Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału
Banku Spółdzielczego w Połczynie-Zdroju
według stanu na dzień 31.12.2017 roku

I. Informacje ogólne:
1. Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju, zwany dalej Bankiem, z siedzibą w PołczynieZdroju, ul. Ogrodowa 4, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym
dotyczące adekwatności kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2017 roku, zwany dalej
dniem sprawozdawczym.
2. W 2017 roku Bank prowadził działalność w ramach struktury organizacyjnej:
Centrala w Połczynie-Zdroju, Oddział w Drawsku Pomorskim, Punkty kasowe w
Połczynie-Zdroju i Drawsku Pomorskim oraz Filie w Ostrowicach i w Drawsku
Pomorskim.
3. Według stanu na dzień sprawozdawczy Bank nie posiadał udziałów w podmiotach
zależnych nie objętych konsolidacją.
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 wskaźnika bazowego w zakresie ryzyka operacyjnego.
2. Do podstawowych istotnych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się:
1) ryzyko kredytowe, w tym ryzyko rezydualne i ryzyko koncentracji,
2) ryzyko płynności i finansowania,
3) ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,
4) ryzyko operacyjne,
5) ryzyko braku zgodności.
Opis procesów raportowania i pomiaru ryzyka zawierają Instrukcje/ Zasady zarządzania
poszczególnymi ww. ryzykami stanowiącymi załączniki do niniejszej Informacji. Opis
przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego zawiera
„Instrukcja sporządzania informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w PołczynieZdroju”.
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Oświadczenie Zarządu na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem
w Banku zawiera opublikowana na stronie internetowej Banku Polityka przestrzegania
zasad ładu korporacyjnego.
W Banku funkcjonuje „Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku
Spółdzielczym w Połczynie-Zdroju”, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.
Ponadto w ramach Założeń do planu ekonomiczno-finansowego w Banku funkcjonują
polityki w zakresie zarządzania następującymi rodzajami ryzyka:
1) Polityka kredytowa
2) Polityka płynności
3) Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej
4) Polityka w zakresie ryzyka operacyjnego
5) Polityka zgodności
3. W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonuje Komórka Ryzyka, która na dzień
sprawozdawczy roku obejmowała swoim zakresem monitorowanie poszczególnych
rodzajów ryzyk oraz adekwatności kapitałowej. Informacje na temat metod, procesów,
technik redukcji ryzyka zawierają załączniki do niniejszej Informacji.
III. Fundusze własne:
1. Poniższe zestawienie przedstawia poziom poszczególnych pozycji funduszy własnych
Banku według stanu na dzień 31.12.2016 roku.
Stan na

Stan na

31.12.2017r.

31.12.2016r.

6.974

6.671

191

240

0

0

6.974

6.671

Kapitał Tier II bez pomniejszeń

0

0

Pomniejszenia Kapitału Tier II

0

0

Kapitał Tier II po korektach

0

0

I i Tier II z uwzględnieniem korekt)

6.974

6.671

Łączny wskaźnik kapitałowy

16,71

16,14

Wskaźnik kapitału Tier1

16,71

16,14

Rodzaj funduszu
Kapitał Tier I bez pomniejszeń
W tym Fundusz udziałowy
Pomniejszenia kapitału Tier I
Kapitał Tier I po korektach

Razem fundusze własne (suma kapitału Tier
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Szczegółowe pozycje kapitału zawiera załącznik do niniejszej informacji opracowany na
podstawie załącznika nr 6 do Rozporządzenia 1423/2013 Parlamentu Europejskiego z dnia 20
grudnia 2013 r.
3. Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów.
IV Adekwatność kapitałowa
1. Metody wyliczania ekspozycji na ryzyko oraz wymogów kapitałowych minimalnych i
wewnętrznych

zawiera

„Instrukcja

oceny adekwatności

kapitałowej

w

Banku

Spółdzielczym w Połczynie-Zdroju” stanowiąca załącznik do niniejszej Informacji.
2. Poniższa tabela przedstawia kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem dla
każdej z kategorii ekspozycji.
Stan na dzień
Lp.

Wyszczególnienie

31.12.2017 r.
w tys. zł

1.

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków

0

centralnych
2.

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz

17

lokalnych
3.

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

185.108

4.

Ekspozycje wobec instytucji

536.664

5.

Ekspozycje wobec przedsiębiorców

135.533

6.

Ekspozycje detaliczne

176.156

7.

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na

1.726.788

nieruchomościach
8.

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

0

9.

Ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa lub udziałów w

0

instytucjach zbiorowego inwestowania
10.

Ekspozycje kapitałowe

11.

Inne ekspozycje

140.903

12.

Ekspozycje pozabilansowe

59.857

0

RAZEM

2.962.774

3. Poniższe zestawienie przedstawia poziom minimalnych wymogów kapitałowych na
poszczególne rodzaje ryzyka:
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Wyszczególnienie

Lp

Kwota

1.

ryzyko kredytowe

2.963

2.

ryzyko rynkowe (walutowe)

3.

przekroczenie progu koncentracji zaangażowań w podmioty spoza

0
0

sektora finansowego
4.

ryzyko operacyjne

375
RAZEM

3.338

4. Poniższe zestawienie przedstawia poziom wewnętrznych wymogów kapitałowych na
poszczególne rodzaje ryzyka.
Wyszczególnienie

Kwota

1. ryzyko płynności

0

2. ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej

0

3. ryzyko koncentracji zaangażowań

0

4. ryzyko kapitałowe

0
RAZEM

0

V Ryzyko kredytowe
1. Według

stanu

na

dzień

sprawozdawczy

Bank

stosował

definicje

należności

przeterminowanych, zagrożonych oraz metody ustalania korekt wartości i rezerw w
oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji ekspozycji
kredytowych oraz tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe.
2. Bank w swoich analizach nie uwzględnia ryzyka geograficznego, ponieważ Bank
funkcjonuje na terenie jednego obszaru geograficznego, określonego w Statucie Banku,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
3. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień
sprawozdawczy, bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego oraz
średnią kwotę ekspozycji w okresie od 31.12.2016 roku do 31.12.2017 roku w podziale na
kategorie przedstawia poniższe zestawienie:
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Wyszczególnienie

Lp.

Stan na dzień

Średnia kwota w

31.12.2017 r.

okresie od 31.12.2016 r.

w tys. zł

do 31.12.2017 r.

1.

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

329.039

311.841

2.

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz

110.331

38.682

lokalnych
3.

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

2.313.849

2.168.303

4.

Ekspozycje wobec instytucji

26.340.315

25.537.284

5.

Ekspozycje wobec przedsiębiorców

2.223.603

2.312.237

6.

Ekspozycje detaliczne

3.853.438

4.229.975

7.

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

28.330.299

27.963.465

8.

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

0

0

9.

Ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa lub udziałów w

0

0

0

0

instytucjach zbiorowego inwestowania
10.

Ekspozycje kapitałowe

11.

Inne ekspozycje

6.417.349

5.479.531

12.

Ekspozycje pozabilansowe

1.005.165

846.241

70.923.388

68.887.559

RAZEM

Bank przyjmuje, iż kategorie ekspozycji, które stanowią więcej niż 20% portfela kredytowego
wyznaczają istotne kategorie ekspozycji.
4. Struktura zaangażowania Banku wobec poszczególnych sektorów w rozbiciu na kategorie
klasyfikacji ekspozycji.
4.1.Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta
według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1.

Typ kontrahenta
Banki

Wartość w zł
0

Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
2.

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
Należności normalne

483.920,00
483.920,00

Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
3.

Pomocnicze instytucje finansowe

0

Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
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4.

Instytucje ubezpieczeniowe

0

Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Razem zaangażowanie w sektorze finansowym

483.920,00

Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego według typu kontrahenta
według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1.

Typ kontrahenta

Wartość w zł

Przedsiębiorstwa i spółki państwowe

0

Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
2.

Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie
Należności normalne

11.533.296,44
11.533.296,44

Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
3.

Przedsiębiorcy indywidualni
Należności normalne

4.758.225,05
4.754.552,63

Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
4.

Osoby prywatne
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone

5.

Rolnicy indywidualni
Należności normalne

3.672,42
8.931.924,20
8.873.816,79
3.413,33
54.694,08
8.933.574,21
8.933.574,21

Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw

2.591.745,76

domowych
Należności normalne

2.591.745,76

Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym

4.3

36.748.765,66

Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu na kategorie
należności według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela.
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Wyszczególnienie

Wartość w zł

Należności normalne

110.829,00

Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym

110.829,00

Strukturę zaangażowania Banku w poszczególnych branżach w rozbiciu na kategorie

4.4

należności według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:
Branże

Lp.
1.

Wartość w zł

Rolnictwo, poza działami specjalnymi produkcji

8.933.574,21

Należności normalne

8.933.574,21

Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
2.

Działalność usługowa, pozostała

7.808.228,62

Należności normalne

7.808.228,62

Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
3.

Inne (Pozostałe)

19.322.992,92

Należności normalne

19.945.183,00
3.413,33

Należności pod obserwacją
Należności zagrożone

58.366,50

Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym

36.748.765,66

5. Strukturę ekspozycji według okresów zapadalności w podziale na istotne kategorie
należności według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:
Przez istotną kategorię rozumie się kategorię, która stanowi minimum 20% udziału w obligu
kredytowym.
Istotne
kategorie

1-30 dni
a’vista

1-3

3-6

m-cy

m-cy

6-12 m-cy

1-3

3-5

lat

lat

5-10 lat

10-20 lat

powyżej 20
lat

należności
Ekspozycje

26.779,04

89.226,63

1.435.964,18

522.071,59

1.179.888,73

1.876.264,12

4.734.089,00

5.017.160,86

3.242.949,58

552.448,85

4.896,74

28.736,66

66.253,01

102.861,37

157.022,39

231.577,81

357.886,92

172.433,96

224.090,07

160.833,14

Inne

8.736,32

221.347,78

319.609,79

3.124.708,61

3.818.203,13

2.024.601,46

2.681.737,77

2.832.236,87

1.823.518,51

-

RAZEM

40.412,10

339.311,07

1.821.556,98

3.749.641,57

5.155.114,25

4.132.443,39

7.773.713,69

8.021.831,69

5.290.558,16

713.281,99

zabezpieczone
hipotekami na
nieruch.
Ekspozycje
detaliczne
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6. Struktura należności z rozpoznaną utratą wartości i przeterminowane w rozbiciu na istotne
kategorie ekspozycji kredytowych według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawiają
poniższe tabele.
Lp.
1.

Ekspozycje wobec przedsiębiorców indywidualnych

Wartości w zł

Należności normalne

0

Rezerwy celowe
Korekta wartości
Odsetki
Odpisy aktualizujące
2.

Należności pod obserwacją

0

Kredyty pod obserwacją
Kredyty przeterminowane
Rezerwy celowe
Korekta wartości
Odsetki
Odpisy aktualizujące
3.

Należności zagrożone

4.788,67

Kredyty zagrożone
Kredyty przeterminowane

3.672,42

Rezerwy celowe

3.672,42

Korekta wartości
Odsetki

1.116,25

Odpisy aktualizujące

1.116,25

Ekspozycje wobec rolników

Lp.
1.

Wartości w zł

Należności normalne
Rezerwy celowe
Korekta wartości
Odsetki
Odpisy aktualizujące

2.

Należności pod obserwacją
Kredyty pod obserwacją
Kredyty przeterminowane
Rezerwy celowe
Korekta wartości
Odsetki
Odpisy aktualizujące

3.

Należności zagrożone
Kredyty zagrożone
Kredyty przeterminowane
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Rezerwy celowe
Korekta wartości
Odsetki
Odpisy aktualizujące
Ekspozycje wobec osób prywatnych

Lp.
1.

Wartości w zł

Należności normalne
Rezerwy celowe
Korekta wartości
Odsetki
Odpisy aktualizujące

2.

Należności pod obserwacją

3.706,12

Kredyty pod obserwacją

3.413,33

Kredyty przeterminowane
Rezerwy celowe

223,46
51,20

Korekta wartości
Odsetki
Odpisy aktualizujące
3.

69,33
1,04

Należności zagrożone

93.324,63

Kredyty zagrożone

18.881,20

Kredyty przeterminowane

35.812,88

Rezerwy celowe

54.694,08

Korekta wartości
Odsetki

38.630,55

Odpisy aktualizujące

38.630,55

7. Omówienie uzgodnienia zmian stanów korekt wartości i rezerw z tytułu ekspozycji z
rozpoznaną utratą wartości , obejmujące:
1) opis rodzajów korekt wartości i rezerw,
2) salda początkowe,
3) kwoty umorzeń należności w ciężar odpisów w danym okresie,
4) kwoty odpisów albo rozwiązań na szacowane prawdopodobne straty na ekspozycjach
w danym okresie, wszelkie inne korekty, w tym korekty wynikające z różnic
kursowych, połączeń podmiotów, przejęć i zbycia podmiotów zależnych oraz
przemieszczeń pomiędzy grupami odpisów,
5) salda końcowe.
Korekty wartości i kwoty odzyskane zaliczone bezpośrednio do rachunku zysków i strat
powinny być ujawnione oddzielnie.
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VI. Ekspozycje kapitałowe nieuwzględnione w portfelu handlowym
1. Podział ekspozycji ze względu na cel nabycia (zyski kapitałowe, przyczyny strategiczne)
według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie:
Lp.

1

2

Rodzaj ekspozycji

Kwota ekspozycji zakupionych ze względu

Kwota ekspozycji zakupionych ze względu

na zyski kapitałowe

na przyjętą strategię

Udziały mniejszościowe w
podmiotach finansowych
Udziały w Spółdzielni Systemu
Ochrony SGB
RAZEM

0

638.942,39

0

1.000,00

0

639.942,39

Akcje w SGB-Bank S.A. Bank Zrzeszający – jednostka finansowa.
Są to papiery wartościowe z prawem do kapitału nie dopuszczone do publicznego obrotu
handlowego dostępne do sprzedaży. Akcje wykupione zgodnie z umową zrzeszenia. Na dzień
31.12.2017 r. Bank posiadał 6.184 akcji SGB-Bank S.A. w Poznaniu w cenie nominalnej
100,00 zł. Kapitał w cenie nominalnej wyniósł 618.400,00 zł, a kwota 20.542,39 zł stanowi
różnicę między ceną nabycia a wartością nominalną akcji. W 2000r. bowiem Bank objął 1849
sztuki akcji uprzywilejowanych (uprzywilejowanie dotyczyło dywidendy), których cena
emisyjna została podwyższona do 111,11 zł za akcję. Razem wartość brutto akcji w SGBBank S.A. wynosi 638.942,39 zł.
W dniu 23 listopada 2015 roku Bank Spółdzielczy w Połczynie-Zdroju przystąpił do
Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, w związku z tym zakupił w nim udziały w kwocie
1.000,00 zł. Na dzień bilansowy ww. udziały zostały wycenione według ceny nabycia
zgodnie z §36 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.
2. Zestawienie papierów wartościowych według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia
poniższe zestawienie.
Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

Wartość rynkowa Wartość godziwa

bilansowa w zł

w zł

w zł

1

Bony skarbowe

0

0

0

2

Certyfikaty depozytowe

0

0

0

0

0

0

RAZEM
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VII. Ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego
1. Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej są opisane w „Zasadach zarządzania
ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Połczynie-Zdroju”, stanowiącej
załącznik do niniejszej informacji.
2. Bank definiuje ryzyko stopy procentowej jako niebezpieczeństwo negatywnego wpływu
zmian stóp procentowych na wynik finansowy oraz bilansową wartość zaktualizowaną
kapitału.
3. W ramach ryzyka stopy procentowej Bank wyróżnia następujące kategorie ryzyka:
a).ryzyko przeszacowania, wynikające z niedopasowania

terminów przeszacowania

pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych;
b).ryzyko bazowe, spowodowane niedoskonałą korelacją zmian stóp referencyjnych.
4. Pozostałe rodzaje ryzyka stopy procentowej tj. ryzyko krzywej dochodowości oraz ryzyko
opcji klienta Bank uznaje jako nieistotne.
5. Bank przyjmuje, że zmiana stóp procentowych sama w sobie nie jest źródłem
potencjalnych strat; narażenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane
jest w najistotniejszym stopniu z występującymi różnicami w wielkościach aktywów i
pasywów przeszacowywanych w poszczególnych przedziałach oraz nierównomierną skalą
zmian wysokości poszczególnych stóp referencyjnych.
6. Bank nie posiada portfela handlowego, wyznacza poziom ryzyka stopy procentowej tylko
dla produktów zaliczanych do portfela niehandlowego.
7. Bank nie stosuje oprocentowania dla udzielonych a niewykorzystanych pozycji
pozabilansowych oraz nie posiada oprocentowanych przyznanych linii kredytowych, tym
samym (za wyjątkiem badania wpływu ryzyka płynności na poziom ryzyka stopy
procentowej) pozycje te są wyłączone z przeprowadzanych pomiarów poziomu ryzyka
stopy procentowej.
8. Analiza ryzyka stopy procentowej jest jednym z narzędzi służących do dostarczania
danych niezbędnych do efektywnego zarządzania aktywami i pasywami Banku. Ma ona
na celu optymalizację wyniku finansowego przy danych zasobach środków finansowych i
zapewnieniu bezpieczeństwa jego osiągnięcia. Pozwala zmierzyć poziom ryzyka na jakie
narażony jest Bank, dając przy tym podstawy do podejmowania stosownych decyzji w
celu zabezpieczania się przed tym ryzykiem. Analiza ta, służy więc do pomiaru stopnia
narażenia Banku na ryzyko, mając przy tym na uwadze optymalizację podstawowej relacji
między wzrostem funduszy własnych a bezpieczeństwem funkcjonowania Banku.
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9. Bank dokonuje testów warunków skrajnych dla zaistnienia następujących sytuacji:
a). zmiany stóp procentowych o 200 p.b. i jej wpływu na wynik finansowy; wg stanu na
dzień sprawozdawczy wyniosła -809 tys. zł. co stanowiło -11,6% funduszy własnych oraz
-47,1% annualizowanego wyniku odsetkowego netto,
b). zmiany stóp procentowych o 200 p.b. i jej wpływu na wartość zaktualizowaną
kapitału:
Zmiana
krzywej
zerokuponowej
brak zmian
+200 pb
-200 pb
VIII.

Wartość
ekonomiczna
Banku
(w tys. zł.)
27 355
27 335
27 376

Zmiana wartości
ekonomicznej
Banku (w tys. zł.)

Wpływ zmiany stóp %
o +/- 200 pb na wartość
ekonomiczną
(w tys. zł.)

% FW

21

0,30%

-21
21

Redukcja ryzyka kredytowego przy zastosowaniu metody standardowej, zgodnie z

Rozporządzeniem 575/2013 Parlamentu Europejskiego (UE) – informacje jakościowe i
ilościowe:
Bank nie stosował w 2017 roku pomniejszenia wag ryzyka z tytułu zabezpieczeń.
Niżej wymienione informacje są zawarte w „Instrukcji ustanawiania prawnych form
zabezpieczeń w Banku Spółdzielczym w Połczynie-Zdroju” oraz w „Instrukcji zarządzania
ryzykiem kredytowym w Banku Spółdzielczym w Połczynie-Zdroju” stanowiącej załącznik
do niniejszej Informacji:
1.

Politykę i procedury wyceny i zarządzania zabezpieczeniami kredytowymi.

2.

Opis głównych rodzajów zabezpieczeń kredytowych przyjmowanych przez Bank.

3.

Opis zasad polityki w zakresie zarządzania ryzykiem rezydualnym

Wartość ekspozycji przed i po zastosowaniu technik redukcji ryzyka kredytowego według
stanu na dzień sprawozdawczy:
l.p.

Ekspozycje kredytowe w podziale na
sytuacje

Stan przed

Stan po zastosowaniu

zastosowaniem technik

technik redukcji ryzyka

redukcji ryzyka
1

Ekspozycje kredytowe ogółem

37.343.515

37.343.515

37.281.735

37.281.735

W tym w sytuacji:
2

Normalnej:

3

Pod obserwacją:

3.413

3.413

4

Poniżej standardu:

0.00

0.00

5

Wątpliwe:

0.00

0.00

6

Stracone:

58.366

58.366
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IX. Zasady ustalania (Polityka) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku:
Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz innych
osób zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF znajdują się w
załączonej Polityce ustalania zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących
stanowiska kierownicze w Banku.
X. Informacje ilościowe:
X.1. Informacje o sumie wypłaconych w 2017 r. wynagrodzeń osobom zajmującym
stanowiska kierownicze w rozumieniu uchwały 258/2011 KNF.
Stanowiska kierownicze

1.

Członkowie Zarządu

2.

Pozostali

pracownicy

zajmujący

stanowiska

kierownicze zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF

Stałe

Zmienne

składniki

składniki

Ilość osób

253.337,84

52.992,00

3

0

0

0

X.2. Informacje o sumie wypłaconych w 2017 r. wynagrodzeń z tytułu motywacji nowo
zatrudnionych oraz odpraw związanych z ustaniem stosunku zatrudnienia z osobami
zajmującymi stanowiska kierownicze zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF:
w tys. zł
L.p.

Tytuł wynagrodzenia:

1.

Suma wypłat indywidualnych odpraw z tytułu zakończenia stosunku pracy z osobami na

Wartość:

stanowiskach kierowniczych

0

2.

Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie

0

3.

Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie

0

4.

Suma wypłat zmiennych składników wynagradzania z tytułu nawiązania w 2016r. stosunku
pracy z osobami na stanowiskach kierowniczych

0

5.

Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie

0

6.

Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie

0

X.3 - Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Regulamin
działania Zarządu, Regulamin działania Rady Nadzorczej) zawierające politykę rekrutacji
dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy,
umiejętności i wiedzy specjalistycznej oraz strategię w zakresie zróżnicowania w odniesieniu
do wyboru członków organu zarządzającego, stanowią załącznik do niniejszej Informacji.
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X.4. Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w okresie od
31.12.2016 r. do 31.12.2017 r.
w tys. zł

Rodzaje / kategorie ryzyka operacyjnego

Suma strat brutto

transfer ryzyka

Suma strat
faktycznie
poniesionych przez
Bank

1. Oszustwa zewnętrzne,

0

0

0

2. Oszustwa wewnętrzne,

0

0

0

3. Polityka kadrowa i bezpieczeństwo w
miejscu pracy,

0

0

0

4. Klienci, produkty i praktyki biznesowe,

0

0

0

5. Uszkodzenia aktywów,

0

0

0

6. Zakłócenia działalności i błędy systemów,

0

0

0

7. Dokonywanie transakcji, dostawa oraz
zarządzanie procesami.

0

0

0

X.5. Działania mitygujące jakie zostały podjęte w celu uniknięcia w przyszłości ww. strat:
Nie odnotowano w Banku takich zdarzeń w 2017 roku.
X.6. Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym
roku:
W trakcie 2017 roku zarejestrowano „551” zdarzeń ryzyka operacyjnego ,które miały miejsce
w Centrali Banku w Połczynie – Zdroju oraz w jego placówkach w Oddziale w Drawsku
Pomorskim, na Filiach: Ostrowice, Drawsko Pomorskie oraz na Punktach Kasowych:
Połczyn-Zdrój, Drawsko Pomorskie. Rodzaje zdarzeń ryzyka operacyjnego w ramach
zdefiniowanych linii biznesowych (macierz bazylejska ryzyka operacyjnego), zgodnie z
załącznikiem nr 11 do „Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym (w tym plany awaryjne
zachowania ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych) w Banku Spółdzielczym w
Połczynie-Zdroju”, przedstawia tabela:
Rodzaje zdarzenia

Bankowość komercyjna

Bankowość detaliczna

Płatności i rozliczenia

1.Oszustwa wewnętrzne

Nie występuje

Nie występuje

Nie występuje

2. Oszustwa zewnętrzne

Nie występuje

Nie występuje

2

3. Zasady dotyczące
zatrudnienia oraz
bezpieczeństwo w

Nie występuje

Nie występuje

Nie występuje
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miejscu pracy
4. Klienci, produkty i
praktyki operacyjne

Nie występuje

Nie występuje

407 zdarzeń

5. Szkody związane z
aktywami rzeczowymi

Nie występuje

Nie występuje

8 zdarzeń

6. Zakłócenia
działalności Banku i
awarie systemów

Nie występuje

Nie występuje

15 zdarzeń

7. Wykonanie
transakcji, dostawa i
zarządzanie procesami
operacyjnymi

Nie występuje

Nie występuje

119 zdarzeń

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano strat i skarg klientów.
X.7. – Wskaźnik dźwigni kapitałowej na dzień 31.12.2017 r. wyniósł: 9,11%.
X.8. Informacje wymagane przez Rekomendację „P” w zakresie:
a) roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek
funkcjonalnych i biznesowych,
b) działalności w zakresie pozyskiwania finansowania,
c) stopnia, w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem płynności są
scentralizowane bądź zdecentralizowane,
d) w przypadku zrzeszonego banku spółdzielczego, funkcjonowania w ramach zrzeszenia.
e) rozmiar i skład nadwyżki płynności banku,
f) wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej
banku,
g) normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności
banków obowiązujące w danej jurysdykcji.
h) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i
pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,
i) w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku zrzeszającego, dodatkowe
zabezpieczenie płynności w ramach zrzeszenia.
j) aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,
k) dywersyfikację źródeł finansowania banku,
l) inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności,
m) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności, łącznie
z dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie ujawnia danych,
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n) wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest odzwierciedlone w
systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,
o) wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,
p) opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,
q) wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów
warunków skrajnych,
r) politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,
s) ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie jednostek grupy lub, w
przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i banku zrzeszającego, w obrębie
zrzeszenia.
X.8 1. Częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności – określa
Instrukcja sporządzania informacji zarządczej, która stanowi załącznik do niniejszej
Informacji.
2.

Informacje ilościowe w zakresie zarządzania ryzykiem płynności:

1) normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności
banków obowiązujące w danej jurysdykcji:
Lp.

Norma płynności:

Wartość na dzień 31.12.2017 r.

1

M1

0,43

2

M2

2,41

3

M3

-

4

M4

-

5

LCR

368%

6

NSFR

165,02%

2) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i
pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności:
Urealniona luka płynności dla pierwszych trzech przedziałów z uwzględnieniem pozycji
bilansowych i pozabilansowych oraz skumulowane luki płynności
Lp

Przedział płynności

1

Przedział do 1
miesiąca
Przedział do 3
miesięcy
Przedział do 6
miesięcy

2
3

Luka bilansowa
prosta

Luka bilansowa
skumulowana

Luka prosta
(z pozabilansem)

1.436

13.580

1.436

Luka
skumulowana
(z pozabilansem)
13.250

-1.229

12.351

-1.363

11.888

-292

12.059

-557

11.331
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3) w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku zrzeszającego, dodatkowe
zabezpieczenie płynności w ramach zrzeszenia:
Dodatkowe zabezpieczenie płynności w ramach

Lp

Wartość na dzień 31.12.2017 r.

Zrzeszenia
Wpłata na fundusz wsparcia płynności (IPS) –

1

57.221 tys. zł.

depozyt obowiązkowy
Przyznany limit płynnościowy przyznany przez

2

133.507 tys. zł.

Bank Zrzeszający (SGB / BPS)

X.9. Dodatkowe informacje wymagane przez Rozporządzenie 575/2013 UE, nie ujęte w
Uchwale 385/2008 KNF:
1. Bufor kapitału stanowi nadwyżka wskaźnika kapitałowego nad wymóg minimalny
8%. Według stanu na dzień 31.12.2017 r. bufor kapitał wynosi 16,71%

Data: 06.04.2018
Sporządził:
Zatwierdził:

17

Ujawnienia dotyczące funduszy własnych
(tabela obejmuje wszystkie pozycje wskazane w standardzie technicznym, natomiast przy sporządzaniu
informacji proszę usunąć niepotrzebne wiersze – w praktyce „przepisać dane z COREP”)
Kapitał podstawowy Tier I:
instrumenty i kapitały rezerwowe
1
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio
emisyjne
W tym: instrumenty typu 1
W tym: instrumenty typu 2
W tym: instrumenty typu 3
2
3

3a
4

5

5a

6
7
8

9
10

11

Zyski zatrzymane
Skumulowane inne całkowite dochody (i
pozostałe kapitały rezerwowe, z
uwzględnieniem niezrealizowanych zysków i
strat zgodnie z mającymi zastosowanie
standardami rachunkowości)
Fundusze ogólne ryzyka bankowego
Kwota kwalifikujących się pozycji o których
mowa w art. 484 ust. 3 i powiązane ażio
emisyjne przeznaczone do wycofania z
kapitału podstawowego Tier I
Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora
publicznego podlegające zasadzie praw
nabytych do dnia 01 stycznia 2018 r.
Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w
skonsolidowanym kapitale podstawowym
Tier I)
Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego
okresu po odliczeniu wszelkich możliwych do
przewidzenia obciążeń i dywidend
Kapitał podstawowy Tier I przed korektami
regulacyjnymi
Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna)
Wartości niematerialne i prawne (po
odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego) (kwota
ujemna)
Zbiór pusty w UE
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego opartej na przyszłej rentowości
z wyłączeniem aktywów 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)
Kapitały rezerwowe odzwierciedlające
wartość godziwą związane z zyskami lub
stratami z tytułu instrumentów

Kwota w dniu
ujawnienia

Odniesienie do CRR
Art. 26 ust. 1, art. 27, 28, 29,
wykaz EUNB o którym mowa
w art. 26 ust. 3
Wykaz EUNB o którym mowa
w art. 26 ust. 3
Wykaz EUNB o którym mowa
w art. 26 ust. 3
Wykaz EUNB o którym mowa
w art. 26 ust. 3
Art. 26 ust. 1 lit. c)
Art. 26 ust. 1

Art. 26 ust. 1 lit. f)
Art. 486 ust. 2

Art. 483 ust. 2

Art. 84, 479, 480

Art. 26 ust. 2

Art. 34, 105
Art. 36 ust. 1 lit. b)
Art. 37, art. 472 ust. 4

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

Art. 33 lit. a)
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12
13
14

15

16

17

18

19

20
20a

20b
20c

20d
21

zabezpieczających przepływy pieniężne
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń
kwot oczekiwanej straty
Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu
aktywów sekurytyzowanych (kwota ujemna)
Zyski lub straty z tytułu zobowiązań
wycenione według wartości godziwej, które
wynikają ze zmian zdolności kredytowej
instytucji
Aktywa funduszu emerytalnego ze
zdefiniowanymi świadczeniami (kwota
ujemna)
Posiadane przez instytucje bezpośrednie i
pośrednie udziały kapitałowe w
instrumentach własnych w kapitale
podstawowym Tier I (kwota ujemna)
Udziały kapitałowe w instrumentach w
kapitale podstawowym Tier I podmiotów
sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają
z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe
mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy
własnych instytucji (kwota ujemna)
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i
pośrednie udziały kapitałowe w
instrumentach w kapitale podstawowym Tier
I podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w
te podmioty (kwota przekraczająca próg 10%
oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji
krótkich) (kwota ujemna)
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)
Zbiór pusty w UE
Kwota ekspozycji następujących pozycji
kwalifikujących się do wagi ryzyka równej
1250% jeżeli instytucja decyduje się na
wariant odliczenia
W tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem
finansowym (kwota ujemna)
W tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota
ujemna)
W tym: dostawy instrumentów z późniejszym
terminem rozliczenia (kwota ujema)
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

Art. 36 ust. 1 lit. d)
Art. 40, 159, art. 472 ust. 6
Art. 32 ust. 1
Art. 33 lit b)

Art. 36 ust. 1 lit. e)
Art. 41, art. 472 ust. 7
Art. 36 ust. 1 lit. f)
Art. 42, art. 472 ust. 8

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

Art. 36 ust. 1 lit. h)
Art. 43, 45, 46, art. 49 ust. 2 i
3, art. 79, art. 472 ust. 10

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

Art. 36 ust. 1 lit. k)

Art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (i),
art. 89-91
Art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (ii),
art. 243 ust. 1 lit. b), art. 244
ust. 1 lit. b), art. 258
Art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (iii),
art. 379 ust. 3
Art. 36 ust. 1 lit. c)
Art. 38, art. 48 ust. 1 lit. a),
art. 470, art. 472 ust. 5
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22
23

24
25

25a
25b

26

26b

27

28
29
30
31

32

33

34

w art. 38 ust. 3 (kwota ujemna)
Kwota przekraczająca próg 15% (kwota
ujemna)
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
Zbiór pusty w UE
W tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego wynikające z różnic
przejściowych
Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota
ujemna)
Możliwe do przewidzenia obciążenia
podatkowe związane z pozycjami kapitału
podstawowego Tier I (kwota ujemna)
Korekty regulacyjne dotyczące
niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z
art. 467 i 468
W tym: …. filtr dla niezrealizowanej straty 1
W tym: …. filtr dla niezrealizowanej straty 2
W tym: …. filtr dla niezrealizowanego zysku 1
W tym: …. filtr dla niezrealizowanego zysku 2
Kwota którą należy odjąć od lub dodać do
kwoty kapitału podstawowego Tier I w
odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń
wymaganych przed przyjęciem CRR
W tym: ….
Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w
kapitale dodatkowym Tier I które
przekraczają wartość kapitału dodatkowego
Tier I instytucji (kwota ujemna)
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale
podstawowym Tier I
Kapitał podstawowy Tier I
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio
emisyjne
W tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny
zgodnie mającymi zastosowanie standardami
rachunkowości
W tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania
zgodnie mającymi zastosowanie standardami
rachunkowości
Kwota kwalifikujących się pozycji o których
mowa w art. 484 ust. 4 i powiązane ażio
emisyjne przeznaczone do wycofania z
kapitału dodatkowego Tier I
Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora
publicznego podlegające zasadzie praw
nabytych do dnia 01 stycznia 2018 r.
Kwalifikujący się kapitał Tier I uwzględniony w
skonsolidowanym kapitale dodatkowym Tier I
(w tym udziały mniejszości nieuwzględnione
w wierszu 5) wyemitowany przez jednostki

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

Art. 36 ust. 1 lit. c)
Art. 38, art. 48 ust. 1 lit. a),
art. 470, art. 472 ust. 5
Art. 36 ust. 1 lit. a)
Art. 472 ust. 3
Art. 6 ust. 1 lit. l)

Art. 467
Art. 467
Art. 468
Art. 468
Art. 481

Art. 481
Art. 36 ust. 1 lit. j)

Art. 51, 52

Art. 486 ust. 3

Art. 483 ust. 3

Art. 85, 86, 480
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36
37

38

39

40

41

41a

41b

zależne i będący w posiadaniu stron trzecich
W tym: przeznaczone do wycofania
instrumenty wyemitowane przez jednostki
zależne
Kapitał dodatkowy Tier I przed korektami
regulacyjnymi
Posiadane przez instytucje bezpośrednie i
pośrednie udziały kapitałowe we własnych
instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I
(kwota ujemna)
Udziały kapitałowe we własnych
instrumentach dodatkowych w kapitale Tier I
podmiotów sektora finansowego, jeżeli
podmioty te mają z instytucją krzyżowe
powiązania kapitałowe mające na celu
sztuczne zawyżanie funduszy własnych
instytucji (kwota ujemna)
Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe
we własnych instrumentach dodatkowych w
kapitale Tier I podmiotów sektora
finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota
przekraczająca próg 10% oraz po odliczeniu
kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota
ujemna)
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)
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)
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
W tym pozycje które należy wyszczególnić np.
istotne straty netto w bieżącym okresie,
wartości niematerialne i prawne, brak rezerw
na pokrycie oczekiwanych strat itd.
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
W tym pozycje które należy wyszczególnić np.
krzyżowe powiązania kapitałowe w

Art. 486 ust. 3

Art. 52 ust. 1 lit. b)
Art. 56 lit. a), art. 57, art. 475
ust. 2
Art. 56 lit. b), art. 58 i art.
475 ust. 3

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

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

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),
472 ust. 11 lit. a)

Art. 477, art. 477 ust. 3, art.
477 ust. 4 lit. a)

21

41c

42

43
44
45
46
47

48

49

50
51
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53

54

instrumentach w kapitale Tier II,
bezpośrednie udziały kapitałowe w
nieistotnych inwestycjach w kapitał innych
podmiotów sektora finansowego itd.
Kwota którą należy odjąć od lub dodać do
kwoty kapitału dodatkowego Tier I w
odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń
wymaganych przed przyjęciem CRR
W tym: … możliwe filtry dla
niezrealizowanych strat
W tym: … możliwe filtry dla
niezrealizowanych zysków
W tym: …
Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w
kapitale Tier II które przekraczają wartość
kapitału Tier II instytucji (wartość ujemna)
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale
dodatkowym Tier I
Kapitał dodatkowy Tier I
Kapitał Tier I (kapitał Tier I = kapitał
podstawowy Tier I + kapitał dodatkowy Tier I)
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio
emisyjne
Kwota kwalifikujących się pozycji o których
mowa w art. 484 ust. 5 i powiązane ażio
emisyjne przeznaczone do wycofania z
kapitału Tier II
Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora
publicznego podlegające zasadzie praw
nabytych do dnia 01 stycznia 2018 r.
Kwalifikujące się instrumenty funduszy
własnych uwzględnione w skonsolidowanym
kapitale Tier II (w tym udziały mniejszości i
instrumenty dodatkowe w kapitale Tier II nie
uwzględnione w wierszach 5 lub 34)
wyemitowane przez jednostki zależne i
będące w posiadaniu stron trzecich
W tym: przeznaczone do wycofania
instrumenty wyemitowane przez jednostki
zależne
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego
Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi
Posiadane przez instytucje bezpośrednie i
pośrednie udziały kapitałowe w
instrumentach własnych w kapitale Tier II i
pożyczki podporządkowane (kwota ujemna)
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)
Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe
w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki

Art. 467, 468, 481

Art. 467
Art. 468
Art. 481
Art. 56 lit. e)

Art. 62, 63
Art. 486 ust. 4

Art. 483 ust. 4

Art. 87, 88, 480

Art. 486 ust. 4

Art. 62 lit c) i d)
Art. 63 lit. b) ppkt (i)
Art. 66 lit. a), art. 67, art. 477
ust. 2
Art. 66 lit. b), art. 68, art. 477
ust. 3

Art. 66 lit. c), art. 69, 70, 79,
art. 477 ust. 4
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56a
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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)
W tym: nowe udziały kapitałowe niebędące
przedmiotem uzgodnień dotyczących okresu
przejścowego
W tym: udziały kapitałowe istniejące przed
dniem 01 stycznia 2013 r. i będące
przedmiotem uzgodnień okresu
przejściowego
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 kwalifikowanych pozycji krótkich)
(kwota ujemna)
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)
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
W tym pozycje które należy wyszczególnić np.
istotne straty netto w bieżącym okresie,
wartości niematerialne i prawne, brak rezerw
na pokrycie oczekiwanych strat itd.
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
W tym pozycje które należy wyszczególnić np.
krzyżowe powiązania kapitałowe w
dodatkowych instrumentach w kapitale Tier I,
bezpośrednie udziały kapitałowe w
nieistotnych inwestycjach w kapitał innych
podmiotów sektora finansowego itd.
Kwota którą należy odjąć od lub dodać do
kwoty kapitału Tier II w odniesieniu do
dodatkowych filtrów i odliczeń wymaganych
przed przyjęciem CRR
W tym: … możliwe filtry dla
niezrealizowanych strat
W tym: … możliwe filtry dla
niezrealizowanych zysków

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

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),
472 ust. 11 lit. a)

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

Art. 467, 468, 481

Art. 467
Art. 468
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W tym: …
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier
II
Kapitał Tier II
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier I +
kapitał Tier II)
Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot
ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot
ujętych w okresie przejściowym
przeznaczonych do wycofania zgodnie z
rozporządzeniem (UE) 575/2013 (tj. kwoty
rezydualne określone w CRR)
W tym: pozycje nieodliczone od kapitału
podstawowego Tier I (kwoty rezydualne
określone w rozporządzeniu (UE) 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.)
W tym: pozycje nieodliczone od kapitału
dodatkowego Tier I (kwoty rezydualne
określone w rozporządzeniu (UE) 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.)
W tym pozycje nieodliczone od kapitału Tier II
(kwoty rezydualne określone w
rozporządzeniu (UE) 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.)
Aktywa ważone ryzykiem razem
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako
odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)
Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty
ekspozycji na ryzyko)
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty
ekspozycji na ryzyko)
Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji
(wymóg dotyczący kapitału podstawowego
Tier I zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a)
powiększony o wymogi utrzymywania bufora

Art. 481

Art. 472, art. 472 ust. 5, art.
472 ust. 8 lit. b), art. 472 ust.
10 lt. b), art. 472 ust. 11 lit.
b)

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

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

Art. 92 ust. 2 lit. a), art. 465
Art. 92 ust. 2 lit. b), art. 465
Art. 92 ust. 2 lit. c)
Dyrektywa w sprawie
wymogów kapitałowych, art.
128, 129, 130
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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)
W tym: wymóg utrzymywania bufora
zabezpieczającego
W tym: wymóg utrzymywania bufora
antycyklicznego
W tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka
systemowego
W tym: bufor globalnych instytucji o
znaczeniu systemowym lub bufor innych
instytucji o znaczeniu systemowym
Kapitał podstawowy Tier I dostępny w celu
pokrycia buforów (wyrażony jako odsetek
kwoty ekspozycji na ryzyko)
Nieistotne w przepisach unijnych
Nieistotne w przepisach unijnych
Nieistotne w przepisach unijnych
Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe
podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w
te podmioty (kwota poniżej progu 10% oraz
po odliczeniu kwalifikowanych pozycji
krótkich)
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 kwalifikowanych pozycji krótkich)
Zbiór pusty w UE
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
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego
uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu
do ekspozycji objętych metodą standardową
(przed zastosowaniem pułapu)
Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka
kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z
metodą standardową
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego
uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu
do ekspozycji objętych metodą
wewnętrznych ratingów (przed
zastosowaniem pułapu)

Dyrektywa w sprawie
wymogów kapitałowych, art.
131
Dyrektywa w sprawie
wymogów kapitałowych, art.
128

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

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

Art. 62

Art. 62

Art. 62
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Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka
kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z
metodą wewnętrznych ratingów
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów
w kapitale podstawowym Tier I będących
przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania
Kwota wyłączona z kapitału podstawowego
Tier I ze względu na pułap (nadwyżka ponad
pułap po upływie terminów wykupu i
zapadalności)
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów
dodatkowych w kapitale Tier I będących
przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania
Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego
Tier I ze względu na pułap (nadwyżka ponad
pułap po upływie terminów wykupu i
zapadalności)
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów
w kapitale Tier II będących przedmiotem
ustaleń dotyczących wycofania
Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu
na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie
terminów wykupu i zapadalności)

Art. 62

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

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

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