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Niniejszy dokument stanowi realizację postanowień Polityki Informacyjnej Banku 

Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 

instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)  

nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne  

w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013. 

 Zaprezentowane wartości wyrażone są w tys. zł za wyjątkiem sytuacji, w których zastosowano 

inną jednostkę miary szczegółowo wskazaną przy prezentowanych w dalszej części danych. 

I   Informacje ogólne 

1. Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim,  

ul. Senatorska 2A, zwany dalej Bankiem przedstawia informacje o charakterze jakościowym  

i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31.12.2019 roku. 

2. W 2019 roku Bank prowadził działalność poprzez następujące placówki: 

1) Centrala – Aleksandrów Łódzki, ul. Senatorska 2A, 

2) I Filia w Aleksandrowie Łódzkim – Aleksandrów Ł., ul. Ogrodowa 14, 

3) II Filia w Aleksandrowie Łódzkim – Aleksandrów Ł., ul. Wojska Polskiego 65/67, 

4) I Filia w Łodzi – Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 (do 11 stycznia 2019 r.), 

5) II Filia w Łodzi – Łódź, ul. Armii Krajowej 35, 

6) III Filia w Łodzi – Łódź, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 

7) V Filia w Łodzi – Łódź, ul. Narutowicza 35/9, 

8) I Filia w Konstantynowie Łódzkim – Konstantynów Ł., ul. Zgierska 23A. 

3. Bank na dzień 31.12.2019 roku nie posiadał udziałów w podmiotach zależnych nie objętych 

konsolidacją.  

4. Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając  

wg Regulaminu działania Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim 

biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata. 

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zebranie Przedstawicieli zgodnie ze Statutem Banku 

Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie 

i reputację kandydata, jak również co roku dokonuje oceny zgodnie z „Procedurą dokonywania 

ocen odpowiedniości osób pełniących kluczowe stanowiska w Banku Spółdzielczym 

w Aleksandrowie Łódzkim”. 
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6. Rada Nadzorcza oraz Zarząd Banku dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, 

a także posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji zarządzania 

ryzykiem oraz ich reputacja nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku. 

7. Bank z uwagi na skalę działalności nie tworzy w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka. 

8. Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku jest 

sformalizowany i objęty Instrukcją sporządzania informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym  

w Aleksandrowie Łódzkim definiującą: częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania 

raportów i sprawozdań dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej są objęte wszystkie 

rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest 

dostosowana do skali narażenia na ryzyko, a także zmienności ryzyka zapewniając możliwość 

podejmowania decyzji, oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko. 

II   Cele i zasady polityki zarządzania poszczególnymi ryzykami 

1. Bank stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych: 

1) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego, 

2) metodę podstawowego wskaźnika w zakresie ryzyka operacyjnego. 

2. Do podstawowych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się: 

1) ryzyko kredytowe,  

2) ryzyko koncentracji, 

3) ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych, 

4) ryzyko ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 

5) ryzyko płynności, 

6) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, 

7) ryzyko walutowe, 

8) ryzyko operacyjne, 

9) ryzyko biznesowe, 

10) ryzyko braku zgodności,  

11) ryzyko zgodności. 

 

Opis procesów i organizację zarządzania ryzykiem oraz zakres i rodzaj systemów raportowania  

i pomiaru ryzyka zawierają Instrukcje zarządzania ww. ryzykami stanowiące załączniki do niniejszej 

Informacji. 

3. Strategie i procesy zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 
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W banku funkcjonuje Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, która stanowi załącznik  

do niniejszej informacji. Ponadto w banku funkcjonują Polityki w zakresie zarządzania 

następującymi rodzajami ryzyka:  

1) Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym, 

2) Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji, 

3) Polityka zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, 

4) Polityka zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 

5) Polityka zarządzania ryzykiem płynności, 

6) Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej, 

7) Polityka zarządzania ryzykiem walutowym, 

8) Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym, 

9) Polityka zarządzania zgodnością i ryzykiem braku zgodności, 

10) Polityka zarządzania ryzykiem biznesowym, 

11) Polityka w zakresie bancassurance. 

4. W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonuje Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz podległy 

Prezesowi Zarządu, który na dzień 31.12.2019 roku obejmował swoim zakresem działania 

monitorowanie wszystkich ryzyk wymienionych w punkcie 2 (z wyjątkiem podpkt. 10 i 11 – gdyż 

zajmuje się tym Komórka ds. zgodności). 

5. Opis zasad polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka oraz strategie i procesy 

monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka. 

5.1. Bank w ramach realizacji polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania ryzyka stosuje 

następujące elementy polityki ograniczania ryzyka: 

1) zmniejszanie ryzyka – polegające na: 

a) podziale ryzyka – poprzez przystępowanie do umów konsorcjum, udzielanie kredytów  

o wartości nieprzekraczającej przyjętego limitu udziału kredytu w finansowaniu, 

b) ograniczaniu ryzyka – poprzez ustalenie limitów wewnętrznych, ograniczających 

podejmowanie ryzyka danego rodzaju, ustalenie w umowach kredytowych możliwości 

wypowiedzenia umowy w przypadku zajścia nadzwyczajnych okoliczności mających 

wpływ na spłatę kredytu,  

c) ilościowy rozrzut ryzyka – limity dotyczące pojedynczych kredytów, limity dotyczące 

koncentracji kredytowej, limity dotyczące koncentracji depozytów, 
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d) jakościowy rozrzut ryzyka – limity zaangażowania w daną branżę, rodzaj zabezpieczenia, 

rodzaj instrumentu finansowego, 

2) przenoszenie ryzyka – polegające na: 

a) ustanawianiu prawnych zabezpieczeń kredytów, rozszerzanie odpowiedzialności za spłatę 

kredytu, 

b) rekompensowaniu ryzyka – poprzez skalkulowanie marży na ryzyko wliczanej w cenę 

produktu, 

3) podejmowanie ryzyka – polegające na: 

a) gotowości ponoszenia ryzyka - poprzez tworzenie odpowiednich rezerw celowych, 

b) kontroli współczynnika wypłacalności – w celu utrzymywania odpowiedniego poziomu 

funduszy własnych, 

c) monitorowaniu wskaźników struktury finansowej – poprzez wyliczanie i kontrolę 

wskaźników jakości aktywów, 

4) unikanie ryzyka – polegające na rezygnacji z działalności generującej ryzyko przekraczające 

apetyt na ryzyko zaakceptowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą. 

 

5.2. W zakresie poszczególnych ryzyk informacje o instrumentach lub metodach ograniczania 

ryzyka, w tym o limitach, zawarte są w poszczególnych instrukcjach wymienionych w pkt. II.3. 

niniejszej informacji. Dodatkowo w zakresie ryzyka kredytowego pojedynczej transakcji 

ograniczanie ryzyka dokonywane jest poprzez: 

1) stosowanie oceny zdolności i wiarygodności kredytowej według metod dostosowanych  

do profilu ryzyka kredytobiorcy, 

2) przyjmowanie zabezpieczeń mających na celu zapewnienie Bankowi zwrotu udzielonego 

kredytu, pożyczki itp. wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami Banku, lub wykonania 

innego zobowiązania pieniężnego wobec Banku, w razie gdyby dłużnik nie wywiązał się  

w terminie z warunków umowy, 

3) okresową ocenę sytuacji ekonomicznej dłużnika, 

4) przegląd ekspozycji kredytowych i tworzenie rezerw celowych, 

5) windykację i nadzór nad kredytami zagrożonymi, 

6) monitoring skuteczności zabezpieczeń. 
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III   Fundusze własne 

1. Fundusze własne stanowią sumę kapitału Tier I i kapitału Tier II. 

2. Na kapitał Tier I składa się suma kapitału podstawowego Tier I oraz kapitału dodatkowego Tier I. 

3. Kapitał podstawowy Tier I wyliczony zgodnie z art. 50 Rozporządzenia obejmuje następujące 

elementy:  

1) instrumenty kapitałowe; 

2) ażio emisyjne związane z instrumentami określonymi w pkt 1; 

3) zyski zatrzymane; 

4) skumulowane inne całkowite dochody; 

5) kapitał rezerwowy; 

6) fundusze ogólnego ryzyka bankowego; 

7) odliczenia do pozycji kapitału podstawowego Tier I, w tym: 

a) stratę za bieżący rok obrachunkowy, 

b) wartości niematerialne i prawne, 

c) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności  

i wynikające z różnic przejściowych, jeżeli ich wartość przekracza określone limity, 

d) własne instrumenty kapitałowe, 

e) pośrednie udziały kapitałowe; 

f) udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli podmioty te mają z Bankiem krzyżowe powiązania kapitałowe, 

g) sumę udziałów kapitałowych w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora 

finansowego, jeżeli Bank dokonał znacznej inwestycji w te podmioty, w przypadku gdy 

ich wartość przekracza określone limity, 

h) udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, 

jeżeli Bank nie dokonał znacznej inwestycji w te podmioty i wartość tych udziałów 

przekracza określone limity, 

8) korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny aktywów finansowych, 

9) odliczenia z tytułu przekroczenia wartości progowej 17,65% dla pozycji określonych  

w pkt. 7. 

4. Kapitał dodatkowy Tier I wyliczony zgodnie z art. 61 Rozporządzenia obejmuje następujące 

elementy:   

1) instrumenty kapitałowe nie spełniające warunków określonych dla instrumentów kapitału 

podstawowego Tier I lub kapitału Tier II; 

2) ażio emisyjne związane z instrumentami określonymi w pkt 1; 

3) odliczenia do pozycji kapitału dodatkowego Tier I, w tym: 

a) udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

podmioty te mają z Bankiem krzyżowe powiązania kapitałowe, 
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b) udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

Bank dokonał znacznej inwestycji w te podmioty, 

c) udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 

Bank nie dokonał znacznej inwestycji w te podmioty i wartość tych udziałów przekracza 

określone limity. 

5. Kapitał Tier II wyliczony zgodnie z art. 71 Rozporządzenia obejmuje następujące elementy: 

1) instrumenty kapitałowe nie spełniające warunków określonych dla instrumentów kapitału Tier 

I oraz pożyczki podporządkowane; 

2) ażio emisyjne związane z instrumentami określonymi w pkt 1; 

3) odliczenia do pozycji kapitału Tier II, w tym: 

a) udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te 

mają z Bankiem krzyżowe powiązania kapitałowe, 

b) udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank 

dokonał znacznej inwestycji w te podmioty i wartość tych udziałów przekracza określone 

limity, 

c) udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli Bank nie 

dokonał znacznej inwestycji w te podmioty i wartość tych udziałów przekracza określone 

limity. 

 
Fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie straty 

bilansowej Banku. 

Poza funduszami określonymi wyżej, Bank tworzy na podstawie uchwał Zebrania Przedstawicieli, 

fundusz społeczno – wychowawczy. 

Nadwyżkę bilansową stanowi zysk Banku, pomniejszony o należny podatek dochodowy i inne 

obciążenia obowiązkowe, wynikające z odrębnych przepisów ustawowych. 

Podziału nadwyżki bilansowej dokonuje Zebranie Przedstawicieli podejmując w tym zakresie stosowną 

uchwałę. Co najmniej 50% nadwyżki bilansowej przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego.  

Część nadwyżki bilansowej, pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa wyżej przeznacza się:  

1)  na zwiększenie pozostałych funduszy własnych Banku,  

2)  do podziału między członków Banku w formie oprocentowania udziałów; oprocentowanie 

może być wypłacone członkom lub dopisane do udziałów członkowskich proporcjonalnie do 

wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w Banku za dany rok obrotowy; stopę 

oprocentowania uchwala Zebranie Przedstawicieli. W podziale uwzględnia się również byłych 

członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów,  

3)  inne cele.  

Strata bilansowa w Banku pokrywana jest według zasad i w terminach określonych w programie 

postępowania naprawczego, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo bankowe. 
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W przypadku pokrywania straty bilansowej z funduszy Banku, stratę pokrywa się w następującej 

kolejności: 

1)  z funduszu zasobowego, 

2)  z funduszu udziałowego. 

W okresie realizacji przez Bank Spółdzielczy planu naprawy, zysk osiągany przez Bank jest 

przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.  

Nadwyżki finansowe z lat następnych powinny być przeznaczone w pierwszej kolejności  

na przywrócenie prawidłowej wysokości udziałów odpisanych uprzednio na pokrycie strat. 

 

2. Zestawienie poziomu poszczególnych pozycji funduszy własnych Banku według stanu na dzień 

31.12.2019 roku (w zł). 

Kapitał podstawowy Tier 1: instrumenty i kapitały rezerwowe 

(A) KWOTA 
W DNIU 
UJAW-

NIENIA 

(B) 
ODNIESIENIE DO 

ARTYKUŁU 
ROZPORZĄDZENIA 

(UE) NR 575/ 2013 

(C) 
KWOTY 
UJĘTE 

PRZED PRZY-
JĘCIEM 

ROZPORZĄ-
DZENIA (UE) 
NR 575/2013 

LUB KWOTA 
REZYDUALN

A 
OKREŚLONA 

W 
ROZPORZĄ-

DZENIU (UE) 
NR 575/2013 

1 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 13 428 085,- art. 26 ust. 1, art. 27, 28 i 
29, wykaz EUNB, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 

13 428 085,- 

 w tym: instrument typu 1  wykaz EUNB, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 

 

 w tym: instrument typu 2  wykaz EUNB, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 

 

 w tym: instrument typu 3  wykaz EUNB, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 

 

2 Zyski zatrzymane 
 

art. 26 ust. 1 lit. c) 
 
 

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

 76 115,- art. 26 ust. 1 76 115,- 

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

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

 art. 486 ust. 2  

 Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, podlegające 
zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 r. 

 art. 483 ust. 2  

5 Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w skonsolidowanym 
kapitale podstawowym Tier I) 

 art. 84, 479, 480  

5a Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu 
wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń lub dywidend 

 art. 26 ust. 2  

6 Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi 13 504 200,-  13 504 200,- 

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne 

7 Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) -1 651,- art. 34, 105  

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

-43 512,- art. 36 ust. 1 lit. b), art. 37 
i art. 472 ust. 4 

-43 512,- 

9 Zbiór pusty w UE    

10 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte 
na przyszłej rentowności z wyłączeniem aktywów 

 art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38, 
art. 472 ust. 5 
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wynikających z różnic przejściowych (po odliczeniu 
powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych 
w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna) 

11 
Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą 
związane z zyskami lub stratami z tytułu instrumentów 
zabezpieczających przepływy pieniężne 

 art. 33 lit. a)  

12 
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej 
straty 

 art. 36 ust. 1 lit. d), art. 
40, 159, art. 472 ust. 6 

 

13 Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu aktywów seku- 
rytyzowanych (kwota ujemna) 

 art. 32 ust. 1  

14 Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, wycenione według 
wartości godziwej, które wynikają ze zmian zdolności 
kredytowej instytucji 

 art. 33 lit. b)  

15 Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi 
świadczeniami (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. e), art. 
41, art. 472 ust. 7 

 

16 
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale 
podstawowym Tier 1 (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. f), art. 42, 
art. 472 ust. 8 

 

17 Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym 
Tier 1 podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te 
mają z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające na 
celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota 
ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. g), art. 
44, art. 472 ust. 9 

 

18 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier 1 
podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała 
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 
10 % oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) 
(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 instytucję bezpośrednie, pośrednie i 
syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale 
podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 
przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowanych 
pozycji krótkich) (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. i), art. 43, 
45, 47, art. 48 ust. 1 lit. 
b), art. 49 ust. 1-3, art. 79, 
470, art. 472 ust. 11 

 

20 Zbiór pusty w UE    

20a Kwota ekspozycji następujących pozycji kwalifikujących się do 
wagi ryzyka równej 1 250 %, jeżeli instytucja decyduje się 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 

 

20c 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) art. 258 

 

20d w tym: dostawy instrumentów z późniejszym terminem 
rozliczenia (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt 
(iii), art. 379 ust. 3 

 

21 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wynikające z różnic przejściowych (kwota przekraczająca próg 
10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków 
określonych w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit c), art. 38, 
art. 48 ust. 1 lit. a), art. 
470, art. 472 ust. 5 

 

22 Kwota przekraczająca próg 15 % (kwota ujemna)  art. 48 ust. 1  

23 w tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie 
instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów 
sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej 
inwestycji w te podmioty 
 

 art. 36 ust. 1 lit. i), art. 48 
ust. 1 lit. b), art. 470, art. 
472 ust. 11 

 

24 Zbiór pusty w UE    

25 w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wynikające z różnic przejściowych 

 art. 36 ust. 1 lit c), art. 38, 
art. 48 ust. 1 lit. a), art. 
470, art. 472 ust. 5 

 

25a Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna) 
 art. 36 ust. 1 lit. a), art. 

472 ust. 3) 
 

25b Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane z 
pozycjami kapitału podstawowego Tier I (kwota ujemna) 
 

 art. 36 ust. 1 lit. I)  

26 
Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału 
podstawowego Tier I pod względem kwot ujętych przed 
przyjęciem CRR. 

   

26a 
Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków 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  
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 w tym: ...filtr dla niezrealizowanego zysku 1  art. 468  

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

26b Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału 
podstawowego Tier I w odniesieniu do dodatkowych filtrów i 
odliczeń wymaganych przed przyjęciem CRR 

 art. 481  

 w tym: ...  art. 481  

27 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym 
Tier I, które przekraczają wartość kapitału dodatkowego Tier I 
instytucji (kwota ujemna) 

 art. 36 ust. 1 lit. j)  

28 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym 
Tier 1 

   

29 Kapitał podstawowy Tier 1 13 459 037,-  13 459 037,- 

Kapitał dodatkowy Tier 1: instrumenty 

30 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne  art. 51, 52  

31 w tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny zgodnie z 
mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 

   

32 w tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania zgodnie z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości 

   

33 Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 
ust. 4, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z 
kapitału dodatkowego Tier 1 

 art. 486 ust. 3  

 Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, 
podlegające zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 r. 

 art. 483 ust. 3  

34 Kwalifikujący się kapitał Tier 1 uwzględniony w skonsoli-
dowanym kapitale dodatkowym Tier 1 (w tym udziały 
mniejszości nieuwzględnione w wierszu 5) wyemitowany przez 
jednostki zależne i będący w posiadaniu stron trzecich 

 art. 85, 86, 480  

35 w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemitowane 
przez jednostki zależne 

 art. 486 ust. 3  

36 
Kapitał dodatkowy Tier 1 przed korektami regulacyjnymi 

   

Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne 

37 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w 
kapitale Tier 1 (kwota ujemna) 

 art. 52 ust. 1 lit. b), art. 56 
lit. a), art. 57, art. 475 ust. 
2 

 

38 Udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych 
w kapitale Tier 1 podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe 
mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych 
instytucji (kwota ujemna) 

 art. 56 lit. b), art. 58 i art. 
475 ust. 3 

 

39 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych 
instrumentach dodatkowych w kapitale Tier 1 podmiotów 
sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej 
inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % 
oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota 
ujemna) 

 art. 56 lit. c), art. 59, 60, 
79, art. 475 ust. 4 

 

40 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w 
kapitale Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota 
przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowanych 
pozycji krótkich) (kwota ujemna) 
 

 art. 56 lit. d), art. 59, 79, 
art. 475 ust. 4 

 

41 Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału 
dodatkowego Tier I pod względem kwot ujętych przed 
przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym 
przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR) 

   

41 a Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier I 
w odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier I w 
okresie przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) 
nr 575/2013 

 art. 472, art. 472 ust. 3 lit. 
a), art. 472 ust. 4, art. 472 
ust. 6, art. 472 ust. 8 lit. 
a), art. 472 ust. 9, art. 472 
ust. 10 lit. a), art. 472 ust. 
11 lit. a) 

 

 W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne straty 
netto w bieżącym okresie, wartości niematerialne i prawne, 
brak rezerw na pokrycie oczekiwanych strat itd. 

   

41 b Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier I 
w odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier II 
w okresie przejściowym zgodnie z art. 475 rozporządzenia 
(UE) nr 575/2013. 

 art. 477, art. 477 ust. 3, 
art. 477 ust. 4 lit. a) 
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 W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe 
powiązania kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II, 
bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach 
w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd. 

   

41c Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału 
dodatkowego Tier I w odniesieniu do dodatkowych filtrów i 
odliczeń wymaganych przed przyjęciem CRR 

 art. 467, 468, 481  

 w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat  art. 467  

 w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków  art. 468  

 w tym: ...  art. 481  

42 Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II, które 
przekraczają wartość kapitału Tier II instytucji (kwota ujemna) 

 art. 56 lit. e)  

43 
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym 
Tier 1 

   

44 Kapitał dodatkowy Tier 1 
0,-  0,- 

45 
Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = kapitał podstawowy Tier 1 
+ kapitał dodatkowy Tier 1) 

13 459 037,-  13 459 037,- 

Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy 

46 Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne  art. 62, 63  

47 Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 
ust. 5, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z 
kapitału Tier II 

 art. 486 ust. 4  

 Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, 
podlegające zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 r. 

 art. 483 ust. 4  

48 Kwalifikujące się instrumenty funduszy własnych 
uwzględnione w skonsolidowanym kapitale Tier II (w tym 
udziały mniejszości i instrumenty dodatkowe w kapitale Tier I 
nieuwzględnione w wierszach 5 lub 34) wyemitowane przez 
jednostki zależne i będące w posiadaniu stron trzecich 

 art. 87, 88, 480  

49 w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemitowane 
przez jednostki zależne 

 art. 486 ust. 4  

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

51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi    

Kapitał Tier II: korekty regulacyjne 

52 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale Tier II i 
pożyczki podporządkowane (kwota ujemna) 

 art. 63 lit. b) ppkt (i), art. 
66 lit. a), art. 67, art. 477 
ust. 2 

 

53 Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i 
pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, 
jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania 
kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy 
własnych instytucji (kwota ujemna) 
 

 art. 66 lit. b), art. 68 i art. 
477 ust. 3 

 

54 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach 
w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów 
sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej 
inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % 
oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota 
ujemna) 

 art. 66 lit. c), art. 69, 70, 
79, art. 477 ust. 4 

 

54a 
w tym: nowe udziały kapitałowe niebędące przedmiotem 
uzgodnień dotyczących okresu przejściowego 

   

54 b w tym udziały kapitałowe istniejące przed dniem 1 stycznia 
2013 r. i będące przedmiotem uzgodnień dotyczących okresu 
przejściowego 
 

   

55 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki 
podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli 
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po 
odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 
 

 art. 66 lit. d), art. 69, 79, 
art. 477 ust. 4 

 

56 Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału Tier 
II pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz 
kwot ujętych w okresie przejściowym, przeznaczonych do 
wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. 
kwoty rezydualne określone w CRR) 
 

   

56a Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu 
do odliczeń od kapitału podstawowego Tier I w okresie 
przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013 

 art. 472, art. 472 ust. 3 
lit. a), art. 472 ust. 4, art. 
472 ust. 6, art. 472 ust. 8 
lit. a), art. 472 ust. 9, art. 
472 ust. 10 lit. a), art. 
472 ust. 11 lit. a) 
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 W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne straty 
netto w bieżącym okresie, wartości niematerialne i prawne, 
brak rezerw na pokrycie oczekiwanych strat itd. 

   

56b Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu 
do odliczeń od kapitału dodatkowego Tier I w okresie 
przejściowym zgodnie z art. 475 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013. 

 
art. 475, art. 475 ust. 2 
lit. a), art. 475 ust. 3, art. 
475 ust. 4 lit. a) 

 

 W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe 
powiązania kapitałowe w dodatkowych instrumentach w 
kapitale Tier I, bezpośrednie udziały kapitałowe w 
nieistotnych inwestycjach dokonywanych w kapitał innych 
podmiotów sektora finansowego itd. 

   

56c Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału 
Tier II w odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń 
wymaganych przed przyjęciem CRR 

 art. 467, 468, 481  

 
w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat 

 
art. 467 

 

 w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków  art. 468  

 w tym: ...  art. 481  

57 Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II 
   

58 Kapitał Tier II 
0,-  0,- 

 

59 
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I + kapitał 
Tier II) 

13 459 037,-  13 459 037,- 

59a Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot ujętych przed 
przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym, 
przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR) 

   

 w tym: pozycje nieodliczone od kapitału podstawowego Tier I 
(kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 
575/2013) 
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej 
rentowności po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach własnych 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 kapitału dodatkowego Tier I 
(kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 
575/2013) 
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania 
kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie 
udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał 
innych podmiotów sektora finansowego itd.) 

 art. 475, art. 475 ust. 2 
lit. b), art. 475 ust. 2 lit. 
c), art. 475 ust. 4 lit. b) 

 

 w tym: pozycje nieodliczone od kapitału Tier II (kwoty 
rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/ 2013) 
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale Tier II, 
pośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w 
kapitał innych podmiotów sektora finansowego, pośrednie 
udziały kapitałowe w istotnych inwestycjach w kapitał innych 
podmiotów sektora finansowego itd.) 

 art. 477, art. 477 ust. 2 
lit. b), art. 477 ust. 2 lit. 
c), art. 477 ust. 4 lit. b) 

 

60 Aktywa ważone ryzykiem razem 
80 067 183,-  80 067 183,- 

Współczynniki i bufory kapitałowe 

61 
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty 
ekspozycji na ryzyko) 

14,50 art. 92 ust. 2 lit. a), art. 
465 

14,50 

62 
Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

14,50 art. 92 ust. 2 lit. b), art. 
465 

14,50 

63 Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na 
ryzyko) 

14,50 art. 92 ust. 2 lit. c) 14,50 

64 Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg 
dotyczący kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 92 ust. 
1 lit. a) powiększony o wymogi utrzymywania bufora 
zabezpieczającego i antycyklicznego, jak również bufor ryzyka 
systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu systemowym 
(bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub 
bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym) wyrażony 
jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 

 dyrektywa w sprawie 
wymogów kapitałowych, 
art. 128, 129, 130 

 

65 w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego    

66 w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego    
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3. Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów. 

 

 

67 w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego    

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

 dyrektywa w sprawie 
wymogów kapitałowych, 
art. 131 

 

68 
Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu pokrycia buforów 
(wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 

 dyrektywa w sprawie 
wymogów kapitałowych, 
art. 128 

 

69 [nieistotne w przepisach unijnych] 
   

70 [nieistotne w przepisach unijnych] 
   

71 [nieistotne w przepisach unijnych] 
   

Współczynniki i bufory kapitałowe 

72 Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów 
sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej 
inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz po 
odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) 

 art. 36 ust. 1 lit. h), art. 
45, 46, art. 472 ust. 10 
art. 56 lit. c), art. 59, 60, 
art. 475 ust. 4 art. 66 lit. 
c), art. 69, 70, art. 477 
ust. 4 

 

73 Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały 
kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 
podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała 
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % 
oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) 

 art. 36 ust. 1 lit. i), art. 
45, 48, 470, art. 472 ust. 
11 

 

74 Zbiór pusty w UE    

75 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wynikające z różnic przejściowych (kwota poniżej progu 10 %, 
po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków 
określonych w art. 38 ust. 3) 

 art. 36 ust. 1 lit. c), art. 
38, 48, 470, art. 472 ust. 
5 

 

Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II 

76 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale 
Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą 
standardową (przed zastosowaniem pułapu) 

 art. 62  

77 Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w 
kapitale Tier II zgodnie z metodą standardową 

 art. 62  

78 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale 
Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą 
wewnętrznych ratingów (przed zastosowaniem pułapu) 

 art. 62  

79 Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w 
kapitale Tier II zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów 

 art. 62  

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania (mających zastosowanie wyłącznie od dnia 1 
stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2022 r.) 

80 
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale 
podstawowym Tier I będących przedmiotem ustaleń 
dotyczących wycofania 

 
art. 484 ust. 3, art. 486 
ust. 2 i 5 

 

81 
Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier I ze względu 
na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów 
wykupu i zapadalności) 

 
art. 484 ust. 3, art. 486 
ust. 2 i 5 

 

82 
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w 
kapitale Tier I będących przedmiotem ustaleń dotyczących 
wycofania 

 art. 484 ust. 4, art. 486 
ust. 3 i 5 

 

83 Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier I ze względu 
na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów 
wykupu i zapadalności) 

 art. 484 ust. 4, art. 486 
ust. 3 i 5 

 

84 Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale Tier 
II będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 

 art. 484 ust. 5, art. 486 
ust. 4 i 5 

 

85 Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap 
(nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i 
zapadalności) 

 art. 484 ust. 5, art. 486 
ust. 4 i 5 
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IV   Adekwatność kapitałowa 

1. Metody wyliczania minimalnych wewnętrznych wymogów kapitałowych zawiera „Instrukcja oceny 

adekwatności kapitałowej” oraz „Zasady wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko” 

stanowiące załączniki do niniejszej Informacji. 

2. Poniższa tabela przedstawia kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem dla każdej z klas 

ekspozycji. 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w tys. zł 

1. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rządów i banków 
centralnych 

71,- 

2. 
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec samorządów 
terytorialnych i władz lokalnych 

569,- 

3. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec sektora publicznego 15,- 

4. 
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec wielostronnych banków 
rozwoju 

- 

5. 
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec organizacji 
międzynarodowych 

- 

6. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji 556,- 

7. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec przedsiębiorców 842,- 

8. Ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje detaliczne 1 736,- 

9. 
Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone  
na nieruchomościach 

1 774,- 

10. Ekspozycje przeterminowane 33,- 

11. Ekspozycje należące do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka - 

12. Ekspozycje z tytułu obligacji zabezpieczonych - 

13. Pozycje sekurytyzacyjne - 

14. Ekspozycje krótkoterminowe wobec banków i przedsiębiorców - 

15. 
Ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa w instytucjach zbiorowego 
inwestowania 

31,- 

16. Inne ekspozycje 779,- 

RAZEM 6 406,- 
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3. Poniższe zestawienie przedstawia poziom minimalnych wymogów kapitałowych na poszczególne 

rodzaje ryzyka Filaru I NUK. 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w tys. zł 

1. Ryzyko kredytowe 6 405,- 

2. 

Ryzyko rynkowe 
1) ryzyko walutowe 
2) ryzyko cen towarów 
3) ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych 
4) ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych 
5) ryzyko ogólne stóp procentowych 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

3. Ryzyko rozliczenia, dostawy oraz ryzyko kredytowe kontrahenta - 

4. 
Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych 
zaangażowań 

- 

5. Przekroczenie progu koncentracji kapitałowej - 

6. Ryzyko operacyjne      1 019,-  

RAZEM 7 424,- 
 

4. Poniżej zestawienie wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka Filaru II NUK. 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota w tys. zł 

1. 

Ryzyko koncentracji zaangażowań, z tego: 
1) koncentracji dużych zaangażowań 
2) koncentracji w sektor gospodarki 
3) koncentracji przyjętych form zabezpieczeń 
4) koncentracji zaangażowań w jednorodny instrument finansowy 

- 
- 
- 
- 
- 

2. 

Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, z tego: 
1) przeszacowania 
2) bazowe 
3) opcji klienta 
4) krzywej dochodowości 

- 
- 
- 
- 
- 

3. Ryzyko płynności - 

4. Ryzyko wyniku finansowego - 

5. 
Ryzyko kapitałowe, z tego: 

1) koncentracji funduszy udziałowego 
2) spadku wielkości funduszu udziałowego 

    - 
- 
 -  

6. Ryzyko cyklu gospodarczego - 

7. Ryzyko strategiczne - 

8. Ryzyko utraty reputacji - 

9. Ryzyko transferowe - 

10. Ryzyko rezydualne - 

11. Ryzyko modeli - 

12. Ryzyko braku zgodności - 

RAZEM - 
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5V   Ryzyko kredytowe i ryzyko rozmycia 

1. Jako należności przeterminowane Bank uznaje każdą z należności z tytułu kapitału lub odsetek  

nie spłacaną w terminie. Definicja ta stosowana jest dla celów rachunkowości. 

2. Należności zagrożone (z rozpoznaną utratą wartości) rozumiane są jako należności poniżej 

standardu, wątpliwe i stracone zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  

16 grudnia 2008 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością 

banków (Dz. U. nr 235 poz. 1589 z późn. zm.). Definicja ta stosowana jest dla celów 

rachunkowości. 

3. Opis stosowanego podejścia i metod przyjętych do ustalania korekt wartości i rezerw. 

 

Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosując dwa 

kryteria:  

1) kryterium terminowości – terminowość spłaty kapitału lub odsetek, 

2) kryterium ekonomiczne – badanie sytuacji ekonomiczno – finansowej dłużnika 

(kredytobiorcy, poręczyciela). 

 

Przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków  

z dnia 16.12.2008 r. (Dz. U. nr 235 poz. 1589 z późn. zm.). 

Bank tworzy rezerwy celowe. Rezerwy celowe tworzone są na ryzyko związane z działalnością Banku  

w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do: 

1) kategorii "normalne" – w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek  

i kredytów detalicznych, 

2) kategorii "pod obserwacją", 

3) grupy "zagrożone" – w tym do kategorii "poniżej standardu", "wątpliwe" lub „stracone”.  

 

Wysokość tworzonych rezerw związana jest bezpośrednio z kategorią ryzyka, do której została 

zaklasyfikowana ekspozycja oraz z jakością przyjętych zabezpieczeń prawnych ekspozycji. 

Na pokrycie ryzyka związanego z działalnością kredytową, Bank dokonuje odpisów na rezerwy celowe, 

tworzone w ścisłej korelacji z rozpoznanym ryzykiem tj. na pokrycie straty związanej z określonymi 

należnościami lub ich grupami w oparciu o ocenę możliwości jej wystąpienia.  
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4. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień 

31.12.2019 roku, bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego oraz średnią kwotę 

ekspozycji w okresie od 31.12.2018 roku do 31.12.2019 roku w podziale na klasy przedstawia 

poniższe zestawienie. 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 
31.12.2019 r. 

w tys. zł 

Średnia kwota  
w okresie od 
31.12.2018 r.  

do 31.12.2019 r. 
w tys. zł 

1. Aktywa o wadze ryzyka 0%  64 275,- 67 415,- 

 

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rządów i banków 
centralnych 

31 068,- 28 731,- 

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji 29 210,- 33 856,- 

Ekspozycje detaliczne lub ekspozycje detaliczne warunkowe    0,-       155,- 

Inne ekspozycje 3 997,- 4 672,- 

2. Aktywa o wadze ryzyka 20% 39 615,- 27 999,- 

 

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji 5 025,- 2 440,- 

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe  wobec samorządów terytorialnych 
i władz lokalnych 

34 590,- 25 559,- 

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 0,- 0,- 

3. Aktywa o wadze ryzyka 35% 7 550,- 7 846,- 

 Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych 7 550,- 7 846,- 

4. Aktywa o wadze ryzyka 50% 12 272,- 16 751,- 

 Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji 11 907,- 16 327,- 

 Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 365,- 424,- 

5. Aktywa o wadze ryzyka 75% 28 743,- 28 221,- 

 
Ekspozycje detaliczne lub ekspozycje warunkowe detaliczne 28 743,- 28 221,- 

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone na 
nieruchomościach 

0,- 0,- 

6. Aktywa o wadze ryzyka 100% 43 730,- 42 045,- 

  

Ekspozycje wobec podm. nie prow. działaln. gosp. 444,- 453,- 

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązań 133,- 390,- 

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec przedsięb. 10 793,- 10 660,- 

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone na 
nieruchomościach 

22 230,- 20 626,- 

Ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa w instytucjach zbiorowego 
inwestowania 

391,-  445,- 

Ekspozycje kapitałowe 2 453,- 2 450,- 

Inne ekspozycje 7 287,- 7 020,- 

7. Aktywa o wadze ryzyka 150% 174,- 47,- 

 Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązań 174,- 47,- 

8. Aktywa o wadze ryzyka 250% 358,- 387,- 

 Podatek odroczony 358,- 387,- 

9. Ekwiwalent bilansowy udzielonych pozab. zobow. warunkowych 9 162,- 9 695,- 
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Waga ryzyka produktu 0%, kontrahent o wadze 0% 0,- 0,- 

Waga ryzyka produktu 20%, kontrahent o wadze 0% 200,- 216,- 

Waga ryzyka produktu 20%, kontrahent o wadze 20% 0,- 0,- 

Waga ryzyka produktu 20%, kontrahent o wadze 35% 0,- 0,- 

Waga ryzyka produktu 0%, kontrahent o wadze 100%  0,- 0,- 

Waga ryzyka produktu 20%, kontrahent o wadze 100% 845,- 1 189,- 

Waga ryzyka produktu 50%, kontrahent o wadze 20% 2 000,- 2 444,- 

Waga ryzyka produktu 50%, kontrahent o wadze 35% 0,- 0,- 

Waga ryzyka produktu 50%, kontrahent o wadze 100% 5 747,- 5 524,- 

Waga ryzyka produktu 20%, kontrahent o wadze 75% 6,- 6,- 

Waga ryzyka produktu 50%, kontrahent o wadze 75% 364,- 316,- 

Waga ryzyka produktu 50%, kontrahent o wadze 0% 0,- 6,- 

Waga ryzyka produktu 100%, kontrahent o wadze 100% 0,- 0,- 

RAZEM 205 880,- 200 406,- 
 

 

5. Struktura zaangażowania Banku wobec poszczególnych sektorów lub według typu kontrahenta  

w rozbiciu na klasy ekspozycji. 

 

5.1. Struktura zaangażowania Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta według 

stanu na dzień 31.12.2019 roku (w tys. zł). 

 

Lp. Typ kontrahenta 
Należności 
kredytowe 

Lokaty  
i papiery 

wartościowe 

1.  

Banki  

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

- 

- 
- 
- 

78 622,- 
78 622,- 

- 
- 

2.  

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

- 

- 
- 
- 

3 657,- 

3 657,- 
- 
- 

3.  

Pomocnicze instytucje finansowe 

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

4.  

Instytucje ubezpieczeniowe 

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

 
Razem zaangażowanie w sektorze finansowym - 82 279,- 
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5.2. Struktura zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego według typu kontrahenta według 

stanu na dzień 31.12.2019 roku (w tys. zł). 

Lp. Typ kontrahenta 
Należności 
kredytowe 

Lokaty  
i papiery 

wartościowe 

1.  

Skarb Państwa 

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

2.  

Jednostki samorządu terytorialnego 

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

30 734,- 

30 734,- 
- 
- 

4 178,- 

4 178,- 
- 
- 

Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym 30 734,- 4 178,- 

 

5.3. Struktura zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego według typu kontrahenta 

według stanu na dzień 31.12.2019 roku (w tys. zł). 

Lp. Typ kontrahenta 
Należności 
kredytowe 

Lokaty  
i papiery 

wartościowe 

1.  

Przedsiębiorstwa i spółki państwowe  

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

- 

- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

2.  

Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

15 848,- 

15 848,- 

  - 
    - 

4 729,- 

4 729,- 
- 
- 

3.  

Przedsiębiorcy indywidualni 

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

10 297,- 

9 409,- 

- 
888,- 

- 

- 
- 
- 

4.  

Osoby prywatne 

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

36 534,- 

35 988,- 
271,- 
275,- 

- 

- 
- 
- 

5.  

Rolnicy indywidualni 

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

1 896,- 

1 896,- 
- 
- 

- 

- 
- 
- 

6.  

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz  
gospodarstw domowych 

    Należności normalne 
    Należności pod obserwacją 
    Należności zagrożone 

 
480,- 

480,- 
- 
- 

 
- 

- 
- 
- 

Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym 65 055,- 4 729,- 
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5.4. Strukturę zaangażowania Banku w poszczególnych branżach według stanu na dzień 

31.12.2019 roku przedstawia poniższa tabela (w tys. zł). 

 

Lp. Branże 
Należności 
kredytowe  

(z pozabilansem) 

Lokaty  
i papiery 

wartościowe 

1.  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1 849,- - 

2.  Górnictwo i wydobywanie - - 

3.  Przetwórstwo przemysłowe 9 106,- 2 700,- 

4.  
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

- - 

5.  
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

4 604,- - 

6.  Budownictwo 6 887,- - 

7.  Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 6 676,- - 

8.  Transport, gospodarka magazynowa 289,- - 

9.  Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2 116,- - 

10.  Informacja i komunikacja - - 

11.  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 81 440,- 

12.  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2 363,- - 

13.  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 154,- 867,- 

14.  Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 46,- 2 001,- 

15.  
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

32 394,- 4 178,- 

16.  Edukacja - - 

17.  Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 789,- - 

18.  Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - - 

19.  Pozostała działalność usługowa 452,- - 

Razem 67 728,- 91 186,- 
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6. Strukturę ekspozycji według okresów zapadalności w podziale na klasy należności według stanu  

na dzień 31.12.2019 roku przedstawia poniższa tabela (w tys. zł).  

 

Klasy należności a’vista 
1-30 
dni 

1-3 
m-cy 

3-6 
m-cy 

6-12 
m-cy 

1-2 
lat 

2-5 
lat 

5-10 
lat 

10-20 
lat 

powyżej 
20 lat 

Kasa 3 997 - - - - - - - - - 

Należności od sektora 
finansowego 

21 608 8 865 - - - - - - - - 

Banki 20 758 8 865 - - - - - - - - 

Pozostałe instytucje 
finansowe 

850 - - - - - - - - - 

Należności od sektora 
niefinansowego 

993 728 1 505 2 586 4 976 9 661 14 000 15 274 12 461 2 738 

Gospodarstwa 
domowe 

406 514 1 040 1 270 3 865 4 507 9 911 10 782 10 842 2 738 

Przedsiębiorstwa 587 211 459 1 307 1 093 5 127 4 028 4 364 1 392 - 

Instytucje 
niekomercyjne 

- 3 6 9 18 27 61 128 227 - 

Należności od sektora 
budżetowego 

- 125 701 786 1 576 4 434 9 266 9 596 4 100 150 

Papiery wartościowe - 35 300 - 2 000 14 178 3 000 2 875 1 350 - - 

Bony skarbowe - - - - - - - - - - 

Obligacje skarbowe - - - - - - - - - - 

Pozostałe papiery 
dłużne 

- 35 300 - 2 000 14 178 3 000 2 875 1 350 - - 

Aktywa trwałe 6 268 - - - - - - - - - 

Inne aktywa 558 - - - - - - - - - 

RAZEM 33 424 45 018 2 206 5 372 20 739 17 095 26 141 26 220 16 561 2 888 

 

 

7. Struktura należności z rozpoznaną utratą wartości i przeterminowane w rozbiciu na istotne klasy 

ekspozycji kredytowych według stanu na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają poniższe tabele (w zł). 

 

 

 

Lp. Osoby fizyczne Wartość 

1.  Należności zagrożone 275 135,18 

2.  Salda korekt wartości 2 186,09 

3.  Salda rezerw 144 365,73 

4.  Roczna dynamika korekt wartości 1 803,06 

5.  Roczna dynamika rezerw 17 322,97 
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Lp. Przedsiębiorcy indywidualni Wartość 

1.  Należności zagrożone 888 508,74 

2.  Salda korekt wartości 254,14 

3.  Salda rezerw 858 456,13 

4.  Roczna dynamika korekt wartości -144,90 

5.  Roczna dynamika rezerw 174 835,58 

 

Lp. Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie Wartość 

1.  Należności zagrożone 340,38 

2.  Salda korekt wartości 0,00 

3.  Salda rezerw 196,33 

4.  Roczna dynamika korekt wartości 0,00 

5.  Roczna dynamika rezerw -2 035,39 

 

8. Kwoty ekspozycji z nierozpoznaną utratą wartości, rozpoznaną utratą wartości  

i przeterminowanych – przedstawione oddzielnie na dzień 31.12.2019 roku zawiera poniższa tabela 

(w zł). 

 

Wyszczególnienie Wartości 

Należności normalne niewymagalne 
Należności wymagalne 
Rezerwy celowe 
Korekta wartości 

94 207 356,21 
14 451,73 
73 857,75 

815 555,79 

Należności pod obserwacją niewymagalne 
Należności wymagalne 
Rezerwy celowe 
Korekta wartości 

270 541,95 
281,98 
20,01 

3 831,34  

Należności zagrożone 
Rezerwy celowe 
Korekta wartości 

1 163 984,30 
972 522,61 

2 440,23 

Należności poniżej standardu niewymagalne 
Należności wymagalne 
Rezerwy celowe 
Korekta wartości 

157 342,00 
3 468,43 

36,09 
2 055,08 

Należności wątpliwe niewymagalne 
Należności wymagalne 
Rezerwy celowe 
Korekta wartości 

0,00 
964,81 

0,00 
0,00 

Należności stracone niewymagalne 
Należności wymagalne 
Rezerwy celowe 
Korekta wartości 

55 244,84 
946 964,22 
972 486,52 

385,15 
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9. Uzgodnienie zmian stanów korekt wartości i rezerw z tytułu ekspozycji z rozpoznaną utratą 

wartości: 

 

W Banku tworzone są rezerwy z tytułu ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na ryzyko związane  

z ekspozycjami kredytowymi zaklasyfikowanymi do kategorii „poniżej standardu”, „wątpliwe”, 

„stracone”, na podstawie indywidualnej oceny ryzyka obciążającego daną ekspozycję w wysokości 

odpowiadającej co najmniej wymaganemu poziomowi: 

1) w zakresie ekspozycji kredytowych zakwalifikowanych do kategorii „poniżej standardu” jako  

20 % podstawy tworzenia rezerw celowych, 

2) w zakresie ekspozycji kredytowych zakwalifikowanych do kategorii „wątpliwe” jako  

50 % podstawy tworzenia rezerw celowych, 

3) w zakresie ekspozycji kredytowych zakwalifikowanych do kategorii „stracone”, jako  

100 % podstawy tworzenia rezerw celowych. 

Korekty wartości kredytów dotyczą rozliczania w czasie prowizji i opłat związanych z udzielonym 

kredytem metodą efektywnej stopy procentowej (dane w tabelach w zł). 

Rezerwy na należności  
z tytułu kredytów,  

w tym: 

Stan  
na początek 

roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
rezerw 

Wykorzystanie 
rezerw 

 

Przeniesienia 
salda rezerw 

między 
sytuacjami 

kredytu 
Rozwiązanie 

rezerw 

Stan  
na  

koniec  
roku 

obrotowego 

Wymagany 
poziom rezerw na 

koniec roku 
obrotowego  
na podstawie  
art. 81 ust. 2  
pkt 8 litera c) 

Ustawy 

Należności normalne 
- sektor niefinansowy 

69 630,72 46 266,13 0,00 -11,16 42 181,36 73 704,33 73 700,80 

Należności pod 
obserwacją 

103,73 2 437,55 0,00 -2 378,22 143,05 20,01 20,02 

- sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- sektor niefinansowy 103,73 2 437,55 0,00 -2 378,22 143,05 20,01 20,02 

- sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności poniżej 
standardu 

131,02 235,38 0,00 2 241,91 2 572,22 36,09 36,09 

- sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- sektor niefinansowy 131,02 235,38 0,00 2 241,91 2 572,22 36,09 36,09 

- sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności wątpliwe 605,05 930,06 0,00 -436,31 616,38 482,42 482,41 

- sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- sektor niefinansowy 605,05 930,06 0,00 - 436,31 616,38 482,42 482,41 

- sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności stracone 812 158,96 264 725,85 10 768,88 583,93 94 456,59 972 243,27 972 243,27 

- sektor finansowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- sektor niefinansowy 812 158,96 264 725,85 10 768,88 583,93 94 456,59 972 243,27 972 243,27 

- sektor budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Korekty wartości Stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku 

Prowizja ESP 845 892,60 317 469,36 337 133,94 826 228,02 

 

  

VI Ryzyko rezydualne 

1. Stosowane w Banku procedury dotyczące wyceny i zarządzania zabezpieczeniami ekspozycji 

kredytowych wraz z opisem głównych rodzajów zabezpieczeń przyjmowanych przez Bank zawarte 

są w „Instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym  

w Aleksandrowie Łódzkim”, która stanowi załącznik do niniejszej Informacji. 

2. Całkowita wartość ekspozycji przed i po zastosowaniu technik redukcji ryzyka kredytowego dla 

każdej klasy ryzyka wg stanu na 31.12.2019 roku. 

Klasy ekspozycji 

kredytowych 

Wartość ekspozycji 

kredytowej przed 

zastosowaniem metod 

redukcji ryzyka 

Wartość stosowanej 

redukcji ryzyka 

Wartość ekspozycji 

kredytowej po 

zastosowaniu metod 

redukcji ryzyka 

Rządy i banki centralne 31 426 162,-  0,- 31 426 162,-  

Przedsiębiorstwa 10 792 954,- 0,- 10 792 954,- 

 

3. Ogólna wartość ekspozycji zabezpieczonych uznanymi finansowymi zabezpieczeniami oraz 

gwarancjami lub kredytowymi instrumentami pochodnymi do wysokości kwoty zabezpieczonej wg 

stanu na 31.12.2019 roku.  

Bank posiada ekspozycje zabezpieczone kaucjami oraz gwarancjami BGK, których wartość na 

koniec 2019 roku wyniosła łącznie 200 000,00 zł. 

VII  Ryzyko kredytowe kontrahenta 

W związku z charakterem działania Banku i brakiem portfela handlowego nie występuje. 

 

VIII   Ryzyko kredytowe do wyliczania kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem 

Bank nie posiada w portfelu ekspozycji podlegających ocenie zewnętrznych instytucji oceny 

wiarygodności kredytowej i agencji kredytów eksportowych. 
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IX   Ekspozycje kapitałowe nieuwzględnione w portfelu handlowym 

1. Podział ekspozycji ze względu na cel nabycia (zyski kapitałowe, przyczyny strategiczne) według 

stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawia poniższe zestawienie. 

 

Lp. Rodzaj ekspozycji 
Kwota ekspozycji 

zakupionych ze względu  
na zyski kapitałowe 

Kwota ekspozycji 
zakupionych ze względu  

na przyjętą strategię 
 (w zł) 

1. Akcje banku zrzeszającego BPS S.A. - 1 239 997,80 

2. 
Udział członkowski w Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Aleksandrowie Łódzkim 

- 100,00 

3. MACIF Życie TUW - 250,00 

4. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. - 4 980,00 

5. Centrum Technologii Płatniczych IT CARD - 14 718,27 

RAZEM - 1 260 046,07 

 

Ekspozycje kapitałowe zaliczane są do finansowego majątku trwałego Banku. Wyceniane są 

według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktywa finansowe 

dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi 

się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, do momentu wyłączenia aktywów finansowych z bilansu,  

w którym skumulowane skutki zmian wartości godziwej ujęte w kapitale (funduszu) z aktualizacji 

wyceny Bank ujmuje odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych. W okresie 2019 roku nie 

zostały dokonane żadne zmiany praktyk mających wpływ na wycenę. 

 

2. Zestawienie papierów wartościowych notowanych na giełdzie według stanu na dzień  

31.12.2019 roku. 

 

Wymienione w pkt. 1 papiery wartościowe nie są notowane na giełdzie. Akcje Centrum Finansowego 

Banku BPS S.A. notowane są na alternatywnym rynku NewConnect. 

 

3. Rodzaje, charakter i kwoty ekspozycji w kapitałowych papierach wartościowych. 

 

Rodzaj i charakter ekspozycji Kwota ekspozycji (w zł) 

Papiery notowane na giełdzie - 

Odpowiednio zdywersyfikowane portfele papierów wartościowych 
niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym kapitałowych 
papierów wartościowych 

1 259 696,07 

Inne ekspozycje 350,00 
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4. Zrealizowane zyski lub straty ze sprzedaży i likwidacji w ujęciu skumulowanym w danym okresie. 

 

W 2019 roku nie zrealizowano zysków lub strat ze sprzedaży i likwidacji ekspozycji kapitałowych 

nieuwzględnionych w portfelu handlowym. 

 

5. Kwota ogółem niezrealizowanych zysków i strat, łączne niezrealizowane zyski i straty  

z przeszacowania oraz inne pozycje o podobnym charakterze zaliczone do funduszy 

podstawowych lub uzupełniających. 

 

Na koniec 2019 roku kwota ogółem niezrealizowanych strat wynosi 10 020,00 zł, a kwota ogółem 

niezrealizowanych zysków wynosi 0,00 zł. Łączne niezrealizowane straty zaliczone do funduszy 

podstawowych wynoszą 8 116,20 zł. 

X   Ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego 

1. Omówienie charakteru ryzyka stopy procentowej obciążającego Bank, podstawowe założenia 

dotyczące ryzyka stopy procentowej: 

 

Ryzyko stóp procentowych Banku wynika z nieoczekiwanych zmian stóp rynkowych, od których 

uzależnione jest oprocentowanie aktywów i pasywów Banku. Zmiany te wpływają, więc bezpośrednio 

na wysokość przychodów, kosztów i w konsekwencji na wynik odsetkowy. Ryzyko to jest w sposób 

naturalny wpisane w działalność operacyjną Banku. Ryzykiem jest jednak nie sama zmiana stóp 

procentowych w przyszłości, ale zmiana, która jest trudna obecnie do przewidzenia. 

Badaniem ryzyka stopy procentowej obejmuje się wpływ zmian rynkowych stóp procentowych 

(np. stopy redyskonta weksli NBP, oprocentowania bonów skarbowych o różnych terminach wykupu, 

WIBOR) na oprocentowanie aktywów i pasywów Banku i związaną z tym zmianę rozpiętości 

oprocentowania. Poza rozpiętością oprocentowania pomiędzy aktywami i pasywami Banku, ważna jest 

także wzajemna relacja aktywów i pasywów bezpośrednio wrażliwych na zmianę stóp rynkowych  

– to jest takich, których oprocentowanie zmienia się wraz ze zmianą wielkości tych stóp.  

W nomenklaturze bankowej są to aktywa i pasywa zmienne lub wrażliwe. Jednakże nie tylko aktywa  

i pasywa zmienne podatne są na zmianę stóp rynkowych – aktywa i pasywa o stałej stopie procentowej, 

tj. stopie nieulegającej zmianie w czasie umownym, także przeszacowują się, czyli zmieniają 

oprocentowanie, w terminach zapadalności i wymagalności, odnawiając się na kolejne okresy umowne. 
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2. Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z miesięczną częstotliwością. Wyniki pomiaru 

wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są:  

1) raz na miesiąc Zarządowi Banku, 

2) raz na kwartał Radzie Nadzorczej Banku. 

3. Wyniki testu wpływu szokowej zmiany stóp procentowych na dzień 31.12.2019 r. 

Zmiana wyniku odsetkowego na dzień 31.12.2019 r., jako miara stosowana do oceny skutków 

szokowych spadków lub wzrostów stóp procentowych, łącznie dla wszystkich walut, przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Szacunki zmiany wartości ekonomicznej kapitału wobec nagłego, równoległego przesunięcia krzywej 

dochodowości w różnych wariantach zmienności stóp procentowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

przedstawia poniższa tabela. 

 
 

XI   Ryzyko operacyjne 

1. Informacja o sumie strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanej w 2019 r. 

 

Suma strat z tytułu ryzyka operacyjnego w 2019 r. ukształtowała się na poziomie 93 791,03 zł.  

W poniższej tabeli przedstawiono sumę strat brutto z podziałem na klasy zdarzeń zgodnie  

z załącznikiem nr 1 Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach. 

wyszczególnienie (w tys. zł)

kapitał 

własny          

Tier 1+Tier 2

zmiana 

kapitału 

własnego

% zmiana 

kapitału 

własnego

wzrost stóp o 25 pb. 22,22 0,17%

spadek stóp o 25 pb. -22,22 -0,17%

wzrost stóp o 100 pb. 88,89 0,66%

spadek stóp o 100 pb. -88,89 -0,66%

wzrost stóp o 200 pb. 177,77 1,32%

spadek stóp o 200 pb. -177,77 -1,32%

13 459,01

Zmiana wyniku odsetkowego na skutek równoległych zmian rynkowych stóp procentowych wzrost stóp spadek stóp 

o 0,25pp. 25,14 -208,93 

o 0,50pp. 50,28 -479,23 

o 1,00pp. 100,55 -1 123,65 

o 2,00pp. 201,11 -2 624,17 

o 3,00pp. 301,66 -4 270,35 
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Lp. Klasa zdarzeń 

Suma strat brutto z tytułu ryzyka 

operacyjnego w 2019 r.  

wg klas zdarzeń 

1. Oszustwa wewnętrzne 0,00 zł 

2. Oszustwa zewnętrzne 3 169,11 zł 

3. 
Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwo 

w miejscu pracy 
63 055,83 zł 

4. Klienci, produkty i praktyki operacyjne 0,00 zł 

5. Szkody związane z aktywami rzeczowymi 16 148,22 zł 

6. Zakłócenia działalności banku i awarie systemów 2 748,49 zł 

7. 
Wykonanie transakcji, dostawa  

i zarządzanie procesami operacyjnymi 
8 669,37 zł 

Suma strat z tytułu ryzyka operacyjnego w 2019 93 781,03 zł 

 

 

 Zdarzenia z tytułu ryzyka operacyjnego dotyczące klasy „zasady dotyczące zatrudnienia oraz 

bezpieczeństwo w miejscu pracy” oraz „szkody związane z aktywami rzeczowymi” charakteryzują 

się niską stratą i niską częstotliwością występowania, w związku z czym nie stanowią zagrożenia  

dla funkcjonowania Banku. Występują one sporadycznie i nie trzeba stosować narzędzi redukcji 

ryzyka.  

 W 2019 r. w Banku wystąpiły, również incydenty zakwalifikowane do grupy o niskiej stracie  

i wysokiej częstotliwości występowania, są to m.in.: „wprowadzenie do systemu, wykonywanie, 

rozliczanie i obsługa transakcji”” oraz „zakłócenia działalności banku i awarie systemów”.  

Zdarzeń tych Bank nie traktuje jako istotnych, ponieważ nie stanowią zagrożenia dla działalności 

Banku ze względu na niskie straty. 

2. Informacje o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w 2019 r. 

 

W 2019 r. Bank nie uznał żadnego ze zdarzeń operacyjnych za szczególnie wyróżniające się. 

 
 

XII Informacje dotyczące polityki i praktyk Banku w zakresie wynagrodzeń pracowników, 

których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka 

Celem polityki wynagradzania Banku jest adekwatne wynagradzanie pracowników, w tym członków 

Zarządu, za wykonaną pracę oraz motywowanie ich do osiągania wysokich wyników oraz realizacji 

celów strategicznych Banku. 
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1. Informacje dotyczące procesu decyzyjnego 

 

Polityka wynagrodzeń Banku realizowana jest z uwzględnieniem wielkości, ryzyk związanych 

z działalnością wewnętrzną, a także zakresu i stopnia złożoności działalności prowadzonej przez Bank. 

Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma 

istotny wpływ na profil ryzyka w Banku - stosowane przez Bank w 2019 roku, określone zostały w: 

 Polityce zmiennych składników wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim przyjętej 

uchwałą Zarządu 1/O/21/2019 oraz zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą uchwałą 

1/10/RN/2019 - obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. 

 

Pozostałe elementy związane z wypłatą zmiennych składników wynagrodzeń w Banku regulują:  

 Zasady wyłaniania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku; 

 Szczegółowe zasady oceny efektów pracy pracowników, będących członkami Zarządu; 

i także podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. 

 

W procesie ustalania zasad Polityki czynny udział brali członkowie Zarządu Banku oraz Rady 

Nadzorczej, nie korzystano natomiast z pomocy konsultanta zewnętrznego. 

 

W procesie ustalania listy pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil 

ryzyka w Banku, przeanalizowano rolę oraz zakres odpowiedzialności osób zajmujących stanowiska 

kierownicze w Banku, o których mowa w § 24 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz 

szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, w świetle kluczowych rodzajów ryzyka 

występujących w Banku i wpływu na jego profil. Z uwagi na skalę i rodzaj działalności, zgodnie 

z zasadą proporcjonalności dla celów polityki zmiennych składników wynagrodzeń za ww. osoby 

w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim uznani zostali Członkowie Zarządu Banku. 

 

Odpowiedzialność poszczególnych podmiotów w procesie tworzenia polityki oraz jej realizacji: 

 

1) Rada Nadzorcza: 

a) zatwierdza Politykę po jej uchwaleniu przez Zarząd Banku, 

b) dokonuje raz w roku przeglądu Polityki, w zakresie zasad przyznawania i wypłaty zmiennych 

składników wynagrodzeń, 

c) zapoznaje się i zatwierdza raport ZZiKW z przeglądu wdrożenia i stosowania Polityki, 

d) wyznacza cele finansowe i niefinansowe osób zajmujących stanowiska kierownicze, 

e) dokonuje oceny efektów pracy członków Zarządu, 

f) dokonuje monitoringu poziomu wynagrodzenia zmiennego. 

 

2) Zarząd: 

a) odpowiada za opracowanie, wdrożenie Polityki oraz coroczny przegląd, 

b) dokonuje przeglądu i aktualizacji listy stanowisk kierowniczych. 

 

3) Zespół Zgodności i Kontroli Wewnętrznej: 

a) dokonuje przeglądu wdrożenia i stosowania Polityki i sporządza stosowny raport, który 

przedstawia Radzie Nadzorczej. 

 



Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2019 roku 

___________________________________________________________________________ 

 30 

W Banku nie został powołany Komitet ds. Wynagrodzeń. 

 

Przyjęta przez Bank strategia wynagradzania osób objętych polityką zmiennych wynagrodzeń zakłada 

zróżnicowanie wynagrodzenia poszczególnych pracowników na podstawie kryteriów finansowych 

i niefinansowych, takich jak podejście do podejmowania ryzyka i wykonanie wyniku finansowego, 

w celu odzwierciedlenia ich obecnego lub przyszłego wkładu pracy oraz w celu uzupełnienia 

mechanizmów skutecznej kontroli ryzyka poprzez ograniczenie motywacji do nadmiernego ryzyka dla 

Banku i jego działalności oraz poprzez nagradzanie przemyślanej równowagi pomiędzy ryzykiem 

a stopą zwrotu. 

Zgodnie z tą strategią wypłata wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona zarówno od 

krótkoterminowej jak i długoterminowej oceny indywidualnych wyników oraz wyników finansowych 

Banku. 

Ocena efektów pracy odbywa się na podstawie ostatnich trzech lat, a w przypadku osób zatrudnionych 

krócej niż trzy lata przy dokonywaniu oceny uwzględnia się dane od momentu nawiązania stosunku 

pracy. 

 

2. Informacje dotyczące powiązania między wynagrodzeniem a wynikami oraz cech 

charakterystycznych systemu wynagrodzeń 

Na system wynagrodzeń w Banku składają się składniki stałe i zmienne. Do składników zmiennych 

zalicza się premie roczną. 

Wynagrodzenia przyznawane w Banku mają charakter wyłącznie pieniężny. 

Podstawę kształtowania polityki wynagrodzeń Banku stanowi wynagrodzenie zasadnicze. 

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy członków Zarządu 

z uwzględnieniem wyników całego Banku. 

Przyjęto, że wynagrodzenia zależne od wyników kształtują się w oparciu: 

1) kryteria finansowe: 

a) wykonanie wyniku finansowego brutto; 

2) kryteria niefinansowe: 

a) działanie w ramach ustalonego przez Radę Nadzorczą akceptowalnego poziomu apetytu 

na ryzyko; 

b) poziom wskaźnika C/I. 

 

Wyniki Banku przyjmowane na potrzeby naliczenia i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia, 

uwzględniają koszt ryzyka Banku, koszt kapitału i ryzyka płynności w perspektywie długoterminowej. 

 

Podsumowując ocena wyników dla celów zmiennych składników wynagrodzeń zgodnie z założeniami 

opiera się na ocenie efektywności z dłuższego okresu i nie ma na celu premiowania wyłącznie bieżących 

wyników finansowych, a uwzględnienie bezpieczeństwa i stabilności działalności w okresach 

przyszłych. 
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3. Stosunek stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych 

 

Polityka ustala maksymalny poziom składników zmiennych w relacji procentowej do stałego składnika. 

W zależności od wysokości oceny efektów pracy premia stanowi 0% lub 10% rocznego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

 

Wysokość wynagrodzenia zmiennego nie jest gwarantowana i pracownik, którego działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, nie nabywa do niego prawa. 

Warunkiem nabycia uprawnień jest spełnienie warunków dotyczących zatrudnienia w Banku w danym 

roku, wyników Banku oraz indywidualnych wyników prac. 

Weryfikacja realizacji celów i osiągniętych wyników w okresie oceny przez członków Zarządu jest 

dokonywana przez Radę Nadzorczą zgodnie z dokumentem Szczegółowe zasady oceny efektów pracy 

pracowników, będących członkami Zarządu. 

 

4. Informacje w zakresie kryteriów dotyczących osiąganych wyników, stanowiących 

podstawę uprawnień do akcji, opcji na akcje i innych świadczeń niepieniężnych 

 

Na mocy § 29 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu 

zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania 

kapitału wewnętrznego w bankach, Polityka Banku uwzględnia formę prawną w jakiej Bank działa, rozmiar 

działalności Banku, ryzyko związane z prowadzoną działalnością, wewnętrzną organizację oraz 

charakter, zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności, stosując zasadę proporcjonalności.  

 

W myśl tej zasady Bank nie prowadzi polityki dotyczącej składników wynagrodzenia zmiennego 

w postaci akcji, opcji na akcje, ani odpowiadających im instrumentów w postaci świadczeń 

niepieniężnych. 

 

5. Zbiorcze informacje ilościowe na temat wynagrodzeń członków Zarządu Banku 

 

Przedmiotowa analiza obejmuje wszystkie osoby zajmujące stanowiska - mające istotny wpływ na profil 

ryzyka Banku – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Banku 

Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim, tj. Członków Zarządu. 

 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego w 2019 r. z podziałem na wynagrodzenie stałe oraz zmienne (w tys. zł.). 

 
Liczba 

osób 
Wynagrodzenie stałe 

Wynagrodzenie 

zmienne 

Wynagrodzenie 

całkowite 

(stałe + zmienne) 

Członkowie Zarządu 3 376,4 28,1 404,5 

 

Wysokość wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w 2019 r. (w tys. zł.). 

 
Liczba 

osób 

Wynagrodzenie 

zmienne 

nieodroczone 

Wynagrodzenie 

zmienne odroczone 

(część już 

przyznana) 

Wynagrodzenie 

zmienne odroczone 

(część jeszcze 

nieprzyznana) 

Członkowie Zarządu 3 14,4 13,7 20,5 
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wykonano płatności związanych z podjęciem, ani zakończeniem 

stosunku zatrudnienia, a tym samym z wypłatą odprawy. 

 

XIII   Wymogi kapitałowe na kwoty ekspozycji sekurytyzacyjnych ważone ryzykiem  

 

Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów. 

 

XIV Wskaźnik dźwigni finansowej 

1. Wskaźnik dźwigni określony w rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych – 

formularz do celów ujawniania informacji 

Dzień odniesienia  31.12.2019 

Nazwa podmiotu  Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim 

Poziom stosowania  indywidualny 

 
 
 

Tabela LRSum: Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji 
wskaźnika dźwigni 

    Kwota mająca 
zastosowanie 

1 Aktywa razem według opublikowanych sprawozdań finansowych 196 706 550,- 

2 Korekta z tytułu jednostek objętych konsolidacją na potrzeby rachunkowości, ale 
nieobjętych zakresem konsolidacji regulacyjnej 

brak 

3 (Korekta z tytułu aktywów powierniczych ujętych w bilansie zgodnie z mającymi 
zastosowanie standardami rachunkowości, ale wykluczonych z miary ekspozycji 
całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni zgodnie z art. 429 ust. 13 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013) 

brak 

4 Korekta z tytułu instrumentów pochodnych brak 

5 Korekta z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFT) brak 

6 Korekta z tytułu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja na kwoty ekwiwalentu 
kredytowego ekspozycji pozabilansowych) 

4 265 945,- 

EU-6a (Korekta z tytułu ekspozycji wewnątrz grupy wykluczonych z miary ekspozycji 
całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni zgodnie z art. 429 ust. 7 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013) 

Brak 

EU-6b (Korekta z tytułu ekspozycji wykluczonych z miary ekspozycji całkowitej składającej 
się na wskaźnik dźwigni zgodnie z art. 429 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 
575/2013) 

Brak 

7 Inne korekty 45 163,- 

8 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 200 927 332,- 
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Tabela LRCom: Wspólne ujawnienie wskaźnika dźwigni 

    Ekspozycje 
wskaźnika 

dźwigni 
określone  

w 
rozporządzeniu  

w sprawie 
wymogów 

kapitałowych 

Ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych i transakcji finansowanych  
z użyciem papierów wartościowych) 

1 Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji 
finansowanych z użyciem papierów wartościowych i aktywów powierniczych, ale z 
uwzględnieniem zabezpieczenia) 

196 717 958,- 

2 (Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I)  

3 Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, 
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i aktywów 
powierniczych) (suma wierszy 1 i 2) 

196 717 958,- 

Ekspozycje z tytułu instrumentów pochodnych 

4 Koszt odtworzenia związany z wszystkimi transakcjami na instrumentach 
pochodnych (tj. z pominięciem kwalifikującego się zmiennego depozytu 
zabezpieczającego w gotówce) 

  

5 Kwoty narzutu w odniesieniu do potencjalnej przyszłej ekspozycji związanej 
z wszystkimi transakcjami na instrumentach pochodnych (metoda wyceny według 
wartości rynkowej) 

  

EU-5a Ekspozycja obliczona według metody wyceny pierwotnej ekspozycji   

6 Ubruttowienie zapewnionego zabezpieczenia instrumentów pochodnych, jeżeli 
odliczono je od aktywów bilansowych zgodnie z mającymi zastosowanie 
standardami rachunkowości 

  

7 (Odliczenia aktywów wierzytelności w odniesieniu do zmiennego depozytu 
zabezpieczającego w gotówce zapewnionego w transakcjach na instrumentach 
pochodnych) 

  

8 (Wyłączone ekspozycje z tytułu transakcji rozliczanych za pośrednictwem klienta w 
odniesieniu do składnika rozliczanego z kontrahentem centralnym) 

  

9 Skorygowana skuteczna wartość nominalna wystawionych kredytowych 
instrumentów pochodnych 

  

10 (Skorygowana skuteczna wartość nominalna kompensat i odliczeń narzutów w 
odniesieniu do wystawionych kredytowych instrumentów pochodnych) 

  

11 Całkowite ekspozycje z tytułu instrumentów pochodnych (suma wierszy 4–
10) 

  

Ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 

12 Aktywa z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych brutto 
(bez uwzględnienia kompensowania), po korekcie z tytułu transakcji księgowych 
dotyczących sprzedaży 

  

13 (Skompensowane kwoty zobowiązań gotówkowych i wierzytelności gotówkowych w 
odniesieniu do aktywów z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych brutto) 

  

14 Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta w odniesieniu do aktywów z tytułu 
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych 

  

EU-14a Odstępstwo dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych:   
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Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta zgodnie z art. 429b ust. 4 i art. 222 
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 

15 Ekspozycje z tytułu transakcji zawieranych poprzez pośrednika   

EU-15a (Wyłączone ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych rozliczanych za pośrednictwem klienta w odniesieniu do składnika 
rozliczanego z kontrahentem centralnym) 

  

16 Całkowite ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z użyciem papierów 
wartościowych (suma wierszy 12–15a) 

  

Inne ekspozycje pozabilansowe 

17 Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto 9 162 307,- 

18 (Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego) -4 896 362,- 

19 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17 i 18) 4 265 945,- 

Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429 ust. 7 i 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (bilansowe 
i pozabilansowe) 

EU-19a (Wyłączenie ekspozycji wewnątrz grupy (na zasadzie nieskonsolidowanej) zgodnie z 
art. 429 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (bilansowych i pozabilansowych)) 

  

EU-19b (Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 
(bilansowe i pozabilansowe)) 

  

Kapitał i miara ekspozycji całkowitej 

20 Kapitał Tier I 13 459 037,- 

21 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni (suma 

wierszy 3, 11, 16, 19, EU-19a i EU-19b) 
200 983 903,- 

Wskaźnik dźwigni 

22 Wskaźnik dźwigni 6,70% 

Wybór przepisów przejściowych i kwota wyłączonych pozycji powierniczych 

EU-23 Wybór przepisów przejściowych na potrzeby określenia miary kapitału Art. 499 ust. 2b 

EU-24 Kwota wyłączonych pozycji powierniczych zgodnie z art. 429 ust. 11 rozporządzenia 
(UE) nr 575/2013 

  

 

 
Tabela LRSpl: Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, 

transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych) 

    Ekspozycje wskaźnika dźwigni 
określone w rozporządzeniu w 

sprawie wymogów kapitałowych 

EU-1 Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem 
instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych i ekspozycji 
wyłączonych), w tym: 

196 717 958 

EU-2 Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego  

EU-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego, w tym: 196 717 958 

EU-4 Obligacje zabezpieczone  

EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa 31 426 162 

EU-6 Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, wielostronnych 
banków rozwoju, organizacji międzynarodowych i 
podmiotów sektora publicznego, których nie traktuje się jak 
państwa 

34 955 417 

EU-7 Instytucje 46 141 756 
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EU-8 Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 30 223 057 

EU-9 Ekspozycje detaliczne 28 442 688 

EU-10 Przedsiębiorstwa 10 792 954 

EU-11 Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania 307 024 

EU-12 Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne i inne 
aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego) 

14 128 900 

 

 

Tabela LRQua: Pola na tekst o dowolnym formacie do celów ujawniania informacji 

jakościowych 

  Kolumna 

  Dowolny format 

Wiersz   

1 Opis procedur stosowanych w celu zarządzania ryzykiem nadmiernej 
dźwigni finansowej 

  

2 Opis czynników, które miały wpływ na wskaźnik dźwigni w okresie, 
którego dotyczy ujawniony wskaźnik dźwigni 

Wzrost wartości wskaźnika z 
6,42 na 6,70  
Wzrost miary ekspozycji całkowitej 
o 952 642,- przy jednoczesny 
wzroście kapitału Tier I tylko o 
606 562,- 

 

XV Ujawnianie informacji z zakresu ryzyka płynności 

1. Urealniona luka płynności wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

 

 

 

A'vista

 stan na dzień

2019-12-31

1
Aktyw ogółem wg 

terminów zapadalności
206 694 819,92 13 193 870,63 30 515 379,39 21 927 894,88 9 084 500,53 7 215 125,13 27 360 752,35 29 347 064,90 17 268 757,80 25 367 916,40 14 877 932,63 10 535 625,28

2
Pasywa ogółem wg 

terminów wymagalności
200 899 513,37 68 454 794,31 10 031 734,65 8 745 660,27 9 864 812,36 9 313 282,92 16 130 753,84 17 914 700,47 14 614 351,78 13 550 592,31 10 222 515,17 22 056 315,29

3 -55 260 923,68 20 483 644,74 13 182 234,61 -780 311,83 -2 098 157,79 11 229 998,51 11 432 364,43 2 654 406,02 11 817 324,09 4 655 417,46 -11 520 690,01

4 -55 260 923,68 -34 777 278,94 -21 595 044,33 -22 375 356,16 -24 473 513,95 -13 243 515,44 -1 811 151,01 843 255,01 12 660 579,11 17 315 996,56 5 795 306,55

5 0,19 3,04 2,51 0,92 0,77 1,70 1,64 1,18 1,87 1,46 0,48

6 0,19 0,56 0,75 0,77 0,77 0,89 0,99 1,01 1,08 1,10 1,03

7 -0,27 0,10 0,06 0,00 -0,01 0,05 0,06 0,013 0,06 0,023 -0,06

8 0,35 0,15 0,14 0,16 0,10 0,05 0,17 0,05 0,10 0,05 0,10

9 76,39% 66,07% 45,55% 2,36% 10,15% 108,66% 32,54% 25,68% 57,17% 45,05% 55,74%

powyżej 1 m-ca 

do 3 m-cy
Razem

Limit (warość bezwzględna)

Poziom wykorzystania limitu

Luka płynności skumulowana

Wskaźnik luki

Skumulowany wskaźnik luki

Względny współczynnik luki 

(luka płyności / aktywa ogółem)

powyżej 10 lat 

do 20 lat
powyżej 20 lat

powyżej 3 m-cy 

do 6 m-cy

powyżej 6 m-cy 

do 12 m-cy

powyżej 1 roku 

do 3 lat

powyżej 3 lat 

do 5 lat

powyżej 5 lat 

do 10 lat

Luka płynności

powyżej 1 dnia do 

7 dni

powyżej 7 dni 

do 1 m-ca
L.p. Wyszczególnienie
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2. Kalkulacja nadzorczych miar płynności na dzień sprawozdawczy wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

3. Poziom wskaźnika LCR w Banku wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

w zł

A1 43 212 395,83

A2 20 771 448,15

A3 17 190 333,91

A4 105 575 415,29

A5 9 862 752,39

A6 196 612 345,57

w zł

B1 13 459 005,19

Wartość 

minimalna
Wartość

M1
Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy 

płynności w aktywach ogółem ((A1+A2) / A6)
0,20 0,3254

M2
Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami 

własnymi (B1 / A5)
1,00 1,3646

* z uw zględnieniem korekt w ynikających z metodologii w yznaczania nadzorczych miar płynności

Aktywa o ograniczonej płynności

Aktywa niepłynne

Aktywa ogółem

Pasywa*

Fundusze własne pomniejszone o sumę wartości wymogów kapitałowych z 

tytułu ryzyka rynkowego i wymogu z tytułu ryzyka rozliczenia dostawy oraz 

ryzyka kontrahenta

Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym

Aktywa*

Podstawowa rezerwa płynności

Uzupełniająca rezerwa płynności

Miary płynności

2019-12-31

Aktywa płynne 36 835 165,50

Wypływy 31 563 679,06

Wpływy 7 990 795,39

Wypływy -Wpływy 23 572 883,67

LCR  = 1,56
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XVI Ujawnianie informacji nt. ekspozycji restrukturyzowanych, obsługiwanych 
i nieobsługiwanych 

 

 

 

Raport nr 1. Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych

a b c d e f g h

1 Kredyty i zaliczki 885 517 885 517 885 517

2 banki centralne

3 instytucje rządowe

4 instytucje kredytowe

5 inne instytucje finansowe

6 przedsiebiorstwa niefinansowe 869 440 869 440 869 440

7 gospodarstwa domowe 16 077 16 077 16 077

8 Dłużne papiery wartosciowe

9 Zobowiązania do udzielenia 

pożyczki

10 Łącznie 885 517 885 517 885 517

Zabezpieczenie i  gwarancje finansowe otrzymane 

z powodu inwestycji restrukturyzowanycvh

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna ekspozcyji, wobec 

których zastosowano środki restrukturyzacji

Obsługiwane 

ekspozycje 

restrukturyzowane

Nieobsługiwane ekspozycje restrukturyzowane 

Skumulowana utrata wartości, skumulowane 

ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu 

ryzka kredytowego i rezerw

obsługiwanych 

ekspozycji 

restrukturyzowanych

nieobsługiwanych 

ekspozycji 

restrukturyzowanych 

w tym zabezpieczenie i  

gwarancje finansowe otrzymane 

z powodu nieobsługiwanych 

ekspozycji, wobec których 

zastosowano środki 

restrukturyzacyjne

w tym ekspozycje, 

których dotyczy 

niewykonania 

zobowiązania

w tym ekspozycje 

z utratą wartości

Raport nr 2. Jakość kredytowa ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według liczby dni przeterminowania

a b c d e f g h i j k l

Nieprzeterminowane lub 

przeterminowania  dni

 ≤ 30 dni

Przetrem.

>30 dni ≤90 dni

Małe prawdopodobieństwo spłaty 

ekspozycji  nieprzeterminowanych 

albo przeterminowanych ≤90 dni

Przeterm.

 >90 dni    ≤180 dni

Przeterm.

 >180 dni    ≤1 rok

Przeterm.

 >1 rok   ≤5 lat

Przeterm.

 >powyżej 5 lat

Przeterm.

 >5lat ≤ 7 lat

Przetermin.

 >7lat 

w tym ekspozycje, 

których dotyczy 

niewykonanie 

zobowiązania

1 Kredyty i zaliczki 124 327 196 124 304 460 22 736 1 563 026 48 248 164 503 5 421 1 190 409 154 445

2 Banki centralne 

3 Instytucje 

rządowe

30 770 732 30 770 732

4 Instytucje 

kredytowe

29 626 024 29 626 024

5 Inne instytucje 

finansowe

861 871 861 871

6 Przedsiębiorstwa 

niefinansowe

17 867 542 17 867 362 180 869 997 285 133 869 579

7 w tym MSP 17 867 542 17 867 362 180 869 997 285 133 869 579

8 Gospodarstwa 

domowe

45 201 027 45 178 471 22 556 693 029 47 963 164 370 5 421 320 830 154 445

9 Dłużne papiery 

wartościowe

58 787 977 58 787 977

10 Banki centralne 30 297 507 30 297 507

11 Instytucje 

rządowe

4 184 685 4 184 685

12 Instytucje 

kredytowe

17 615 357 17 615 357

13 Inne instytucje 

finansowe

1 982 866 1 982 866

14 Przedsiębiorstwa 

niefinansowe

4 707 562 4 707 562

15 Ekspozycje 

pozabilansowe
16 Banki centralne 

17 Instytucje 

rządowe

18 Instytucje 

kredytowe
19 Inne instytucje 

finansowe
20 Przedsiebiorstwa 

niefinansowe

21 Gospodarstwa 

domowe

22 Łącznie 183 115 173 183 092 437 22 736 1 563 026 48 248 164 503 5 421 1 190 409 154 445

Wartość bilansowa brutto / kwota nominalna

Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane



Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2019 roku 

___________________________________________________________________________ 

 38 

 

 

Sporządzili: 

Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz: Anita Makarska Milena Kruk  

Zespół Sprawozdawczości i Analiz: Sylwia Stasinowska Jacek Orman Monika Szkudlarek 

Zespół Organizacyjno-Kadrowy Agnieszka Westwal   

Główny Księgowy: Monika Jaszczak   

 

  

 

Raport nr 3. Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz związane z nimi rezerwy

a b c d e f g h i j k l m n o

w tym 

etap 1

w tym 

etap 2

w tym 

etap 2

w tym 

etap 3

w tym 

etap 1

w tym 

etap 2

w tym 

etap 2

w tym 

etap 3

1 Kredyty i zaliczki 124 327 196 1 563 026 73 832 1 369 042 189 091

2 Banki centralne

3 Instytucje rządowe 30 770 732

4 Instytucje kredytowe 29 626 024

5 Inne instytucje finansowe 861 871

6 Przedsiebiorstwa niefinansowe 17 867 542 869 997 869 685

7 w tym MSP 17 867 542 869 997 869 685

8 Gospodarstwa domowe 45 201 027 693 029 73 832 499 357 189 091

9 Dłużne papiery wartościowe 58 787 977

10 Banki centralne 30 297 507

11 Instytucje rządowe 4 184 685

12 Instytucje kredytowe 17 615 357

13 Inne instytucje finansowe 1 982 866

14 Przedsiębiorstwa niefinansowe 4 707 562

15 Ekspozycje pozabilansowe 9 162 307

16 Banki centralne 

17 Instytucje rządowe
18 Instytucje kredytowe

19 Inne instytucje finansowe

20 Przedsiebiorstwa niefinansowe

21 Gospodarstwa domowe

22 Łącznie 192 277 480 1 563 026 73 832 1 369 042 189 091

Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka 

kredytowego i rezerw

Skumulowa

ne 

odpisania 

częściowe

Otrzymane zabezpieczenie 

i  gwarancje finansowe

Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane

Ekspozycje obsługiwane - skumulowana 

utrata wartości i  rezerwy

Ekspozycje nieobsługiwane - skumulowana utrata 

wartości, skumulowane ujemne zmiany wartości 

godziwej z powodu ryzyka kredytowego i rezerw
Z tytułu 

ekspozycji 

obsługiwanyc

h 

Z tytułu ekspozycji 

nieobsługiwanych 

Raport nr 4. Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie i postępowanie egzekucyjne

a b

Wartość w momencie początkowego ujęcia Skumulowane ujemne zmiany

1 Rzeczowe aktywa trwałe

2 Inne niż rzeczowe aktywa trwałe

3 Nieruchomości mieszkalne

4 Nieruchomosci komercyjne 504 933

5 Ruchomości (samochody, środki transportu, itp..)

6 Kapitał własny i instrumenty dłużne

7 Pozostałe

8 Łącznie 504 933

Zabezpieczenia uzyskane przez przejęcie
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Zatwierdził: 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim 

 

Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu    Prezes Zarządu 

    Mariusz Łabęcki           Agnieszka Kwiatkowska            Anna Ruszkowska 

 

 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 

Załącznik nr 2 Strategia zarządzania ryzykami trudnomierzalnymi 

Załącznik nr 3 Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym 

Załącznik nr 4 Polityka zarządzania ryzykiem koncentracji 

Załącznik nr 5 Polityka zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 

Załącznik nr 6 Polityka zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych 

hipotecznie 

Załącznik nr 7 Polityka zarządzania ryzykiem płynności 

Załącznik nr 8 Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej 

Załącznik nr 9 Polityka zarządzania ryzykiem walutowym 

Załącznik nr 10 Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym 

Załącznik nr 11 Polityka zarządzania zgodnością i ryzykiem braku zgodności 

Załącznik nr 12 Polityka w zakresie bancassurance 

Załącznik nr 13 Polityka zmiennych składników wynagrodzeń 

Załącznik nr 14 Polityka zarządzania ryzykiem biznesowym 

Załącznik nr 15 Instrukcja oceny adekwatności kapitałowej 

Załącznik nr 16 Instrukcja zarządzania ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem ryzyka 

koncentracji 

Załącznik nr 17 Instrukcja zarządzania ryzykiem koncentracji 
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Załącznik nr 18 Instrukcja zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych 

Załącznik nr 19 Instrukcja zarządzania ryzykiem ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie 

Załącznik nr 20 Instrukcja zarządzania ryzykiem płynności 

Załącznik nr 21 Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej 

Załącznik nr 22 Instrukcja zarządzania ryzykiem walutowym 

Załącznik nr 23 Instrukcja zarządzania ryzykiem operacyjnym 

Załącznik nr 24 Instrukcja zarządzania ryzykiem braku zgodności 

Załącznik nr 25 Instrukcja prawnych form zabezpieczenia wierzytelności 

Załącznik nr 26 Regulamin funkcjonowania Komórki ds. Zgodności 

Załącznik nr 27 Instrukcja zarządzania ryzykiem biznesowym 

Załącznik nr 28 Zasady wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko  
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Oświadczenie Zarządu 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Banku Spółdzielczym niniejszym oświadcza, że ustalenia opisane w 

Informacjach z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego  

w Aleksandrowie Łódzkim według stanu na dzień 31.12.2019 roku są adekwatne do stanu faktycznego, 

a stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii ryzyka 

Banku. 

 

 

Data  Imię i nazwisko  Stanowisko 

1. 20.07.2020 Anna Ruszkowska  Prezes Zarządu 

2. 20.07.2020 Agnieszka Kwiatkowska Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych 

3. 20.07.2020 Mariusz Łabęcki  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 

 


