5ci ryzyk bankowych nie w pelni ujgtych w kapitale regulacyjnym orcz
pozostalych ryzyk, na kt6re naraZony jest Bank - w kwartalnych okresach
sprawozdawczych;
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3) oszacowanie poziomu kapitalu wewngtrznego
sprawozdawczych.

- w kwartalnych okresach

Przyjmuje sig, ze Bank bgdzie prowadzil dzialalno66 w spos6b zapewniaj4cy zachowanie

o g6lnych limit6w ryzyka wyra2onych w postaci nastgpuj 4cych wskaZnik6w:
l) l4czny wsp6lczynnik kapitalowy na koniec miesigcznych okres6w sprawozdawczych

powinien ksztaltowa6 sig na poziomie wy2szym lub r6wnym 12,875%o;

2) wsp6lczynnik kapitalu Tier I na koniec miesigcznych okres6w sprawozdawczych
powinien osi4gn46 wartoSd na poziomiev,ry2szym lub r6wnym 10,875o/o;

3) l4czna wartoS6 funduszy wlasnych w kwartalnych okresach sprawozdawczych wyZsza

o co najmniej 15 Yo od oszacowanego kapitalu wewngtrznego;
4) oszacowana przez Bank kwota niezbgdna do pokrycia wszystkich istotnych rodzaj6w

ryzyka wystgpuj4cych w dzialalno6ci bankowej - kapital wewngtrzny, bgdzie na koniec

poszczeg6lnych kwartal6w stanowila maksymalnie tt8% lqcznej wartoSci funduszy

wlasnych.

Limity kapitalu wewngtrznego alokowanego na poszczeg6lne rodzaje ryzyka, przyjmowane

w rocznych planach finansowych opracowywane i monitorowane sq przez wskazane

stanowiska/zespoly/dzialy. Wykorzystanie limit6w ryzyka dotyczqcych adekwatnoSci

kapitalowej w ramach kapitalu wewngtrznego raportowane jest Zaru4dowi Banku.

W-przypadku przekro czenia limit6w Dzial Ekonomiczny przy wsp6lpracy z Zespolem ds. analiz

i ryzyki przeprowadzi szczeg6low4 analizg zaistnialej sytuacji i przedstawi stosowne wnioski

ZarzqdowiBanku. Je2elijest to uzasadnione potencjalnymi wymiernymi korzySciami dla Banku,

analiza bEdzie zawieraNa propozycje podv,,y1szenia limitu pod warunkiem, 2e nie spowoduje

to spadku wewngtrznego wsp6trczynnika wyplacalnoSci ponizej \o/CI. Analiza przyczyn

odctrylenia powinna by6 przeprowadzona w okresie 30 dni po zakohczeniu okresu

sprawozdawczego.
Dzial Ekonomiczny we wsp6lpracy z Zespolem ds. analiz i ryzyka powinien przygotowad

propozycjg dziaNan ograriczajqcych ekspozycjg na ryzyko lub plan zwigkszenia funduszy.

Foa*yZrr"nie limitu alokacji kapitalu wewngtrznego zatwierdza Rada Nadzorcza Banku.

2.8. Ryryko biznesowe

Ryzyko biznesowe to ryzyko nie osi4gni Ecia zalo2onych i koniecznych cel6w ekonomicznych

z powodu niepowodzenia w rywalizacji rynkowej. Ryzyko to mo2e ptzejawial sig w obszarze:

wyniku finansowego, strategicznym i otoczenia, w tym zmian regulacyjnych i warunk6w

konkurencji.
Ryzyko wyniku finansowego to ryzyko wynikaj4ce z niewlaSciwej dywersyfrkacji zysku lub

niezdolnoSci Banku do utr-ymania rentowno5ci na poziomie wynikaj4cym z zatwierdzonego

przez Radg Nadz orcz4 planu finansowego.
ityzyko stiategiczne to ryzyko zwi4zane z mo2liwoSci4 wyst4pienia negatywnych konsekwencji

finansowych spowodowanych blgdnymi decyzjami, decyziami podjqtymi na podstawie

niewlaSciwej oceny lub niepodjgciem wla5ciwych decyzji dotycz1cych kierunku rozwoju

strategicznego Banku
Ryzyfo otJczenia ekonomicznego to ryzyko zmiany warunk6w ekonomiczno-spolecznych

maj4cych niekorzystny wplyw na podmiot (cyklicznoSci)'

nVLV[o regulacyjne to ryiyko ,^iuny prawnych warunk6w prowadzenia dzialalnoSci.

nyryto tontuienc.li tt 
-ryzyko 

zmran rynkowych (warunk6w konkurowania) maj4cych

niekorzystny wplyw na Podmiot.
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2.8.1 Strategie, procesy i organiz aeia zarz4dzania ryrykiem biznesowym

Cele w zakresie ryzyka biznesowego s4 realizowane poprzez przyigcie odpowiednich

kierunk6w dzialania:
l) zapewnienie prawidlowej identyfikacji, monitoringu, organizacji i kontroli wewnqtrznej

w zakresie ryzyka biznesowego;
2) analizacharakteru dzialalnoSci i produkt6w oraz struktury klient6w i portfela produkt6w;

3) budowa strategii w oparciu o weryfikacjg swojej pozycji konkurencyjnej, podstawolYych

zmian w strukturze rynku oraz strategii konkurowania innych podmiot6w obecnych na

rynku;
4) opracowanie strategii i plan6w finansowych dostosowanych do mozliwoSci Banku;

5) otserwacja zmian w otoczeniu regulacyjnym, polityce gospodarczej rzqdu i zmian

technologicznych pod k4tem potencjalnego wplywu na ryzyko osi4gnigcia cel6w

strategicznych;
6) tworzenie odpowiednich zasob6w technicznych i przygotowanie wyspecjalizowanego

personelu.

Akceptowalny poziom ryzyka biznesowego zostal okreSlony w Strategii dzialania Banku oraz

w planie finansowym.

Zarz4dzanie ryzykiem biznesowym to :

I) analiza otoczenia migdzy innymi: gospodarczego, regulacyjnego, konkurencyjnego,

demograficznego, stanowi4ca podstawg budowy zaloAef do planu finansowego oraz

zalo2efi test6w warunk6w skrajnych;
2) sporz4dzenie planu wieloletniego (Strategii dzialania) i planu rocznego;
3) analiza sp6jnoSci planu i polityk w zakresie zarz4dzaniaryzykamize Strategi4;
4) przeprowadzenie test6w warunk6w skrajnych w zakresie ryzyka biznesowego, opartych

na analizie zmienno6ci otoczenia makro i mikroekonomicznego Banku;
5) weryfikacja planowanych dzialah Banku w celu realizacji zakladanego wyniku

finansowego, w tym ewentualna korekta planu;
6) ocena ryzyka biznesowego, tj. monitorowanie realizacji planu, odchyleri od realizacii

planu oraz ocena ichprzyczyn.

RadaNadzotcza:
l) dokonuje okresowej oceny rcalizacji przez Zarzqd Banku zaloilefi Strategii i plan6w

fi nan sowych w o dni e s i eniu do zasad zar z4dzania ry zykiem;
2) sprawuj e nadz6r nad kontrol4 systemu zarz4dzaniaryzykiem oraz oceniajej adekwatnoSd

i skutecznoSd.

Zarz4d Banku:
l) opracowuje i wdraaa Strategig Banku, zapevtnia warunki jej realizacji oraz sprawuje

nadzor nad j ej realizacjE;
2) zapewma mozliwie wysokie standardy jakoSci obslugi klienta oraz produkt6w

bankowych;
3) organizuje system planowania, zapewnia efektyumoS6 proces6w planistycznych

jak r6wniea zgodnoS6 planowania operacyjnego z og6ln4 Strategi4 Banku, a tak2e
przyjmuje plany i sprawuje nadzor nad ich realizacj4;

4) organizuje oraz formalizuje przebiegaj4ce w Banku procesy, zapewniajqc
ich profesjonaln4 realizacjg w spos6b bezpieczny i zgodny zprzepisarti prawa;
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5) okresowo informuje Radg Nadzorcz4 o sytuacji finansowej i ekonomicznej Banku oraz

o sprawach wu2nych z punktu widzenia dzialalnoSci Banku.

Zesp5l ds. analiz i ryzyka opracowuje zaloaenia do plan6w ekonomiczno-finansolvych Banku.

Koordynuj e sporz4dzanie oraz monitorowanie realizacji tych plan6w przez wszystkie jednostki

i kom6rki organizacyjne. Przygotowuje w okresach p6lrocznych informacjg dotycz4c4 zmian
w strukturze rynku, strategii konkurowania oraz zmian, w otoczeniu regulacyjnym.

Dyrektor ds. ekonomicznych we wsp6lpncy z dzialem ekonomicznym sporz4dza informacje
z zakresu gospodarki finansowej Banku oraz informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej
Banku na potrzeby Zarzqdu Banku i Rady Nadzorczej. Dokonuje weryfikacji Polityki i zasad

prowadzenia rachunkowoSci.

Stanowisko ds. zgodnoSci dokonuje kontroli zgodnoSci dzialania poszczeg6lnych jednostek i
kom6rek organizacyjnych z przyjgt4 polityk4, planami, procedurami, przepisami prawa,

regulacjami wewngtrznymi i zewngtrznyml Przeprowadza oceng procesu zarz4dzania,

monitorowania i pomiaru ryzyka biznesowego.

Pozostale jednostki organizacyine zobowi4zane s4 do:

I) rcalizacji cel6w strategicznych Banku oraz wynikaj4cych znichplan6w i polityk;
2) pozyskiwania nowych oraz wsp6lpraca z dotychczasowymi klientami w zakresie

sprzedet2y produkt6w i uslug bankowych;
3 ) ksztaltowania poprawnych realizacii z klientami ;

4) rcalizacji plan6w cz4stkowych.

Ryzykiem biznesowym w zakresie wyniku finansowego Bank zarz4dza opracowuj4c plan

finansowy, kt6ry uwzglgdnia wplyw rvarunk6w makroekonomicznych na poziom ryzyka oraz

adekwatnoSd kapitalow4 w okresie planowanym. Zalohenia plan6w finansowych powinny by6

sp6jne z zalo1eniami Strategii. Bank prowadzi swoj4 dzia\alnoSc w oparciu o plan finansowy,

kt6ry jest jednym z podstawowych instrument6w zarzqdzarria Bankiem, okreSlaj4cym cele

i Srodki jego realizacji oraz zawieraj4cym projekcjg finansow4 dotycz4c4 migdzy innymi bilansu

i rachunku zysk6w i strat. Roczny plan finansowy stanowi podstawg prowadzenia gospodarki

finansowej Banku iwyznaczapoziom wyniku finansowego jaki przyjgto do realizacji.

Poziom ryzyka strategicznego jest oceniany w kontek6cie jakoSci procesu podejmowartia decyzii

biznesowych oraz ich realizacji jak r6wnie2 charakteru rozwi4zaf zastosowanych przy

konkretnych decyzjach w zestawieniu ze specyfik4 Banku i profilem jego tyzyka oraz

warunkami zewngtiznymi, w jakich dziala. Bank okreSla jasne i zrozumiale mierniki celow oraz

zapevrtnia ich odpowieAni monitoring, polegajqcy na rocznej ocenie realizacji zaloAeh Strategii

dziataniaBanku oraz sp6jnoSci z planem finansowym.

Bank dokonuje przegl4du otoczenia, w kt6rym funkcjonuje i swojej pozycii rynkowej'

W szczeg6lnoSci *"tyfitr;" swoj4 pozycjq konkurencyjn4, podstawowe zmiany w strukturze

rynku (k[enci, produkty i konkuren ci) oraz strategig konkurowania innych podmiot6w obecnych

na rynku.

2.8.2.Zakres i rodzaj systemriw raportowania i pomiaru ryryka biznesowego

Elementem niezbgdnym w procesie planowania jest ocena reahzacii przyjqtego planu

ze szcze golnym uwzgl gdnieniern poziomu o si4gni gte go wyniku finansowe go'
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Analiza w powyZ sz y m ob szarue nast gpuj e na p o d stawi e :

1) miesigcznej informacji dotyczqc$ og6lnej sltuacji finansowej Banku i stopnia wykonania. 
podstawowych wielkoSci planu finansowego, sporz4dzanei przez Dyrektora

ds. ekonomicznych, prezentowanej na posiedzeniuZarz4du Banku w terminie okreSlonym

w Instrukcji opiacowywania i monitorowania planu finansowego Banku Sp6ldzielczego

w LeSnicy;
2) miesigcznej tabeli wynik6w finansowych z podzialem na plac6wki, sporz4dzarrei przez

Dziat ekonomiczny i przekazywanej na posiedzenie Zarz4du Banku, przygotowanej

w formie tabelarycznej obejmuj4cej wielkoS6: depozytow z podziaNem na terminowe

ibieL4ce, kredyt6w zuwzglgdnieniem kredyt6w zaleg)ych, dochod6w i koszt6w, wyniku

finansowego, kapital6w, sumy bilansowej, iloSci etat6w, wsp6lczynnika wyplacalnoSci,

udzialu kredytO* w depozytach, lokat w Banku Zrzeszaj4cym, dluznych papier6w

i certyfikat6w inwestycyj nych, rezerwy obowi4zkowej, rezerw celowych;

3) kwartalnej informacji o stopniu realizacji planu finansowego dla gt6wnych pozycji

rachunku zysk6w i strat, sporz4dzartej przez Dyrektora ds. ekonomicznych do korica

miesi4ca nastgpuj4cego po zakohczeniu kwartalu, przekazywanej na posiedzenie Zaruqdu

Banku;
4) kwartalnej informacji z uwzglgdnieniem

z podzialem na plac6wki, sporzqdzanej przez

zal.4cznika do Instrukcji opracowywania
przekazywanej na posiedzeni e Zaru4du Banku;

5) kwartalnej oceny jednostek organizacyjnych Banku,
zgodnoSci, na podstawie procedury Zasady i
przekazywanej na posiedzenie Zarz4du Banku;

6) kwartalnej informacji o kosztach poniesionych przez Bank w wyniku niekorzystnych
rozstrzygnigc spraw s4dowych, sporz4dzarrej w formie opisowej przez Dyrektora
d s. ekono m iczny ch, pr zekazy wanej na po s i e dzeni e Zat z4du B anku.

Bank okresla jasne i zroztxniale mierniki cel6w oraz zapewnia ich odpowiedni monitoring,
polegaj4cy na rocznej ocenie rcalizacji zalo2eh Strategii dzialania Banku oraz sp6jno6ci

z planem finansowym. Informacjg opisow4 obejmuj4c4 poprzedni rok przygotowuje Zespol
ds. analiz i ryzyka we wsp6lpracy z Wiceprezesami Zarz4du w terminach okreSlonych

w Instrukcji opracowywania i monitorowania planu finansowego Banku Sp6ldzielczego

w Le$nicy. Informacj a dotycz4ca stopnia realizacji Strategii Banku jest prezentowana na

posiedzeniu Zarz4du Banku, a nastgpnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Sporz1dzana

informacja o stopniu realizacji Strategii jest warunkiem ewentualnych, odpowiednich dzialah
koryguj4cych. Korygowanie dzialalnoSci Banku poprzez aktualizacjg Strategii wymaga

akceptacji Rady Nadzorczej.

Bank dokonuje przegl4du otoczenia, w kt6rym funkcjonuje i swojej pozycii rynkowej.
W szczeg6lnoSci weryfikuje swoj4 pozycjQ konkurencyjn4, podstawowe zmiany w strukturze

rynku (klienci, produkty i konkurenci) oraz strategig konkurowania innych podmiot6w obecnych

na rynku. W procesie analizy ryzykabiznesowego w aspekcie analizy otoczenia ekonomicznego
i konkurencji Bank korzysta z informacji przygotowywanych przez Bank Zrzeszajqcy
i publikowanych w wewngtrznym serwisie ekonomicznym w zakresie:

1) dziennych informacji dotycz4cych v,rydaneh ekonomiczno-finansowych oraz rynk6w:
walutowego, stopy procentowej, akcj i, pienigZnego papier6w wartoSciowych;

2) tygodniowych informacji dotycz4cych danych makroekonomicznych z l<raiu, ze Swiata,

rynk6w: finansowych, walutowych, towarowych, kapitalolvych;

realizacji zaloZeh planu finansowego
Zesp6l ds. analiz i ryzyka, na podstawie
i monitorowania planu finansowego,

sporz4dzanej przez Stanowisko ds.

ocena jednostek organizacyjnych,
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3) miesigczne informacji dotycz4cych sektora: bankowego, uslug faktoringowych, uslug

leasingowych, uslug maklerskich orazrynku nieruchomoSci i rynku rolnego.

Dodatkowo Bank atalizuje wszystkie informacje sporz4dzane ptzez Bank Zrzeszaj4cy

w zakresie wynik6w ekonomicznych i oceny ekonomiczno-finansowej Banku tak2e na tIe
innych bank6w sp6ldzielczych.

W procesie analizy ryzyka regulacyjnego Bank wykorzystuje informacjq sporz1dzan1 ptzez

Bank Zrzeszaj4cy dotycz1cq zmian w prawie z zak'resu dzialalno$ci bank6w sp6\dzielczych

i Banku Zrzeszaj1cego. Na podstawie powy2szych informacji Zesp6l ds. analiz i ryzyka
w okresach p6hocznych przygotowuje zbiorcz4informacjg dotyczqc4zmian w strukturze rynku,

strategii konkurowania oraz zmian w otoczeniu regulacyjnym. Informacja ta w formie opisowej

prezentowana jest na posiedzeniuZarz4duBanku oraznaposiedzeniu Rady Nadzorczej.

Przeprowadzanie test6w warunk6w skrajnych w zakresie ryzyka biznesowego ma na celu oceng:

1) zmiennoSci, niepewnoSci otoczenia, w kt6rym dziala Bank;
2) wplywu ww. zmian na wynik finansowy Banku, a co zatym idzie na budowg funduszy

wlasnych;
3) mozliwoSci realnej odbudowy funduszy wlasnych, tj. ich coroczny wzrost minimum

o wskaZnik inflacji.

Sprawozdanie roczne sporz4dzane przez Bank podlega kontroli przeprowadzanei przez bieglego

rewidenta, kt6ry stwierdza, czy sprawozdanie:
1) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj4tkowej

i finansowej Banku, w tym takZe jego wyniku finansowego;
2) zostalo sporz4dzone zgodnie z wymagaj4cymi zastosowania zasadami rachunkowoSci

or az rLa podstawie prowadzonych ksi4g rachunkowych ;

3) jest zgodne z wplywaj4cymi na tresi sprawozdania finansowego przepisami prawa

i postanowieniami Statutu Banku.

Biegly rewident po zakoirczeniu badania sprawozdania finansowego dokonuje prezentacji

swojej sprawozdania z badania na posiedzeniu Komitetu Audytu w okresie przed ptezentaciq

te go spraw o zdania na Zebr aniu P rzed starvi c i e I i .

2.8.3 Zasady polifyki stosowania zabezpieczeri i ograniczania ryzyka biznesowego

W celu zmniejszenia zagrohef plyn4cych z naralenia na ryzyko biznesowe

nastgpuj 4ce dzialania:
l) stosowany jest odpowiedni system

i nadzorowania postgp6w Strategii;
planowania strategicznego

2) proces planowania finansowego, pomiaru wynik6w o nadzoru nad wykonaniem plan6w- 
h.run.o*ych orazmarketingo!\ych zapewnia sp6jno36 pomigdzy tymi planami a planami

strategicznymi;
3) ocenia sig naraZenie Banku na przyszl4 wielkoS6 ryzyka popruez ocene wynik6w

testowania warunk6w skraj nYch;

4) dokonuje sig oceny istotnoSci ryzyka biznesowego i w razie pottzeby alokuje

odpowiednie fundusze wlasne na pokrycie istotnych strat z tytulu tego tyzyka;

5) zapewnia sig odpowiednie szkolenia dla kadry uczestnicz4cej w zatz4dzaniu ryzykiem

biznesowym.

Bank prowadzi

otaz pomiaru
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2.9 Og6lny pro{il ryzyka Bankuo zarvieraj4cy kluczorve wskaZniki dotyczqce ryzyka

tq:4.:
fitiat:li

Ryzyko kredytowe:

Udzial kredyt6w w sumie

bilansowej 79% 59,29yo 75,05

Relacja naleinoSci zagroZonych do

sumy funduszy wlasnych 35,00yio 45,glyo 131,77

Udzial kredyt6w zagroZonych w

kredytach og6lem 4% 5,50010 137,50

Limit optymalny wskaZnika LtV

(zabezpieczenie na nieruchomo5ci

mieszkalnej) 80% B0%

100,00

Limit optymalny wskainika LtV

(zab ezpieczenie na nieruchomo6ci

komercyjnej) 75% 75% 100,00

Ryryko plynnoSci

M1 25.000 79 721 318,88

M2 I,50 2,20 146,67

M3 2,00 2,54 127,00

M4 1,20 1,35 172,50

LCR l50Yo 198,220 132,15

NCFR sprawozdanie 155%

Ryzyko stopy procentowej

Wynik z tytulu odsetek tl.293 t2.307 108,98
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M:zri.a odsetkowa 5,00yo 2,77yo 55,40

Udzial aktyw6w oprocentowanych

w sumie bilansowej

93% 93,54yo 100,58

Udzial pasyw6w oprocentowanych

w sumie bilansowej 60% 5l,96yo 86,60

Ryryko operacyjne:

Koszty ryrykz operacyjnego netto

nie wy2sze ni|,o/o Fundusry

wlasnych Banku 2,00% 0,Ilyo 0,50

Naklady na informatykg (tys. zl.-

roczne obci4Zenie wyniku

finansowego) 110,00 l-, z 274,29

Wskainik rotacji kadr 2% 6,50yo 325,00

Ryzyko walutowe

Skala dzialalnoSci walutowej jako

7o aktyw6w 5,00yo 3,2004 64,00

Pozycja walutowa calkowita

(tys. zl.) 600,00 122,00 20,33

Limity alokacji kapitalu na poszczeg6lne ryzyk^
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poziom ryzykautrzymywany byt w 2018 roku w ramach akceptowalnego przez Radg Nadzorcz4

poziomu ryzyka, a profil tego ryzyka.nie ulegl zmianie' Ksztaltowanie sig funduszy wlasnych

i wymog6w kapitdJwyct*p"o*oOowalo, ze Bank zachowal w zasadzie .*znaczone wewnqtrzne

fi-iv iokacji tapitalu na poszczeg6lne rodzaje ryzyka'
Bank w 2018 r. fid 'rr"r"g izialah *- c"i., zapewnienia prowadzenia dzialalno6ci na

bezpiecznym poziomie wynikaja"y* z ptzyjqtych i )aakceptowanych przez Radq Nadzotczl

zalo1ehi okreSlonych cel6w w Strategii dziflaniaBanku' Strategii zaruqdzaniaposzczeg6lnymi

rodzajami ryzyka, poszczeg6lnych Politykach w obszarue ryzyk onz za\oaeniach do planu

finansowego.

2.10. Informacja w zakresie art.435 ust' 2 Rozporz4dzenia

W zakresie zasad zarzadzania'.

1. Czlonkowie zarzqdu pelni4 po jednym stanowisku dyrektorskim' Ptzez stanowisko

dyrektorsk ie naleny rozumied stanow-isko zajmowane w organie Banku, odpowiednio

iarz4dziealbo Radzie Nadzorczej lub organach.innych podmiot6w. 
_ _

2. Czlonk6w Zaruqdu powoluje, ,goAtti. i przepisami prawa, Rada- Nadzorcza, dzialai4c

zgodnie ze Statutern Banku Sp6ldzielcz.go * LeSnicy, bior4c pod uwagq wyniki oceny

w-stgpnej kwalifikacj i, doswiadc zenia i reputacj i kandydata.

3. Oceny nastgpczej kwalifikacji, doswiadczenii i reputacji Czlonk6w Zarz4du dokonuje

Rada Nadz orczaw okresach rocznych'

4. Czlonk6w Rady Nadzorczej powoluje Zebranie Przedstawicieli zgodnie ze Statutem

Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy, bior4c pod uwagg kwalifikacje, doswiadczenie

i reputacjg kandYdata.
5. Oceny nastgpczej kwalifikacji, doSwiadczenia i reputacji Czlonk6w Rady Nadzorczej

dokonuje zebranie Przedstawicieli w okresach rocznych.

6. Z uwa[i na skalg dzialania, Bank nie stosuje strategii zr6znicowania w zakresie wyboru

czlonk6w Zatz4du oraz Rady Nadzorczej'

7. W obrgbie Rady Nadzorczei utworzony zostal Komitet Audytu'

8. Przeplyw informacji dotycz4cej ryzyka, kierowanej do Zarz4du Banku oraz Rady

Nadioiczej, jest rfo.-utirowany i zgodny z regulacj4 wewngtrzn4, definiuj4c4:

czgstotliwose, zat rer, odbiorc6w i terminy sporz4dzenia raport6w i sprawozdaf

dotycz4cych migdzY innYmi ryzYka.
g. Systemem informacji zarz4dczei objgte s4 wszystkre todzaie ryzyka, uznawane przez

Bankza istotne.
10. Zakres i czgstotliwoSf raportowania jest dostosowana do skali narazenia na ryzyko, a

Iak1e zmiennoSci ryzyka, zapewniajqc mozliwoS6 podejmowania decyzii oraz

odpowiedniej reakcji w przypadku zmiarty ekspozycji na ryzyko.

Bank nie dokonuje konsolidacji do cel6w rachunkowoSci i regulacji ostroZno5ciowych.

4. FUNpUSZE WT,ASNE - ART. 437 RqZPORZADZENIA
e dotycz4ce funduszy wlasnych zgodnie

zprzepiiami art, 442 Rozporz4izeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 z dnia

26 czerwca 2013r. oraz zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporz4dzeniu wykonawczym

Komisji (UE) nr 1423/2O:r z dnia2O grudnia 2013r. ustanawiaj4cemu wykonawaze standardy

techniczne w zakresie wymog6w dotycz4cych ujawniania informacji na temat funduszy
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wlasnych instytucji zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

m SlitZOt3 (z,a\4cznik nr 6 do Rozporzqdzeniarc 1423/2013).

Informacja na temat funduszy wlasnych w okresie przejsciowym

na dziefi3l.l2.20I8 r- (w zl)'

Kapital podstawowy Tier | - instrumenty i kapitaty

rezerwowe

(A)

Kwota

w dniu

ujawnienia

3L.L2.2OL8 r.

(B)

Odniesienie do

artykulu

Rozporzqdzenia (UE)

NR 57sl2013

(c)

Kwoty ujQte

przed

przyjqciem

Rozporzqdzenia

(UE) NR

575/20L3 lub

kwota

rezydualna

okre5lona w

Rozporzqdzeniu

(UE)nr

575/20L3

t Instrumenty kapitalowe i powiqzane a2io

emisyjne

1 325 550 art.26 ust. t, art.27,

28i29 wykaz EUNB, o

kt6rym mowa w art.

26 ust. 3

w tym: instrument tYPu 1 1 325 550 wykaz EUNB, o kt6rym

mowa w art. 26 ust. 3

w tym: instrument tYPu 2 wykaz EUNB, o kt6rYm

mowa w art. 26 ust. 3

w tym: instrument tYPu 3 wykaz EUNB, o kt6rYm

mowa w art. 26 ust. 3

2 Zyski zatrzymane art.26 ust. L lit. c)

3 Skumulowane inne cafkowite dochody (i

pozostale kapitalY rezerwowe, z

uwzglqdnieniem niezrealizowanych zysk6w

i strat zgodnie z majqcymi zastosowanie

standardami rachunkowo6ci)

28327 259 art. 26 ust. L

3a Fundusze o96lnego ryzyka bankowego art.26 ust. 1lit. f)

4 Kwota kwalifikujqcych siq pozycji, o kt6rych

mowa w art. 484 ust. 3, i powiqzane a2io

emisyjne przeznaczone do wycofania z

kapitalu podstawowego Tier I

art. 486 ust. 2

Zastrzyki kapitatowe ze strony sektora

publicznego, podlegajqce zasadzie praw

art. 483 ust. 2
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nabytych do dnia 1 stycznia 2OL8 r.

5 Udziaty mniejszo6ci (kwota dopuszczona w
skonsolidowanym kapitale podstawowym

Tier l)

art. 84, 479,48O

5a Niezale2nie zweryfikowane zyski z

bieiqcego okresu po odliczeniu wszelkich

moiliwych do przewidzenia obciq2e6 lub

dywidend

art. 26 ust. 2

7 Dodatkowe korekty warto5ci (kwota

ujemna)

art. 34, 105

8 Warto6ci niematerialne i prawne (po

odliczeniu powiqzanej rezerwy z tytulu
odroczonego podatku dochodowego)
(kwota ujemna)

-197 286 art. 35 ust. 1 lit, b), art.

37 i art. 472ust.4

9 Zbi6r pusty w UE

10 Aktywa z tytufu odroczonego podatku

dochodowego oparte na przyszlej

rentownoSci z wyfqczeniem aktyw6w
wynikajqcych z r62nic przej6ciowych (po

odliczeniu powiqzanej rezerwy z tytufu
odroczonego podatku dochodowego w
przypadku spefnienia warunk6w

okre5lonych w art. 38 ust. 3) (kwota

ujemna)

art.36 ust. 1 lit. c), art.

38, art. 472 ust.5

11 Kapitafy rezerwowe odzwierciedlajqce

warto6d godziwq zwiqzane z zyskami lub

stratami z tytulu instrument6w

zabezpieczajqcych przeplywy pieniq2ne

art. 33 lit. a)

12 Kwoty ujemne bqdqce wynikiem obliczef
kwot oczekiwanej straty

art. 36 ust. 1 lit. d), art.

40, t59, art. 472 ust. 6

13 Kaidy wzrost kapitalu wlasnego z tytulu
aktyw6w seku rytyzowanych (kwota

ujemna)

art. 32 ust. 1

74 Zyski lub straty z tytulu zobowiqzafi,

wycenione wedlug wartoici godziwej, kt6re

wynikajq ze zmian zdolno6ci kredytowej

instytucji

art.33lit. b)
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15 Aktywa funduszu emerytalnego ze

zdefiniowanymi Swiadczeniami (kwota

ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. e), art.

4L, arl.472 ust.7

L6 Posiadane przez instytucjq bezpo6rednie i

po6rednie udzialy kapitalowe w
instrumentach wlasnych w kapitale
podstawowym Tier | (kwota ujemna)

art.36 ust. 1 lit. f), art.

42, art.472 ust.8

t7 Udzialy kapitalowe w instrumentach w
kapitale podstawowym Tier I podmiot6w
sektora finansowego, je2eli podmioty te
majq z instytucjq krzy2owe powiqzania

kapitalowe majqce na celu sztuczne

zawy2anie fu nduszy wtasnych instytucji
(kwota ujemna)

art.36 ust. 1 lit. g), art.

44, art. 472 ust.9

18 Posiadane przez instytucjq bezpodrednie i

poSrednie udzialy kapitalowe w
instrumentach w kapitale podstawowym

Tier I podmiot6w sektora finansowego,
je2eli instytucja nie dokonala znacznej

inwestycji w te podmioty (kwota

przekraczajqca pr6g to%o oraz po odliczeniu

kwalifikowalnych pozycji kr6tkich) (kwota

ujemna)

art.36 ust. 1 lit. h), art.

43,45,46, art.49 ust.

2 i 3, art.79, art. 472

ust. 10

19 Posiadane przez instytucjq bezpo6rednie,

podrednie i syntetyczne udzialy kapitatowe

w instrumentach w kapitale podstawowym

Tier I podmiot6w sektora finansowego,
jeieli instytucja dokonala znacznej

inwestycji w te podmioty (kwota

przekraczajqca pr6gLO%o oraz po odliczeniu

kwalifikowalnych pozycji kr6tkich) (kwota

ujemna)

art.36 ust. 1 lit. i), art.

43,45,47,art.48 ust.

1 lit b), art. 49 ust. 1-3,

art.79, 47O, art. 472

ust. 11-

20 Zbi6r pusty w UE

20a Kwota ekspozycji nastqpujqcych pozycji

kwalifikujqcych siq do wagi ryzyka r6wnej

t25Oyo,je2eli instytucja decyduje siq na

wariant odliczenia

art. 36 ust. 1 lit. k)

20b w tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem

finansowym (kwota ujemna)

art.36 ust. 1 lit. k)

ppkt (i), art. 89-91

2Qc w tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota

ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. k)

ppkt (ii)

art.243 ust. 1 lit. b)

art. 244 ust. 1 lit. b)
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art. 258

art. 36 ust. 1 lit. k)

ppkt (iii), art. 379 ust.

5

20d w tym: dostawY instrument6w z

p6iniejszym terminem rozliczenia (kwota

ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. c), art.

38, art. 48 ust. 1 lit. a),

art.47O, art. 472 ust' 5

2t Aktywa z tytulu odroczonego podatku

dochodowego wYnikajqce z r62nic

przejSciowych (kwota przekraczajqca p169

LO %;, po odliczeniu powiqzanej rezerwy z

tytufu odroczonego podatku dochodowego

w przypadku sPelnienia warunk6w

okre5lonych w art. 38 ust. 3) (kwota

ujemna)

22 Kwota przekraczajqca pr6g 15 % (kwota

ujemna)

art. 48 ust. 1

23 w tym: posiadane Przez instYtucjq

bezpoSrednie i po6rednie instrumenty w

kapitale podstawowym Tier I podmiot6w

sektora finansowego, je2eli instytucja

dokonala znacznej inwestycji w te podmioty

art. 36 ust. 1 lit. i), art.

48 ust. 1 lit. b), art.

470, arl. 472 ust. tI

24 Zbi6r pustY w UE

25 w tym: aktywa z tYtufu odroczonego

podatku dochodowego wynikajqce z r6Lnic

przejiciowych

art. 36 ust. 1 lit. c), art.

38 art. 48 ust. 1 lit. a),

art.470, art. 472 ust' 5

25a Straty za bie2Ecy rok obrachunkowy (kwota

ujemna)

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

472 ust.3\

2sb Mo2liwe do przewidzenia obciq2enia

podatkowe zwiqzane z pozycjami kapitafu

podstawowego Tier | (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. l)

26 Korekty regulacYjne stosowane w

odniesieniu do kapitafu podstawowego Tier

I pod wzglqdem kwot ujgtYch Przed

przyjqciem CRR.

26a Korekty regu lacYjne dotYczqce

niezrealizowanych zysk6w i strat zgodnie z

art.467 i 468;

w tym: ... filtr dla niezrealizowanej straty 1 art.467

w tym: ... filtr dla niezrealizowanej straty 2 art.467

w tym: 20% filtr dla niezrealizowanego

zysku 1

art. 468
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w tym: ... filtr dla niezrealizowanego zysku 2 art. 468

26b Kwota, kt6rq nale2y odjqi od lub doda6 do

kwoty kapitalu podstawowego Tier I w
odniesieniu do dodatkowych filtr6w i

odliczed wymaganych przed przyjqciem

CRR

art. 481

w tym: art. 481

27 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w
kapitale dodatkowym Tier l, kt6re
przekraczajq warto6i kapitafu dodatkowego

Tier I instytucji(kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. j)

30 Instrumenty kapitalowe i powiqzane a2io

emisyjne

art.5t,52

31 w tym: zaklasyfikowane jako kapitat wlasny

zgodnie z majqcymi zastosowanie

standardami rachunkowoSci

32 w tym: zaklasyfikowane jako zobowiqzania

zgodnie z majqcymi zastosowanie

standardami rachunkowoSci

33 Kwota kwalifikujqcych siq pozycji, o kt6rych

mowa w art. 484 ust. 4, i powiqzane a2io

emisyjne przeznaczone do wycofania z

kapitalu

art. 486 ust. 3

Zastrzyki kapitalowe ze strony sektora

publicznego, podlegajqce zasadzie praw

nabytych do dnia 1 stycznia 2QL8 r.

art. 483 ust. 3

34 Kwalifikujqcy sig kapital Tier I uwzglqdniony

w skonsolidowanym kapitale dodatkowym

Tier I (w tym udziafy mniejszo5ci

nieuwzglgdnione w wierszu 5)

wyemitowany przezjednostki zale2ne i

bqdqcy w posiadaniu stron trzecich

art. 85, 86, 480

35 w tym: przeznaczone do wycofania

instru menty wyemitowane przez jednostki

zale2ne

art. 486 ust. 3
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aft.52 ust. 1 lit. b), art.

56 lit. a), art. 57, art.

475 ust.2

Posiadane przez instytucjg bezpoSrednie i

po6rednie udziaty kapitalowe we wlasnych

instrumentach dodatkowych w kapitale Tier

l(kwota ujemna)

art. 55 lit. b), art. 58 i

art. 475 ust. 3
Udziafy kapitafowe we wlasnYch

instrumentach dodatkowych w kapitale Tier

I podmiot6w sektora finansowego, je2eli

podmioty te majE z instytucjq krzy2owe

powiqzania kapitafowe majqce na celu

sztuczne zawy2anie funduszy wfasnych

instytucji (kwota ujemna)

art. 56 lit. c), art. 59,

60,79, art.475 ust.4
Bezpo5rednie i PoSrednie udzialY

kapitalowe we wlasnych instrumentach

dodatkowych w kapitale Tier I podmiot6w

sektora finansowego, je2eli instytucja nie

dokonafa znacznej inwestycji w te podmioty

(kwota przekraczajqca prog L0 %" oraz po

odliczeniu kwalifikowalnych pozycji

kr6tkich) (kwota ujemna)

art. 56 lit. d), art. 59,

79, aft.475 ust. 4
Posiadane przez instytucjq bezpo6rednie i

poSrednie udzialy kapitalowe we wfasnych

instrumentach dodatkowych w kapitale Tier

I podmiot6w sektora finansowego, je2eli

instytucja dokonala znacznej inwestycji w

te podmioty (kwota przekraczajqca pr6g

t|%o oraz po odliczeniu kwalifikowalnych

pozycji kr6tkich) (kwota ujemna)

Korekty regulacyjne stosowane w

odniesieniu do kapitafu dodatkowego Tier I

pod wzglqdem kwot ujqtYch Przed

przyjqciem CRR oraz kwot ujqtych w okresie

przejSciowym przeznaczonych do wycofania

zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr

575/2OI3 (tj. kwoty rezydualne okre5lone w

CRR)

arl. 472, art. 472 ust.3

lit. a), art. 472 ust. 4,

art.472 ust. 6, art. 472

ust. 8 lit. al, art. 472

ust. 9, art. 472ust. tO

f it. a), art. 472 ust. tt

Kwoty rezydualne odliczane od kapitafu

dodatkowego Tier I w odniesieniu do

odliczeri od kapitalu podstawowego Tier I w

okresie przej6ciowym zgodnie z art.472

rozporzqdzenia (UE) nr 575/2Qt3
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W tym pozycje, kt6re nale2y wyszczeg6lni6,

np. istotne straty netto w bie2qcym okresie,

wartoSci niematerialne i prawne, brak

rezerw na pokrycie oczekiwanych strat itd.

art.477, art. 477 ust.

3, art.477 ust. 4 lit. a)
Kwoty rezydualne odliczane od kapitatu

dodatkowego Tier I w odniesieniu do

odliczeri od kapitatu podstawowego Tier ll

w okresie przej6ciowym zgodnie z art. 475

rozporzqdzenia (UE) nr 575/2OL3

W tym pozycje, kt6re nale2y wyszczeg6lni6,

np. krzy2owe powiqzania kapitatowe w

instrumentach w kapitale Tier ll,

bezpoSrednie udzialy kapitalowe w

nieistotnych inwestycjach w kapitat innych

podmiot6w sektora finansowego itd.

art.467,468,481Kwota, kt6rE nale2y odjqi od lub dodad do

kwoty kapitalu dodatkowego Tier I w

odniesieniu do dodatkowych filtr6w i

odlicze6 wymaganych przed przyjqciem

CRR

w tym:... mo2liwe filtrY dla

niezrealizowanych strat

w tym:... mo2liwe filtry dla

niezrea lizowanych zysk6w

Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w

kapitale Tier ll, kt6re przekraczajq warto(c

kapitafu Tier ll instytucji (kwota ujemna)

Instrumenty kapitalowe i powiqzane a2io

emisyjne

3 590 137
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art. 486 ust. 4Kwota kwalifikujacych siq pozycji, o kt6rych

mowa w art. 484 ust. 5 i powiqzane a2io

emisyjne przeznaczone do wycofania z

kapitafu Tier ll

art. 483 ust. 4Zastrzyki kapitalowe ze strony sektora

publicznego, podlegajqce zasadzie praw

nabytych do dnia 1 stYcznia 2018r.

aft.87,88, 480Kwalifikujqce siQ instrumenty funduszy

wfasnych uwzglqdnione w

skonsolidowanym kapitale Tier ll (w tym

udziafy mniejszo6ci i instrumenty

dodatkowe w kapitale Tier I

nieuwzglgdnione w wierszach 5 lub 34)

wyemitowane przez jednostki zale2ne i

bqdAce w posiadaniu stron trzecich

art. 486 ust. 4w tym: przeznaczone do wYcofania

instrumenty wyemitowane przez jednostki

zale2ne

art.62lit. c) i d)Korekty z tytufu ryzyka kredytowego

art. 63 lit. b) ppkt (i),

art. 66 lit. a), art. 57,

art.477 usl.2

Posiadane przez instytucjq bezpoSrednie i

po$rednie udziafy kapitafowe w

instrumentach wlasnych w kapitale Tier ll i

poiyczki

art. 66 lit. b), art. 68 i

art.477 usl.3
Udziafy kapitalowe w instrumentach w

kapitale Tier ll i po2yczki podporzqdkowane

podmiot6w sektora finansowego, je2eli

podmioty te majq z instytucjq krzy2owe

powiqzania kapitafowe majqce na celu

sztuczne zawy2anie funduszy wlasnych

instytucji (kwota ujemna)

art. 66 lit. c), art. 69,

70,79, art.477 ust.4
Bezpo6rednie i po5rednie udziaty

kapitafowe w instrumentach w kapitale Tier

ll i poiyczki podporzqdkowane podmiot6w

sektora finansowego, je2eli instytucja nie

dokonala znacznej inwestycji w te podmioty

(kwota przekraczajqca p169 LQ %o oraz po

odliczeniu kwalifikowalnych pozycji

kr6tkich) (kwota ujemna)
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w tym: nowe udzialy kapitalowe niebqdqce

przedmiotem u zgodnief dotyczqcych

okresu przejSciowego

w tym udzialy kapitalowe istniejqce przed

dniem 1 stycznia 2OL3 r. i bqdqce

przedmiotem u zgodnief dotyczqcych

okresu przejSciowego

art. 66 lit. d), art. 69,

79, art. 477 ust. 4
Posiadane przez instytucjq bezpo6rednie i

po6rednie udzialY kaPitatowe w

instrumentach w kapitale Tier ll i poiyczki

podporzqdkowane podmiot6w sektora

finansowego, jeieli instytucja dokonafa

znacznej inwestycji w te podmioty (po

odliczeniu kwalifikowalnych pozycji

kr6tkich) (kwota ujemna)

Korekty regulacYjne stosowane w

odniesieniu do kapitalu Tier ll pod

wzglqdem kwot ujqtych przed przyjqciem

CRR oraz kwot ujqtych w okresie

przejSciowym przeznaczonych do wycofania

zgodnie zrozporzqdzeniem (UE) nr

575/20t3 (tj. kwoty rezydualne okreSlone w

cRR)

art.472, art. 472 ust. 3

lit. a), art. 472 ust. 4,

art.472 ust.6, art. 472

ust. 8 fit al, art.472

ust.9, art. 472ust. LO

f it. a), art. 472 ust. LL

lit. a)

Kwoty rezydualne odliczane od kapitalu Tier

ll w odniesieniu do odliczed od kapitatu

podstawowego Tier I w okresie

przej6ciowym zgodnie z art.472

rozporzqdzenia (UE) nr 57512Ot3

W tym pozycje, kt6re nale2y wyszczeg6lni6,

np. istotne straty netto w bie2qcym okresie,

wartoSci niematerialne i prawne, brak

rezerw na pokrycie oczekiwanych strat itd.

arl.475, art. 475 ust. 2

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

art. 475 ust. 4 lit. a)

Kwoty rezydualne odliczane od kapitatu Tier

ll w odniesieniu do odliczei od kapitafu

dodatkowego Tier I w okresie przej5ciowym

zgodnie z art. 472 rozporzqdzenia (UE) nr

s7s/20L3

W tym pozycje, kt6re nale2y wyszczeg6lnii,

np. krzy2owe powiqzania kapitafowe w

dodatkowych instrumentach w kapitale Tier

l, bezpoSrednie udziafy kapitafowe w

nieistotnych inwestycjach dokonarrych w
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kapitaf innych podmiot6w sektora

finansowego itd.

56c Kwota, kt6rq naleiy odjqi od lub dodai do

kwoty kapitalu Tier ll w odniesieniu do

dodatkowych filtr6w i odliczef
wymaganych przed przyjqciem CRR

art.467,468,48L

w tym:... mo2liwe filtry dla

niezrealizowanych strat
art.467

w tym:... mo2liwe filtry dla

niezrealizowanych zysk6w

art.468

w tym:.. art. 481

57 Calkowite korekty regulacyjne w kapitale

Tier ll

59a Aktywa wa2one ryzykiem pod wzglqdem

kwot ujgtych przed przyjqciem CRR oraz

kwot ujgtych w okresie przej5ciowym,

przeznaczonych do wycofania zgodnie z

rozporzqdzeniem (UE) nr 575/2013 (tl.
kwoty rezydualne okreSlone w CRR)

216 948 860

w tym: pozycje nieodliczone od kapitafu

podstawowego Tier | (kwoty rezydualne

okre6fone w rozporzqdzeniu (UE) nr

s7s/2073)

(pozycje, kt6re nale2y wyszczeg6lni6, np.

aktywa z tytufu odroczonego podatku

dochodowego oparte na przyszfej

rentownoSci po odliczeniu powiqzanej

rezerwy z tytufu odroczonego podatku

dochodowego, po5rednie udzlaty

kapitafowe w instrumentach wfasnych w

kapitale podstawowym Tier I itd.)

art.472, art. 472 ust.

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

art. 472 ust. 10 lit. b),

art.472 ust. 11 lit. b)

w tym: pozycje nieodliczone od kapitafu

dodatkowego Tier | (kwoty rezydualne

okre6lone w rozporzqdzeniu (UE) nr

s7s/20L3)

(pozycje, kt6re nale2y wyszczeg6lnii, np.

krzy2owe powiqzania kapitafowe w

art.477, art.477 ust.

fit, b), art. 477 ust.2
fit. c), art. 477 ust.4
lit. b)
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instrumentach w kapitale Tier ll,

bezpoSrednie udzialy kapitatowe w
nieistotnych inwestycjach w kapital innych
podmiot6w sektora finansowego itd.)

61 Kapitaf podstawowy Tier | (wyra2ony jako

odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)

13,s8% art.92 ust.2lit. a), art.

465

62 Kapital Tier | (wyraiony jako odsetek kwoty
ekspozycji na ryzyko)

13,58% art.92 ust.2lit. b), art.

465

63 tqczny kapital (wyra2ony jako odsetek
kwoty ekspozycji na ryzyko)

L5,26% art. 92 ust. 2 lit. c)

64 Wym6g bufora dla poszczeg6lnych

instytucji (wym69 dotyczqcy kapitalu
podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 ust. 1

lit. a) powiqkszony o wymogi utrzymywania

bufora zabezpieczajqcego i antycyklicznego,
jak r6wnie2 bufor ryzyka systemowego oraz

bufor instytucji o znaczeniu systemowym
(bufor globalnych instytucji o znaczeniu

systemowym lub bufor innych instytucji o

znaczeniu systemowym) wyra2ony jako

odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)

L0 576 257 dyrektywa w sprawie

wymo96w

kapitalowych, art. 128,

129, L30

65 w tym: wym6g utrzymywania bufora

zabezpieczajqcego

4 067 791

66 w tym: wym6g utrzymywania bufora

antycyklicznego

67 w tym: wym6g utrzymywania bufora ryzyka

systemowego

6 508 466

67a w tym: bufor globalnych instytucji o
znaczeniu systemowym lub bufor innych
instytucji o znaczeniu systemowym

dyrektywa w sprawie

wymog6w

kapitafowych, art. 131

68 Kapital podstawowy Tier I dostqpny w celu

pokrycia bufor6w (wyra2ony jako odsetek

lqcznej kwoty ekspozycji na ryzyko)

dyrektywa w sprawie

wymog6w
kapitalowych, arl. t28

69 [nieistotne w przepisach unijnych]

70 [nieistotne w przepisach unijnych]

7L [nieistotne w przepisach unijnych]
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Wsp6fczynniki i bufory kapitafowe

art. 35 ust. 1 lit. h), art'

45,46, art.472 ust. 10

art. 56 lit. c), art. 59,

50, art. 475 ust. 4 art.

66 f it. c), art. 69 , 70,

art. 477 ust. 4

Bezpo6rednie i PoSrednie udzialY

kapitalowe Podmiot6w sektora

finansowego, je2eli instytucja nie dokonafa

znacznej inwestycji w te podmioty (kwota

poni2ej progu 10 %o oraz po odliczeniu

kwalifikowalnych pozycji kr6tkich)

art. 36 ust. 1 lit. i), art'

45,48,47O, art.472

ust. 11

posiadan" przez instytucjq bezpoSrednie i

poSrednie udzialY kaPitafowe w

instrumentach w kapitale podstawowym

Tier I podmiot6w sektora finansowego,

jeieli instytucja dokonafa znacznej

inwestycjiw te podmioty (kwota poni2ej

progu 10 lo oraz Po odliczeniu

kwalifikowalnych pozycji kr6tkich)

Zbi6r pustY w UE

art.36 ust. 1 lit. c), art.

38, 48, 470, art.472

ust. 5

Aktywa z tytulu odroczonego podatku

dochodowego wYnikajqce z r62nic

przejSciowych (kwota poni2ej progu IO %,

po odliczeniu powiqzanej rezerwy z tytufu

odroczonego podatku dochodowego w

przypadku spefnienia warunk6w

okreSlonych w art. 38 ust. 3)

Korekty z tytufu ryzyka kredytowego

uwzglqdnione w kaPitale Tier ll w

odniesieniu do ekspozycji objqtych metodq

standardowq (przed zastosowaniem

pulapu)

Pulap uwzglqdniania korekt z tytufu ryzyka

kredytowego w kapitale Tier ll zgodnie z

metodq standardowq

Korekty z tytulu ryzyka kredytowego

uwzglqdnione w kaPitale Tier ll w

odniesieniu do ekspozycji objqtych metodq

wewnqtrznych rating6w (Przed

zastosowaniem PufaPu)

Pulap uwzglqdniania korekt z tytulu ryzyka

kredytowego w kapitale Tier ll zgodnie z

metodq wewnQtrznych rating6w
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80 Bie2qcy pulap w odniesieniu do

instrument6w w kapitale podstawowym

Tier I bqdqcych przedmiotem ustalef

dotyczqcych wycofania

art. 484 ust. 3, art. 486

ust.2i5

81 Kwota wylqczona z kapitalu podstawowego

Tier I ze wzglqdu na pufap (nadwy2ka ponad

pulap po uptywie termin6w wykupu i

zapadalno5ci)

art.484 ust. 3, art. 486

ust.2i5

82 Bie2qcy pulap w odniesieniu do

instrument6w dodatkowych w kapitale Tier

I bqdqcych przedmiotem ustalef

dotyczqcych wycofania

art. 484 ust. 4, art. 486

ust.3i5

83 Kwota wylqczona z kapitalu dodatkowego

Tier I ze wzglqdu na pulap (nadwy2ka ponad

pulap po uptywie termin6w wykupu i

zapadalno6ci)

arl.484 ust.4, art.486
ust.3i5

84 Bie2qcy pulap w odniesieniu do

instrument6w w kapitale Tier ll bqdqcych

przedmiotem ustaleri dotyczqcych

wycofania

art. 484 ust. 5, art. 486

ust.4i5

85 Kwota wylqczona z kapitafu Tier ll ze

wzglqdu na pulap (nadwy2ka ponad pulap

po uplywie termin6w wykuPu i

zapadalno6ci)

art. 484 ust. 5, art. 486

ust.4i5

Fundusze wlasne Banku to:
1. Kapital TIER I
2.Kapitat TIER II

Kapital TIER I Banku obejr

mowa w Rozporz4dzeniu UE:
1) instrumenty kapitalowe;
2) uzio emisyjne zwiqzane z instrumentarni okreSlonymi w lit. a);

3) zyski zatrzymane:'
4) skumulowane inne calkowite dochody;
5) kapitat rezerwowy;
6) fundusz og6lnego ryzyka bankowego;
7) niezrealizowane zyski i straty ztyfiiluposiadanych aktyw6w lub zobowiTai

wycenianYch do wartoSci godziwej;
8) odliczenia do pozycii kapitalu podstawowego Tier I, w tym:
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a) straty zabie24cy rok obrachuttkonry;
b) warto5ci niematerialne i prawne;

.j aktywa z tytulu odroizonego podatku dochodowego oparte na ptzysz\ei

rentownoSci;
d) aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego oparte na ptzyszlej- 

rentownoSci i wynikaj4ce z r62nic przejSciowych, jeZeli ich wartoSd przekracza

okreSlone limity;
posiadane wlasne instrumenty kapitalowe;
iatiuty kapitalowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotow sektora

finansowego, jeaeli podmioty te maj4 z Bankiem I'rzyhowe powi4zania

kapitalowe;
uariuly kapitalowe w kapitale podstawowym Tier I podmiot6w sektora

finansowego, jeaeli Bank dokonal znacznej inwestycji w te podmioty i warto$6

ty ch udziaN6w przekracza okre Slone limity ;

h) udzialy kapitalowe w kapitale podstawowym Tier I podmiot6w sektora

finansowego, iez"li Bank nie dokonal znacznej inwestycji w te podmioty i
wartoSd tych udzial6w przekracza okreSlone limity;

i) kwota ekspozycji znacznych pakiet6w akcii poza sektorem finansowym oraz

pozycji sekurytyzacyjnych, jeheli ich warto66 przek'tacza ustalone limity
(alternatywnie wobec kwoty tych ekspozycji mohe zostal zastosowana waga

ryzyka | 250 %);
9) korekty wartoSci ztyluluwymog6w w zakresie ostroZnej wyceny aktyw6w finansowych;

l0)odliczenia z tyttiu przek,roczenia wartoSci progowej 17,65yo dla pozycji okreSlonej w
pkt.Sliteradig.

Bank kaZdorazowo wystgpuje o zgodg do wlaSciwego organu nadzorczego na obniZenie

funduszy wlasnych z tylulu wypowiedzianych za dany rok obrotowy udziaLow ;

nastgpui4ce elementy:
l) instrumenty kapitalowe nie spelniajQce warunk6w okreSlonych dla instrument6w

kapitalu podstawowego Tier I lub Tier II;
2) aLio emisyjne zwi4zane z instrumentami okreSlonymi w lit. a;

3) odliczenia do pozycii kapitalu dodatkowego Tier I, w tym:
a) udzialy kapitalowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiot6w sektora

finansowe go, jeaeli podmioty te maj4 z Bankiem l<rzyhowe powiqzania
kapitalowe;

b) udzialy kapitalowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiot6w sektora

finansowe go, jeaeli Bank dokonal znacznej inwestycji w te podmioty;

c) udziaty kapitalowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiot6w sektora

finansowe go, jeaeli Bank nie dokonal znacznej inwestycji w te podmioty i
wartoS 6 ty ch udzial6w przekracza okreSlone I imity ;

3. Kapital TIER II wyliczony zgodnie z afi.71 Rozporz1dzenia skladaj4 sig nastgpuj4ce

elementy:
l) instrumenty kapitalowe nie spelniaj4ce warunk6w okreSlonych dla instrument6w

kapitatu Tier I oraz poLyczki podporz4dkowane;
2) azio emisyjne zwiEzane z instrumentami okre5lonymi w lit. a;

e)

0

s)
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3 ) korekty z tyfiilu og6lne go ry zyka kredytowe go przed skutkami podatkowymi
- 
* *yrbkoSci do maksymalnie 1,25 %okwotekspozycji wazonych ryzykiem;

4) odliczenia od pozycji kapitalu Tier II, w tym:

a) udziaty tcapitatowe w kapitale Tier II podmiot6w sektora finansowego' je2eli
' 

podmi,oty ie maj4 z Bankiem l<rzy2owe powi4zania kapitalowe;

b) udzialy kapitaiowe w kapitale Tier II podmiot6w sektora finansowego,

jezeli-Bank dokonal znacznej inwestycji w te podmioty i wartoS6 tych

udzial6w pr zeh'r acza okreS lone limity ;

c) udzialy kapitalowe w kapitale Tier II podmiot6w sektora finansowego, iezeli
Bank nie dokonal znacznej inwestycji w te podmioty i wartoS6 tych udzial6w

przel<r acza okreslone I imitY ;

Bank zgodnie z art. 126 Ustawy Prawo bankowe otaz Rozporzqdzeniem Parlamentu

europei-st<iego i Rady (uE) nr 57512013 z dnia 26 czer:wca 2013 r. i Dyrektyw4

Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2Ann6l\IF" z dnia 26 czerwca 2013 r''

rtrzymywal na koniec 2oi8r. fundusze wlasne na poziomie 33'109 tys. zl, pozwalai4cym

pokryd'sumg wymog6w kapitalowych z tytulu poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyka'

Kapital wlasny Banku stun nu 31.12.2018 r'

Zgodnie z obow\4zuj4cYm
w wielko3ci adekwatnej

prawem, banki zobligowane
do poziomu Ponoszonego

s4 do utrzymania kapital6w wlasnych

iyzyka. Do Pomiaru adekwatnoSci

..:

r4'
L Kanital Tier I 29.455 88.95

1.1 Kanital podstawowY Tier I 29.455 88.96

Fundusz udzialowY
---":--

Fundusz zasobowY

Skumulowane inne calkowite dochody

r.325 4,00

27.919 84,32

408 L,23

Pozvcie nomnieiszaiace fundusze podstawowe Tier I -197 -0,59

WartoSci niematerialne i Prawne
-r97 -0,59

1.2 Tl^'l -+lr lzonifql nndsfqrvnwv (ATl ) 0 0,00

3.654 11.04II. Kanital Tier II
3.654 I 1,04I m anrrr lr q ni f qln\ile i noizv cz.ki oodoorzadkowane

Fundusze wlasne Banku 33.109 100
IIr.

33.109 100
v. Fundusze wlasne Banku dla Potrzeb

kanitalowei
adekwatnoSci
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kapitalowej stosowany jest migdzy innymi lqczny wsp6lczynnik kapitalowy, wskazuj4cy relacjg
pomigdzy wymogami kapitalowymi z tytulu ryzyk, na jakie narahona iest dzialalno6ci Banku

do posiadanych kapital6w po uwzglgdnieniu, zdefiniowanych w Rozporz4dzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 z dnia 26 czerwca 2013 r., obligatoryjnych
pomniejszeh. tr 4czny wsp6lczynnik kapitalowy stanowi podstawow4 miarg stosowan4 w Banku
do zaru4dzania kapitalem.

Bank stosuj e nastgpuj 4ce metody Wliczania wymog6w kapitalowych:
1) metodg standardow4 w zakresie ryzyka kredltowego;
2) metodg wskaZnika bazowego w zakresie ryzyka operacyjnego;
3) metodg podstawow4 w zakresie ryzyka walutowego.

Wym6g kapitalowy z tytutu ryzyka kredytowego oblicza sig jako sumg aktyw6w i udzielonych
zobowi4zan pozabilansowych waZonych ryzykiem, pomnozonych przez 8o/o.

W zakresie ryzyka kredytowego Bank stosuje metodg standardow4 wyliczania wymog6w
kapitalowych zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 57512013 z dnia 26 czerwca 2013 r. i Dyrektyw4 Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20l3l36lt][| z dnia 26 czerwca 2013 r. Bank stosuj4c metodg standardowq zalicza
ekspozycje do jednej z klas ryzyka, kt6rym przypisane s4 odpowiednie wagi ryzyka.

Kalkulacja wymogu kapitalowego z fiitulu ryzyka kredytowego
na 31 grudnia 2018 roku w As. zl ( wartofii klas ekspozycji )

Ekspozycje wobec rzqd6w i Bank6w
Centralnvch 65.404
Ekspozycje wobec samorz4d6w regionalnych
lub wladz lokalnvch 22.0s4

Ekspozycje wobec podmiot6w sektora
oubliczreeo 5.1l4
Ekspozycie wobec instytucii t02.614

Eksoozvcie wobec orzedsiebiorstw t4.123
Ekspozycie detaliczne 205.362
Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na
nieruchomoSciach 37.81 l
Ekspozycje kt6rych dotyczy niewykonanie
zobowiazania 623

Ekspozycje zwiqzane z przedsigbiorstwami
zbiorowego inwestowania JJ

Ekspozycie kapitalowe 3 188

Inne oozvcie 18.252

I{azem: 474:.578
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Kalkalacja wymogu kapitalowego z tytulu ryzyka kredytowego
na 3I grudnia 2018 roku w tys, zl.

Katkulacja wymogu kapitalowego z tytulu ryzyks kredytowego wg wagi ryzyka kontrahenta

na dziefi 3i,.12.2018 r.

' 'fat

*€:*
?ru

ffi
5*d

Ekspozycje wobec rz4d6w i
Bank6w Centralnvch

60 52r 65 404 65 404 0 0

2.
Ekspozycje wobec
samorz4d6w regionalnych
lub wladz lokalnvch 22 054 22 054 22 039 4 408 4 408

Ekspozycje wobec
podmiot6w sektora
oubliczneeo 5 rt4 5 114 4 351 4 351 4 351

4. Eksoozvcie wobec insMucii 102 614 t02 614 102 614 958 958

5.
Ekspozycje wobec
nrzedsiebiorstw l9 008 l4 r23 10 183 l0 183 7',758

6, Ekspozycie detaliczne 206 360 20s 362 199 407 t49 556 127 268

7.
Ekspozycj e zab ezpie czone
hipotekami na
nieruchomoSciach 38.435 37 8ll 36 442 36 442 27 766

8.
Ekspozycj e kt6rych dotyczy
niewvkonan i e zob ow iazania 4 471 623 623 623 623

9.
Ekspozycje zwiqzane z
przedsigbiorstwami
zbiorowe go inwestowania JJ JJ JJ JJ JJ

10. Ekspozycie kapitalowe 3 218 3 188 3 188 3 188 3 188

ll Inne pozycie 18 316 18 252 t8 252 l0 701 l0 70r

Razem: 480 144 474 578 462 536 220 443 187 054
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Bank nie prowadz4c
bankqwego.

dzialalno5ci handlowej wylicza wymogi kapitalowe tylko dla portfela

na 3L12.2018 r.

Wsp6lczynnik wyplacalnoSci dla

Kapitalu Tier I

N-4czny wsp6lczynnik

wyplacalnoSci

Wym6g kapitalowy z gtilu ryzyka rynkowego obliczany jest tylko dla ryzyka walutowego

-"toaa podstawowq. Lqczny n"y-6g kapitalowy z tytulu ryzyka walutowego obliczany jest

zgodnie-zRozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 z dnia

2G czerwca 2013 r. i Dyrektyw4 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20l3l36ll|F
z dnia26 czerwca2jl3 r.

Bank wyli cza .yq1rm6g kapitalowy dla ryzyka operacyjnego stosuj4c metodg wskaZnika

bazowego, zgodnie zw/w Rozporz4dzeniem i DyrektylE.

Celem procesu oceny adekwatno5ci kapitalu wewngtrznego jest zapewnienie utrzymywania

kapitalu w wysoko6ci dostosowanej do profilu ryzyka Banku.

Proces szacowania kapitalu wewngtrznego stanowi integraln4 c2936 systemu zatz4dzania

Bankiem oraz podejmowania decyzji o charakterze zarz4dczym w Banku z uwzglgdnieniem

strategii Banku, polityki zarzqdzania kapitalem oraz plan6w finansowych.

Bank zobowi4zany jest do wyliczania i utrzymywania wymogu kapitalowego na wszystkie

rodzaje ryzykabankowego uznane za istotne.
W ganku za ryzyko istotne uznaje sig: ryzyko kredytowe, rynkowe, operacyjne, koncentracji,

plynnoSci, stopy procentowej, oraz inne ryzyka, kt6re zostan4 zidentyfikowane jako istotne

w prgwadz onej dzial.alnoSci bankowej .

W ramach procesu oceny adekwatnoSci kapitalowej Banku:

1. Rada NadzorczaBanku:
l) zatwierdza strategig dzialania Banku oraz zasady ostroznego i stabilnego zarz4dzania

Bankiem obejmuj4ce m.in. specyfikg i profil dzialalnoSci, wielkoSci moZliwych

do zaakceptowania poziom6w nataaenia Banku naposzczeg6lne ryzyka;
2) sprawuje nadzor nad zgodnoSci4 polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka

ze strategiq i planem finansowym Banku,
3) zapewnia, iz czlonkowie Zarz4du Banku posiadaj4 odpowiednie kwalifikacje do

sprawowan ia wyznaczonych im funkcj i ;

4) ocenia, czy dzialania Zarz4du Banku w zakresie kontroli nad

skuteczne i zgodne zpolityk4Rady Nadzotczei.
dzialalno6cia Banku sa

2. Zarz4d, Banku odpowiada za zorganizowanie skutecznego procesu oceny adekwatnoSci

i utrzymywania kapitalu wewngtrznego oraz za nadzor nad jego efektywnoSci4,

wprowadzaj4c w razie zmiany poziomu ryzyka w dzialalnoSci Banku lub czynnik6w

otoczenia gospodarczego, niezbgdne korekty i udoskonalenia. Zan4d Banku odpowiada
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za skvteczno6i systemu zaru4dzania ryzykiem, systemu kontroli wewngtrznej, procesu
szacowania kapitalu wewngtrznego i dokonywania przegl4d6w procesu szacowania
i utrzymywania kapitalu wewngtrznego oraz za nadz6r nad efektywnoSci4 tych proces6w,
wprowadzaj4c niezbgdne korekty i udoskonalenia w razie zmiany poziomu ryzyka
w dzialalnoSci Banku, czynnik6w otoczenia gospodarczego oraz nieprawidlowoSci
w funkcjonowaniu system6w i proces6w.

3. Do zadaft Zespolu ds. analiz i ryzyka nale?y monitorowanie i sporz4dzanie analiz narahenia
Banku na poszczeg6lne ryzyka zgodnie z przyjgtymi procedurami oraz przygotowywanie
propozycji usprawniania procesu zarzqdzaniaryzykarni istotnymi i nieistotnymi.

4. Do zadaiDzialu Ekonomicznego nale2y:
1) wyliczanie wymog6w kapitalowych,
2) monitorowanie i sporz4dzanie analiz narazenia Banku na poszczeg6lne ryzyka zgodnie

z przyjEtymi procedurami oraz przygotowywanie propozycji usprawniania procesu

zarz4dzalriaryzykami;
3) dzialalnoS6 operacyjna uwzglgdniaj4ca przestrzegarrie doptsszczalnych poziom6w

ryzyka.
5. Do wsp6lnych zadan Zespolu ds. analiz i ryzyka i Dzialu Ekonomicznego nale?y

monitorowanie plynnoSci zgodnie z procedurami zaru4dzania ryzykiem plynnoSci

i wypelnianie obowi4zk6w zwi4zanych z zaru4dzaniem ryzykiem stopy procentowej oraz

mara1 odsetkow4 zgodnie z Instrukcj 4 zarzqdzania ryzykiem stopy procentowej.
6. Kom6rki organizacyjne Banku bior4 udzial w procesie analiz poprzez realizacjg cel6w

zawartych w przyjgtych przez Zaru4d Banku procedurach zarz4dzania poszczeg6lnymi

ry zykami or az zgo dnie z pr zy j Etym re gulaminem org an izacy jny m B anku.

7.Do zadan stanowiska ds. zgodnoSci w zakresie zarz4dzaria procesem oceny adekwatnoSci

kapitalowej nale2y monitorowanie funkcjonowania system6w zarz4dzxriaryzykani w Banku

oraz ocena adekwatnoSci kapitalowej, w tym:
1) monitorowanie funkcjonowania skuteczno6ci zarz4dzania ryzyk zgodnie z ptzyigtymi

procedurami,
2) nadz6r nad prawidlowo$ci4 funkcjonowania procesu oceny adekwatnoSci kapitalowej

w Banku.

Bank ocenia istotnoSi opisywanych nizej ryzyk oraz w przypadku spelnienia warunk6w

opisanych w procedurze szacowania kapitalu r,vewngtrznego tworzy lvym6g kapitalowy.

Ryzyko cyklu gospodarczego - jest to ryzyko wynikaj4ce z nieuwzglgdnienia w ocenie tyzyka
kredytowego wplywu cyklu gospodarczego.

Ryzyko strategiczne - ryzyko wynikaj4ce ze zmian w otoczeniu gospodarczym otaz z podjgcia

niekorzystnyci decyzji biznesowych, wadliwej realizacji decyzji biznesowych lub braku reakcji

na zmiany w otoczeniu gospodarczym.

Ryzyko utraty reputacji - jest to obecne lub przewidywane ryzyko dla ptzychod6w i kapitalu,

*yniku;4"" z negatywnego odbioru wizerunku Banku przez klient6w, kontrahent6w'

udzialowc6w lub regulator6w

Ryzyko modeli - ryzyko wynikaj4ce z niedoskonaloSci lub nieprawidlowoSci wystqpuj4cych

* ,ioro**ych przez Bank modelach wykorzystywanych do pomiaru ryzyka kredytowego,

operacyjnego jut i innych ryzykbankowych.

67



Ryzyko transferowe - jest to tyzyko niemo2noSci wypelniania przez.dluznik6w Banku

zobowi4zafr wobec Banku r po*od, dzia\ai rzQdowych (w szczeg6lnoSci rz4d6w kraj6w

trzecich) w praktyce dotyczy to ograniczef w moZliwoSci dokonywania pienig2nych transfer6w

zagranicznych.

W Banku przeprowadza sig testy warunk6w skrajnych, czyli oceng wplywu nieoczekiwanych

zmianw strukturze kapital6w na adekwatnoSd kapitalow4'

Wymogi kapitalowe Banku na poszczegdlne rodzaie rlzyka wedlug stanu na

31 grudnia 2018 roku w tYs. zl

Na dzieri 31.12.2018 r. l4czna wielkoS6 dodatkowego wymogu kapitalowego wyliczona

w oparciu o Procedurg oceny adekwatnoSci kapitalowej wynosi 872 tys. zl- Na pov,ry2sz4kwotg

sklada sig naliczenie wymogu kapitalowego z tytulu ryzyka stopy procentowej.

Do podstawowych dzialahmaj4cych na celu minimalizacj E ryzyka kredyowego nale?y zaliczy!:
l) dywersyfikacjg struktury przedmiotowej i podmiotowej portfela, poprzez wprowadzenie

wewn gtrzny ch limit6w koncentracj i;

eri " ..: .;: ;,;

,aj .;t- '. .

A. Aktvwa wazone ryzykiem 187.054

B. Minimalne wymogi kapitalowe (I Filar) 17.356

8.1. Rvzyko kredfiowe 14.964 t4.964

B.2 Ryzyko rynkowe 0 0

B.3 Rvzvko operacyine 2.392 2.392

C. Ryzyka II Filaru 872

C. 1 Rvzyko koncentracii 0

C2Ryzyko stopy procentowej w portfelu
bankowYm 872

C.3 Rvzvko plvnnoSci 0

C.4 Ryzyko strategiczne 0

C.5 Rvzvko reputacii 0

C.6 Ryzyko prawne 0

C.7 oozostale r o dzai e ry zyka 0

C.8 planowanie kapitalowe, testY

warunk6w skrainych 0

D. Kapital wewngtrzny t8.228
E. Fundusze wlasne regulacyine 33. I 09

F. Nadwyzka/niedob6r kapitalu
wewngtrznego nad minimalnYmi
wvmosami kapitalowvmi 0 Filar) 872

Nadwy2ka/niedob6r kapitalu wewngtrznego
nad funduszami wlasnymi regulacyjnymi -14.881

H. Wso6lczvnnik wvplacalnoSci 15,26 yo

I. Kapital wewngtrzny jako % aktyw6w
wazonych ryzykiem 9.74%
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2) preferowanie produkt6w generuj4cych nilszy lvym6g kapitalowy w celu efektywnego

zar z4dzania kaP itatem ;

3) analizg struktury i monitoring portfela w celu wczesnej identyfrkacji zagro2eh
' 

wynikaj4cych znadmiernych ziangaZowaf, a w przypadku zidentyfrkowania sygnal6w

ostrzegawc zy ch, wprowadzenie stosownych o graniczefi;

4) centralny nadzot i monitoring ekspozycji kredytowych;

5) wykorzystywanie informacji o klientach Banku zr6anychdostgpnych firodel;

6) nidzttr nud 
"ryntrosciami 

wykonywanymi w toku procesu kredyowania;

7) analizg i monitoring wartosci przyjgtych prawnych zabezpieczefi ekspozycji

kredytowYch;
S) prowadzenie aktywnej polityki szkolefi.

W Banku funkcjonuj e podzia\ realizowanych zadah, kt6ry zapewnia niezalehnoS6 funkcji

pomiaru, monitoiowania, i kontrolowania ryzyka od dzialalnoSci operacyjnej, z kt6rej wynika

podej mowan ie ry zYka Pt zez B ank.

Bank Sp6l dzielczy w LeSnicy podejmuje szereg dzialaf^ zmierzaj4cych do poprawy jakoSci

zarz4d"inia ryzykami i poinosz..riu 
"f"nywnoSci 

dzialalnoSci Banku przy zachowaniu

bezpieczefrstwa jego dzialania. Prawidlowy i skuteczny proces zarzqdzania tyzykami

i adekwatnoScia kapitalow4 pozwoli Bankowi na dynamiczny ibezpieczny rozw6j.

ROZPORZADZENIA

Nie dotvczv

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rndzorze makroostro2noSciowym nad systemem

finansowym i zarzqdzaiiu kryzysowym w systemie finansowym i zarz4dzaniu kryzysowym

w systemie finansowym (tekst jedn.'Dz. lJ. z 2017 r., poz. 1934) w zakresie utrzymywania

przezbanki dodatkowych bufor6w kapitalowych'

Od dnia I stycznia 2018 r. minimalne wsp6lczynniki kapitalowe dla sektora bankowego w

Polsce zostaly powigkszone o 1,875 p.p. dot. bufora zabezpieczaj4cego.

WartoSd bufora zabezpieczaj4cego wyliczany jako 1,875Yo l4cznej kwoty ekspozycji na

ryzyko na dzien 3IJ2:201g i.-w-Banku wynosila 4.068 tys. zl. Od dnia 01 stycznia 2018 r'

u**i zobowi4zane s4 utrzymywad dodatkowy bufor dot. ryzyka systemowego. wartos6

bufora systemowego wyliczanu 3ut o 3,00yo lqcznej kwoty ekspozycji ta ryzyko na dzieh

3L12.2018 r. w Banku wynosila 6.508 tys. zl'

Na dzieri 1 stycznia 2018 r. wskaZnik bufora antycyklicznego wynosi 0% dla ekspozycji

kredytowych na terytorium RP. WskaZnik w tej wysokosci obowi4zuje do czasu zmiany jego

poziomu'przez Ministra Finans6w w drodze tozporz4dzenia' Bank nie ma wigc obowi4zku

wyliczania bufora anty cykhczne go.

44r

ROZPORZADZENIA

Nie dotyczy

AC
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9. KOREKTY Z TYTULU RYZYKA KREDYTOWEGO - ART. 442

ROZPORZADZENIA

Jako ekspozycjgkt6rych dotyczy niewykonanie zobowi4zania, Bank uznaje kt;zd4nalehno56 z

tytulu kapitalu lub odsetek nie splacon4 zgodnie z definicj1 przyjgt4 w ,,Instrukcji wyznaczania
wymog6w kapitalowych z tytulu poszczeg6lnych rodzaj 6w ryzyka w Banku Sp6ldzielczym
w LeSnicy".
Ekspozycjami zagrolonymi s4 nale2noSci ponizej standardu, w4tpliwe i stracone zgodnie

z kryteriami okreSlonymi w Rozporz4dzeniu Ministra Finans6w w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko zwiqzane z dzialalnoSci4 bank6w z dnia 16.12.2008 r. (Dz.U. 2015 r.,
po2.2066).
Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosuj4c

dwa kryteria:
l) kryterium terminowo5ci - terminowo56 splaty kapitalu lub odsetek;

2) kryterium ekonomiczne badanie sytuacji ekonomiczno-finansowej dluznika
(kredytobio r cy, por Qczyciela).

Przegl4d6w oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie

zfuozporz4dzeniem Ministra Finans6w w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiqzane

z dzialalnoSci4 bank6w z dnia 16.12.2008 r. (Dz.U. 2015 r., poz. 2066).

Rezerwy celowe tworzone s4 na ryzyko zwi4zane z dzialalnoSci4 Banku w odniesieniu

do ekspozycj i kredytowych zaklasyfikowanych do :

1) kategorii "normalne" - vv zakresie ekspozycji kredytowych wynikaj4cych z po?yczek

i kredyt6w detalicznych;
2) kategorii "pod obserwacjq";
3) grupy "zagtoaone" - w tym do kategorii "poni2ej standardu", "w4tpliwe" lub ,,stracone".

WysokoS6 tworzonych rezerw zwi4zanajest bezpoSrednio zkategori4ryzyka, do kt6rej zostala

zaklasyfrkowana ekspozycja oraz z jakoSciEprzyjgtychzabezpieczehprawnych ekspozycji.

Na pokrycie ryzyka zwiqzanego z dzialalnoSci4 kredytow4, Bank dokonuje odpis6w na rezerry
celowe, tworzone w (cislej korelacji z rozpoznanym ryzykiem tj. na pokrycie straty zwi4zanej
z okreSlonymi naleznoSciami lub ich grupami w oparciu o oceng moZliwo6ci jej wyst4pienia.

01.01.2018 do dnia 31.12.2018 roku
Zmiana stanu wartosci rezerw celowych na naleinoSci bilansowe w okresie od dnia
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Umorzenlu rezerw I I
Zmiany ztytulu
onekwslifikowsnia
Stan na koniec okresu 292 213 7t5 3.492 4.712

Zminna stanu wartosci odpistiw aktualizacyjnych nu odsetki w okresie od dnia 01.01.2018 do

W zwi4zku z wej6cie w Zycie Rozporz4dzenia Ministra
pu2dziernika 2017 r. zmieniaj qce rozporzqdzenie w sprawie

zwi4zane z dzialalnoSci4 bank6w (Dz. U. z 2017 t. poz.

odpis6w aktualizacyjnych na odsetki.

Rozwoju i Finans6w z dnia 12

zasad tworzenia rezerw na rYzYko

1965), Bank dokonuje naliczenia

dnia 31.12.2018 roku

Rezerwa na ryzyko og6lne tworzona jest zgodnie z art. 130 ustawy Prawo bankowe

(Dz.tJ.z21l8 r. poz. 21,57). Rezerwa tworzona jest w cighar koszt6w, na pokrycie

niezidentyfikowanego ryzyka zwiqzanego z prowadzeniem dzialalno3ci bankowej. Tworzenie

irozwi4zywanie ,"t"r*y' dokonywane jest na podstawie oceny ryzyka, uwzglgdniaj4cej

w szczeg6lno Sci wielko 56 nalezno Sci oraz udzi elonyc h zob owiqzari pozabi lansowych.

Banku ws sta,nu no 31.12.2018 roku (w tYs. zI)
: ,;.1-,11 

" 
..

Kasa i operacje z bankiem centralnym 6.512

Nale2no5ci od sektora finansowego 104.631

Nale2noSci od sektora niefi nansowego 254.590

Nale2noSci od sektora instytucji rzqdowych i samorzqdowych 23.054

Dlu2ne papiery wartoSciowe
59.030

Udzialy i akcje w innych jednostkach 2.630

Pozqstale papiery wartoSciowe i inne aklywa finansowe JJ

Rzeczowe aktywa trwale, wartoSci niematerialne i prawne 18.655
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lnne aktvwa 3.977

Naleire wplaty na kapital (fundusz podstawowy) 0

Aktywa brutto razem 473.052

Rezerwy na nale2noSci, korekty wartoSci i umorzenia I 9.106

Aktywa netto razem 453.946

ia pozabilansowe ogOtem wg stonu

niewykorzystane
linie kredvtowe 4.214 1,42

niewykorzystane
transze kredlt6w 12.704 4,27

Gwarancie udzielone 3.911 1,32

Razem 20.829 7.01

na 31.12.2018 roku (w Us. zl.)

ie kredvtowe h) Dodziale na klas'

t
stan na dzieffi

li|:r:l,rlli :*1'--**- ,- . , '_ j

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rz4d6w i
bank6w cenffalnych

65 404 13,78yo

2
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec
samorzqd6w terytorialnych i wladz lokalnych

22 054

4,65oh

J
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec
podmiot6w sektora publicmego

5 tt4
l,08yo

4 Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji 102 614 2l,62Vo

5
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec
przedsigbiorstw

t4 123

2,97Yo

6
Ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycj e
detaliczne

205 362

43,270h

Ekspozycje detalicme lub warunkowe zabezpieczone
hipotekami na nieruchomoSciach

37 8t'l
7,97%

8 Ekspozycj e kt6ryc h doty czy niewykonani e zob ow iqzania

623

0,13oh
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9 Ekspozycje zwi4zane ze szczegfilnie wysokim ryzykiem 0,00 0,00yo

l0 Ekspozycje w postaci obligacj i zabezpieczony ch 0,00 0,00%

ll
Ekspozycje z tSrtutu naleZno$ci od instynrcji i
przedsigbiorstw posiadaj4cych kr6tkoterminow4 oceng

kredytow4
0,00 0,00yo

t2 Ekspozycje zwiqzane z przedsigbiorstwami zbiorowego
inwestowania

JJ 0,Olyo

t3 Ekspozycje kapitalowe
3 188

0,670/0

t4 Inne pozycje
r8 252

3,85o

RAZEM 474 578 1000h

Struktura koncentracji geograficznej oraz kwota nuletnoici zagroionych i rezerw celowych
na dziefi 31.12.20 8r.(w

%*:$*
!{19*:ii
::,t*r-at'l .;'ffia*

*:t3:]]]]t

,'.d;-- ::
;tt
_ 

j-l

Chrzqstowice 24.839 0 6

Dobrodzieri 24.590 28 37

Izbicko t4.457 301 419

Jemielnica 10.582 ) t3 597

LeSnica 3 3.006 6.439 2.484

Ozimek 16.958 t02 145

Pawonk6w tt.256 86 38

Strzelce Op. 39.420 6.469 1.337

Ujazd t9.'t96 t29 154

Zdzieszowice .2.839 0 I4

Krapkowice 7.773 15 2l

Opole 46.747 t0 f,/

Prudnik 9.243 0 3

Glucholazv r4.882 1.049 160

RAZEM 276.388 15.201 5.472
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Struktura zaangaiowania kredytowego (nominal) wedlug segmentdw bran^owych na dziefi

31.12.2018 r. (w

Rolnictwo, lowiectwo i le5nictwo i rybactwo 66.213 199,98

Przetw6rstwo PrzemYslowe
17.639 53,28

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energig

elektryczn4, gaz,parg wodn4, gorqc4 wodg i
powietrze do uklad6w klimatyzacyj nych ;

dostawa wody; gospodarowanie Sciekami i

odpadami oraz dzialalnoi| zwiqzana z

rekultvwacia

1.358 4rl0

Budownictwo 14.427 43,57

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazd6w samochodowy ch, wylqczaj4c
motocvkle

18.462 55,76

Transport i gospodarka magazynowa;
informacia i komunikacj a

1.928 5,82

Dzialalno Sd zw iqzana z zakw ater owaniem i
uslusami gasffonomicznymi

t6.l 15 48,67

DzialalnoSC finansowa i ubezpieczeniowa 658 lr99

Dzialalno56 zvti4zana z obslug4 rynku
nieruchomoSci; dzialalnoSi profesjonalna,
naukowa i techniczna; dzialalnoSd w zakresie

uslug administrowania i dzialalno3i
wsoomagaiaca

22.639 68,38

DzialalnoSi zwi4zana z kultur4, rozrywkq i
rekreacia: pozostala dzialalno6i uslugowa

2.334 7,05

Administracja publiczna i obrona narodowa;

obowiazkowe zabezpieczenia spoleczne
22.009 66,47

Edukacja 90 0,27

Opieka zdrowotna i pomoc spolecma t6.779 50,68

Krajowe osoby fizyczne 7 5.737 228,75

RAZEM 276.388

Zestawtenrc w Dozvcie bilansowe na dziefi 31.12.2018 r.

'' ru*u^r., ,,J
TEDYIY ,,{ .. .5IIPIry

yi

t atvista 4 286,00 0,00 4 286,00

,, do I m-ca 4 502,00 170,00 4 6',72,00

3. od I m-ca do 3 m-cy 6 041,00 485,00 6 526,00

4. od 3 m-cy do 6 m-cy l2 851,00 681,00 13 532,00

od 6 m-cy do I roku l9 091,00 I 439,00 20 530,00

6. od I roku do 3 lat 65 286,00 9 549,00 74 835,00

od 3 lat do 5 lat 39 241,00 5 474,00 44 715,00
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8. od 5 lat do 10 lat 60 994,00 5101,00 66 095,00

9. od l0lat do 20 lat 36 393,00 129,00 36 522,00

10. powy2ej 20lat 4 675,00 0,00 4 675,00

RAZEM 253 360,00 23 028,00 276 388.00

|ltl€tllt

€t5,
*d

i:vstrtnrn
I Lp1ir{r;.,

, na dziefi 31.12.2018 r.ffi
,-."1- ': :: : ..""trTrT

'(rwlr' 
,"el 

*;..**__qd-;" 
:"ll;-

I atvista l2 839,00 0.00 12 839,00

, do I m-ca 159,00 58,00 217,00

3. od I m-ca do 3 m-cy 432,00 59.00 491,00

4. od 3 m-cy do 6 m-cy I 021,00 3 139,00 4 160,00

5. od 6 m-cy do I roku 756,00 l10.00 866,00

6. od 1 roku do 3 lat I 579,00 0.00 I 579,00

1 od 3 lat do 5 lat 132,00 305.00 437,00

8. od 5 lat do 10 lat 0,00 240,00 240,00

9. od 10 lat do 20 lat 0,00 0.00 0,00

10. powy2ej 20lat 0,00 0,00 0,00

RAZEM l6 918,00 3 9l 1,00 20 829,00

Zesta

Struktura zaangszowanis kredytowego Banku wobec naiwigkszych podmiotdw na dziefi

3 2.201E r. (wil:ffii : ;i4
Podmiof A 16.26Yo

Podmiot B t9,t7vo

Podmiot C 12.80%

Podmiot D 1134vo

Podmiot E 33$9%

Podmiot F 3.4r%

Podmiot G 5.31o/o

Podmiot H 5.7lYo

Podmiot I 5.05Yo

Podmiot J 4.tr%

PodmiotK 0.s9%

Podmiot L 8.lzYo

Podmiot M 6.400

PodmiotN 0.78Yo

Razem zaangahow anie bilansowe i pozabilansowe

oodmiot6w (tvs. zl.)

77.138
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Wielkoii k stanu nu dziefi 31.12.2018 r., w pod$ryE nL lmte-go|iei

J.r

I Normalne 257.257.00 93,08

2. Pod obserwacia 3.930,00 1,42

a Ponizei standardu 6.575,00 2,38

4. Watpliwe 4.145,00 1,50

5. Stracone 4.481,00 1,62

6. Razem 276.388.00 100,00

na dziefi 31.12.2018 r.

Suma bilansowa Banku

Kredyty og6lem (obligo) 297 2r7

Kredyty bilansowe og6lem

WartoSC detalicmych ekspozycj i kredyowych (zaangalow anie

bilansowe)

WartoSC detalicmych ekspozycji kredytowych

Udzial detalicznych ekspozycji kredytowych w sumie
bilansowej (%)

U dzial detalicznych ekspozycji kredytowych w kredytach
og6lem (%)

7,llyo

WartoSi detalicznych ekspozycji kredytowych w sytuacji
zagro2onej

Wskalnik j akoSci detalicznych ekspozycj i kredytowych (udzial
detalicznych ekspozycj i kredytowych w sytuacj i zagrohonei w

Rezerwy celowe na kredyty ipoiryczki w sytuacji zagro2onei
w portfelu detalicznych ekspozycji kredytowych
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A n aliza ry zy k a e k s p o 4y cj i kr e dy t owy c h za b e zp ie c zo ny c h h ip o t e c zn ie
stan na 31.12.201E r. (w

* ;- | *' 
,*a -rl:,*",.

6ill lrl:, ffi
453 946 313 ,85I Suma bilansowa Banku

) Kredyty og6lem 297 216 508.50

J.
WartoSC ekspozycj i kredytowych zabezpieczony ch

hipotecznie
189 601 819,74

4.
U dzial ekspozycj i kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie w sumie bilansowej (%)

41,77%

J.
U dzial ekspozycj i kredytowych zabezpieczony ch
hipotecznie w kredytach og6lem (%)

63,79yo

6.
Wartosd ekspozycji kredl'towych zabezpieczony ch

hipotecznie w sytuacji zagrolonej
t0 663 483,57

7.
Wskaznik jakoSci ekspozycji kredytowych
zab ezpieczonych hipotecznie

5,62vo

8.
WartoSC zabezpieczefi na nieruchomo5ci stanowi4cych
zabezpieczenie hipoteczne ekspozycji kredytowych
zab ezpieczonych hip oteczr i e

533 981 289,12

9.
Wskamik LtV dla ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipoteczn ie (Sredn i poziom)

0,49

Wskainiki jakoSci zaangazolyafi zabezpieczonych tym samym rodzaiem zabezpieczenia wedlug

u na dziefi 31.12.2018 r. (w

F"a;; a;; 6iqroiqry"v'
'*lgsnycli 

,

Gwarancja 453 0.16 t.37

Hipoteka na nieruchomoSci
komercvinei i pozostalei 157 771 54.4r 476.52

Hipoteka na nieruchomo6ci
mieszkalnei 60 180 20.75 181.76

Kaucja 0 0.00 0.00

P r zewlaszczenie r ze czy ruchomych 2 796 0.96 8.44

Zastaw rejestrowy 3 420 l.l8 10.33

P ozo stale zab ezpie czenia 65 344 22.54 197,36

Suma 289.964 100.00 875.78

stan
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I. Limit D - lqcznego Taangaiowania Banku w podmiofi tego samego sektora gospodarczego

stanu na 31.12.2018 r.

ta
l:

Administracja publiczna i obrona

narodowa; obowi4zkowe
zab ezpieczenia spole czne

22 054 146,26 l600/o 52 974 755.79 0,00 41,630

Budownictwo 2l 151 122,53 130% 43 041 989.08 0,00 49,140

DzialalnoSi finansowa i
ubezpieczeniowa

667 798,17 5% | 655 461,12 0,00 40,340/o

DzialalnoSi zwi1zana z kultur4,
rozrywk4 i rekreacj4; Pozostala

dzialalnoSc ustugowa

2 418 758,22 50%;o 16 554 6l 1,19 0,00 14,610

DzialalnoSd zwi4zana z obslug4 rynku
nieruchomo6ci; Dzialalno66
profesjonalnao naukowa i techniczna;
DzialalnoSC w zakresie uslug
administrowania i dzialalnoS6
wspieraj4ca

22 378 196,60 l00o/o 33 109 222,37 0,00 67,59%

DzialalnoSC zwiqzanaz
zakwaterowaniem. i ustugami
gastronomlcznyml

t5 952 571.86 t00% 33 109 222.37 0,00 48,l8Yo

Edukacja 89 540,91 5% | 655 461,12 0,00 5,4106

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazd6w samochodowy ch, wl4czaj4c
motocykle

l8 884 639,14 200% 66 218 444.74 0,00 28,5204

Inne 6 663,19 t0% 3 310 922,24 0,00 0,2004

Opieka zdrowotna i pomoc sPolecma l8 t47 343,66 90% 29 798 300,13 0,00 60,90yo

Przetw6rstwo przemYslowe 20 089 461.12 120% 39 731 066,84 0,00 50,56yo

Rolnictwo, leSnictwo, lowiectwo i
rvbactwo

67 851892,34 3000/0 99 327 667,r1 0,00 68,3104

Transport i gospodarka magazynowa;
Informacj a i komun ikacj a

| 949 945,32 5UYo t65s46ll,l9 0,00 ll,7\yo

Wytwarzanie i zaopatryw anie w energig
elekffyczn4, gaz,pwg wodn4, gorqcq

wodg i powietrze do uklad6w
klimatyzacyj nych; Dostawa wodY;
gospodarowanie Sciekami i odpadami
oraz dzialalnoS( zwi1zana z
rekultywacj4

l 500 000,00 20Yo 6 621 844.47 0,00 22,6504

Suma 213 142 079,32
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II. Limit G - lqcznego zaanga|owania Banku w podmioty danego regionu geograftcznego

wedlug stanu na 31.12.2018 t.

Bank ma okreSlony w Statucie obszar geograftczny, zatwierdzony ptzez Komisjq Nadzoru

Finansowe go, pori kt6rym nie moze funkijonowad. W zwi4zku z pov'ryaszym Bank nie

Wznacza-dodatkowych obszar6w geograftcznych w celu ustalania limit6w. Wszystkie

zaanga2owania Banku s4 wobec podmiot6w zww. obszaru geografrcznego.

ilI. Limit P - lqcznego zaanga\owania Banku w ten sam instrument finansowy wedlug

stanu na 31.12.2018 r.

;* ";n+*n
i.

l:,,9
i& -'rt,-*'

i:li-f
a:::.::.

'.4i;+ #ffiffi

0,00 6l,160AInne nale2no$ci r0 125 137,70 50% 16 554 6l l.l9
Instrumenty dluZne klasyfikowane do
nortfela --kredvtv i inne nale2no6ci"

86 498,97 2Yo 662184,45 0,00 13,060A

Kredyt w rachunku karly kredytowej 48 504,05 t% 331092,22 0,00 14,650/o

Kredyty inwestycyjne 76 978 022.71 500% 165546111,8s 0,00 46,50yo

Kredyty na cele konsumpcyjne 32 636 650,80 l60Yo 52 974 755.79 0,00 6l,610

Kredyty na nieruchomoSci komercyjne i
pozostale

65 866 87s.66 300Yo 99 327 667,11 0,00 66,3104

Kredyty na nieruchomoSci
mieszkaniowe

42 600 982.72 l60Yo 52 974 755.79 0,00 80,42Yo

Kredyty na zakupy ratalne 0,00 0% 0,00 0,00 0,00yo

Kredyty obrotowe 29 701293,03 200Yo 66 218 444,74 0,00 44,850/0

K'redyty w rachunku bieZqcYm t0 7 59 991 ,64 t00% 33 109 222,37 0,00 32,5004

Limity w ROR 338 136,58 5% | 655 461,12 0,00 20,43%

Udzielone zobowi1zania pozab i lansowe 20 828 753.72 150% 49 663 833,56 0,00 41,9404

Suma 289 970 847,58

IV. Limity Z - lqcznego zaangaiowania Banku w ieden rodzai zabezpieczenia wedlug stanu na

31.12.2018 r.;ilt 'i 1#rq '.*mu ,ffi
Gwarancja 453 000,00 50,Uayo t6 s54 611,19 0,00 2,74yL

Hipoteka na nieruchomoSci
komercyjnej i pozostalej

157 '77r 0l1,90 650,00yo 2r5 209 945.4r 0,00 73,37Vo

Hipoteka na nieruchomoSci mieszkalnej 60 179 976.89 220,00yo 72 840 289.21 0,00 82,62',rh

Kaucja 0,00 5,00yo r 655 461,12 0,00 0,00Yo

P r zewlaszczenie r zeczY ruchomYch 2 795 711,84 70,00Yo 23 176 455.66 0,00 L 2.lt6"/o

Zastaw rejestrowY 3 420 1 53,43 40,000/0 t3 243 688.95 0,00 25,82e

pozo stale zab ezpie czenia 65 344 330,33 500,00% 16s546111,85 0,00 39,470

Suma 289 964 184,39

79



V. Limity dotyczqce portfela detalicznych ekspozycji kredytowych* wedlug stanu na

31.12.2018 r.

Tt?*Xr**
:"l

Limit l4cznego zaangailowania Banku w ten sam instrument finansowy

Inne nale2noSci tl788,26 l,00yo 331092,22 0,0004 3,56yo

Ikedyt w rachunku karty kredytowej 48 504,05 1,00o 331092,22 0,0004 l4,650A

Kredyty na cele konsumpcyjne l5 075 814,81 70,00yo 23 176 455,66 0,00010 65,050

Kredyty na nieruchomoSci
mieszkaniowe

2 000 215.46 l0,00yo 3 3r0 922,24 0,00010 60,41%

Kredyty na zakupy ratalne 0,00 l,00yo 33r 092,22 0,0004 0,000h

Limity w ROR 338 136,58 5,00yo | 655 461,12 0,00yo 20.43%

Udzie I one zob ow i4zania
pozabilansowe 2 773 211,57 72,0004 3 973 106.68 0,0004 69,80yo

Suma 20 247 670,73

*zaanga2owanie netto - zgodnie z rekomendacjq T

VI. Limity dotyczqce portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie wedlug

stsnu na 31.12.20 8r.

;,;
- :'

g,*n"t :.t . - :' *-sl*;** 
-:,-

a

Limit l4cznego zaangailowania Banku w ten sam instrument finansowy

Inne nale2noSci 9116390,23 40,00% 13 243 688,95 0,00 68,84yo

Kredyty inwestycyjne 44 444 357,49 160,00oh 52 974 755,79 0,00 83,900

Kredyty na cele konsumpcyjne r7 560 83s,99 80,00% 26 487 377.90 0,00 66,30Yio

Kredyty na nieruchomoSci
komercyjne i pozostale

6l 530 136.08 2s0,00% 82 773 055.93 0,00 74,3404

Kredyty na nieruchomoSci
mieszkaniowe

40 044 592.21 150,00% 49 663 833.56 0,00 80,6304

Kredyty obrotowe I I 535 875,98 60,00o 19 865 533.42 0,00 58,07o4

Kredyty w rachunku bieZqcym 560 000,00 5,00yo | 655 461,12 0,00 33,83yo

Suma t84 792 I 87.98

Limit l4cznego zazngailowania Banku w podmioty tego samego sektora gospodarczego

Budownictwo 6 372 361,07 70,00yo 23 176 455.66 0,00 27,490

DzialalnoSd finansowa i
ubezpieczeniowa

529 508,75 5,00o | 655 461,12 0,00 3l,g90h

Dzialalno5d zwiqzana z kulturq,
rozlrvk4 i rekreacj4; pozostala
dzialalnoSi ustugowa

| 644 457,81 t0,00% 3 310 922,24 0,00 49,670

DzialalnoSi zwiEzana z obslug4 t2 778 051,54 100,00% 33 109 222,37 0,00 38,5904

80



rynku nieruchomoSci; DzialalnoSC
profesjonalna, naukowa i techniczna;
DzialalnoSd w zakresie uslug
adminisfowania i dzialalnoS6

DzialalnoSi zwiqzana z
zakwaterowaniem i ustugami
sastronomicznvmi

12 360 254.66 100,00% 33 109 222.37 0,00 37,33Yo

Edukacja 89 540,91 5,00yo | 655 46r,r2 0,00 5,41yo

Handel hurtowy i detalicznY;
naprawa poj azd6w samochodowYch,
rulqazeiaa. motocvkle

t3 417 865,64 70,00yo 23 176 455,66 0,00 57,89%

Opieka zdrowotna i Pomoc
spoleczna

t5 364 140,60 80,000/o 26 487 377,90 0,00 58,jlyo

Przetw6rstwo PrzemYslowe 9 639 276.19 70,000h 23 176 455.66 0,00 4l,59yo

Rolnictwo, leSnictwo, lowiectwo i
rvbactwo

54 930 930, I 9 200,00Yo 66 218 444,74 0,00 82,95Yo

Transport i gospodarka
magazynowa; Informacj a i
komunikacia

l 084 703,09 l0,00yo 3 3r0 922,24 0,00 32,76Yo

Osoby frzyczne 56 581 097.53 200,00vo 66 218 444,74 0,00 85,4504

Suma 184 792 I 87,98

Limit lacznt tgo zaangaLowa ria Banku w eden rodzaj zabezl)reczenla

Ekspozycj e zab ezP iec zone na

nieruchomoSci komercyjnej
126 130 572.79 550,00% 182 100 723,04 0,00 69,26yo

Ekspo zycj e zab ezPiec zone na

nieruchomoSci mieszkalnej
58 661 615.19 250,000 82 773 055,93 0,00 70,87y0

Suma 184',792 187.98 I

Limit l4cznego zaangaiiowania Ban lu wg dlugoSci um )wy

Ekspozycje z terminem PierwotnYm
oowv2ei l0lat

t36 507 645.5r 500,00% 165546111,85 0,00 82,46%

Suma 136 507 645.51

* zaanga2owanie netto - zgodnie z rekomendaciq S

VII. Limity lgcznych zaangazowafi wobec podmiotriw wynikaiqcych z ustawy wedlug stanu na

31.12.2018 r.

31.12.2018 r.

51,77y;
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IO. AKTYWA WOLNE OD OBCIAZEN - ART. 443 ROZPORZADZENIA

Ujawnienie zgodnie z EBNGL/2014103 - Informacj a o obciq;teniach aktyw6w na dzieh
3L12.2018 r. (w zl.)
Formularz A - Aktywa

Formularz C - Aktywa obci4honel zabezpieczenia otrzymane i powi4zane zobowiqzania

Formularz D - Informacie o istotnoSci obciq;zeh

1)

2',)

Aktywa Banku Sp6fdzielczego w LeSnicy sq obciq2one w kwocie IOO 746 i stanowiq 0,02% aktyw6w
W wartoici bilansowej aktyw6w wolnych od obciq2ef instrumenty kapitafowe stanowiq 0,59%
aktyw6w, za5 papiery warto6ciowe stanowiq 13,Ot% aktyw6w

Warto66
bilansowa
aktyw6w wolnych
od obciq2e6

lnstrumenty kapitalowe

392 L5t 557

Formularz B - Zabezpieczenia otrzymane

Aktywa nieobciq2one Warto6d godziwa obciq2onych
zabezpieczer4 otrzymanych lub
wyemitowanych wlasnych
dlu2nych papier6w wartoSciowych

Warto6d godziwa zabezpiecze6
otrzymanych lub wyemitowanych
wfasnych dlu2nych papier6w
warto5ciowych dostqpnych dla
cel6w obcia2enia

, 4a#$*gqn i qp,tqnla n qry;q1..q.i
iri rataara1;;a ,.r4 "_ 

{* * ,

9 110 536

Instrumentv kapitalowe
Dlu2ne papiery wartoSciowe
Inne zabezpieczenia otrzymane 9 110 535

Odpowiadajqce
zobowiqzania, zobowiqzania
warunkowe i udzielone
po2yczki papier6w
wartoSciowvch

Aktywa, za bezpieczenia otrzymane
i wyemitowane wlasne dfuine
papiery warto6ciowe inne ni2

obciq2one obligacje zabezpieczone
i paoierv tvpu ABS

WartoSi bilansowa wybranych
zobowiqza 6 finansowych LOO 746
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Nie dotvczv

12.

Wym6g kapitalowy z tyl;rfui ryzyka rynkowego obliczany jest tylko dla ryzyka walutowego

*.toaa podstawow4. L4czny orry*6g kapitalowy z tytulu ryzyka walutowego obliczany jest

zgodnie-zRozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 z dnia

26 czerwca 2013 i. i Dyrektyw4 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2Anl36lLJF

z dnia26 czerwca20l3 r.
Wym6g kapitalowy ztytulvryzykawalutowego na dzien3l.l2.20I8 r. wyni6sl 0,00 zl'

13. RYZYKO OPERACYJNE _ ART. 446 ROZPORZADZENIA

Bank wylicza wym6g kapitalowy dla ryzyka operacyjnego stosuj4c metodq wskaZnika

bazowego, zgodnie zw/w Rozporz4dzeniem i Dyrektyw4'

Wym6g kapiialowy z tytulu ryzykaoperacyjnego na dziefi3l.l2.20l8 r. wyni6sl'2.392tys. zl.

W 2018 roku w systemie AZRO zarejestrowano 5.737 szt. incydent6w (100 szt. mniej niZ

w roku 20ll\.

TICZBA INCYDINTCIW

ODNOTCIWANYCH w WEWNETRZNYM R[J[STftZr ZUARZEN

OPERACYJNYCH

4000

3000

2U)0

1000

o
I tl lll lv I ll lll lv

kwartal kwartal kwartal kwartal kwartal kwartal la,rrartal kwartal kwartal kwartal krrrrartal kwartat

2016 2C16 2016 2016 2AL7 z|,fi zAfl 2017 2018 2018 2018 2018

w liczbie 5.737 incydent6w ztyliluryzykaoperacyjnego jakie zarejestrowano w 2018 roku

zawieraj4 siq:

o 5.604 storn wykonanych w jednostkach organizacyjnych (ll9 szt' mniej ni?

w roku ZOtli ti. Srednio I storno tygodniowo na pracownika' Liczbq storn

w poszczeg6lnych miesi4cach 2018 roku prezentuje ponizszy wykres:
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2l przerw w pracy bankomat6w (883,5godz.l4cznie);
W roku 2017 bylo ich l9szt (795,5 godz.)L4cznie.
WigkszoS6 awarii usunigto bezkosztowo w ramach podpisanych um6w serwisowych.
Przyczyn4 postoj6w byly: brak got6wki, zaciEcie banknot6w, brak energii elektrycznej,
zatrzymanie karty, awarie klawiatury, blgdy aplikacji, blgdy cz7'tnika.
Najwigcej postoj6w odnotowano w bankomacie w Jemielnicy. Ze wzglgdu na wysok4
czgstotliwoS6 awarii, brak dostgpnoSci czg1ci zamiewrych przez co okres napraw sig
znacznie v,rydluZal, a tak?e rosn4ce ryzyko utraty reputacji w planach na rok 2019
uwzglgdniono wymiang bankomatu w F/Jemielnica na nowy model;
I incydent dot. godzinnego braku pr4du w plac6wce;

5 incydent6 w doty czylo kr6tkich awarii telekomunikacyj nych;
2 awarie multisejfu;
53 nadwyzki bankomatowe na kwotg l4czn4 42.170,0021. Do wyjaSnienia na dziefr
31.12.2018r. pozostaly 2 nadv,ryZki. Pozostale rozliczono: zaksiggowano w dochody Banku,
zwr6cono na rachunek klienta w wyniku zlolonej reklamacji albo przekazano do IT Card;
Dla por6wnania, w roku 2017 odnotowano 43 nadwyLki bankomatowe -17.710,0021.

2 niedobory bankomatowe na kwotg lyczn470,00zl, Niedobory wyjaSniono - zaksiggowano
w koszty banku;
Dla por6wnania, w roku2017 odnotowano 6 niedobor6w bankomatowych - 610,0021;

5 niedobor6w kasowych na kwotg l4czn4 I.628,2321. Niedobory regulowane byly przez
kasjer6w, a w jednym przypadku uczciwy klient zwr6cil26,3821. za duho wyplaconej reszty
got6wki;
Dla por6wnania, w roku 2017 odnotowano 6 niedobor6w kasowych na kwotg l4cznq
865,3921;
7 nadwyhek kasowych na kwotg 14c2n4275,8221. NadwyZkg ksiggowano w dochody banku,
ksi g gowan o niezr eahzowane przelewy lub zwr6cono klientowi
Dla por6wnania, w roku 2017 odnotowano 4 nadryZki kasowe na kwotg lqczn4 L.605,0721;

4 transakcje bgd4ce przedmiotem reklamacji karty klienta - nieautoryzowane uZycie jego
karty na kwoty: 5 ,00 zl 25 ,00 zl 100,00 zl 200,00 zl Karta zostala zastrzehona przez klienta.
Bank nie poni6sl straty z tego tltulu - ostatecznie klient uznal, 2e kart4 posluzyl sig czlonek
jego rodziny;
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2 btgdne ksiggowania wewnqtrzne (podczas wyplacania nadwyzki kasowej omylkowo

wpisano jako wyplacaj4cego imig i nazwisko kasjera, zamiast faktycznej osoby

wyplacaj4c ej;brak')aksiggo*attia zasilenia skutkiem czego wyst4pila niezgodnoSd konta);

blgdne odnowienie limitu w rachunku ROR;

btidne ustawienie op\atztytulu uzytkowania karty ptzez klienta w systemie defBank;

utgdne ustawienie podtypu depozytu klienta w systemie defBank;

brak anulowania pobierania oplaty m-cznej zakartE VISA;

siedmiodniowa awaria Mozilla Firefox w plac6wce;

blgdna czgsciowa realizacia zajqc\arachunku bankowego ;

2'przypai3i blgdnie wydunej got6wki klientowi - o l1zN i 10021 zamaLo. Po wykryciu

po-yif.i skontaktowano sig z klientami i zwr6cono im pieni4dze;

)+ plmyttowe ksiggowania dyspozycji klient6w (got6wkowe i bezgot6wkowe), niezgodne z

ich'dyspozycia np.inieprawiilowy-Nng odbiorcy, nieprawidlowy nadawca, blgdna kwota,

nietermino wa realizacja prrelewu, blgdnie naliczona prowizj4, podw6jne obciq:Zenie Klienta

transakcj4 kartow4).

Zgodnie z raportami dotycz4cymi oceny, pomiaru i monitorowania ryzyka operacyjnego oraz

kontroli przestrzegania ustatonych limii6w wg danych na koniec poszczeg6lnych kwartal6w

Bank poni6sl w 2018 roku 43.882,87il ltraty brutto, z czego 3.090,5621' znalazlo

odzwierciedlenie w rachunku wynik6w.

W 20lg roku podejmowane przezBank Sp6ldzielczy w LeSnicy dzialarrtia mityguj4ce (dzialania

naprawcze *ui4""-na celu minimalizo*u.ri" skutk6w zdarzen rzeczywistych i potencjalnych

ry zyka operacyj ne go) po zwo lity unikn46 strat'

Dzialania mity guj 4ce Pole galY na :

1 ) pokrywaniu niedobor6w kasowych przez kasjer6w'

Z1 zwrotach blgdnie wyslanych przelew6w dzigki uczestnictwu w witrynie OGNIVO'

3j naprawianie awarii'wz4dzeit-(multisejfu, bankomatu) w ramach posiadanych gwarancji i

podpisanych um6w serwisowYch.

W prowadzonym rejestrze zdatzen zewnqtrznych tyzyka operacyjnego w 2018 roku

odnotowano 2 incyienty maj4ce miejsce w otoczeniu Banku Sp6ldzielczego

w LeSnicy. Zdarzenia zamieszczarre byty w rejestrze wraz z wnioskami wyci4ganymi

w odniesieniu do Banku Sp6ldzielczego w Lesnicy i stosowanych w nim procedur

wewngtrznych maj4cych na celu eliminu.ig tuti.tt zdarzeh (np.. potencjalny wyciek danych

kartowych VISA, wlamanie clo bankomatuz jego dewastacj4)'

tJdzialstrat (brutto) spowodowanych zdarzeniarniryzykaoperacyjnego w 2018r' w wymogu

kapitalowym z tytuluiyzykaoperacyjnego (w zl; przedstawiaponi2sza tabela:

2.39r.604.00

wystgpuj4ce incydenty pod k4tem czynnika ryzyka'
rlsnicy w1'stgpowaly nastqpui 4ce czynniki ry zyka:

W 2018r. w Banku
Bank analizuje
Sp6ldzielczym w
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1) ludzie;
2) procesy i systemy;
3) zdarzenia zevrrngtrzne;
4) zlecanie czynnoSci na zewn4trz - outsourcing.

Zgodnie z rekomendacj4 M dokonuje sig r6wnie2 klasyfikacji incydent6w pod wzglgdem
ro dzaj 6w wystgpuj 4c y ch zdar zeri wyodrgbni aj 4c :

1) oszustwo wewngtrzne (0 incydent6w w 2018 roku);
2) oszustwo zewngtrzne (4 incydenty w 2018 roku);
3) zasady dotycz4ce zatrudnienia oraz bezpieczehstwo w miejscu pracy (0 incydent6w

w 2018 roku);
4) klienci, produkty i praktyka biznesowa (2 incydenty w 2018 roku);
5) szkody zwi4zane z aktywamirzeczowymi (3 incydenty w 2018 roku);
6) zal<L6ceniadzialalnoSci system6w i blgdy system6w (27 incydent6w w 2018r.);
7) wykonywanie transakcji, dostawa oraz zarz4dzanie procesami operacyjnymi (5.701

incydent6w w 2018r.).
Bank Sp6tdzielczy w LeSnicy wyznaczyl szeSd Kluczowych WskaZnik6w Ryzyka Operacyjnego
(KRI), kt6re poddawane s4 kwartalnym analizom:

1) Czas grzestoju z powodu awarii
-w 2018 roku mialo miejsce 29,5 godz. postoju spowodowanego awariami
telekomunikacyjnymi lub sprzgtowymi;

2) Choroby pracownik6w
-w 2018 roku liczba zwolnieri lekarskich wynosila 1240 dni roboczvch" kt6re wvceniono na
50.954,4321;

3) Zwracane przelery
-w 2018 roku nie bylo zwrot6w mylnie wyslanych przelew6w;

4) AwaryjnoSd bankomat6w
-w 2018 roku odnotowano 883,5god2. przestoju bankomatu wycenionego na 3.405,1521;

5) Brak pr4du
-w 2018 roku odnotowano 1 godz. przerry w dzialariu defBank w plac6wkach z powodu
braku pr4du co wyceniono na kwotg I20,9Izl.;

6) Liczba storn
-w 2018 roku odnotowano 5.604 storn;

7) Blgdne logowania do gl6wnego systemu bankowego
- w 2018 odnotowano 1546 pr6b blgdnego logowania do systemu defBank;

8) Resetowanie danych identyfikacji uZytkownik6w bankowoSci elektronicznej
- w 2018 roku odnotowano 249 wnioski dotycz1ce resetowania danych identyfrkacyjnych
uzytkownik6w systemu SBI/SKBI przekazywanych za poSrednictwem S OZIT;

9) Incydenty zwi4zane ze zloSliwym oprogramowaniem.
- w 2018roku odnotowano 17 incydent6w identyfikacji szkodliwego oprogramowania w
Srodowisku teleinformaty cznym monitorowanych przez system nVision;

1 0) Nowoprzyj gci pracownicy
- w 2018 roku przyjgto 9 nowych pracownik6w;

1 1) Odchodz4cy pracownicy
- w 2018 roku odeszlo zpracy 12 pracownik6w.

Do w/w wska2nik6w przyjgte zostaly pulapy graniczne (kwota limitu i pr6g nara2enia). W
Zadnym analizowanych kwartale nie zostaly przekroczone przyjgte limit czy warto5ci progowe.
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zgodnie z analiz4 dokonan4 na dzieh 31.12.2018 r. ryzyko operacyjne oceniono na poziomie

aiceptowalnym bez koniecznoSci stosowania dodatkowych Srodk6w ochrony lub dodatkowego

dziiania monitoruj4cego. Przyjgte mechanizmy zapewnialy bezpieczenstwo w obszarze tego

wzvka.

lnstrumenty kapitalowe w portfelu bankowym
wedlug stanu na dzieh3l grudnia 201g roku Bank sp6ldzielczy w LeSnicy posiadal nastgpuj4ce

ekspozycje kapitatrowe w portfelu bankowym:

Bony pienigzne obejmuj4 7-dniowe bony wyemitowane przez NBP' Nabyte przez Bank dluZne

papilry wartoSciowe w postaci bon6w pienigZnych oparte s4 o dyskonto.

iroriud*" przeznant o-bligacje BPS S.A. to 7-letnie i 1O-letnie obligacje.

Dlutne wartoiciowe stun na 31.12.2018 r.

kach stan na 31.12.2018 r.

Centrum Technolo gii BankowoSci
ZtytuluposiadanYch akcji w BPS

EKSPOZYCJE W PAPIERACH IC{PITALOWYCH NIEUWZGLFNNIONYCH W

na 31.12.2018 r.
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Na koniec 2018 r. Bank posiadal w swoim portfelu Certyfikaty inwestycyjne BPS TFI
w Warszawie o warto5ci zakupowej 40 tys. zl. Na dzieh 31.12.2018 r. certyfikaty inwestycyjne
wyceniono w wartoSciach rynkowych, a skutki tej wyceny odniesiono na fundusze z ahJualizacji
wyceny.

15. EKSPOZYCJA NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ PRZYPISANE

POZYCJOM NIEUWZGLEDNIONYM W PORTFELU HANDLOWYM - ART. 448

ROZPORZADZENIA

Bank szczeg6lnie natahony jest na ryzyko stopy procentowej z tytulu ptzeszacowania aktyw6w
i pasyw6w wrazliwych na zmiang oprocentowania oraz na ryzyko bazowe z tytt;/ru posiadania
znacz}cego portfela kredytowego, indeksowanego od stawek rynku migdzybankowego.

Polityka Banku w zakresie stopy procentowej polega na optymalizacji stosowanych stawek
oprocentowania depozyt6w oraz kredyt6w, zapewniaj4cych jednoczeSnie konkurencyjno5d na
rynku, osi4gnigcie zaplanowanego wyniku finansowego otaz odpowiedniego poziomu plynnosci
dlaposzczeg6lnych przedzialow zapadalnosci aktyw6w i wymagalnosci pasyw6w.

Ryzyko stopy procentowej Bank uznaje za istotne z uwagi na to, 2e zmiana gl6wnych st6p
procentowych jest niezalelna od Banku, a przych6d odsetkowy stanowi jeden z gl6wnych
element6w jego zysk6w.

Poziom ekspozycji na ryzyko stopy procentowej okreSlaj4 zasady szacowania kapitalu
wewngtrznego na to ryzyko, a dopuszczalny jego poziom okreSla Polityka zaru4dzania
kapitalem.

Testy warunk6w skrajnych,
l. Ryzyko przeszacowania - w oparciu o lukg termin6w przeszacowania

Analiza prowadzona jest dla zalo2onej, szokowej zmiany st6p procentowych (domySlnie
200 punkt6w bazowych). Wykorzystana jest metoda, kt6rej podstaw4 jest oszacowanie
wplywu szokowej zmiany st6p procentowych na wielko56 wyniku odsetkowego Banku.
Wyznaczarra jest zmiana wyniku odsetkowego jako suma iloczyn6w wielkoSci luki w danym
przedziale przeszacowania oraz zalo2onej skali zmiany stopy procentowej z jednoczesnym
uwzglgdnieniem Sredniego czasu trwania luki.
Na dzieri 31-12-2018 r. lqczna zmiana wyniku odsetkowego ksztaltowala sig na poziomie
4.257,00 tys, zl, co stanowi 12,86 o/o funduszy wlasnych Banku przy obowi4zuj4cym
poziomie granicznym 15 % funduszy wlasnych .

2. Analizaryzykaztfilu niedopasowania pomigdzy aktywarrri i pasywamiw przedzialach
przeszacowania
Celem obliczeri jest symulacyjna analiza zmiany wyniku odsetkowego banku na skutek
zakladanej zmiany st6p procentowych. Podstaw4 obliczeri jest zestawienie aktyw6w
i pasyw6w odsetkowych w przedzialach przeszacowania. Wyliczana jest wielkoS6
niedopasowania w poszczeg6lnych okresach oraz wielko66 zmiany wyniku odsetkowego
w skali roku w przypadku zakladanego spadku oraz wzrostu st6p procentowych. ZakNadana
zmiana dotyczy zar6wno aktyw6w jak i pasyw6w Banku. Dla kazdej stawki bazowej
przyjmowana jest taka sama wielkoSi jej zmiany. W obliczeniach nie s4 uwzglgdniane
wsp6lczynniki elastycznoSci oprocentowania wzglgdem stawek bazowych.
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3.

Pruy za?Jadanej zmianie st6p oprocentowania o 200 pb l4czna zmiana wyniku odsetkowego

w skali 12 miesigcy ksztaltowala sig na poziomie:
- dla spadku stopy - spadek o 4.327,00 tys. zl,co stanowi 13,07 o/o funduszy wlasnych Banku

- dla wzrostu stopy - wzrost o 3.898,00 tys. zl, co stanowi II,77 % funduszy wlasnych Banku

Analiza ryzyka z tytrslu niedopasowania pomigdzy aktywami i pasywami w ptzedzialach

przestacow ania z uwzglgdnieniem wsp6lczynnika elastycznoS ci zmian oprocentowania
-Celem 

obliczeri jest symulacyjna analiza zmiany wyniku odsetkowego banku na skutek

zaI<tadanej zmiarry st6p procentowych. W obliczeniach uwzglgdniane s? wsp6lczynniki

elastycznoSci oprocentowania wzglgdem stawek bazowych. ZaHadana zmiarn dotyczy

zar6wno aktyw6w jak i pasyw6w Banku. Dla kaZdej stawki bazowej przyjmowana jest taka

sama wielkoS6 jej zmiany.
Pruy za|Jadanej zmianie st6p oprocentowania o 200 pb l4czna zmiana wyniku odsetkowego

w skali 12 miesigcy ksztaltowala sig na poziomie:
- dla spadku stopy - spadek o 4.399,00 tys. zl, co stanowi 13,29 %o funduszy wlasnych Banku

- dla wzrostu stopy - wzrost o 4.268,00 tys. zl, co stanowi 12,89 oh fwduszy wlasnych Banku

Prognozowanaimiartawyniku odsetkowego w skali 12 miesigcy w Zadnym z analizowanych

wariant6w zmiany oprocentowania nie przelcroczy poziomu granicznego 15 o/o funduszy

wlasnych Banku.
Zmianawyniku odsetkowego na skutek szokowej zmiany stawek bazowych w analizowanym

miesi4cu ksztaltowala sig na poziomie 872,00 tys. zl, co stanowi 2,63 % funduszy wlasnych

Banku przy granicznym poziomie 2,00 oA. Bank ma obowi4zek naliczyc wewnqtrzny vvym6g

kapitalowy w kwocie 872,00 tYs. zl.
W-oparciu o lukg bank dokonuje analizy stress test. tj. badania wplywu niekorzystnych zmian

ksztaltu krzylvej dochodowo5ci na wynik odsetkowy. Wyliczany jest wplyw niekorzystnych

zmian ksztaltu krzywej dochodowoSci na wynik odsetkowy poptzez obliczenie sumy

iloczyn6w wielkoSci luki w danym przedzia\e przeszacowania oraz zalohonei zmiarry stopy

procentowej, z jednoczesnym uwzglgdnieniem Sredniego czasu trwania danej luki'

Za?adana zmiana stopy procentowej wynosi :

l) + 12 pb dla ujemnej luki w danym przedziale przeszacowania;

2) - 12 pb dla dodatniej luki w danym przedziale przeszacowania

Zmianawyniku odsetkowego wynosi6 bgdzie 228,00 tys. zl ti.0,69 o/o funduszy wlasnych

przy granicznympoziomie 2,00 Yo.

12.2018

4.

5.

Bank dokonuje pomiaru ryzykastopy procentowej og6lem dla wszystkich walut'

Zgodnie, iuko.u.ra inititq gann utrzymuje stosunkowo bardzo niski koszt z tyttiu
pJzyskiwania depozyt6w. Wartosd aktyw6w przychodowych pracuj4cych w relacji do aktyu'6w

ogOiem utrzymuje sig na wysokim poziomie.

ll/skainiki

Rndzqi rvzwka

wziom ryzyka stopy procentowei stan r,

Parametr

Maksymalny poziom
wskafnika

Poziom
wskaZnika

na dzierf,
analizy (oh\

7.mi ana st6o orocentowYch 200 pb.

Ryzyko przeszacowania Poziom gr aniczny fu nduszY

wlasnvch t5% L2.860
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Ryzyko przeszacowania
-niedopasowanie
pomigdzy aktywami i
pasywami w
przedzialach
przeszacowania

Zmiana 200 pb.

Poziom gr aniczny funduszy
wlasnych - spadek l5% 13.07'/o

Poziom graniczny funduszy
wlasnych -wzrost r5% ll,77"h

Ryz,yko przeszacowania
-niedopasowanie
pomigdzy aktywami i
pasywami w
przedzialach
przeszacowania z
uwzglgdnieniem
wsp6lczynnika
elastycznoSci zmian
onrocentowania

Zmiana st6p procentowych 200 pb.

Poziom gr aniczny fundusry
wlasnych - spadek

t5% 13290

Poziom gr aniczny funduszy
wlasnych -wzrost

t5% 12.89'/"

Ryzyko bazowe
Szokowa zmiana st6p bazowych 35 pb.

Poziom gr aniczny funduszy
wlasnych 2% 2,63')

Ryzyko krrywej
dochodowoSci

Zakladana zmiana stopy
procentowei l2pb.
Poziom gr aniczny fundu s4y
wlasnych 2% 0,690

Ryryko opcji klienta

Poziom graniczny dla oceny ryzyka
opcji-kredyty

25Yo obliga
kredyt6w

normalnych i pod
obserwacia 3,20|)

Poziom graniczny dla oceny ryzyka
opcii-depozyty

25%o obliga
deoozvt6w oe6lem 9.660

16. EKSPOZYCJA NA POZYCJE SEKURYTYZACYJNE _ ART. 449

ROZPORZADZENIA

Nie dotyczy

17. POLITYKA W ZAKRESIE WYNAGRODZEN - ART. 450 ROZPORZADZENIA

Polityka zmiennych skladnik6w wynagrodzef os6b zajmuj4cych stanowiska kierownicze
w Banku Spoldzielczym w LeSnicy zostala opracowana zgodnie z zapisami Uchwaly
Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04 paldziernika 20ll roku w sprawie
szczeg6lowych zasad funkcjonowania systemu zarz4dzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnQtrznej oraz szczeg6lorych warunk6w szacowania przez banki kapitalu wewngtrznego
i dokonywaria przegl4d6w procesu szacowania i utrzymywania kapitalu wewngtrznego oraz
zasad ustalania polityki zmiennych skladnik6w wynagrodzeri os6b zajmuj1cych stanowiska
kierownicze w banku, przy uwzglgdnieniu zasady proporcjonalnoSci, o kt6rej mowa
w $ 57 cytowanej Uchwaly.

Polityka zostala opracowana z uwzglgdnieniem formy prawnej w jakiej dziata Bank
Sp6ldzielczy w LeSnicy, rozmiaru jego dzialalnoSci, ryzyka zwi4zanego z prowadzon4
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dzia\alnofuci4, wewngtrznej organizacji oraz charakteru, zaktesu i stopnia zlo2onoSci

prowadzonej dzialalnoSci.'W 
szczeg1inoSci Polityka zmiennych skladnik6w wynagrodzeri uwzglgdnia to, 2e Bank

Sp6ldzielczy w LeSnicy jest Sp6idzielni4 oraz to, 2e Bank prowadzi dzialalnos6 na

ograniczonym terenie okreSlonym w Statucie Banku'

OlOme zaiady zmiennych stladnikOw wynagrodzeri os6b zajmuj4cych stanowiska kierownicze

w Banku zalwierdza Rada Nadz orcza-

Zakres podmiotowy polityki zmiennych skladnik6w wynagrodzenia obejmuje osoby maj4ce

istotny, merytorycz"y *ply* na profil i poziom ryzyka bankowego w Banku oraz ottzymttiqce

zmienne skladniki *yttagtoar"niu 1* szczeg6lnoSci premie, nagr6d) w takiej wysokoSci'

kt6ra uzasadnia objgcie tych os6b postanowieniami niniejszej Polityki'

Istotny wplyw rru' p.ohl rytyiu w Banku posiadaj4 pracownicy, ktorzy maj4 nadane

uprawnienia-do podejmowania decyzji finansowych w wysokoSci przekraczai4cei 2Yo funduszy

wlasnych Banku.
w rozumieniu niniejszej Polityki osoby zajmuj4ce stanowiska kierownicze w Banku to :

1) Prezes Zarz4du Banku;
2) Wicepre zesi Zatzqdu Banku;
3) Cztonek Zarzqdu Banku.

Do zmiennych skladnik6w wyna grodzeh, zale2nych od wynik6w Banku zalicza sig premie

i nagrody t charakterze uznaniowym okreSlone w Regulaminie wynagradzania czlonk6w

Zarz1du Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy.

L4czna kwota, ttOr4 nant- zamierza w danym roku przeznaczy| na- wyplatq zmiennych

skladnik6w wynagrodzeri dla czlonk6w zatzqdu Banku, jest uwzglgdniona w pozycii

wynagrodz en z nin.6ami w planie finansowym na dany rok obrachunkowy zatwierdzonym

ffil"f:#ffT'"L13*"u, prezesa zarzqdu, wicepreze s6w zarz4du i cztonk a zarzqdu

przyznawane s4 ptzez Radg Nadz otcz4w cyklach kwartalnych'

Rada Nadz orczaBanku zatwrerdzauchwal4 przyznanie i wysoko36 premii, nagrody uznaniowej

za dany kwartal dla p o szcze 96 I nych c zlonk6w zar zqdu B anku.

Informacje iloficiowe na temat Wsokoflci wynagrodzefi osdb zaimuiqcych stanowisks

kierownicze w Banku wedlug stanu na 3I grudnia 2018 roku w tys' zl' :

polityka zmiennych skladnik6w wynagrodzeri w Banku uwzglgdnia nastgpuj4ce zasady:

i. wyrragroarenie zmienn" po*i*o byc rozliczane i wyptacane w spos6b przeitzysty'

zapewniajFcy efektywn 4tla\izacig potityt i zmiennych skladnik6w wynagrodzeri;

Z. wynagrodzenie zmiennl jest prryrnu*une lub wyplacane, gdy odpowiada sytuacji
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finansowej calego Banku oraz jest uzasadnione wynikami Banku i efektami pracy :uqt2ei

wymienionych os6b;
3. w przypadku wynagrodzeri zalehnych od wynik6w, podstaw4 do okreSlenia Nqcznej

wysokoSci wynagrodzenia jest ocena efekt6w pracy danej osoby zajmujqcej stanowisko
kierownicze w Banku oraz wynik6w Banku w obszarze odpowiedzialnoSci tej osoby
z uwzglgdnieniem wynik6w calego Banku, przy ocenie indywidualnych efekt6w pracy

bierze sig pod uwagg zapisy wskazane w Regulaminie Wynagradzania Czlonk6w
Zarz4du Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy w zakresie przyznawania premii, nagrody
uznaniowej;

4. l1czne wynagrodzenie zmienne przyznawane osobom zajmuj4cym stanowiska
kierownicze w Banku nie ogranicza zdolnoSci Banku do zwigkszania jego bazy
kapitalowej;

5. ocena wynik6w odbywa sig w cyklach kwartalnych, tak aby wysokoSi wynagrodzenia
zalehnego od wynik6w uwzglgdniala stopieri realizacji zadah wyszczeg6lnionych
w Regulaminie Pracy Zarzqdu Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy oraz stopien realizacji
zalohen planu finansowego Banku na dany rok.

6. Premie dla czlonkow Zarz7du nie mog4 przekraczae 40% kwoty wynagrodzenia
zasadniczego za dany kwartal.

Wynagrodzenie zmienne w rozumieniu Polityki, zwi1zane z zarz4dzaniem ryzykiem orcz
zachowaniem zgodno6ci dzialania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewngtrznymi
jest opiniowane i monitorowaneprzez Radg Nadzorcz4 Banku.
Wdrozenie oraz rcalizacja zalozeri polityki zmiennych skladnik6w wynagrodzefi podlega
przegl4dowi dokonywanemu przez stanowisko ds. zgodno6ci nie rzadziej ni2raz w roku. Raport
z przegl4du przedstawiany j est Radzie Nadzorczej.
Rada Nadzorcza) razw roku, w oparciu o raport zprzegl4du dokonanego przez stanowisko
ds. zgodnoSci dokonuje oceny rcalizacji zaloAeh polityki zmiennych skladnik6w wynagrodzeri
os6b zajmuj4cych kierownicze stanowiska w Banku.

18. DZWIGNIA FINANSOWA - ART. 451 ROZPORZADZENIA

Informacja o wskaZniku dZwigni na dziefi3l.l220l8 r. (w zt.).
Bank oblicza wskalnik dZwigni zgodnie z afi. 429 ust. 2 Rozporz4dzenia CRR jako miarg
kapitalu Banku podzielon4 przez miarg ekspozycji calkowitej Banku wyruZon4 jako wartoSd
procentowa.
Wskaznik dZwigni okreSlony w rozporz1dzeniu w sprawie wymog6w kapitalowych - formularz
do cel6w uiawniania info llawnlanla I rrnac
I Dzieh odniesienia 31.12.2018
2 Nazwa podmiotu Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy
J Poziom stosowania indvwidualnv

Tabela LRSum: Zestawienie dotyczqce uzgodnienia aktyw6w ksiggowych i ekspozycji

wskaZnika dZwigni

Kwota maiaca zastosowanie

L Aktywa razem wedfug opublikowanych
sprawozdari fi nansowvch

453 946 3r4

2 Korekta z tytutu jednostek objqtych
konsolidacja na potrzeby rachunkowo6ci, ale
n ieobjetych za krese m konsol i d acj i regu lacyj nej
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3 (Korekta z tytutu aktyw6w powierniczych

ujqtych w bilansie zgodnie z majqcymi

zastosowanie standardami rachunkowoSci, ale

wykluczonych z miary ekspozycji calkowitej
sktadajqcej siq na wskainik diwigni zgodnie z

art. 429 ust. 13 rozporzqdzenia (UE) nr
s7s/2oL3l

4 Korekta z tvtulu instrument6w pochodnych

5 Korekta z tytufu transakcji finansowanych z

u2vciem papier6w warto6ciowych (SFT)

6 Korekta z tytuiu pozycji pozabilansowych (tj.

konwersja na kwoty ekwiwalentu kredytowego

ekspozvcii pozabilansowych )

8 786 603

EU-6a (Korekta z tytutu ekspozycji wewnatrz grupy

wykluczonych z miary ekspozycji catkowitej
sktadajqcej siq na wskainik diwigni zgodnie z

art.429 ust. 7 rozporz4dzenia (UE) nr

s7s/2oL3l
EU-6b (Korekta z tytutu ekspozycji wykluczonych z

miary ekspozycji catkowitej sktadajqcej siq na

wskainik d2wigni zgodnie z art' 429 ust. 14

rozoorzadzenia (UE) nr 575/2OL3l

7 Inne korekty (Le7 2861

8 Miara ekspozycji catkowitej skladajqcej siq na

wskalnik diwieni

462338345

Ekspozycje wskalnika
diwigni okreSlone w
rozporzqdzeniu w sPrawie

@e(zwytqczeniemir.stn,ment6wpochodnychitransakcjifinansowanych
z u2yciem papier6w wartelglewygh)

453 9463r4Pozycje bilansowe (z wYlqczeniem

instru ment6w pochodnych, transakcji

finansowanych z u2Yciem PaPier6w
warto5ciowych i aktyw6w powierniczych, ale z

uwzelednieniem zabezPieczenia)
(Le7 286)(Kwoty aktyw6w odliczane przy ustalaniu

Calkowite ekspozycje bi la nsowe (z wytqczen ie m

instrument6w pochod nych, transakcji

finansowanych z u2Yciem PaPier6w
wartoiciowych i aktyw6w powierniczych)

suma wierszv 1i2l

Tabela LRCom: Wsp6lne ujawnienie wskaZnika dZwigni
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Ekspozvcie z tytufu instrument6w pochodnych

4 Koszt odtworzenia zwiqzany z wszystkimi
transakcjami na instrumentach pochodnych (tj.

z pominiqciem kwalifikujqcego siq zmiennego

depozytu zabezpieczajqcego w got6wce)

5 Kwoty narzutu w odniesieniu do potencjalnej
przyszfej ekspozycji zwiqzanej z wszystkimi
transakcjami na instrumentach pochodnych
(metoda wyceny wedtug wartoici rynkowej)

EU-5a Ekspozycja obliczona wedfug metody wyceny
pierwotnej ekspozycji

6 Ubruttowienie zapewnionego zabezpieczenia
instrument6w pochodnych, je2eli odliczono je

od aktyw6w bilansowych zgodnie z majqcymi
zastosowanie standardami rachunkowo6ci

7 (Odliczenia aktyw6w wierzytelno6ci w
odniesieniu do zmiennego depozytu
zabezpieczajqcego w got6wce zapewnionego w
transakcjach na instrumentach pochodnych)

8 (Wytqczone ekspozycje z tytutu transakcji
rozliczanych za po6rednictwem klienta w
odniesieniu do sktadnika rozliczanego z

kontrahentem central nym)
9 Skorygowana skuteczna wartoii nominalna

wystawionych kredytowych instrument6w
pochodnvch

10 (Skorygowana skuteczna wartoSi nominalna
kompensat i odliczeri narzut6w w odniesieniu
do wystawionych kredytowych instru ment6w
pochodnych)

L7 Catkowite ekspozycje z tytufu instrument6w
pochodnych (suma wierszy 4-10)

Ekspozycie z tWutu transakcji finansowanych z u2yciem papier6w warto5ciowych
L2 Aktywa z tytufu transakcji finansowanych z

u2yciem papier6w wartoiciowych brutto (bez

uwzglqdnienia kompensowania), po korekcie z

tytulu transakcji ksiqgowych dotyczqcych
sprzeda2v

13 (Skom pensowa ne kwoty zobowiqzari
got6wkowych i wierzytelnoSci got6wkowych w
odniesieniu do aktyw6w z tytufu transakcji
finansowanych z uZyciem papier6w
warto6ciowych brutto)

T4 Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta w
odniesieniu do aktyw6w z tytufu transakcji
finansowanych z u2yciem papier6w
wartoSciowvch
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EU-14a Odstqpstwo dotYczqce tra nsakcji

finansowanych z u2Yciem PaPier6w
warto6ciowych : Ekspozycja na ryzyko

kredytowe kontrahenta zgodnie z art. 429b ust'

4 i art. 222 rozporzqdzenia (UE) nr 575/2013

15 Ekspozycje z tytulu transakcji zawieranych
poprzez po6rednika

EU-15a (Wytqczone ekspozycje z tytulu transakcji

finansowanych z u2Yciem PaPier6w
warto6ciowych rozliczanych za poSrednictwem

klienta w odniesieniu do skladnika rozliczanego

z kontrahentem centralnYm)

16 Calkowite ekspozycje z tytufu transakcji

finansowanych z u2Yciem PaPier6w
warto6ciowych (suma wierszy 12-15a)

Inne ekspozycje pozabilansowe

L7 Ekspozycje pozabilansowe wyra2one warto5ciq

nominalnq brutto
20 8287s3

18 (Korekty z tytulu konwersji na kwoty
ekwiwalentu kredytowego)

lt2 042 LsOl

L9 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy

17 i 18)

8 786 603

art,429ust.7iL4rozporzqdzenia(UE)nr575|2o13
(bilansowe i pozabilansowe)

EU-19a (Wytqczenie ekspozycji wewnqtrz grupy (na

zasadzie nieskonsolidowanej) zgodnie z art. 429

ust. 7 rozporzqdzenia (UE) nr 515/2Ot3
(bilansowych i pozabilansowych)) '_-

EU-19b (Ekspozycje wyfqczone zgodnie z art. 429 ust.

L4 rozporzqdzenia (UE) nr 575/2OL3 (bilansowe

i pozabilansowe))

Kapitaf i miara ekspozYcji cL
)n Kanitat Tier I 29 455 523

2L Miara ekspozycii iatkowitej skladajqcej siq na

wskalnik diwigni (suma wierszy 3,11,16,19,
EU-19a i EU-19b)

462 338 345

Wskainik d zwrqnl

r orz
I wskainik diwigni
rois6w przeiSciowvch i kwota wytqczonych pozycji

| 631%
powierniczych

EU-23 Wyb6r przepis6w przejSciowych na potrzeby

okre6lenia miarv kapitatu

przejSciowe

EU-24 kwota wytqczonych pozycji powierniczych

zgodnie zart.429 ust. 11 rozporzqdzenia (UE)

nr 575/2OL3
czeniem instrument6w PochodnYch'

transakcj i fi nansowan y ch z uZyci em papier6w warto Sciowych i ekspoz y i1i wyl4czonych)
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Ekspozycje wskainika
dlwigni okre5lone w
rozporzqdzeniu w sprawie
wymog6w kapitatowych

EU-1 Cafkowite ekspozycje bilansowe (z wyfqczeniem
i nstrument6w pochod nych, transakcji
finansowanych z u2yciem papier6w
warto5ciowych i ekspozycji wytqczonych), w
tvm:

4s3749 028

EU-2 Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego

EU-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego, w
tvm:

453 749 028

EU-4 Obligacje zabezpieczone
EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec

paf stwa
6s 403 458

EU-6 Ekspozycje wobec samorzqd6w regionalnych,
wielostronnych ban k6w rozwoju, organizacji
miqdzynarodowych i podmiot6w sektora
publicznego, kt6rych nie traktuje siq jak
pa6stwa

25 791" O53

EU.7 lnstvtucie to2 613 634
EU-8 Zabezpieczone hipotekami na

nieruchomoSciach
35 073 587

EU-9 Ekspozycie detaliczne L94 469 s70
EU-10 Przedsiqbiorstwa 8 301 865

EU-11 Ekspozycje, kt6rych dotyczy n iewykonanie
zobowiazania

622970

EU-T2 Pozostafe ekspozycje (np. kapitalowe,
sekurytyzacyjne i inne aktywa niegenerujqce
zobowiqzan ia kredytowego)

2t 47289L

Tabela LRQua: Pola na tekst o dowolnym formacie do cel6w ujawniania informacji
jakoSciowych

Dowolnv format
L Opis procedur stosowanych w

celu zarzqdzania ryzykiem
nadmiernej d2wigni finansowej

W ramach zarzqdzania ryzykiem
dlwigni finansowej, w Banku stosuje siq
przepisy,, I nstru kcji wyznaczania wymog6w
kapitalowych z tytufu poszczeg6lnych

rodzaj6w ryzyka w Banku Sp6fdzielczym w
LeSnicy" przyjqtej przez Zarzqd Banku

L4.t0.2016.
Stosownie do przepis6w ww.
procedury, Bank w okresach
kwartalnych (do 10 dnia po jego
zako6czeniu) wvznacza i monitoruie
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2

wskainik diwigni finansowej. Kom6rkq

odpowiedzialnq za wyznaczenie wskalnika,
jest Dzial Ekonomiczny. Informacja nt.

poziomu wskainika przekazywana jest

Tarzqdowi, kt6ry podejmuje decyzje w

zakresie ksztattowania wielkoSci ekspozycji,

oraz Radzie Nadzorczej Banku, kt6ra

nadzoruje ten Proces

Opis czynnik6w, kt6re miafY

wptyw na wska2nik dlwigni w

okresie, kt6rego dotYczY

ujawniony wskainik dlwigni

W 2018 roku gl6wnYm czYnnikiem,

kt6ry mial zasadniczY wPfYw na

poziom wskainika dlwigni finansowej, byla

wielkoii posiadanego przez Bank kapitalu

Tier l, kt6rego wielkoii wzrastala (dynamika

tO8,48% rdr) w temPie wiqkszYm ni2

zwiqkszanie siq wielko5ci calkowitej

ekspozycji wskalnika (dynamika L05,04 rdr)'

19. STOSOWANIE METODY IRB W ODNIESIENIU DO RYZYIG KREDYTOWEGO

- ART. 452 ROZPORZADZENIA

Nie dotyczY

453 ROZPORZADZENIA

Zabezpieczenie wierzytelno6ci ma na celu zapewnienie zwrotu nale2noSci Banku'

w szczeg6Ino$ci z tytulu udzielonego kredyu, poZyczkr wraz z odsetkami, prowizjami i innymi

kosztami, lub wyktn ania przez Jt.tZnitu innego zobowiqzania pienigznego wobec Banku'

w razie gdyby dluznik nie wywi4zal sig w terminie z warunk6w umowy.

Warunkiem pozytywnej decyzjiicredytowej jest dobra koldycja ekonomiczno-finansowa klienta

oraz perspektywy rordoiu, 
'zipewniaj4c" 

i.go zdolnoS6 do splaty zaciqgnigtego zobowi4zania'

Podstawowy m 2r6dlemrpfuty s4 dochodyituZttitu, dlatego nawet fakt ptzyjqcia zabezpieczenia

o jak najwy2szej jakoS.i ,ri""*yiacra konieczno6ci sporu4dzarria szczeg6lowej analizy wniosku

kredytowe go, z godnie z w ewnEvznymi re gulacj am i'
Bank preferuj e nastgpuj 4ce prawne 

- 

zabezpieczenia ekspozycj i kredytowych:

1) zabezpieczeniahipoteczne na nieruchomosci mieszkalnej'

2) zabezpieczeniahipoteczne na nieruchomoSci komercyjnej'

3) zdeponowane w Banku Srodki pienigZne,

4) porgczenia os6b frzycznych i prawnych o dobrej kondycji ekonomicznej,

6) przewlas zczenia na zabezpieczenie,

7) przelewy wierzytelnoSci z umowy handlowej,

8) przelewy wierzytelnoSci z umowy ubezpieczenia'

oraz inne zabezpieczenia pozwalaj4ce na pomniejszenie podstawy naliczania rczerwy celowej'

wynikaj4ce z regulacji wewnqtrznych' r^+-. a^
Bank, podejmuj4c deeyzig o zaangaaowaniu -kredytowym' 

dqzy do uzyskania pelnego

zabezpieczenia o j"k;;j*y;szej jakos-ci,.przezcaly okres kredytowania' Jako$6 zabezpieczenia

Bank ocenia *"af.rg l"io piynnoSci, ut t,,ut.t"j wartoSci iynkowej, wplywu na poziom
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tworzonych rezerw celowych oraz mozliwoSci zmniejszenia wymog6w kapitalolvych z tytulu

ryzyka kredytowego.
Rodzaj prawnego zabezpieczenia splat ekspozycji kredytowychuzaleLniony jest od:

l) rodzaju produktu kredytowego,

2) oceny zdolno5ci i wiarygodnoSci kredytowej kredl'tobiorcy,

3) dlugoSci okresu kredytowania,

4) kwoty kredytu,

5) ry zyka kre dyto we go zw i4zane go z trans akcj 4.

rJdzielai4c kredl.tu inwestycyjnego lub zabezpieczonego hipotecznie Bank wymaga
ustanowienia prawnego zabezpieczenia splaty ekspozycji kredytowej na przedmiocie
kredytowania. W przypadku, gdy wartoSd prawnego zabezpieczenia splaty ekspozycji
kredytowej nie zfuezpiecza w pelni ryzyka zwiqzanego z t4 ekspozycj4, Bank Zqda
zabezpieczenia uzupelniaj4cego na maj4tku kredytobiorcy niestanowi4cym przedmiotu
kredytowania.
Bank ustanawia zabezpieczenie na maj4tku os6b trzecich wylqcznie w sytuacjach wyj4tkowych,
gdy maj4tek kredytobiorcy jest juL obciqzony na rzecz innych wierzycieli lub jego wartoS6 jest
nieadekwatna do ryzyka kredytowego zwi4zanego z ekspozycj4 albo maj4tek os6b trzecich
charakteryzuje sig lepsz4 jakoSci4 i plynnoSci4.
Szczeg6lne warunki powinny spelniai prawne zabezpieczenia splat ekspozycji kredytowych
w formie hipoteki na nieruchomoSci, zardv'rno mieszkalnej jak i komercyjnej, z uwagi na
czynniki makroekonomiczne, maj4ce znaczqcy wplyw na zmiang wartoSci nieruchomoSci.
Zabezpieczenie wierzytelnoSci Banku w formie hipoteki na nieruchomoSci powinno spelnia6
nastgpuj4ce warunki:
1) nieruchomo5i wyceniona zostala przez niezale2nego rzeczoznawc1 wedlug wartoSci

rynkowej, a wartoS6 rynkowa jest jasno i przejrzyicie udokumentowana;
2) aktualizacja wyceny nieruchomoSci powinna by6 dokonywana przez niezaleLnego

rzeczoznawc7, jeheli istniej4 przeslanki wskazuj4ce, 2e wartoSi nieruchomoSci mogla
istotnie obni?y(, sig w stosunku do og6lu cen rynkowych na rynku nieruchomo3ci;

3) nieruchomo6i jest odpowiednio ubezpieczona od szk6d;

4) warto66 nieruchomo5ci powinna byd monitorowana regularnie, nie rzadziej niz raz w roku
w odniesieniu do nieruchomoSci komercyjnych i nie rzadziej niz co trzy lata w odniesieniu
do nieruchomo$ci mieszkalnych, a w przypadku istotnych zmian warunk6w rynkowych,
monitorowanie wartoSci nieruchomoSci powinno odbywad sig z wigkszq czgstotliwo6ci4;

5) w posiadaniu Banku znajduj4 sig dokumenty potwierdzaj4ce, 2e zabezpieczenie na
nieruchomo5ci zostalo prawomocnie ustanowione;

W celu monitorowania warto6ci rynkowych nieruchomo6ci pracownicy Banku zobowiqzani
s4 do korzystania z Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu NieruchomoSciami
AMRON, jak r6wnie2 innych dostgpnych Bankowi innych 2r6del takich jak: kancelaria
notarialne, wzgdy miast i gmin, urzgdy wojew6dzkie, wojew6dzkie urzgdy statystyczne,
oddzialy terenowe Agencji NieruchomoSci Rolnych i innych agencji nieruchomoSci, OSrodki
D or adztw a Rolniczego, intemetowa sie 6 komputerowa.
Ustanawiane zabezpieczenia musz4 korespondowad z poziomem ryzyka zwiEzanego
z ekspozycj4 kredyow4. Umowy dotycz4ce zabezpieczef, ekspozycji kredyolvych powinny byd
regularnie monitorowane pod k4tem ekonomicznym i prawnym.
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przed udzieleniem kredytu Bank bada relacjq wartoSci prawnego zabezpieczenia splaty

ekspozycji kredltowej do kwoty tej ekspozycii oraz monitoruje poziom tej relacji w trakcie

trwania umowy kredYtowej.
W celu szybkiej reakcji na pogorszenie relacji wartoSci prawne go zabezpieczenia splaty

ekspozycji kredytowej do kwoty tej ekspozycli, nank stosuje zapisy w umowach o kredy'

kt6ie zaplwniaj4 w calym okresie kredytowania:

1 ) dostarcz anie pr zez krcdytobiorca okreslo ny ch przez Bank informacj i ;

2) mo2liwos6 przeprowadzenia inspekcji i oceny stanu oraz lokalizacji przedmiotu prawnego

zab ezp\e czinia splaty ek spo zycj i kredytowej ;

3) dokonanie zmiany prawnego zabezpieczenia splaty ekspozycji kredytowej lub modyfikacji

warunk6w umowy o kredYt;

4) nieobci42anie przedmiotu prawnego zabezpieczenia splaty ekspozycji kredytowej

bez powiadomienia Banku;

5) ubezpieczenie przedmiotu prawnego zabezpieczenia splaty ekspozycji kredytowej

oraz kontrolg wykirzystania SroitcOw o-clszkodowinia z tytulu ochrony ubezpieczeniowej;

6) obowi4zek okresowel atctualizacji wyceny wartosci .nieruchomosci 
stanowi4cej przedmiot

' 
prawnego zabezpieczenia splaty ekspozycji kredytowej'

W celu zmniejszenia ekspozycji Banku na ryzyko kredyowe, pfzy ustanawianiu prawnego

zabezpieczenia sptaty 
"t 

rpory"1 kredytowy ch'nalezy stosowad zasadE dywersyfikacji, zar6wno

w zakresie zabeipieczenrzeczowych, jak i osobistych'

o ile regulacje wewngtrzne nie stanowi4 inaczei zaleca sig, aby ekspozycja kredytowa byla

w 100% zabezpieczona prawnymi zabezpieizeniami, pozwalaj1cymi -na 
pomniejszenia

podstawy tworzenia rezerw celowych, zuwzgigdnieniem obowi4zuj4cych w Banku wska:Znik6w

koryguj4cych wartoS6 przyjgtych prawnych iabezpieczeri splat ekspozycji kredytowych'

W przypadku zmiany klasyfikacji nateZnoSci do v'ryZizel kategorii ryzyka nale?y dqzy6

do ustanowienia dodatkowych prawnych zabezpieczef 
-sptai 

tych ekspozycji, w szczeg6lnoSci

umo2liwiaj4cych calkowite pomniejszlnie podstiwy naliczarriarezerw celowych'

K,;zdorazo*o, p.r"d prr'ji"i"* Labezpiiczeh rzeczowych, pracownicy.Banku zobowi4zani

s4 do przeprowad tinii' inspekcji u Klienta' maj4cej na celu dokonanie weryfikacji

proponowany ch zabezpieczeh i dokument6w, o ile uregulowania wewnqtrzne nie stanowi4

inaczej.
W przypadku zabezpieczen osobistych nale2y bezwzglgdnie wymaga6 od osoby fizycznei

GOwnieZ wystgpuj4cej w roli porgczyciela) oswiadczeniao stanie maj4tkowym'

BankmoZeprzyja|'porgczeniewsp6lmalZonkakredytobiorcynieposiadaj4ceg.ozdolnoSci
kredytowej w celu ewentualnego ,rp.orr" zenia w przyszioSci trybu dochodzenia wterzltelnoSci

w drodze egzekucji.
Prawne zabezpieczenie wierzytelnosci Banku stanowi potencjalne- 2r6dlo splaty tej

wierzyteln o1ci. Z tego wzglgdu wartoS6 rynkow:a przyjqtych ptawttych zabezpieczeri sptat

ekspozycji kredytowych powinna by6 syste matyczniemonitorowanaptzezpracownik6'w Banku'

Oceniaj4c przedmiot prawnego ,iberpiecLenia splat ekspozycji kredytowych naleay

uwzglgdniad wartoSd 
- 

zabezpleczenia ioZliw4 do uzyskania podczas ewentualnego

postgpowania windykacyjnego, bior4c pod uwagg ograniczenia prawne, ekonomiczne oraz inne

moggce wplywa6 iu rtlLty*ist4 moZliwos6 za-spokojenia sig ganku' Wymogi' jakie powinno

spelniad prawne tii"rpi""i"nie wierzytelno6ci Banku okresla re gulacj a wewngtrzna'

WA

RYZYKAOPERACYJNEGO.ART.454ROZPORZADZENIA
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22.

Nie dotyczy

RYNKOWEGO . ART. 455 ROZPORZADZENIA

Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy nie stosuje wewngtrznych modeli pomiaru ryzykarynkowego .

ZL WYMOGI INFORMACYJNE ZGODNIE Z ART. I11A UST. 4 USTAWY PRAWO

BANKOWE

23.1 Opis systemu zarzqdzania, w tym systemu zarz1dzania ryrykiem

Opis zarzqdzaria ryzykiem zawarto w pkt2 Cele i strategie w zakresie zanqdzaniaryzykiem

niniej szej Informacj i.

23.2 Opis systemu kontroli wewngtrznej

W Banku funkcjonuje system kontroli wewngtrznej, kt6ry jest dostosowany do struktury
organizacyjnej, wielkoSci i stopnia zlohonofici dzialalnoSci Banku, ustanowiony ,,Regulaminem
System kontroli wewngtrznej w Banku Sp6ldzielczym w LeSnicy".
1. Cele og6lne systemu kontroli wewngtrznej, to zgodnie z przepisami ustawy - Prawo

bankowe to zapewnienie :

l) skutecznoSci i efektywno$ci dzialania Banku;
2) wiarygodnoSci sprawozdawczoSci finansowej;
3) przestrzegania zasad zarz4dzaniaryzykiem w Banku;
4) zgodnosci dzialania Banku z przepisami ptawa, regulacjami

i standardami rynkowymi.
2. Bank wznacza nastgpujQce mierniki realizacji cel6w kontroli

o kt6rych mowa w ust.l:

L.p. Cel Mierniki
I skutecznoSd i efektywno5c dzialania

banku
wskaznik ClI , poziom osi4gnigtego
wyniku finansowego w stosunku do
planu,

2 wiarygodnoSd sprawozdawczoSci
finansowej

ilo56 bl9d6w wskazanych przez
bieglego rewidenta na podstawie
badania sprawozdania finansowego

J przestrzeganie zasad zarzydzaria
ryzykiem w banku

wskaZnik jakosci kredyt6w, limity
koszt6w ryzyka operacyinego

4 zgodno56 dzialania banku z przepisami
prawa, regulacjami wewngtrznymi i
standardami rynkowymi

iloS6 skarg i reklamacji, wysokoSd
naloZonych na bank na skutek
pr ze str ze garri a przepi s 6w

kar
nie

3. Akceptowalne poziomy miernik6w realizacji cel6w kontroli wewngtrznej zostaly
zdefiniowane w zal4czniku do Strategii i Politykach Banku (apetyt na ryzyko) oraz
w Instrukcji zarz7dzarria ryzykiem operacyjnym w Banku Sp6ldzielczym w LeSnicy.

System kontroli wewngtrznej - to system funkcjonujQcy w ramach systemu zarz4dzania
w Banku. na kt6rv sklada sie:

wewngtrznymi

wewngtrznej,
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1)

2)
3)

Srodowisko kontroli wewngtrznej ;

ocena ryzyka nieosi4gnigcia cel6w systemu kontroli
procedury i mechanizmy kontrolne zapewniaj4ce
wewngtrznej;

4) monitorowanie stopnia osi4gnigcia cel6w systemu kontroli
5) raportowanie.

wewngtrzneJ;
osi4ganie cel6w systemu kontroli

wewn9trzneJ;

Odpowiedni4 organizacjg i sprawne funkcjonowanie systemu kontroli wewnqtrznej Bank

zapewnia tworz4c Srodowisko kontroli wewngtrznej Banku obejmuj4ce :

1) strukturg orgarizacYinq,
2) wartoSci etYczne.

W ramach system kontroli wewnqtrznej wyodrgbnia sig:

1) funkcjE kontroli (ryzyka) - ma za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizm6w

t*ttot.ty"fr aoty w szczeg6lnoSci zarzqdzania ryzykiem w Banku, obejmuje

stanowiska, grupy tuali tuU jednostki orgarizacyine odpowiedzialne zarealizaciE zadan

tj. stosowanie mechanizm6w kontrolnych, niezale2ne monitorowanie przestrzegaria

mechanizm6w kontrolnych, raportowanie w ramach funkcji kontroli odpowiednio do

powierzonych danym stanowiikom, grupom ludzi lub jednostkom organizacyinym

zadah;
2) kom6rkg ds. zsodnoSci - ma za zadanie identyfikacjg, oceng, kontrolg i monitorowanig

,ytyk^ UtuiJagoa*S"i dzialalnoSci Banku z przepisami prawa, regulacjami

wewngtrznymi i siandardami rynkowymi orazprzedstawianie raport6w w tym zakresie -
dzialanie kom6rki regulowane jest w odpowiednim regulaminie zatwietdzanym ptzez

Zarz4d oraz Radg Nadzorcz4;
3) nieza'le2n4 kom6rkg audltu wewnqtrzneeo ma za zadanie badanie i oceng,- 

w spos6U 
"i"ruf.z"y 

i oUi"f.ty*r)r, adekwatnoSci i skutecznoSci systemu zarzqdzania

ryzykiem i systemu Lontroli wewngtrznej, zwyl4czeniem kom6rki audytu wewnqtrznego

realizowan a przez Pion Audytu Sp6ldzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS na

podstawie zaw artej UmowY'

Bank posiada mechanizmy kontroli wewngtrznej, kt6re s4 dostosowane do specyfiki Banku i

obejmuj4:"1) 
zasady, limity i procedury dotyczilce prowadzonej przez Bank dzialalnosci, maj4ce

charakter konirolny i funkcjonuj4ce w ramach systemu operacyjnego Banku,

2) czymoSci maj4ce na celu kotrt-ig jakoSci i poprawnoSci realizowanych w Banku zadan,

wykonyu,an e przez kazdego pracownika oraz dodatkowo ptzez bezpoSredniego

zwierzchnika.

W ramach systemu kontroli wewngtrznej identyfikuje siE i odpowiednio zabezpiecza poprzez

stosowanie mechanizm6w kontroli wewnqtrznej ryzyko :

l) zwi4zane zkuld1operacj4' transakcj4, produktem i uslug4;

2) wynikaj 1ce ze struktury organizacyjnej'

zarz4d Banku podejmuje dzialania majqce na celu zapewnienie ci4glosci monitoroY*iu

efektywnoSci wewnitrziycn mechanizm|w kontrolnych oraz identyfikuje obszary dzialania

Banku, operacje, transakcje oraz inne czynnoSci ptzezllaczone do stalego monitorowania - tzn'

objgcia czynnosciami koniroli wewnqtrznej realizlwanymiptzezpracownik6w Banku w ramach

kontroli wewnqtrznej.

10r



Zarz4d Banku podejmuje decyzie dotyczqce:
l) weryfikacji funkcjonuj4cych w Banku mechanizm6w i procedur kontroli wewngtrznej;
2) okreSlenia wlaSciwej formy dokumentowania przeprowadzonego przeglqdu i oceny

efektywnoSci wewngtrznych mechanizm6w kontrolnych oraz wniosk6w wynikaj4cych z
tychprzegl4d6w;

3) okreSlenia trybu przekazaniawewn4trz Banku raportu, w celu podjgcia dzialafi sluZ4cych

usunigciu stwierdzonych nieprawidlowoSci mechanizm6w kontroli wewngtrznej oraz
sposobu kontroli skorygowania tych nieprawidlowoSci.

Na podstawie dokonywanych przegl4d6w i ocen efektywnoSci wewngtrznych mechanizm6w
kontrolnychZarz4d i Rada Nadzorcza Banku otrzymuj4:

1) informacje dotycz4ce istotnych, stwierdzonych nieprawidlowoSci mechanizm6w kontroli
wewngtrznej, niezwlocznie po ich ujawnieniu oraz informacje dotyczqce efekt6w dzialan
podjgtych w celu usunigcia tych nieprawidlowoSci;

2) okresowe informacje dotycz4ce wszystkich obszar6w kontroli wewngtrznej.

Zan4d i Rada Nadzorcza w ramach systemu kontroli wewngtrznej otrzymujq informacje
dotycz4ce oceny prawidlowoSci funkcjonowania mechanizm6w kontroli (oceny ryzyka
niespelniania cel6w kontroli wewngtrznej) w postaci oceny jako6ci dzialania:
1) przestrzegania przepis6w prawa oraz obowi4zuj4cych w Banku regulacji wewngtrznych;
2) funkcjonowania w Banku systemu informacji zarz4dczej;
3) skuteczno5ci ujawniania w ramach kontroli funkcjonalnej blgd6w i nieprawidlowoSci oraz

po dej mowani a skutec zny ch dziataf. napr aw c zyc h lub kory guj 4c ych ;
realizacji okreSlonych i wymaganych przezZarzqd cel6w i polityki Banku;
kompletnoSci, prawidlowo6ci i kompleksowo5ci procedur ksiggowych;
jakoSci (dokladnoSci i niezawodnoSci) system6w: ksiggowego, sprawozdawczego,
i operacyjnego;
adekwatno5ci, funkcjonalnoSci ibezpieczeristwa system6w informatycznych;
efektywnoSci wykorzystania dostgpnych Srodk6w;
oceny struktury organizacyjnej Banku, podzialu kompetencji i koordynacji dzialafipomigdzy
poszczeg6lnymi jednostkami, kom6rkami, a takhe systemem tworzenia i obiegu
dokument6w i informacji,
poprawnoSci i zgodnoSci polityki rachunkowoSci w zakresie ujmowania i rozliczania
przychod6w oraz koszt6w zwi4zanych ze sprzeda21 produkt6w ubezpieczeniowych z
obowi4zuj 4cymi przepisami.

23.3 Informa cj e d otycz4 ce p olityki wyn agr adzania

Informacje dotycz4ce polityki v,'ynagradzaniazawarto w pkt 17 niniejszej Informacji.

23.4lnformacja o spelnianiu przez czlonk6w Rady Nadzorczej Banku i Zarz4duBanku
wymogr6w okre5lonych w art. 22aaustawy Prawo bankowe.

Czlonkowie Zarz4du Banku i Rady Nadzorczej Banku s4 objgci ocen4 w zakresie wiedzy,
umiejgtnoSci i do5wiadczenia, odpowiedniego do pelnionych przez nich funkcji i powierzonych
im obowi4zk6w, a takhe rgkojmi nale?ytego wykonania tych obowiqzk6w dokonywanych
odpowiednio przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny czlonk6w Rady Nadzorczej
Banku oraz Radg Nadzorcz4 Banku w zakresie czlonk6w Zarz4dt Banku. Ocena ma charakter
uprzedni przed powolaniem oraz nastgpczy w trakcie pelnienia funkcji.

4)
5)
6)

7)
8)
e)

10)
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Wszyscy czlonkowie Zarz4du Banku i Rady
ocen4 spetniaj4 wymagania art.22aa ustawy

Nadzorczej Banku zgodnie z dokonan4 za20l8 rok
Prawo bankowe.

24.

Na podstawie przeprowadzonej analizy adekwatnoSci zakresu oglaszanych informacji do skali i
profilu ryzyka ponoszonego przez Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy stwierdzono,2e nie zaistniaLy

przeslanki do oglaszania informacji dodatkowych, kt6re nie zostaly objqte zakresem niniejszej

lnformacj i. Stwierdzono 2e:

1) na przestrzeni 2018 r. nie odnotowano uwag innych uczestnik6w rynku ani innych

podmiot6w b4dz os6b zainteresowanych zakresem oglaszanych informacji, w celu oceny

dzialalnoSci Banku w obszarze: metod szacowania kapitalu, metod i technik stosowanych

przez Bank w celu identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli poszczeg6lnych

rodzajow ryzyka;

2) Bank nie odnotowal uwag w obszarze polityki informacyjnej wynikaj4cych z procesu

..Badanie i Ocena Nadzorcza BION" przeprowadzonego przez Komisjg Nadzoru

Finansoweeo w 2018 roku.

25. OSWIADCZENIE ZARZADU O ZAKRE,SIE UJAWNIEN

Zarz4d Banku Sp6ldzielczego w Lesnicy z siedzib4 w Strzelcach Opolskich, ul. Gogoliriska 2

niniejszym oSwiadcza, Le ustalenia opisane w Informacji o charakterze iloSciou'ym

i jakoStiowym dotycz4cym adekwatnoSci kapitalowej Banku Sp6ldzielczego w Le6nicy

podlegaj4ca ujawnieniom wecllug stanu na 31.12.2018 r., s4 adekwatne do stanu faktycznego,

a stosowane systemy zaru1dzania ryzykiem s4 odpowiednie zpunktu widzenia profilu i Strategii

wzvka Banku.

Informacja o charakterze ilo$ciolvym i jakoSciowym dotycz4cym adekwatnoSci kapitalowej

Banku sp6ldzielczego w LeSnicy podlegaj4ca ujawnieniom przyjgta ptzez zarz4d Banku

Sp6ldzielczego w Lesnicy dnia 10 maja 2019 r.

Zarz4d Banku

L.p. Data Imig i Nazwisko Stanowisko Podpis

1 r0.05.2019 Jozef Garbacz Prezes Zarzadu

2. r0.05.2019 Malgorzala Plachetka Wiceprezes Zarz4du

a
J. 10.05.2019 Gabriela Waloszek Wiceprezes Zarz4du xd
4. 10.05.2019 Andrzej Sitnik Wiceprezes Zarz4du
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