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Wstęp
Niniejsza informacja stanowi realizację „Zasad polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym
w Oławie” (wprowadzonej uchwałą Zarządu nr 143/2016 z dnia 02.06.2016r., zatwierdzonej
uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/2016 z dnia 03.06.2016r.) oraz spełnienie wymogów
wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia
26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (zwanego dalej CRR).
Informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej Bank
udostępnia osobom zewnętrznym, w szczególności klientom Banku oraz uczestnikom rynków
finansowych, z częstotliwością roczną, w terminie do 15 dni od zatwierdzenia przez Zebranie
Przedstawicieli rocznego sprawozdania finansowego Banku.
Dane prezentowane w Informacji sporządzone zostały według stanu na dzień 31.12.2017 roku.

I.

Informacje ogólne

1. Bank Spółdzielczy w Oławie z siedzibą w Oławie, ul. Pałacowa 13, wpisany jest do rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS 0000043208. NIP: 912-000-25-26. REGON 000510244.
2. Wg stanu na 31.12.2017 roku Bank Spółdzielczy w Oławie prowadził działalność
w następujących jednostkach organizacyjnych:
- Centrala Banku w Oławie ul. Pałacowa 13,
- Oddział w Oławie ul. Pałacowa 13,
- Oddział w Jelczu–Laskowicach ul. Bożka 21,
- Oddział w Domaniowie, Domaniów 66a,
- Oddział w Wiązowie ul. Kościelna 2,
- Oddział w Skarbimierzu ul. Akacjowa 3a,
- Punkt Obsługi Klienta w Bystrzycy Oławskiej ul. Kościuszki 69,
- Punkt Obsługi Klienta w Oławie w Siedzibie Starostwa Powiatowego ul. 3 Maja 1,
- Punkt Obsługi Klienta w Jelczu – Laskowicach ul. Witosa 24,
- Punkt Obsługi Klienta w Czernicy Wrocławskiej ul. Kolejowa 4,
- Punkt Obsługi Klienta we Wrocławiu ul. Strachocińska 53,
- Punkt Obsługi Klienta w Lewinie Brzeskim, Rynek 7.
3. Bank Spółdzielczy w Oławie na dzień 31.12.2017 roku nie posiadał udziałów
w podmiotach zależnych nie objętych konsolidacją.

II.

Cele i zasady polityki zarządzania poszczególnymi ryzykami
(art. 435 CRR)

1. Strategia i procesy zarządzania ryzykiem
Cele strategiczne w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka Bank określił
w „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Oławie ”.
Strategia ta określa:
- strukturę organizacyjną w zakresie zarządzania ryzykiem;
- zadania organów Banku, komitetów, jednostek organizacyjnych i poszczególnych osób
w procesie zarządzania ryzykiem;
- schemat procedur odnoszących się do zarządzania ryzykiem w Banku,
- cele strategiczne w zakresie zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka w Banku;
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- generalną skłonność do podejmowania przez Bank ryzyka;
- organizację systemu informacji zarządczej.
Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy: dostarczanie
informacji na temat ryzyka i jego profilu, stosowanie działań profilaktycznych
redukujących ryzyko i jego skutki, monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka.
Bank zarządza rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne zgodnie
z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami zarządzania tymi rodzajami ryzyka.
Na system zarządzania każdym rodzajem ryzyka składa się:
- procedura opisująca zasady zarządzania ryzykiem;
- identyfikacja, pomiar i monitorowanie;
- system limitów ograniczających ryzyko;
- system informacji zarządczej;
- odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarządzania.
Obowiązujące w Banku procedury podlegają regularnej weryfikacji w celu ich
dostosowania do zmian profilu ryzyka Banku i otoczenia gospodarczego, w którym Bank
działa.
Bank posiada procedury dotyczące zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka.
Procedury zarządzania ryzykiem podlegają przeglądowi i aktualizacji w cyklach rocznych
lub częściej gdy zajdzie taka potrzeba pod względem dostosowania ich do: aktualnych
przepisów prawa, zmian skali działalności Banku, zmian organizacyjnych, zaleceń
wydanych przez podmioty zewnętrzne w wyniku przeprowadzanych kontroli.
1. Ryzyko kredytowe, w tym koncentracji, EKZH i DEK:
Cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego:
1) wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem kredytowym zapewniającego stabilny rozwój
optymalnego jakościowo portfela kredytowego;
2) dostarczanie Zarządowi Banku informacji o poziomie ryzyka kredytowego
umożliwiających podejmowanie ostrożnościowych, zasadnych decyzji dotyczących
działalności kredytowej Banku;
3) utrzymywanie jakości portfela kredytowego Banku, wyrażonej udziałem kredytów
zagrożonych w kredytach ogółem na poziomie nie przekraczającym średniego
wskaźnika w Zrzeszeniu, publikowanego przez Bank Zrzeszający;
4) utrzymywanie pokrycia rezerwami celowymi należności zagrożonych od podmiotów
sektora niefinansowego i instytucji rządowych lub samorządowych na poziomie co
najmniej 30%;
5) ograniczanie ryzyka utraty wartości aktywów, wynikającego z pozostałych (poza
kredytami) aktywów Banku.
Cele strategiczne w zakresie ryzyka koncentracji obejmują:
1) utrzymywanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego w zakresie
uwarunkowanym terenem działania Banku;
2) bezwzględne przestrzeganie limitów koncentracji dużych ekspozycji określonych
w CRR.
Cele strategiczne w zakresie ryzyka związanego z udzielaniem kredytów zabezpieczonych
hipotecznie obejmują:
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1) wdrożenie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarządzania ryzykiem w obszarze
związanym z ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie, które będą uwzględniały
w sposób adekwatny do skali prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk
w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie;
2) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem kredytów
zabezpieczonych hipotecznie mającej na celu utrzymanie zaangażowania
na nieistotnym poziomie;
3) utrzymywanie udziału portfela kredytów zagrożonych zabezpieczonych hipotecznie
na poziomie nie wyższym od 5% całego portfela kredytów zabezpieczonych
hipotecznie;
4) zaangażowanie się w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie maksymalnie
do 75% ich udziału w portfelu kredytowym.
Cele strategiczne w zakresie ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych obejmują:
1) wdrożenie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarządzania ryzykiem w obszarze
związanym z detalicznymi ekspozycjami kredytowymi, które będą uwzględniały
w sposób adekwatny do skali prowadzonej działalności zapisy dobrych praktyk
w zakresie zarządzania detalicznymi ekspozycjami kredytowymi;
2) prowadzenie działalności w zakresie związanym z udzielaniem detalicznych ekspozycji
kredytowych mającej na celu utrzymanie zaangażowania na nieistotnym poziomie;
3) utrzymywanie udziału portfela detalicznych ekspozycji zagrożonych na poziomie nie
wyższym od 15% całego portfela detalicznych ekspozycji kredytowych;
4) zaangażowanie się w detaliczne ekspozycje kredytowe maksymalnie do 15% ich
udziału w portfelu kredytowym.
2. Ryzyko płynności:
Cele strategiczne w zakresie ryzyka płynności:
1) zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań w toku
normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć,
bez konieczności poniesienia straty;
2) zapobieganie powstania sytuacji kryzysowej, zwłaszcza z powodu czynników
wewnątrzbankowych oraz posiadanie aktualnego i skutecznego planu awaryjnego
na wypadek wystąpienia takiej sytuacji,
3) utrzymywanie przez Bank aktywów nieobciążonych na minimalnym poziomie
stanowiącym zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy warunków
skrajnych płynności w „horyzoncie przeżycia” wynoszącym 30 dni.
3. Ryzyko stopy procentowej:
Cele strategiczne w zakresie ryzyka stopy procentowej:
1) optymalizacja wyniku odsetkowego w warunkach zmienności rynkowych stóp
procentowych;
2) ograniczanie negatywnego wpływu zmian stóp procentowych poprzez doskonalenie
narzędzi pomiaru i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów
wrażliwych na zmiany stóp procentowych;
3) utrzymywanie poziomu ryzyka w ramach ustanowionych limitów opisanych
w wewnętrznej procedurze dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem stopy procentowej.
4. Ryzyko walutowe:
Cele strategiczne w zakresie ryzyka walutowego:
1) obsługę klientów Banku w zakresie posiadanych uprawnień walutowych;
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2) zapewnienie klientom Banku kompleksowej obsługi w zakresie prowadzenia
rachunków walutowych bieżących, terminowych i rachunków a’vista, obsługi kasowej,
realizacji przelewów otrzymywanych i wysyłanych za granicę oraz wykonywania
innych czynności obrotu dewizowego za pośrednictwem Banku Zrzeszającego;
3) minimalizowanie ryzyka walutowego.
5. Ryzyko operacyjne:
Cele strategiczne w zakresie ryzyka operacyjnego:
1) optymalizacja efektywności gospodarowania poprzez zapobieganie i minimalizowanie
strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania;
2) racjonalizacja kosztów;
3) zwiększenie szybkości oraz adekwatności reakcji Banku na zdarzenia od niego
niezależne;
4) automatyzacje procesów realizowanych w Banku, pozwalającą w sposób bezpieczny
zredukować ryzyko wynikające z błędów ludzkich;
5) wdrożenie efektywnej struktury zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym określenie
ról i odpowiedzialności w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym.
6. Ryzyko kapitałowe:
Cele strategiczne dotyczące ryzyka kapitałowego:
1) systematyczne zwiększanie poziomu funduszy własnych;
2) planowanie rozwoju Banku proporcjonalnie do przyrostu funduszy własnych;
3) podejmowanie intensywnych działań naprawczych, restrukturyzacyjnych lub
windykacyjnych w celu zmniejszenia poziomu kredytów zagrożonych.
7. Ryzyko braku zgodności:
Cele strategiczne w zakresie ryzyka braku zgodności:
1) efektywne przeciwdziałanie możliwościom wystąpienia naruszeń przepisów prawa,
regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Bank standardów postępowania;
2) sprawne i skuteczne podejmowanie działań naprawczych w sytuacji zidentyfikowania
braku zgodności;
3) dążenie do zgodności regulacji wewnętrznych Banku z przepisami zewnętrznymi;
4) dążenie i dbałość o:
a) wizerunek zewnętrzny Banku rozumianego jako instytucja zaufania
publicznego,
b) pozytywny odbiór Banku przez klientów,
c) przejrzystość działań Banku wobec klientów,
d) stworzenie kadry pracowniczej identyfikującej się z Bankiem, dobrze
zorganizowanej wewnętrznie dla realizacji wspólnych celów wytyczonych przez
Bank.
Struktura i organizacja zarządzania ryzykiem:
Podstawowe zadania organów Banku w zakresie zarządzania Bankiem zawarte zostały
w „Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Oławie”.
 Rada Nadzorcza Banku:
1) zatwierdza Strategię działania Banku oraz zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania
Bankiem, obejmujące m.in. możliwy do zaakceptowania ogólny poziom ryzyka Banku;
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2) zatwierdza procedury dotyczące procesów:
a) szacowania kapitału wewnętrznego,
b) planowania i zarządzania kapitałowego;
3) zatwierdza strukturę organizacyjną Banku, zawartą w Regulaminie organizacyjnym,
dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka;
4) zatwierdza ogólne zasady polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń;
5) zatwierdza plan pozyskania i utrzymania środków obcych stabilnych;
6) zatwierdza zasady przeprowadzania testów warunków skrajnych w odniesieniu do
poszczególnych rodzajów ryzyka;
7) sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności rozumianym
jako skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych
przez Bank standardów postępowania, a także zatwierdza założenia polityki Banku
w zakresie ryzyka braku zgodności, ocenia efektywność zarządzania ryzykiem braku
zgodności;
8) sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania ryzyka
ze Strategią działania i planem finansowym Banku;
9) zapewnia wybór członków Zarządu posiadających odpowiednie kwalifikacje
do sprawowania wyznaczonych im funkcji;
10) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem występującym
w działalności Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu, głównie
poprzez zapoznawanie się z raportami i sprawozdaniami dotyczącymi oceny narażenia
Banku na poszczególne rodzaje ryzyka (w tym ryzyka braku zgodności) i na ich podstawie
dokonuje oceny stopnia efektywności i adekwatności zarządzania ryzykiem;
11) ocenia, czy działania Zarządu w zakresie kontroli nad działalnością Banku są skuteczne
i zgodne z polityką Rady Nadzorczej.
 Zarząd Banku:
1) odpowiada za skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka braku zgodności,
systemu kontroli wewnętrznej, procesu szacowania kapitału wewnętrznego
i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego
oraz za nadzór nad efektywnością tych procesów;
2) odpowiada za zorganizowanie skutecznego procesu oceny adekwatności kapitałowej
i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz nadzór nad jego efektywnością,
wprowadzając w razie potrzeby niezbędne korekty i udoskonalenia;
3) wprowadza zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną dostosowaną
do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka;
4) wprowadza podział zadań realizowanych w Banku, który zapewnia niezależność funkcji
pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej skutkującej
podejmowaniem ryzyka przez Bank;
5) zatwierdza rodzaje limitów wewnętrznych oraz ich wysokość dostosowaną
do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku;
6) odpowiada za przejrzystość działań Banku, w szczególności za politykę informacyjną
w zakresie działalności Banku, pozwalającą na ocenę skuteczności działania Rady
Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie zarządzania Bankiem, monitorowania stanu
bezpieczeństwa działalności Banku i za ocenę sytuacji finansowej Banku;
7) zapewnia zgodność działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa;
8) zapewnienia, że Bank prowadzi politykę służącą zarządzaniu wszystkimi istotnymi
rodzajami ryzyka w działalności Banku i posiada procedury w tym zakresie;
9) odpowiada za opracowanie, wprowadzenie oraz aktualizację polityki zmiennych
składników wynagrodzeń;
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10) uwzględnia rezultaty badań prowadzonych przez komórkę audytu wewnętrznego
oraz biegłych rewidentów przy podejmowaniu decyzji w ramach zarządzania Bankiem;
11) przekazuje Radzie Nadzorczej, okresowe informacje przedstawiające w sposób rzetelny,
przejrzysty i syntetyczny rodzaje i wielkość ryzyka w działalności Banku.
Jednostki i komórki organizacyjne Banku biorą udział w procesie zarządzania ryzykiem
poprzez realizację celów zawartych w Strategii zarządzania ryzykiem w Oławie oraz zgodnie
z regulaminem organizacyjnym Banku.
 Komitet Zarządzania Ryzykami realizuje zadania opisane w Regulaminie działania
Komitetu Zarządzania Ryzykami w Banku Spółdzielczym w Oławie.
 Komórki organizacyjne (lub wyznaczone osoby w Banku) uczestniczą w procesie
zarządzania ryzykiem w ramach przypisanych im zadań w strukturze organizacyjnej
Banku oraz w procedurach wewnętrznych, dotyczących zarządzania poszczególnymi
rodzajami ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób zapewniający rozdzielenie funkcji
operacyjnego zarządzania ryzykiem od funkcji monitorowania i kontroli ryzyka.

2. Zakres i rodzaj systemów raportowania i pomiaru ryzyka
Bank dokonuje identyfikacji i pomiaru ryzyka w oparciu o metody i modele, dostosowane do
profilu, skali i złożoności ryzyka.
Częstotliwość pomiaru ryzyka dostosowana jest do wielkości oraz charakteru poszczególnych
rodzajów ryzyka w działalności Banku.
Metody/modele, w szczególności ich założenia są poddawane okresowej ocenie
uwzględniającej testowanie i weryfikację historyczną.
Przegląd i aktualizacja metod/modeli lub systemów pomiaru ryzyka przeprowadzane są
wraz z przeglądem procedur dotyczących zarządzania ryzykiem.
W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadza testy warunków skrajnych.
Bank wprowadza odpowiednie do skali i złożoności działalności limity wewnętrzne
ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku.
Procedury wewnętrzne określają zasady ustalania i aktualizowania wysokości limitów oraz
częstotliwości monitorowania ich przestrzegania i raportowania.
Poziom limitów wewnętrznych jest dostosowany do akceptowanego przez Radę Nadzorczą
ogólnego poziomu ryzyka Banku oraz do poziomu limitów ustalonych w Systemie Ochrony
SGB.
Zarząd Banku dba o to, aby Bank posiadał rzetelny, szybki oraz dokładny system informacji
dla kierownictwa, umożliwiający efektywne podejmowanie decyzji. System ten dostarcza
informacji na temat wielkości ryzyka na jakie narażony jest Bank, umożliwia ocenę skutków
decyzji kierownictwa, służy monitorowaniu przestrzegania limitów.

Raportowanie:
1. Ryzyko kredytowe:
Badanie ryzyka kredytowego odbywa się w Banku w cyklu miesięcznym, raport obejmuje
między innymi:
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a) dynamikę oraz strukturę podmiotowo-produktową portfela kredytowego i w podziale na
jednostki organizacyjne,
b) poziom, dynamikę i strukturę zobowiązań pozabilansowych ogółem i w podziale na
jednostki organizacyjne oraz rodzaj zobowiązań pozabilansowych, jakość zobowiązań
pozabilansowych,
c) poziom, dynamikę i strukturę ekspozycji kredytowych zagrożonych, zastosowanych
pomniejszeń podstawy tworzenia rezerw oraz wysokości utworzonych rezerw,
d) wykaz ekspozycji kredytowych, w których zakończono proces windykacji,
e) wykaz straconych ekspozycji kredytowych, w których dokonano odzysku zadłużenia,
f) wykaz ekspozycji kredytowych restrukturyzowanych,
g) analizę wskaźnika poziomu ekspozycji zagrożonych dla poszczególnych produktów
kredytowych,
h) informację o skali zaangażowania Banku w inwestycje finansowe w podziale na
poszczególne rodzaje instrumentów,
i) dane dotyczące stopnia przestrzegania wyznaczonych limitów wewnętrznych:
 jednostkowej kwoty kredytu, gwarancji, poręczenia;
 jednorodnego instrumentu finansowego w odniesieniu do funduszy własnych Banku,
 udziału grupy Klientów w portfelu kredytowym,
 średniego odzysku z zabezpieczeń oraz maksymalnego poziomu nieodzyskanych
kredytów i pożyczek,
 zaangażowania w instrumenty finansowe dla określonego poziomu ryzyka,
j) informację na temat nowoudzielonych kredytów i gwarancji,
k) informację na temat wyników przeprowadzonych testów warunków skrajnych.
Poza w/w informacjami w cyklu kwartalnym przygotowywane są raporty dotyczące:
1) ryzyka koncentracji,
2) ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych (DEK) i ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie (EKZH).
Raport z pomiaru i oceny ryzyka koncentracji obejmuje:
a) analizę poziomu koncentracji podmiotowej (w tym stopnia wykorzystania limitów):
 w jeden podmiot lub grupę podmiotów powiązanych,
 wobec członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, pracowników zajmujących
kierownicze stanowiska, podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie
z członkiem Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu, pracownikiem zajmującym
kierownicze stanowisko,
 informację na temat łącznej kwoty dużych, istotnych oraz indywidulanie istotnych
ekspozycji, wykaz dużych ekspozycji,
b) analizę struktury branżowej portfela kredytowego, w tym wartość portfela kredytów
zagrożonych i wskaźnik pokrycia rezerwami celowymi kredytów zagrożonych danej
branży, wykorzystanie limitów koncentracji branżowych, analizę czy w branży
przekraczającej 30% łącznej kwoty ekspozycji występuje ryzyko wynikające z koncentracji
ekspozycji wobec Klientów prowadzących tę samą działalność lub dokonujących obrotu
tymi samymi towarami,
c) analizę koncentracji w ten sam rodzaj lub dostawcę zabezpieczenia: struktura i jakość
portfela kredytowego w podziale na rodzaj zabezpieczenia, analiza koncentracji
zabezpieczeń nierzeczywistych, tj. poręczenia i gwarancji wg dostawcy zabezpieczenia,
wykorzystanie limitów koncentracji w ten sam rodzaj lub dostawcę zabezpieczenia,
d) identyfikację i ocenę innych rodzajów koncentracji,
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e) informację na temat wyników przeprowadzonych testów warunków skrajnych
w zakresie ryzyka koncentracji.
Raport dotyczący DEK i EKZH obejmuje:
a) analizę portfela DEK, w tym:
 udział DEK w portfelu kredytowym,
 dynamikę i podział portfela DEK (w tym DEK zagrożonych) wg rodzaju produktu,
 jakość portfela DEK mierzona udziałem DEK zagrożonych w portfelu DEK,
b) analizę portfela EKZH, w tym:
 udział EKZH w portfelu kredytowym,
 dynamikę i strukturę portfela EKZH (w tym EKZH zagrożonych) wg rodzaju
nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, wg rodzaju Klienta, wg celu kredytowania,
 jakość portfela EKZH mierzoną udziałem EKZH zagrożonych w portfelu EKZH,
 stopień przestrzegania przyjętych limitów,
c) informację na temat wyników przeprowadzonych testów warunków skrajnych.
Odbiorcami w/w raportów są: Komitet Zarządzania Ryzykami, Zarząd i Rada Nadzorcza.
2. Ryzyko płynności:
Komitet Zarządzania Ryzykami, Zarząd Banku i Rada Nadzorcza otrzymują sprawozdania
zawierające niezbędne informacje odnośnie płynności w okresach miesięcznych.
Raporty z zakresu ryzyka płynności pozwalają Zarządowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:
monitorowanie z odpowiednią częstotliwością poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów;
kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności; ocenę skutków
podejmowanych decyzji oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania
ryzyka.
Analiza ryzyka płynności sporządzana przez Dział Analiz i Ryzyk zawiera dane na temat:
1) struktury i stabilności źródeł finansowania działalności Banku, ze szczególnym
uwzględnieniem depozytów;
2) stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych;
3) wpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka płynności;
4) poziom aktywów nieobciążonych;
5) analizy wskaźników płynności;
6) ryzyka związanego z płynnością długoterminową (raz w roku);
7) wyników testów warunków skrajnych;
8) stopnia przestrzegania limitów.
3. Ryzyko stopy procentowej:
Raporty z zakresu ryzyka stopy procentowej pozwalają kierownictwu Banku na dostęp do
aktualnych, pełnych i rzetelnych informacji dotyczących ryzyka, tym samym umożliwiają m.in.
kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka stopy procentowej oraz ocenę
skutków podejmowanych decyzji.
Komitet Zarządzania Ryzykami, Zarząd Banku i Rada Nadzorcza otrzymują sprawozdania
zawierające niezbędne informacje odnośnie ryzyka stopy procentowej w okresach
miesięcznych.
Za sporządzanie raportów odpowiedzialny jest Dział Analiz i Ryzyk.
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System informacji zarządczej dostarcza następujących informacji w odniesieniu do ryzyka
stopy procentowej:
1) struktura bilansu Banku z punktu widzenia narażenia na ryzyko stopy procentowej, w tym:
 kwota aktywów/pasywów wrażliwych,
 kwota aktywów/pasywów wrażliwych o stałej/zmiennej stopie procentowej
w aktywach/pasywach wrażliwych,
 kwota aktywów/pasywów wrażliwych o poszczególnych stopach bazowych
w aktywach/pasywach wrażliwych,
 wskaźniki dotyczące aktywów/pasywów wrażliwych
2) zestawienie terminów przeszacowania aktywów, pasywów wrażliwych ogółem oraz
oddzielnie dla poszczególnych stóp referencyjnych,
3) wskaźniki luki przeszacowania,
4) zestawienie terminów przeszacowania aktywów, pasywów wrażliwych ogółem oraz
oddzielnie dla poszczególnych stóp referencyjnych z uwzględnieniem w wielkości luk
mnożników występujących w multiplikatywnych formułach oprocentowania
5) wpływ zmiany stóp procentowych na wynik finansowy Banku:
• z tytułu ryzyka przeszacowania,
• z tytułu ryzyka bazowego,
6) realizacja limitów wpływu zmiany stóp procentowych na annualizowany wynik odsetkowy
oraz wpływu zmiany stóp procentowych na fundusze własne,
7) wpływ zmiany stóp procentowych na wartość ekonomiczną Banku,
8) pomiar powiązań ryzyka stopy procentowej z innymi rodzajami ryzyka (kwartalnie),
9) informacja o wynikach testów warunków skrajnych (kwartalnie).

4. Ryzyko walutowe:
Komitet Zarządzania Ryzykami, Zarząd Banku i Rada Nadzorcza otrzymują sprawozdania
zawierające niezbędne informacje odnośnie ryzyka walutowego w okresach miesięcznych.
W przypadku wzrostu poziomu ryzyka raporty mogą być opracowywane częściej.
Członkom Komitetu Zarządzania Ryzykami, Zarządu i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo
do zgłaszania wniosków o przedstawienie bardziej szczegółowych raportów ukazujących
poziom ryzyka walutowego Banku.
Raporty z zakresu ryzyka walutowego pozwalają Zarządowi i Radzie Nadzorczej na m.in.:
1) monitorowanie z odpowiednią częstotliwością poziomu ryzyka, w tym przyjętych
limitów;
2) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka walutowego;
3) ocenę skutków podejmowanych decyzji;
4) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka.
System informacji zarządczej z zakresu ryzyka walutowego zawiera m.in. dane na temat:
1) struktury bilansu Banku z punktu narażenia na ryzyko walutowe;
2) wielkości pozycji walutowych;
3) wpływu zmiany kursów walutowych na wynik finansowy Banku;
4) analizy wskaźników;
5) wyników testów warunków skrajnych;
6) stopnia realizacji i przestrzegania limitów.
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5. Ryzyko operacyjne:
Raporty zawierające niezbędne informacje dotyczące ryzyka operacyjnego otrzymują
w okresach miesięcznych Komitet Zarządzania Ryzykami i Zarząd Banku, natomiast Rada
Nadzorcza w okresach kwartalnych. Raporty z zakresu ryzyka operacyjnego pozwalają na:
1) ocenę profilu ryzyka operacyjnego;
2) monitorowanie z odpowiednią częstotliwością poziomu ryzyka, w tym przyjętych
limitów;
3) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka operacyjnego;
4) ocenę skutków podejmowanych decyzji;
5) podejmowanie odpowiednich działań w celu ograniczania ryzyka.
Raport dotyczący ryzyka operacyjnego zawiera w szczególności informację o:
1) liczbie zdarzeń ogółem oraz w podziale na:
a) poziom ryzyka;
b) oddziały;
c) rodzaje;
d) procesy, w których zaistniało zdarzenie;
e) ryzyka powiązane;
2) sumie strat operacyjnych;
3) wskaźnikach KRI oraz dodatkowych wskaźnikach KRI;
4) zdarzeniach zewnętrznych;
5) wynikach przeprowadzonych testów warunków skrajnych.
6. Ryzyko braku zgodności:
Dział Analiz i Ryzyk na bieżąco informuje Zarząd Banku o przypadkach występowania
naruszeń compliance i ewentualnie rekomenduje podjęcie środków naprawczych.
Dział Analiz i Ryzyk zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej raz na pół roku analizy
danych i informacji, pochodzących w szczególności z następujących źródeł:
1) rejestru zdarzeń i strat operacyjnych;
2) rejestru reklamacji, skarg i wniosków;
3) rejestru spraw sądowych;
4) informacji dotyczącej braku zgodności w obszarze dotyczącym przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
5) wyników kontroli prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej
6) wyników kontroli prowadzonych przez audyt wewnętrzny;
7) wyników kontroli przeprowadzonych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
8) wyników z analiz kwestionariuszy BION;
9) informacji przekazywanych na bieżąco przez pracowników Banku;
10) niekorzystnych informacji o Banku, które pojawiły się w mediach;
11) wyników z przeprowadzonych przez Dział Wdrożeń i Marketingu analiz terminowości
i zakresu aktualizacji procedur.
Z dokonanej analizy sporządzane jest sprawozdanie, które wraz z Opinią Komitetu
przedstawiane jest co najmniej raz na pół roku.
7. Ryzyko kapitałowe:
Komitet Zarządzania Ryzykami, Rada Nadzorcza i Zarząd Banku otrzymuje raport zawierający
niezbędne informacje odnośnie poziomu adekwatności kapitałowej w okresach miesięcznych;
w przypadku wzrostu poziomu ryzyka kapitałowego raporty mogą być opracowywane częściej.
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Raport sporządza Dział Analiz i Ryzyk, po dostarczeniu części informacji od Działu
Ekonomiczno Finansowego.
System informacji zarządczej dostarcza informacji na temat:
1) poziomu, struktury i zmian w funduszach własnych;
2) poziomu uznanego kapitału,
3) poziomu i zmian współczynników kapitałowych, w tym struktury i zmian w aktywach
ważonych ryzykiem;
4) poziomu i struktury kapitału wewnętrznego;
5) wyników testów warunków skrajnych;
6) realizacji przyjętych limitów alokacji;
7) realizacji planu kapitałowego.
3. Zasady polityki stosowania zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka oraz strategie
i procesy monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania ryzyka
Aby ograniczyć ryzyko w Banku, wprowadzono wiele limitów, co powoduje dywersyfikację
ryzyka oraz możliwość wdrożenia w odpowiednim momencie mechanizmów zapobiegających
powstaniu nadmiernego ryzyka.
Raporty zawierają informację o przekroczeniach limitów, o przyczynach ich powstania oraz
czy przekroczenia mają charakter jednorazowy. Raport zawiera rekomendację dalszych
działań, mających na celu utrzymanie ryzyka na bezpiecznym poziomie.
Ponadto Bank posiada „Instrukcję prawnych form zabezpieczeń wierzytelności banku w Banku
Spółdzielczym w Oławie ” mająca na celu zapewnienie bankowi zwrotu przysługującej mu
w stosunku do klienta wierzytelności w razie gdyby nie dokonał on spłaty tej wierzytelności
w terminie ustalonym w umowie.
4. Oświadczenie Zarządu na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania
ryzykiem
Zatwierdzone przez Zarząd Banku oświadczenie na temat adekwatności ustaleń
dotyczących zarządzania ryzykiem stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.
5. Oświadczenie Zarządu na temat ogólnego profilu ryzyka związanego ze strategią
działalności (kluczowe wskaźniki i dane liczbowe)
Zatwierdzone przez Zarząd Banku oświadczenie na temat ogólnego profilu ryzyka
związanego ze strategią działalności stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.
6. Liczba stanowisk dyrektorskich Członków Zarządu
Członkowie Zarządu nie zajmują stanowisk dyrektorskich.
7. Polityka rekrutacji dotycząca wyboru Członków Zarządu oraz ich wiedzy (w tym
specjalistycznej), umiejętności i doświadczenia
W Banku funkcjonuje „Procedura dokonywania oceny kwalifikacji członków Zarządu lub
kandydatów na członków Zarządu oraz Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie”. Ocena
kwalifikacji ma na celu stwierdzenie, czy członkowie Zarządu dają rękojmię należytego
wykonywania swoich obowiązków, to jest, czy są w stanie podejmować prawidłowe decyzje
i kierować Bankiem w sposób stabilny i ostrożny, oraz sprawować skuteczny zarząd, a także
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czy posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji w organie
zarządzającym oraz czy ich reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla reputacji Banku.
Przy ocenie kwalifikacji bierze się pod uwagę, to że członkowie Zarządu obowiązani są pełnić
swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, aby
zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowanych i wykonywanych decyzji związanych
z bieżącym zarządzaniem Bankiem, jak również sposób i skuteczność współpracy członków
Zarządu.
Przy wyborze kandydatów na członków Zarządu, uwzględnia się cechy i kompetencje istotne
z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Zarząd.
W Banku obowiązuje Procedura określająca działania związane z powołaniem Prezesa Zarządu
Banku Spółdzielczego w Oławie.
Powołanie Prezesa następuje, za uprzednią zgodą KNF, wyrażoną w formie decyzji, w trybie
przewidzianym w ustawie Prawo Bankowe.
Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza, reprezentowana przez Członków
Prezydium Rady.
Decyzja KNF wyrażająca zgodę na powołanie kandydata na funkcję Prezesa Zarządu jest
warunkiem koniecznym dla pełnienia przez daną osobę funkcji Prezesa.
Prezesa powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, po dokonaniu
indywidualnej oceny kwalifikacji kandydatów na Prezesa, polegającej na ocenie wiedzy,
umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych
obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków.
Prezes powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię
prowadzenia działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim
zgromadzonych oraz pozostawać z Bankiem w stosunku pracy związanym z pełnioną funkcją.
Pełnienie funkcji Prezesa powinno stanowić główny obszar działalności zawodowej kandydata.
Spełnienie powyższego kryterium podlega ocenie Rady w ramach procedury oceny
kwalifikacji; procedurę oceny kwalifikacji członka Zarządu stosuje się odpowiednio.
Rada, w odrębnej uchwale, określa sposób wyłonienia kandydata na Prezesa.
Wyłonienie kandydata może odbywać się na podstawie konkursu albo w każdy inny sposób
przyjęty przez Radę.
W przypadku ogłoszenia konkursu, Rada przystępuje do przeprowadzenia postępowania
konkursowego, celem wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa.
Osobę kandydata może rekomendować Radzie ustępujący ze stanowiska Prezes.
Sposoby wyłaniania kandydata przez Radę w drodze konkursu:
1) ogłoszenie konkursu zamkniętego – wyłonienie z pracowników Banku;
2) ogłoszenie konkursu otwartego – wyłonienie spoza pracowników Banku;
3) ogłoszenie konkursu mieszanego – wyłonienie z kandydatów będących i niebędących
pracownikami Banku.
W przypadku, gdy kwalifikacje kandydata zostały ocenione pozytywnie, Rada podejmuje,
w głosowaniu tajnym, uchwałę o wyborze kandydata na Prezesa.
Wybór kandydata na członka Zarządu niepełniącego funkcji Prezesa Zarządu obowiązkowo
poprzedzać musi wniosek Prezesa Zarządu o powołanie danej osoby do składu Zarządu, a także
procedura indywidualnej oceny uprzedniej, rozpoczynająca się od wypełnienia przez kandydata
kwestionariusza Indywidualna ocena kwalifikacji osoby ocenianej. Rada Nadzorcza przed
podjęciem uchwały powołującej kandydata na członka Zarządu zobowiązana jest do odebrania
od osoby aplikującej stosownych zaświadczeń i oświadczeń dokumentujących stan
wykształcenia i posiadanego doświadczenia zawodowego. Rada Nadzorcza może zobowiązać
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kandydata do przedłożenia również innych dokumentów, w przypadku skierowania do Banku
takiego żądania przez Komisję Nadzoru Finansowego.
8. Strategia zróżnicowania wyboru Członków Zarządu, jego cele, zadania i zakres ich
realizacji
Zgodnie z przyjętym Statutem Banku Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza
w głosowaniu tajnym. Powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru
Bankowego w trybie przewidzianym w ustawie Prawo Bankowe. Z wnioskiem o wyrażenie
zgody występuje Rada. Powołanie pozostałych Członków Zarządu następuje na wniosek
Prezesa Zarządu.
Do kompetencji statutowych Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych
w ustawach lub Statucie do decyzji innych organów, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów działalności Banku oraz projektowanie, wprowadzanie
a także zapewnienie działania systemu zarządzania w Banku.
2) realizowanie zatwierdzonych planów finansowych i działalności społecznej i kulturalnej,
3) podejmowanie faktycznych i prawnych czynności związanych z działalnością Banku,
4) podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników Banku,
5) określanie zadań oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad ich wykonywaniem przez
pracowników Banku,
6) podejmowanie decyzji w zakresie uruchamiania podstawowych jednostek
organizacyjnych Banku,
7) zwoływanie Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich,
8) przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenie Rady, Zebrań Grup Członkowskich
i Zebrania Przedstawicieli,
9) wykonywanie uchwał Zebrania Przedstawicieli i Rady,
10) składanie sprawozdań z działalności Banku Radzie, Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniom
Grup Członkowskich,
11) zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu oraz innych danych
wymagających zmian w rejestrze Banku,
12) uchwalanie regulaminu funkcjonowania systemu zarządzania,
13) uchwalanie regulaminu organizacyjnego,
14) Zarząd nadzoruje pracę podporządkowanych mu jednostek i komórek organizacyjnych
oraz koordynuje zarządzanie ryzykami wynikającymi z prowadzonej przez Bank
działalności,
15) Zarząd zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zmianach w składzie Rady.
Zakres działania oraz kompetencje poszczególnych członków Zarządu określa Regulamin
działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie oraz uchwały kompetencyjne członków
Zarządu.
9. Informacja o utworzeniu Komitetu Zarządzania Ryzykami, liczba odbytych
posiedzeń Komitetu:
W Banku funkcjonuje Komitet Zarządzania Ryzykami. Komitet w swojej działalności
uwzględnia wytyczne wynikające z postanowień uchwał i rekomendacji organów nadzorczych,
dotyczące zarządzania ryzykami w Banku. Komitet jest organem opiniodawczym w zakresie
kształtowania polityki zarządzania ryzykami.
W 2017 roku Komitet odbył 23 posiedzenia.
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10. Opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do Zarządu
W Banku funkcjonuje system bieżącego i okresowego informowania o istotnych rodzajach
ryzyka a podstawą monitorowania procesu zarządzania ryzykiem jest formalnie ustanowiony
system informacji zarządczej.
System sprawozdawczości zarządczej dostarcza informacji na temat: rodzajów i wielkości
ryzyka w działalności Banku, profilu ryzyka, stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych,
wyników testów warunków skrajnych, skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem.
Raporty w zakresie ryzyka:
 kredytowego, w tym inwestycji, płynności, stopy procentowej, walutowego,
kapitałowego otrzymują: Komitet Zarządzania Ryzykami, Zarząd, Rada
Nadzorcza w cyklach miesięcznych,
 operacyjnego otrzymują Komitet Zarządzania Ryzykami i Zarząd w cyklach
miesięcznych, Rada Nadzorcza w cyklach kwartalnych,
 koncentracji, DEK i EKZH otrzymują: Komitet Zarządzania Ryzykami, Zarząd,
Rada Nadzorcza w cyklach kwartalnych,
 braku zgodności otrzymują: Komitet Zarządzania Ryzykami, Zarząd, Rada
Nadzorcza w cyklach półrocznych,
Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie informacji o
zmianach profilu ryzyka Banku.
Zakres oraz szczegółowość sprawozdań wewnętrznych są dostosowane do rodzaju
raportowanego ryzyka oraz odbiorców informacji.
Rzetelność, dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji zapewnia wprowadzony w
Banku system kontroli wewnętrznej.
Szczegółowe zasady działania systemu informacji zarządczej reguluje w Banku odrębna
procedura; ponadto w regulacjach dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka
bankowego został określony w sposób ogólny zakres informacji zarządczej z obszaru, którego
dotyczy regulacja; szczegółowy wykaz sprawozdań zarządczych określa odrębna regulacja.

III.

Zakres stosowania (art. 436 CRR)

Bank nie posiada podmiotów zależnych, w związku z tym nie dokonuje konsolidacji do celów
rachunkowości i regulacji ostrożnościowych.

IV.
1.

2.

Fundusze własne (art. 437 CRR)

Fundusze własne Banku obejmują:
1) kapitał Tier I;
2) kapitał Tier II.
Kapitał Tier I Banku obejmuje:
1) kapitał podstawowy Tier I, na który składają się:
a) wpłacony fundusz udziałowy,
b) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego,
obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone
o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych
niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów, po uzyskaniu zgody
właściwego organu,
c) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, po uzyskaniu zgody właściwego organu,
d) w ramach skumulowanych, innych całkowitych dochodów:
 fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego,
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3.

 kapitał z aktualizacji instrumentów dłużnych lub kapitałowych
zakwalifikowanych do portfela „dostępne do sprzedaży,
e) kapitał rezerwowy,
f) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
g) w ramach innych przejściowych korekt kapitału podstawowego Tier I:
 (ze znakiem minus) określoną wartość procentową funduszu z aktualizacji
wyceny majątku trwałego;
 (ze znakiem minus – co oznacza, że Bank usuwa z funduszy) określoną wartość
procentową zysków z wyceny instrumentów dłużnych lub kapitałowych
zakwalifikowanych do portfela „dostępne do sprzedaży”,
2) pomniejszenia kapitału podstawowego Tier I:
a) określona wartość procentowa wartości niematerialnych i prawnych wyceniona
według wartości bilansowej,
b) wzajemne zaangażowania w instrumenty kapitałowe (krzyżowe powiązania
kapitałowe) zaliczane do funduszy podstawowych Tier I, jeżeli właściwy organ
uznał, że miały one na celu sztuczne zwiększenie funduszy własnych Banku,
c) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe
w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego,
jeżeli Bank nie dokonał znacznej inwestycji,
d) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe
w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego,
jeżeli Bank dokonał znacznej inwestycji,
e) strata z lat ubiegłych, strata w trakcie zatwierdzania, strata netto bieżącego okresu
f) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej
rentowności,
g) pozycje, które należy odliczyć od pozycji dodatkowych w Tier I, których wartość
przekracza wartość kapitału dodatkowego Tier I;
3) kapitał dodatkowy Tier I, który stanowi:
a) instrumenty kapitałowe spełniające warunki opisane w art. 52 CRR,
b) w ramach korekt okresu przejściowego – obligacje zaliczone do funduszy
własnych Banku na podstawie Uchwały KNF nr 314/2009 z dnia 14 października
2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy
podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania
do funduszy podstawowych banku;
4) pomniejszenia kapitału dodatkowego Tier I:
a) określona wartość procentowa wartości niematerialnych i prawnych wyceniona
według wartości bilansowej;
b) wzajemne zaangażowania w instrumenty kapitałowe (krzyżowe powiązania
kapitałowe) zaliczane do dodatkowego kapitału podstawowego, jeżeli właściwy
organ uznał, że miały one na celu sztuczne zwiększenie funduszy własnych Banku,
c) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe
w instrumentach zaliczanych do dodatkowego kapitału podstawowego podmiotów
sektora finansowego, jeżeli Bank nie dokonał znacznej inwestycji,
d) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe
w instrumentach zaliczanych do dodatkowego kapitału podstawowego podmiotów
sektora, jeżeli Bank dokonał znacznej inwestycji.
e) pozycje, które należy odliczyć od pozycji Tier II, których wartość przekracza
wartość kapitału Tier II.
Kapitał Tier II Banku obejmuje:
1) instrumenty kapitałowe spełniające warunki opisane w art. 63 CRR;
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2) pożyczki podporządkowane;
3) rezerwę na ryzyko ogólne do wysokości 1,25% aktywów ważonych ryzykiem;
4) pomniejszenia kapitału Tier II:
a) wzajemne zaangażowania w instrumenty kapitałowe (krzyżowe powiązania
kapitałowe) zaliczane do kapitału Tier II, jeżeli właściwy organ uznał, że miały
one na celu sztuczne zwiększenie funduszy własnych Banku,
b) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe
w instrumentach zaliczanych do kapitału Tier II podmiotów sektora finansowego,
jeżeli Bank nie dokonał znacznej inwestycji,
c) posiadane przez Bank bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe
w instrumentach zaliczanych do kapitału Tier II, jeżeli Bank dokonał znacznej
inwestycji.
4. Bank wykazuje w funduszach własnych w ramach funduszu udziałowego bezpośrednio
udziały opłacone do dnia 28 czerwca 2013 roku. Bank zalicza do funduszy własnych
udziały opłacone po dacie 28 czerwca 2013 roku po uzyskaniu zgody KNF.
5. Wypłata udziałów zaliczonych do funduszy własnych wymaga zgody KNF.
6. Poniższe zestawienie przedstawia poziom poszczególnych pozycji funduszy własnych
Banku według stanu na dzień 31.12.2017 roku.
Wyszczególnienie
Instrumenty kapitałowe i powiązane
ażio emisyjne

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
Wartości niematerialne i prawne (po
odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego)
(kwota ujemna)
Kapitał podstawowy Tier I
Instrumenty kapitałowe i powiązane
ażio emisyjne
Kapitał Tier II
Łączny kapitał (łączny kapitał =
kapitał Tier I + kapitał Tier II)

Kwota w dniu
Opis pozycji
ujawnienia
41 554 950,00 Kapitał rezerwowy
obejmujący fundusz
zasobowy tworzony z
podziału zysku netto za
ubiegłe lata oraz wpłat
wpisowego
31 100,10 Fundusz z aktualizacji
wyceny majątku
trwałego

1.800 000,00

1.048.410,00

-83.324,48

44 351 135,62
0,00

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

Art. 26 ust. 1

Fundusz ogólnego
ryzyka bankowego
tworzony z podziału
zysku netto
Wartość
zadeklarowanych i
wpłaconych udziałów
członkowskich.

Art. 26 ust. 1 lit. f)

Wartość netto
posiadanych przez
Bank wartości
niematerialnych i
prawnych

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

Art. 486 ust. 2

Art. 62, 63

0,00
44 351 135,62
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7. Wartość jednego udziału wynosi 110 zł.
8. Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów.

V.

Wymogi kapitałowe (art. 438 CRR)

Bank Spółdzielczy w Oławie stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych:
1) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego,
2) metodę podstawowego wskaźnika w zakresie ryzyka operacyjnego,
3) metodę de minimis w zakresie ryzyka walutowego.
Łączną kwota ekspozycji na ryzyko kredytowego jest równa sumie kwot ekspozycji ważonych
ryzykiem. Przez ekspozycję należy rozumieć aktywo lub udzielone zobowiązanie
pozabilansowe; ekspozycje są rozumiane łącznie ze związanymi z nimi innymi ekspozycjami,
jeśli ekspozycje te ujęte są w rachunku wyników. Sumę kwot ekspozycji ważonych ryzykiem
oblicza się jako sumę wartości bilansowych oraz wartości ekspozycji z tytułu pozycji
pozabilansowych pomnożonych przez przypisane procentowe wagi ryzyka.
W przyjętej przez Bank metodzie standardowej wartość ekspozycji w przypadku aktywów jest
równa wartości bilansowej ekspozycji, a w przypadku pozycji pozabilansowych jest równa
iloczynowi nominalnej wartości pozycji pozabilansowej pomniejszonej o utworzone na tą
pozycję rezerwy celowe i procentowej wagi ryzyka produktu.
Wartość aktywów ważonych ryzykiem obliczonych dla ekspozycji wobec małego lub
średniego przedsiębiorcy, zaliczonych do ekspozycji wobec przedsiębiorstw, ekspozycji
detalicznych lub ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (z wyłączeniem
ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania), Bank dodatkowo mnoży przez
współczynnik wsparcia równy 0,7619. (art.501 CRR)
Kwoty stanowiące 8% ekspozycji ważonej ryzykiem dla każdej z klas ekspozycji:
Lp.

Wyszczególnienie

ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych
ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych
ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego
ekspozycje wobec instytucji
ekspozycje wobec przedsiębiorstw
ekspozycje detaliczne
ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach
ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania
ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub udziałów w
9.
przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania
10. ekspozycje kapitałowe
11. pozostałe ekspozycje
RAZEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kwota w tys. zł
0
760
64
0
5 285
7 877
1 983
223
0
350
893
17 435

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko walutowe jest równa wymogowi w zakresie funduszy
własnych dla ryzyka walutowego pomnożonemu przez 12,5.Wymóg kapitałowy w zakresie
funduszy własnych dla ryzyka walutowego oblicza się jako 8% pozycji walutowej całkowitej jeżeli pozycja walutowa całkowita przekracza 2% funduszy własnych Banku.
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Łączna kwota ekspozycji na ryzyko operacyjne jest równa wymogowi w zakresie funduszy
własnych dla ryzyka operacyjnego pomnożonemu przez 12,5. Bank wylicza podstawę do
wyznaczenia wymogu kapitałowego jako średnią arytmetyczną za okres trzech lat, wyników
obliczonych jako suma poniższych pozycji rachunku zysków i strat Banku, ustalonych zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, przy czym każda pozycja musi być
uwzględniona odpowiednio ze znakiem dodatnim lub ujemnym.
Bank oblicza kapitał wewnętrzny na poszczególne rodzaje ryzyka uznane za istotne:
1)
ryzyko kredytowe;
2)
ryzyko operacyjne;
3)
ryzyko walutowe;
4)
ryzyko koncentracji;
5)
ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej;
6)
ryzyko płynności;
7)
ryzyko kapitałowe.
Uznane za istotne ryzyko braku zgodności Bank pokrywa kapitałem wewnętrznym obliczonym
dla ryzyka operacyjnego.
Przy obliczaniu dodatkowych wymogów kapitałowych na poszczególne rodzaje ryzyka
przyjmuje się następujące założenia:
1)
kapitał wewnętrzny na poszczególne rodzaje ryzyka będzie obliczany jako koszt lub
utracony przychód (za wyjątkiem ryzyka koncentracji), który może się pojawić w wyniku
zaistnienia sytuacji nieoczekiwanej;
2)
koszt lub utracony przychód, o którym mowa w pkt 1, obliczany jest na podstawie testów
warunków skrajnych, które Bank przeprowadza dla poszczególnych rodzajów ryzyka
uznanych za istotne;
3)
część lub całość kwoty, o której mowa w pkt 2, Bank może zabezpieczyć z wyniku
finansowego zaplanowanego na dany rok obrotowy;
4)
poziom akceptowalnego kosztu lub utraconego przychodu Bank wyznacza (jako procent
funduszy własnych Banku) w oparciu o następujące przesłanki:
a) wysokość planowanego wyniku finansowego na rok obrotowy, w którym
aktualizujemy niniejsze zasady,
b) poziom łącznego współczynnika kapitałowego,
c) plany kapitałowe;
5)
dodatkowym wymogiem kapitałowym dla poszczególnych rodzajów ryzyka (za
wyjątkiem ryzyka koncentracji i ryzyka operacyjnego) będzie kwota, o jaką koszt lub
utracony przychód przekroczy akceptowalny poziom ryzyka, o którym mowa w pkt 4.
Kapitał wewnętrzny na ryzyko kredytowe:
Punktem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego na ryzyko kredytowe jest kapitał
regulacyjny na ryzyko kredytowe. Kapitałem regulacyjnym na ryzyko kredytowe
zabezpieczona została znaczna część ryzyka, związana z ryzykiem niewypłacalności
kontrahenta. Bank oblicza dodatkowy wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe z tytułu
wzrostu udziału portfela kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym oraz całkowitego
braku skuteczności przyjętych zabezpieczeń, które stanowią instrumenty pomniejszania
podstawy naliczania rezerw celowych.
Bank przeprowadza testy warunków skrajnych dla powyższych czynników, opisane
szczegółowo w obowiązujących w Banku zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym.
Wynikiem przeprowadzonych testów jest koszt, jaki poniósłby Bank na skutek wystąpienia
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wyżej opisanych sytuacji. Dodatkowym wymogiem kapitałowym na ryzyko kredytowe jest
kwota, o jaką suma wyników testów warunków skrajnych przekracza 5% funduszy własnych
Banku.
Kapitał wewnętrzny na ryzyko operacyjne:
Punktem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego na ryzyko operacyjne jest kapitał
regulacyjny na ryzyko operacyjne. Kapitałem regulacyjnym na ryzyko operacyjne
zabezpieczona została znaczna część ryzyka wynikająca ze skali prowadzonej przez Bank
działalności. Bank oblicza dodatkowy wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne zakładając
wzrost wartości strat operacyjnych.
Bank przeprowadza test warunków skrajnych, szczegółowo opisany w zasadach zarządzania
ryzykiem operacyjnym, według następujących zasad:
1) Bank zakłada, że w sytuacji skrajnej straty, które może wygenerować ryzyko operacyjne
wzrosną dwukrotnie;
2) Bank porównuje dwukrotność sumy wszystkich strat z wynikiem finansowym brutto na
koniec danego okresu (jeżeli wynik ten jest dodatni);
3) w przypadku gdy wyniki finansowym brutto jest wyższy od dwukrotności sumy, o której
mowa w pkt 1) oznacza to, że zysk brutto bieżącego okresu pokrywa w pełni kwotę strat w
sytuacji skrajnej i Bank nie tworzy dodatkowych wymogów kapitałowych na ryzyko
operacyjne;
4) w przypadku gdy wyniki finansowym brutto nie pokrywa dwukrotności sumy, o której
mowa w pkt 1), to:
a) sprawdza się, czy brakująca kwota wyniku finansowego brutto jest w pełni pokryta
regulacyjnym wymogiem kapitałowym z tytułu ryzyka operacyjnego,
b) w przypadku, w którym kwota, o której mowa w lit. a) jest wyższa od regulacyjnego
wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne, wówczas Bank tworzy dodatkowy
wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego w wysokości równej różnicy
pomiędzy brakującą kwotą wyniku finansowego brutto i regulacyjnym wymogiem
kapitałowym na ryzyko operacyjne.
W sytuacji, gdy wynik finansowy brutto w danym okresie sprawozdawczym jest ujemny to:
1) Bank porównuje dwukrotność sumy wszystkich strat z regulacyjnym wymogiem
kapitałowym z tytułu ryzyka operacyjnego,
2) w przypadku, w którym dwukrotności sumy, o której mowa w pkt 1) jest wyższa od
regulacyjnego wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne, wówczas Bank tworzy
dodatkowy wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego w wysokości równej różnicy
pomiędzy dwukrotnością sumy, o której mowa w pkt 1) i regulacyjnym wymogiem
kapitałowym na ryzyko operacyjne.
Kapitałem wewnętrznym na ryzyko operacyjne jest suma kapitału regulacyjnego na ryzyko
operacyjne oraz dodatkowego wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne.
Kapitał wewnętrzny na ryzyko walutowe:
Punktem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego na ryzyko walutowe jest kapitał
regulacyjny na ryzyko walutowe. Kapitałem regulacyjnym na ryzyko walutowe zabezpieczona
została znaczna część ryzyka wynikająca z wygenerowania pozycji walutowej całkowitej
przekraczającej 2% funduszy własnych Banku. Bank oblicza dodatkowy wymóg kapitałowy na
ryzyko walutowe z tytułu zagrożenia związanego ze skrajną zmianą kursów walutowych.
Bank przeprowadza test warunków skrajnych polegający na założeniu, że kursy walut zmienią
się o 30% opisany szczegółowo w obowiązujących w Banku zasadach zarządzania ryzykiem
walutowym. W wyniku testu obliczana jest strata, która wystąpiłaby w Banku na skutek
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zrealizowania się powyższego scenariusza. Dodatkowym wymogiem kapitałowym na ryzyko
walutowe jest kwota, o jaką strata przekracza 0,1% funduszy własnych Banku.
Kapitałem wewnętrznym na ryzyko walutowe jest suma kapitału regulacyjnego na ryzyko
walutowe oraz dodatkowego wymogu kapitałowego na ryzyko walutowe.
Kapitał wewnętrzny na ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej:
Bank oblicza kapitał wewnętrzny na ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej z tytułu
zagrożenia związanego ze skrajną zmianą poziomu stóp procentowych oraz wysokim
poziomem zrywalności depozytów lub spłacalności kredytów przed terminem. Testy opisanych
wyżej sytuacji zostały opisane szczegółowo w obowiązujących w Banku zasadach zarządzania
ryzykiem stopy procentowej.
Kapitałem wewnętrznym na ryzyko stopy procentowej jest kwota, o jaką suma wyników testów
warunków skrajnych przekracza 2% funduszy własnych Banku.
Kapitał wewnętrzny na ryzyko płynności:
Bank oblicza kapitał wewnętrzny na ryzyko płynności z tytułu zagrożenia związanego z nagłym
wypływem znaczącej kwoty depozytów, wynikającym głównie z utraty zaufania klientów do
Banku.
Bank przeprowadza test warunków skrajnych dla opisanej wyżej sytuacji przy jednoczesnej
konieczności utrzymania wskaźnika LCR na wymaganym przepisami prawa poziomie, opisany
szczegółowo w obowiązujących w Banku zasadach zarządzania ryzykiem płynności.
Wynikiem przeprowadzonego testu jest koszt, jaki poniósłby Bank na skutek wystąpienia w/w
sytuacji.
Kapitałem wewnętrznym na ryzyko płynności jest kwota, o jaką wynik testu warunków
skrajnych przekracza 1% funduszy własnych Banku.
Kapitał wewnętrzny na ryzyko kapitałowe:
Bank oblicza kapitał wewnętrzny na ryzyko kapitałowe z tytułu zagrożenia związanego ze
spadkiem funduszu udziałowego oraz skrajnym wzrostem kapitału wewnętrznego.
Bank przeprowadza testy warunków skrajnych dla powyższych czynników przy jednoczesnej
konieczności utrzymania adekwatności kapitałowej na poziomie określonym w kapitałowych
celach strategicznych opisany szczegółowo w obowiązującej w Banku strategii zarządzania
i planowania kapitałowego. Wynikiem przeprowadzonych testów jest koszt, jaki poniósłby
Bank na skutek wystąpienia opisanej wyżej sytuacji.
Kapitałem wewnętrznym na ryzyko kapitałowe jest kwota, o jaką suma wyników testów
warunków skrajnych, przekracza 0,2% funduszy własnych Banku.
Poniższe zestawienie przedstawia poziom minimalnych wymogów kapitałowych na
poszczególne rodzaje ryzyka według stanu na dzień 31.12.2017 roku. Wyliczenia zostały
dokonane zgodnie z „Zasadami szacowania wewnętrznego wymogu kapitałowego
w Banku Spółdzielczym w Oławie”.
Wyszczególnienie
Kwota w tys. zł
Ryzyko kredytowe
Ryzyko rynkowe
Ryzyko operacyjne
Pozostałe wymogi
Łączny wymóg na ryzyka Filaru I

17 453
0
2 665
0
20 118

Ryzyko kredytowe

21 339
22

Ryzyko operacyjne
Ryzyko walutowe
Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
Ryzyko płynności
Ryzyko kapitałowe
Pozostałe ryzyka
Łączna wartość wewnętrznych wymogów kapitałowych

2 665
0
4 280
0
0
0
28 284

Współczynnik wypłacalności

17,66%

Wewnętrzny współczynnik wypłacalności

12,54%

VI.

Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta (art. 439 CRR)

W Banku nie występują instrumenty pochodne oraz transakcje z przyrzeczeniem zakupu.

VII. Bufory kapitałowe (art. 440 CRR)
Tabela poniżej przedstawia ujawnienia w zakresie bufora antycyklicznego na dzień
31.12.2017r.
Kwota specyficznego dla instytucji bufora antycyklicznego
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko
1
Specyficzny dla instytucji wskaźnik bufora antycyklicznego
2
Wymóg w zakresie specyficznego dla instytucji bufora
3
antycyklicznego

251 115 tys. zł
0%
0%

VIII. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego (art. 441 CRR)
Bank nie jest podmiotem istotnym systemowo.

IX.

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (art. 442 CRR)

1. Dla wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, ekspozycję uznaje
się za przeterminowaną, jeżeli przeterminowanie przekracza 90 dni, a przeterminowana
kwota przekracza w przypadku ekspozycji detalicznych 500,00 złotych, a w przypadku
pozostałych klas ekspozycji przeterminowana kwota przekracza 3.000,00 złotych.
2. Dla potrzeb naliczenia odpowiedniej wysokości rezerw celowych i odpisów
aktualizacyjnych od ekspozycji kredytowych klasyfikowanych do kategorii „normalnej”,
„pod obserwacją”, „poniżej standardu”, „wątpliwe”, lub „stracone”, stosuje się zasady
wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia. 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków ( Dz. U. z 2015 poz. 2066
z późniejszymi zmianami) oraz zasady określone w procedurze wewnętrznej w sprawie
tworzenia rezerw celowych.
3. Opis stosowanego podejścia i metod przyjętych do ustalania korekt wartości i rezerw.
Zamortyzowany koszt składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego –
wartość, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe zostały
wycenione w momencie początkowego ujęcia, pomniejszoną o spłaty kwot kapitału oraz
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powiększoną lub pomniejszoną o umorzenia wszelkich różnic między wartością
początkową a wartością w terminie zapadalności oraz pomniejszoną o odpisy z tytułu
rezerw celowych, utraty wartości lub nieściągalności.
4. Bank działa na obszarze województw: dolnośląskiego i opolskiego. Skala działalności
w obrębie województwa dolnośląskiego stanowi ponad 96%. Bank obsługuje również
klientów z innych województw, jednak ich skala jest nieznaczna i uważa się za nieistotną,
stąd też w swoich analizach, Bank nie wyodrębnia geograficznych obszarów działalności.
5. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień
31.12.2017 roku, 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
klasy przedstawia zestawienie:

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Wyszczególnienie

ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków
centralnych
ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub
władz lokalnych
ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego
ekspozycje wobec instytucji
ekspozycje wobec przedsiębiorstw
ekspozycje detaliczne
ekspozycje zabezpieczone hipotekami
na nieruchomościach
ekspozycje, których dotyczy niewykonanie
zobowiązania
ekspozycje w postaci jednostek uczestnictwa lub
udziałów w przedsiębiorstwach zbiorowego
inwestowania
ekspozycje kapitałowe
pozostałe ekspozycje
RAZEM

Stan na dzień
31.12.2017 r.
w tys. zł

Średnia kwota
w okresie od
31.12.2016 r. do
31.12.2017 r.
w tys. zł

12 159

5 547

47 486

47 187

1 606
96 762
114 991
158 352

4 643
79 451
106 836
111 654

47 408

61 982

2 728

3 166

0

0

4 375
13 775
471 641

3 865
14 813
459 151

6. Bank przyjmuje, iż klasy ekspozycji kredytowych, które stanowią przynajmniej 20%
portfela kredytowego wyznaczają istotne klasy ekspozycji. Do istotnych klas ekspozycji
kredytowych zaliczane są zatem ekspozycje wobec przedsiębiorstw oraz ekspozycje
detaliczne.
7. Struktura zaangażowania Banku wobec poszczególnych sektorów lub według typu
kontrahenta w rozbiciu na klasy ekspozycji wg stanu na 31.12.2017 roku.
7.1 Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta
przedstawia poniższa tabela:
Lp.
1.

Typ kontrahenta
Banki
Należności normalne
Należności pod obserwacją

Wartość w zł
100 887 539,04
100 887 539,04
0,00
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2.

3.

4.

Należności zagrożone
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
- w tym zaangażowanie pozabilansowe
Pomocnicze instytucje finansowe
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Instytucje ubezpieczeniowe
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
Razem zaangażowanie w sektorze finansowym
- w tym zaangażowanie pozabilansowe

0,00
2 420 535,04
2 230 705,04
0,00
0,00
189 830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 308 074,08
189 830,00

Zaangażowanie wobec sektora finansowego dotyczyło :
- środków na rachunku bieżącym w SGB-Banku SA w wysokości 9 032 509,87 zł,
- środków na rachunku minimum depozytowego w wysokości 17 092 588,00 zł
- środków ZFŚS w wysokości 1 208,60 zł,
- rezerwy obowiązkowej w wysokości 11 549 000,00 zł,
- lokat terminowych w wysokości 60 951 419,70 zł,
- środków wyodrębnionych na pokrycie FOŚG (BFG) w wysokości 2 089 114,50 zł,
- odsetek (od Banków) w wysokości 171 698,37 zł,
- kredytu dla przedsiębiorstwa leasingowego w wysokości 2 176 703,54 zł.
7.2
Lp.
1.

2.

3.

4.

Struktura zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego wg typu kontrahenta:
Typ kontrahenta
Przedsiębiorstwa i spółki państwowe
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
- w tym zaangażowanie pozabilansowe
Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
- w tym zaangażowanie pozabilansowe
Przedsiębiorcy indywidualni
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
- w tym zaangażowanie pozabilansowe
Osoby prywatne
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
- w tym zaangażowanie pozabilansowe

Wartość w zł
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 382 429,57
35 521 253,41
14 853 595,12
2 007 581,04
4 322 405,09
14 118 223,55
13 762 699,37
289 453,03
66 071,15
1 038 564,17
96 846 119,08
94 227 186,37
969 794,31
1 649 138,40
4 285 526,86
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5.

6.

7.3

Rolnicy indywidualni
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
- w tym zaangażowanie pozabilansowe
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw
domowych
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
- w tym zaangażowanie pozabilansowe
Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym
- w tym zaangażowanie pozabilansowe

121 164 083,60
111 686 303,77
6 477 208,31
3 000 571,52
4 051 272,90
2 720 155,51
2 720 155,51
0,00
0,00
70 000,00
287 231 011,31
13 767 769,02

Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu na kategorie
należności przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie
Należności normalne
Należności pod obserwacją
Należności zagrożone
- w tym zaangażowanie pozabilansowe
Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym
- w tym zaangażowanie pozabilansowe

Wartość w zł
47 556 674,36
1 535 209,26
0,00
0,00
49 091 883,62
0,00

8. Strukturę ekspozycji (bez odsetek) według okresów zapadalności w podziale na sektory
według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia poniższa tabela. (w tys. zł)
Istotne klasy Bez
należności określ.
term.
Sektor
37 675
finansowy
Sektor
4 434
niefinansowy
Sektor
0
budżetowy
RAZEM 42 109

do
7 dni

1-30
dni

1-3
m-cy

3-6
m-cy

37 978

19 149

3 645

216

1 557

1 496

9 251

14 976

0

137

1 153

6 159

39 535

20 782

14 049

21 351

6-12
m-cy
972

1-2
lat

2 664

5-10 10-20 Powylat
lat żej 20
lat
0

0

25 733 35 855 63 130 65 308 52 016

5 958

4 621

493

2-5
lat

161

8 741 15 825 12 407

0

0

31 326 45 089 81 619 77 876 52 016

5 958

9. Strukturę należności i należności zagrożonych według stanu na dzień 31.12.2017 roku
przedstawia poniższa tabela.
Kategoria ekspozycji
Lp.
1.
Należności normalne
Kredyty w rachunku bieżącym
Pozostałe kredyty i inne
Rezerwy celowe
Korekta wartości

Wartości w zł
294 672 608,82
21 217 893,42
276 169 649,89
224 746,30
3 685 064,28
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2.

3.

Odsetki
Należności pod obserwacją
Kredyty pod obserwacją
Rezerwy celowe
Korekta wartości
Odsetki
Należności zagrożone
Kredyty zagrożone
Rezerwy celowe
Korekta wartości
Odsetki
RAZEM

1 194 876,09
23 389 860,02
23 811 607,98
190 557,51
299 618,30
68 427,85
6 723 362,11
9 635 679,82
4 164 028,85
73 085,89
1 324 797,03
324 785 830,95

10. Zmiany stanów korekt wartości i rezerw z tytułu ekspozycji:
10.1 Struktura rezerw celowych wg stanu na 31.12.2017 roku:
Typ kontrahenta:
SEKTOR NIEFINANSOWY
Przedsiębiorstwa i spółki państwowe

Wartość rezerwy
celowej
4 579 332,66
0,00

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone
Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408 453,79

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

0,00
103 033,92
161 900,21
84 586,39
58 933,27

Przedsiębiorcy indywidualni

661 786,69

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

0,00
2 321,89
0,00
51 467,04
607 997,76

Osoby prywatne

1 904 855,49

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

224 746,30
7 739,31
92 494,79
0,00
1 579 875,09
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Rolnicy indywidualni

1 402 076,51

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

0,00
77 462,39
246 366,97
4 279,35
1 073 967,80

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

202 160,18

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

0,00
0,00
0,00
0,00
202 160,18

SEKTOR BUDŻETOWY

0,00

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10.2 Struktura korekt wartości z tytułu nierozliczonych prowizji wg stanu na 31.12.2017 roku:
Typ kontrahenta:

korekty
wartości

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

7 425,03

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone
Przedsiębiorstwa i spółki państwowe

7 425,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone
Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
397 367,66

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

191 876,57
195 524,99
4 830,61
1 979,75
3 155,74

Przedsiębiorcy indywidualni

209 416,81

- należności normalne

203 634,95
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- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

5 751,31
0,00
0,00
30,55

Osoby prywatne

1 995 776,60

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

1 944 981,76
18 973,20
11 577,38
6 904,72
13 339,54

Rolnicy indywidualni

1 389 108,81

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

1 284 363,15
73 478,06
27 478,76
1 866,95
1 921,89

Instytucje

niekomercyjne

działające

na

rzecz

gospodarstw

19 477,86

domowych
- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

19 477,86
0,00
0,00
0,00
0,00

Instytucje samorządowe

39 195,70

- należności normalne
- należności pod obserwacją
- należności poniżej standardu
- należności wątpliwe
- należności stracone

33 304,96
5 890,74
0,00
0,00
0,00

10.3 Stan rezerw celowych na początek i koniec okresu obrotowego 2017 oraz ich zmiany:
Stan na
01.01.2017r.
Rezerwy
celowe na
należności
normalne
Rezerwy
celowe na
należności

Zwiększenia
rezerw

Transfer
pomiędzy
grupami

Wykorzystanie rezerw

Rozwiązanie
Rezerw

Stan na
31.12.2017r.

226 684,63

130 454,75

-4 832,64

0,00

127 560,44

224 746,30

122 083,18

263 998,14

-21 168,74

0,00

175 378,85

189 533,73
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pod
obserwacją
Rezerwy
celowe na
należności
poniżej
standardu
Rezerwy
celowe na
należności
wątpliwe
Rezerwy
celowe na
należności
stracone

5 153,17

508 258,79

13 644,21

0,00

33 079,31

493 976,86

336 060,94

57 160,67

-96 039,08

0,00

159 254,59

137 927,94

4 187 550,97

1 749 601,51

108 406,16

2 529 656 ,89

1 260 835,32

2 255 066,43

10.4 Stan korekt wartości na początek i koniec okresu obrotowego 2017 r.:
Stan na
01.01.2017r.
3 685 064,28

w sytuacji pod
obserwacją
w sytuacji poniżej
standardu
w sytuacji wątpliwej
w sytuacji straconej

Korekty wartości
w sytuacji normalnej

SUMA

90,83

Stan na
31.12.2017r.
3 001 261,14

95,97

299 618,30

7,38

108 079,38

3,46

43 886,75

1,08

1 429,02

0,05

10 751,42

0,26

10 517,70

0,34

18 447,72

0,45

5 666,58

0,18

4 057 768,47

100,00

3 126 953,82

100,00

%

%

Kwoty odzyskane zaliczone do rachunku zysków i strat wyniosły 912,20 zł.

X.

Aktywa wolne od obciążeń (art. 443 CRR)

Składnik aktywów należy traktować jako obciążony, jeżeli został on zastawiony lub podlega
jakiejkolwiek formie ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej
transakcji bilansowej lub pozabilansowej, z której nie może on zostać swobodnie wycofany
(np. w celu zastawiania dla potrzeb finansowania).
Na dzień 31.12.2017 r. wszystkie aktywa Banku były wolne od obciążeń.
Aktywa obciążone i wolne od obciążeń na dzień 31.12.2017 roku [w zł]:
Wyszczególnienie

Wartość
bilansowa
aktywów

Aktywa obciążone
Kredyty na żądanie
Instrumenty udziałowe

0
0
30

Dłużne papiery wartościowe
- w tym: obligacje zabezpieczone
- w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
- w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych
- w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe
- w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe
Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie
- w tym: kredyty hipoteczne
Inne aktywa
Aktywa obciążone instytucji sprawozdającej
Aktywa nieobciążone
Kredyty na żądanie
Instrumenty udziałowe
Dłużne papiery wartościowe
- w tym: obligacje zabezpieczone
- w tym: papiery wartościowe zabezpieczone aktywami
- w tym: wyemitowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych
- w tym: wyemitowane przez instytucje finansowe
- w tym: wyemitowane przez przedsiębiorstwa niefinansowe
Kredyty i zaliczki inne niż kredyty na żądanie
- w tym: kredyty hipoteczne
Inne aktywa
Aktywa nieobciążone instytucji sprawozdającej

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 017 810
11 354 002
0
0
0
11 354 002
0
425 741 654
0
13 723 191
453 836 657

XI.
Korzystanie z ocen zewnętrznych instytucji oceny
wiarygodności kredytowej (ECAI) (art. 444 CRR)
W 2017 roku Bank nie korzystał z ocen zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności
kredytowej i agencji kredytów eksportowych.

XII. Ekspozycja na ryzyko rynkowe (art. 445 CRR)
W 2017 roku w zakresie ryzyka rynkowego Bank wyznaczał wymóg jedynie na ryzyko
walutowe. Wymóg na ryzyko walutowe w 2017 roku nie wystąpił.

XIII. Ryzyko operacyjne (art. 446 CRR)
Ujawnienia w zakresie ryzyka operacyjnego obejmują podanie stosownych metod wyliczania
wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka operacyjnego; dodatkowo ujawnieniu podlegają
informacje z obszaru ryzyka operacyjnego wskazane w Rekomendacji M; dotyczy to
w szczególności ujawnień w zakresie:
1)
kwot strat brutto w podziale na kategorie zdarzeń;
2)
podjętych działań mitygujących;
3)
opisu najważniejszych zdarzeń, które wystąpiły w danym roku
obrachunkowym;
w przypadku gdy taka informacja mogłaby zagrozić
bieżącemu bezpieczeństwu procesów operacyjnych wówczas jej publikacja
może być opóźniona do czasu kolejnego ogłoszenia.
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Bank obliczając wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne stosuje metodę wskaźnika
bazowego. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na dzień 31.12.2017 roku wyniósł
2 664 557,89 zł.
Informacja o kwotach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w 2017 roku:
Wartość brutto

Rodzaj zdarzenia
Oszustwa wewnętrzne
Oszustwa zewnętrzne
Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy
Klienci, produkty i praktyka biznesowa
Uszkodzenie aktywów

0,00zł
0,00 zł
163 433,35 zł

Zakłócenia działalności i błędy systemów

7 258,45 zł

Dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie
procesami
Suma

4 857,15 zł
7 087,26 zł

1 250 116,90 zł
1 432 753,11 zł

Bank realizuje proces zarządzania ryzykiem operacyjnym: identyfikuje zdarzenia ryzyka
operacyjnego, dokonuje rejestrowania i analizy przyczyn występowania zdarzeń operacyjnych.
Bank w uzasadnionych przypadkach podejmuje działa ograniczające ryzyko polegające na
zmianie procesów wewnętrznych, organizacji wewnętrznej, sposobu dokonywania kontroli
wewnętrznej oraz organizację odpowiednich szkoleń dla pracowników.
W 2017 roku nie odnotowano zdarzeń w zakresie ryzyka operacyjnego, które istotnie
wpłynęłyby na bezpieczeństwo funkcjonowania Banku.
18.12.2017r. podczas sesji przychodzącej dodatkowo wczytano sesję z dnia 08.09.2017r.
Dotyczyło to 217 dokumentów, wystornowanie nastąpiło w dniu następnym. Jednak część
Klientów wybrała zaksięgowane środki, co spowodowało debet na niektórych rachunkach. Na
dzień sporządzenia „Polityki informacyjnej …” pozostała do odzyskania kwota to 885,28zł.

XIV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych
w portfelu handlowym (art. 447 CRR)
Podział ekspozycji ze względu na cel nabycia oraz opis stosowanych zasad rachunkowości
i metod wyceny, w tym podstawowe założenia i praktyki mające wpływ na wycenę oraz opis
wszelkich istotnych zmian tych praktyk:
1.

Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży, nie notowane na giełdzie według stanu
na 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj ekspozycji

akcje SGB-Banku S.A. w Poznaniu

Liczba

Wartość

akcji/udziałów

bilansowa

30 168

3 016 800,00

Cel nabycia

strategiczny
32

udział w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Jakub” w Oławie
udział w Spółdzielczym Systemie
Ochrony SGB
Razem
2.

1

10,00

strategiczny

1

1 000,00

strategiczny

30 170

3 017 810,00

xxx

Dłużne bankowe papiery wartościowe wg stanu na 31.12.2017 r. przedstawia poniższa
tabela:
Wyszczególnienie
liczba
Wartość
Wartość
Cel nabycia
papierów

BPW SGB-Banku S.A.
w Poznaniu serii C
BPW SGB-Banku S.A.
w Poznaniu serii D
BPW SGB-Banku S.A.
w Poznaniu serii E
Bon pieniężny
Razem

nominalna

bilansowa

70

700 000,00

701 315,23

300

300 000,00

301 655,26

350

350 000,00

352 700,08

1 000
1 720

10 000 000,00 9 998 331,43
11 350 000,00 11 354 002,00

strategiczny +
zysk z inwestycji
strategiczny +
zysk z inwestycji
strategiczny +
zysk z inwestycji
zysk z inwestycji
xxxx

3.
Zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości Banku Spółdzielczego w Oławie, wyceny
aktywów i pasywów na dzień bilansowy dokonuje się według zasad określonych w Ustawie
o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz następujących zasad:
a) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
wynik finansowy - bank wycenia według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości
godziwej zalicza odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych,
z zastrzeżeniem że zobowiązanie, które ma zostać rozliczone przez przekazanie
instrumentu kapitałowego, którego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić,
bank wycenia według zamortyzowanego kosztu,
b) kredyty i pożyczki oraz inne należności banku, które nie zostały zaklasyfikowane
jako przeznaczone do obrotu - bank wycenia według zamortyzowanego kosztu,
z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej,
c) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - bank wycenia według wartości godziwej,
a skutki zmiany wartości godziwej odnosi 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; naliczone odsetki bank ujmuje
w przychodach z tytułu odsetek; należne dywidendy bank ujmuje w przychodach
z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów
finansowych, o zmiennej kwocie dochodu; w przypadku, w którym nastąpiła utrata
wartości składnika aktywów finansowych, bank ujmuje skumulowane straty ujęte w
kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny jako koszty finansowe z tytułu odpisów
aktualizujących,
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności - bank wycenia według
zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem metody efektywnej stopy procentowej,
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e) akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych - bank wycenia według ceny
nabycia, z uwzględnieniem odpisów aktualizujących,
f) akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych, które bank przeznacza do
sprzedaży - bank wycenia w wartości bilansowej albo w wartości godziwej, w zależności
od tego, która z tych wartości jest niższa, z uwzględnieniem oszacowanych przez bank
kosztów sprzedaży,
g) aktywa przejęte za długi - bank wycenia według wartości godziwej, a skutki wyceny
zalicza odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych lub pozostałych kosztów
operacyjnych; w przypadku gdy wartość godziwa przejętych aktywów jest wyższa od
kwoty długu, różnica stanowi zobowiązanie wobec kredytobiorcy,
h) zobowiązania finansowe - które nie zostały zakwalifikowane do aktywów i zobowiązań
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, bank wycenia
według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem metody efektywnej stopy
procentowej,
i) zobowiązania finansowe powstałe w wyniku utrzymania przez bank zaangażowania
w przeniesionych aktywach finansowych lub powstałe w wyniku przeniesienia
składnika aktywów finansowych, a których nie wyłączono z bilansu, bank wycenia:
 według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem metody efektywnej stopy
procentowej, jeżeli przeniesiony składnik aktywów wyceniany jest według tej metody,
 w wartości godziwej, jeżeli przeniesiony składnik aktywów wyceniany jest według tej
metody.

XV. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom
nieuwzględnionym w portfelu handlowym (art. 448 CRR)
Ujawnienia w zakresie narażenia na ryzyko stopy procentowej pozycji zakwalifikowanych do
portfela bankowego:
1) charakter ryzyka stopy procentowej, podstawowe założenia (w tym założenia dotyczące
przyszłych wcześniejszych spłat kredytów oraz zachowania depozytów o nieustalonym
terminie wymagalności) oraz częstotliwość pomiaru ryzyka stopy procentowej:
Bank definiuje ryzyko stopy procentowej jako niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian
stóp procentowych na wynik finansowy oraz bilansową wartość zaktualizowaną kapitału.
W ramach ryzyka stopy procentowej Bank wyróżnia następujące kategorie ryzyka:
1) ryzyko przeszacowania, wynikające z niedopasowania terminów przeszacowania
pozycji wrażliwych na zmiany stóp procentowych;
2) ryzyko bazowe, spowodowane niedoskonałą korelacją zmian stóp referencyjnych.
Pozostałe rodzaje ryzyka stopy procentowej tj. ryzyko krzywej dochodowości oraz ryzyko opcji
klienta Bank uznaje jako nieistotne.
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. Bank nie posiada portfela handlowego,
wyznacza poziom ryzyka stopy procentowej tylko dla produktów zaliczanych do portfela
niehandlowego.
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W przypadku, gdy wartość wycenionych aktywów lub pasywów walutowych wrażliwych na
zmiany stóp procentowych przekroczy 5,00 % wartości sumy bilansowej Banku w okresie
dwóch kolejnych miesięcy i według oceny Banku przekroczenie to ma charakter trwały, Bank
wyodrębnia pozycje walutowe i sporządza dodatkowo odrębną analizę w zakresie ryzyka stopy
procentowej dotyczącą tych pozycji.
Bank przyjmuje następujące kryteria przyporządkowania kwot aktywów i pasywów
wrażliwych na zmianę stóp procentowych do terminów przeszacowania:
1) aktywa i pasywa, którym przypisana jest stała stopa procentowa, przyporządkowuje się do
przedziałów przeszacowania w oparciu o terminy zapadalności/wymagalności;
w szczególności lokaty O/N kwalifikowane są do przedziału „1 dzień”,
2) aktywa i pasywa, którym przypisana jest zmienna stopa procentowa, przyporządkowuje się
następująco:
a) zależne od stopy redyskonta weksli NBP – do przedziału „> 2 dni ≤ 1 miesiąca” o ile
z umowy nie wynika inny termin przeszacowania,
b) zależne od stawki WIBID/WIBOR – do przedziałów wynikających z możliwie najszybszej
jej zmiany w odniesieniu do daty sporządzania analizy,
c) zależne od stopy Banku – do przedziału „> 1 miesiąca ≤ 3 miesięcy”.
Do pomiaru narażenia na ryzyko stopy procentowej Bank wykorzystuje następujące metody:
1) lukę przeszacowania;
2) metodę wyniku odsetkowego;
3) metodę zaktualizowanej wartości ekonomicznej;
4) analizę wskaźników ekonomicznych związanych z ryzykiem stopy procentowej.
Bank mierzy ryzyko przeszacowania w oparciu o metodę wyniku odsetkowego przy założeniu
że stopy procentowe wszystkich aktywów i pasywów w każdym przedziale przeszacowania
zmieniają się o taką samą wielkość wynoszącą 100 p.b. oraz struktura bilansu i terminów
przeszacowania na datę analizy nie zmieni się w przyszłości.
W celu oceny kierunku narażenia wyniku Banku na zmiany stóp procentowych Bank dokonuje
dwóch pomiarów zakładających wzrost oraz spadek stóp procentowych o 100 p.b.
Pomiary podstawowe Bank uzupełnia pomiarami zakładającymi zmianę stóp procentowych
o (+/-) 200 p.b., (+/-)50 p.b., (+/-)25 p.b.
Bank mierzy ryzyko bazowe w oparciu o metodę wyniku odsetkowego uwzględniając
niedoskonałe powiązanie zmian stóp referencyjnych.
Największa część ryzyka stopy procentowej w Banku związana jest z ryzykiem
przeszacowania.
Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z miesięczną częstotliwością. Wyniki
pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są
w cyklach miesięcznych Komitetowi Zarządzania Ryzykami, Zarządowi Banku oraz Radzie
Nadzorczej.
2) zmiany wyniku finansowego oraz bilansowej zaktualizowanej wartości kapitału
w wyniku szokowych spadków lub wzrostów stóp procentowych obliczonych zgodnie
z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej stosowaną przez Bank.
Bank dokonuje testów warunków skrajnych dla zaistnienia następujących sytuacji:
1) zmiany stóp procentowych o 200 p.b. i jej wpływu na wynik finansowy.
2) zmiany stóp procentowych o 200 p.b. i jej wpływu na wartość zaktualizowaną kapitału.
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Zmiana stóp procentowych o 200 p.b. spowodowałaby przy wzroście stóp – wzrost wyniku
odsetkowego w skali 12 miesięcy o 5 864,44 tys. zł (tj. 13,2% funduszy własnych), a przy
spadku stóp – spadek wyniku odsetkowego w skali 12 miesięcy o 5 610,23 tys. zł (tj. 12,6%
funduszy własnych).
Zmiana stóp procentowych o 200 p.b. miałaby niewielki wpływ na wartość zaktualizowaną
kapitału Banku- 83,97 tys. zł (tj. 0,19% funduszy własnych).
W procesie szacowania kapitału wewnętrznego Banku uwzględnia się ryzyko stopy
procentowej, które na 31 grudnia 2017 roku było istotne. Utworzony kapitał wewnętrzny
wyniósł 4.279,70 tys. zł.

XVI. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne (art. 449 CRR)
Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów.

XVII. Polityka w zakresie wynagrodzeń (art. 450 CRR)
W Banku funkcjonuje regulacja pn. „Polityka wynagrodzeń osób mających istotny wpływ na
profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Oławie, która określa zasady kształtowania polityki
wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Oławie wobec osób, których działalność zawodowa
ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Oławie.
Bank realizuje Politykę z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z § 29 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 marca 2017 r., tj. odpowiednio do
formy prawnej w jakiej działa, rozmiaru działalności, ryzyka związanego z prowadzoną
działalnością, wewnętrznej organizacji oraz charakteru, zakresu i stopnia złożoności
prowadzonej działalności.
Postanowień niniejszej Polityki nie stosuje się do członków Rady Nadzorczej Banku na
podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 marca 2017 r.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalane uchwałą Zebrania
Przedstawicieli, bez podziału na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.
Bank prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania osób, których działalność zawodowa
ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
Wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska kierownicze obejmuje:
1) składniki stałe –wynagrodzenie zasadnicze zależne od doświadczenia zawodowego
i zakresu odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją określone w umowie
o pracę, a także dodatki za staż pracy lub inne świadczenia wynikające z przepisów
Kodeksu pracy lub Regulamin wynagradzania Członków Zarządu Banku
Spółdzielczego w Oławie, przysługujące na równych warunkach wszystkim
pracownikom;
2) składniki zmienne – premię roczną.
Wynagrodzenia przyznawane w Banku mają charakter wyłącznie pieniężny.
Zgodnie z określoną w § 29 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
06 marca 2017 r. zasadą proporcjonalności i przeprowadzoną przez Bank oceną kryteriów
jakościowych i odpowiednich kryteriów ilościowych określonych w Rozporządzeniu
delegowanym Komisji (UE) nr 604/2014 przez osoby zajmujące stanowiska istotne w Banku,
rozumie się wyłącznie członków Zarządu.
1. Podstawą oceny efektów pracy są kryteria dotyczące oceny wyników całego Banku, a także
ocena indywidualnych efektów pracy danego członka Zarządu.
2. Oceny efektów pracy członków Zarządu Banku dokonuje Rada Nadzorcza.
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Ocena ta dokonywane jest po zakończeniu roku obrachunkowego, nie później niż do końca
II kwartału roku następującego po okresie oceny, i obejmuje 3 lata, tzn. miniony rok
obrotowy oraz dwa poprzednie lata, tak aby wysokość wynagrodzenia zależna od wyników
uwzględniała cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzoną przez Bank działalnością
oraz zweryfikowany przez biegłego rewidenta wynik finansowy brutto na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego ocenę.
Ocena wyników Banku obejmuje m.in. wskaźniki Banku osiągane w latach podlegających ocenie
w podziale na poszczególne lata w odniesieniu do realizacji planu finansowego w danym okresie,
w zakresie:
1) zysku netto;
2) sumy bilansowej;
3) wskaźnika należności zagrożonych;
4) współczynnika wypłacalności;
Oceniając indywidualne efekty pracy członka Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę:
1) efekty realizacji zadań wynikających z zakresu obowiązków i odpowiedzialności
w ramach podziału zadań w Zarządzie;
2) pozytywną ocenę kwalifikacji;
3) wyniki kontroli przeprowadzonych w Banku przez podmioty zewnętrzne, w tym audyt
wewnętrzny sprawowany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB lub kontrola
Komisji Nadzoru Finansowego, w obszarach nadzorowanych przez danego członka
Zarządu.
Pozytywna ocena wyników Banku w odniesieniu do analizy wskaźnikowej, ma miejsce, gdy
w okresie podlegającym ocenie wykonanie planu finansowego zostało zrealizowane na
poziomie:
1) zysku netto nie niższym niż 90% zaplanowanego poziomu;
2) sumy bilansowej nie niższej niż 90% zaplanowanego poziomu.
3) wskaźnika należności zagrożonych nie wyższym niż 110% zaplanowanego poziomu;
4) współczynnika wypłacalności nie niższym niż 90% zaplanowanego poziomu;
3.

Pozytywna ocena indywidualnych wyników pracy członka Zarządu ma miejsce, gdy w okresie
podlegającym ocenie:
1) dokonano pozytywnej oceny efektów pracy realizacji zadań członka Zarządu
wynikających z zakresu jego obowiązków i odpowiedzialności;
2) uzyskał pozytywna ocenę kwalifikacji,
3) wyniki kontroli przeprowadzonych w Banku przez podmioty zewnętrzne, w tym audyt
wewnętrzny przeprowadzony przez Spółdzielczy System Ochrony SGB lub kontrola
Komisji Nadzoru Finansowego, nie wykazały istotnych uchybień w obszarze
nadzorowanym przez danego członka Zarządu.
Rada Nadzorcza dokonuje oceny:
-wyników Banku w formie uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem,
-indywidualnych wyników pracy członka Zarządu w formie uchwały podejmowanej odrębnie
dla każdego członka Zarządu wraz z pisemnym uzasadnieniem.
Wysokość premii rocznej nie może stanowić znaczącej części wynagrodzenia członka Zarządu
Banku.
Wysokość premii rocznej dla członka Zarządu Banku ustalana jest w wysokości:
- Prezes Zarządu Banku –6 %
- Wiceprezes Zarządu Banku – 5 %
rocznego zweryfikowanego przez biegłego rewidenta wyniku finansowego brutto
z zastrzeżeniem, że wysokość premii nie może być większa niż 100% osiągniętego w danym roku
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przez członka Zarządu wynagrodzenia zasadniczego. Na podstawie przeprowadzonej oceny
Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w formie uchwały o przyznania premii rocznej i jej
wysokości dla poszczególnych członków Zarządu.
Politykę zatwierdza Rada Nadzorcza, która raz w roku dokonuje jej weryfikacji oraz
przygotowuje i przedstawia Zebraniu Przedstawicieli raz w roku raport z oceny funkcjonowania
Polityki w Banku.
Zebranie Przedstawicieli dokonuje oceny, czy ustalona Polityka sprzyja rozwojowi
i bezpieczeństwu działania Banku.
Wdrożenie Polityki podlega niezależnemu wewnętrznemu przeglądowi dokonywanemu nie
rzadziej niż raz w roku przez Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej. Raport z przeglądu
Polityki przedstawiany jest Radzie Nadzorczej.
Informacje ilościowe:
Zbiorcze informacje ilościowe na temat wynagrodzeń członków Zarządu:
a) wartość wynagrodzeń za dany rok obrotowy z podziałem na wynagrodzenia stałe
i zmienne oraz liczbę osób je otrzymujących:
- wynagrodzenie stałe: 1 072 800,00 zł
- wynagrodzenie zmienne: 776 230,81 zł
- liczba osób: 4.
b) wartość i formy wynagrodzenia zmiennego:
- wynagrodzenie zmienne wypłacone zostało w kwocie 776 230,81 zł w formie
gotówkowej.
c) stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do składników stałych wyniósł:
72,36%.
d) wartość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą z podziałem na część już przyznaną i jeszcze
nieprzyznaną:
- przyznana: 0,00 zł
- nieprzyznana: 0,00 zł.
e) wartość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą przyznanych w danym roku obrotowym,
wypłaconych i zmniejszonych w ramach korekty związanej z wynikami:
- wartość odroczona: 0,00 zł
- wypłacona: 0,00 zł.
f) wartość płatności związanych z podjęciem zatrudnienia i z zakończeniem stosunku
zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie
płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby:
- nie dokonano takich płatności.
g) liczby osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln euro
w danym roku obrotowym:
- nie wypłacono takiego wynagrodzenia żadnej osobie.

XVIII. Ryzyko Płynności
Ujawnienia w zakresie ryzyka płynności i pozycji płynnościowej obejmują:
1) kwestie organizacyjne:
a) rola i zakres odpowiedzialności jednostek biznesowych
zaangażowanych w zarządzanie ryzykiem płynności:

oraz

komitetów

38

W procesie zarządzania ryzykiem płynności w Banku uczestniczą:
 Rada Nadzorcza – która:
1) w ramach pełnionego nadzoru właścicielskiego dokonuje okresowej oceny i nadzoruje
wszystkie aspekty polityki zarządzania ryzykiem płynności w Banku;
2) zatwierdza cele strategiczne w zarządzaniu ryzykiem płynności, zawarte w obowiązującej
w Banku strategii zarządzania ryzykiem;
3) ocenia adekwatność i skuteczność systemu zarządzania ryzykiem płynności
na podstawie okresowej, syntetycznej informacji na temat poziomu ryzyka, na jakie
narażony jest Bank;
4) zatwierdza scenariuszowe plany awaryjne płynności.
 Zarząd:
1) zapewnia skuteczne działanie systemu zarządzania ryzykiem płynności;
2) zatwierdza zasady zarządzania ryzykiem płynności;
3) wyznacza osoby odpowiedzialne za opracowanie, wprowadzenie i aktualizację zasad, o
których mowa wyżej;
4) odpowiada za utrzymanie ryzyka płynności na poziomie nieprzekraczającym poziomu
akceptowalnego przez Radę Nadzorczą wyrażonego apetytem i tolerancją na ryzyko.
 Komitet Zarządzania Ryzykami - który:
1) opiniuje procedurę dot. ryzyka płynności;
2) opiniuje poziom limitów;
3) identyfikuje potrzeby zmian w polityce płynnościowej Banku;
4) wydaje rekomendacje dla komórki zarządzającej mające na celu właściwe
kształtowanie poziomu ryzyka płynności Banku;
5) ocenia poziom ryzyka płynności Banku i wydaje rekomendacje Zarządowi.
 Dział Analiz i Ryzyk – będący komórką monitorującą ryzyko płynności, wykonujący
zadania związane z:
1) okresowym weryfikowaniem i aktualizowaniem procedury dot. ryzyka płynności oraz
przygotowywaniem propozycji zmian procedury dla Zarządu, w tym weryfikowaniem
i aktualizowaniem:
a) metod pomiaru ryzyka płynności oraz poziomu limitów,
b) przyjętych założeń testów warunków skrajnych w oparciu o historyczną analizę
pomiaru ryzyka płynności oraz analizy otoczenia, w którym Bank funkcjonuje.
2) zapewnieniem zgodności procedury dot. płynności ze strategią działania Banku i
strategią zarządzania ryzykiem;
3) proponowaniem wysokości przyjętych limitów;
4) dokonywaniem pomiaru i monitorowaniem poziomu ryzyka, w tym płynności średnio i
długoterminowej, przeprowadzaniem testów warunków skrajnych, pogłębioną analizą
płynności długoterminowej;
5) analizą wskaźników służących ocenie poziomu ryzyka płynności
6) monitorowaniem stopnia wykorzystania limitów;
7) wyznaczaniem nadzorczych miar płynności oraz wskaźnika LCR i wewnętrznego
NSFR;
8) oceną nowych produktów bankowych w zakresie potencjalnego wpływu na ryzyko
płynności,
9) opracowywanie scenariuszy sytuacji kryzysowych;
10) sporządzaniem miesięcznych raportów dla Zarządu i Rady Nadzorczej.
 Dział Ekonomiczno Finansowy – będący komórką zarządzającą ryzykiem płynności,
wykonujący zadania związane z:
1) okresowym weryfikowaniem i aktualizowaniem procedury oraz przygotowywaniem
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propozycji zmian procedury dla Zarządu, w zakresie zarządzania płynnością dzienną,
bieżącą i krótkoterminową;
2) optymalnym zarządzaniem środkami Banku oraz wywiązywaniem się Banku
z zawartych umów, w tym zagospodarowywaniem nadwyżek środków.
 Pozostałe komórki lub osoby odpowiedzialne za:
1) kontrolę i utrzymywanie limitów kasowych;
2) przekazywanie do komórki zarządzającej informacji niezbędnych do sporządzania
prognozy przepływów pieniężnych.
b) sposób pozyskiwania finansowania działalności:
Bank zarządza swoją płynnością głównie poprzez zarządzanie aktywami, tj.
dostosowywanie struktury płynnościowej aktywów do zgromadzonych pasywów. Ponadto
rozwój działalności banku uzależniony jest w głównej mierze od zwiększania poziomu
zgromadzonych środków, przez co może on podnieść wielkość swoich obrotów, a tym
samym wynik finansowy.
Głównym składnikiem pasywów Banku są depozyty, które są podstawowym źródłem
finansowania kredytów, jak również generowania zasobu aktywów płynnych. Stąd
zapewnienie adekwatnego do potrzeb poziomu stabilnej bazy depozytowej jest
podstawowym celem strategicznym w zakresie zarządzania Bankiem.
Stabilna część depozytów (osad) jest głównym źródłem finansowania płynności
długoterminowej.
c) stopień scentralizowania funkcji skarbowych i zarządzania płynnością:
Funkcje skarbowe są to zadania wykonywane przez Dział Ekonomiczno Finansowy,
natomiast funkcje zarządzania płynnością rozumiane jako funkcje monitorowania
i kontrolowania ryzyka płynności wykonywane są przez Dział Analiz i Ryzyk. Zgodnie
z zapisami „Zasad zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Oławie”
funkcje te są w pełni scentralizowane.
d) zasady funkcjonowania w ramach Zrzeszenia i Systemu Ochrony SGB:
Bank Spółdzielczy w Oławie jest zrzeszony w Zrzeszeniu SGB oraz jest uczestnikiem
Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.
Bank Zrzeszający wykonuje na rzecz Banku m.in. rozliczeń pieniężnych, prowadzi
rachunek bieżący oraz rachunek rezerwy obowiązkowej, udziela kredytów, prowadzi
rachunek Minimum Depozytowe, gromadzi nadwyżki środków płynnościowych.
Bank w ramach zrzeszenia jest zobowiązany do posiadania wystarczającej ilości środków
na rachunku bieżącym w Banku Zrzeszającym lub niewykorzystanej kwoty kredytu
w rachunku bieżącym, które zabezpieczą wypływy z rachunku bieżącego na koniec dnia
operacyjnego.
Bank ma obowiązek w ramach Systemu Ochrony SGB utrzymywania środków na
rachunku Minimum Depozytowego w Banku Zrzeszającym. Celem utworzenia Minimum
Depozytowego jest stworzenie skutecznego mechanizmu zapewnienia płynności
Uczestników Systemu Ochrony, a w szczególności zabezpieczenie płynności bieżącej.
2) zakres ujawnień ilościowych, w szczególności:
a) rozmiar i skład nadwyżki płynności:
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Na dzień 31.12.2017 roku nadzorcze miary płynności kształtowały się poprawnym
poziomie. Luka płynności krótkoterminowej M1 wyniosła: 40 824 878,19zł.
b) wielkość wiążących banki nadzorczych miar płynności oraz wskaźnika LCR:
Lp
1
2
3

Wielkość

Nazwa
Norma
M1
krótkoterminowa M2
Norma
M3
długoterminowa
M4
Wskaźnik LCR (w IPS)

Limit wynikający
z przepisów
Min.0
Min.1
Min.1
Min.1
64%

40 824 878,19
1,74
2,78
1,18
125%

c) urealnioną lukę płynności dla pierwszych trzech przedziałów z uwzględnieniem
pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz skumulowane luki płynności:
(w tys.zł)

Lp

Przedział płynności

1

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

2
3

Luka bilansowa
prosta

Luka bilansowa
skumulowana

59 510

59 510

Luka prosta
(z
pozabilansem)
48 009

Luka
skumulowana(z
pozabilansem)
48 009

8 181

67 692

6 733

54 743

15 838

83 529

14 230

68 972

d) dodatkowe zabezpieczenia płynności funkcjonujące w Zrzeszeniu i Systemie Ochrony
SGB:
Bank jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Celem funkcjonowania
systemu jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego uczestnika. W ramach tego
systemu funkcjonuje mechanizm pomocowy, w ramach którego Bank:
- utrzymuje odpowiedni poziom środków na rachunku minimum depozytowego,
- dokonuje wpłat na fundusz pomocowy.
W ramach funkcjonującego w zrzeszeniu systemu IPS, jednostka zarządzająca systemem
ochrony w uzasadnionych sytuacjach udziela uczestnikom systemu pomocy zwrotnej
z Funduszu Pomocowego. Pomoc ta może przybrać formę:
- pożyczki płynnościowej,
- pożyczki restrukturyzacyjnej,
- kaucji ustanowionej celem zabezpieczenia wierzytelności wymagającej utworzenia
rezerwy celowej,
- gwarancji, poręczenia lub innych zabezpieczeń,
- nabycia wierzytelności,
- pożyczki długoterminowej na warunkach zobowiązań podporządkowanych,
- objęcia udziałów członkowskich w celu zwiększenia funduszy własnych Banku,
- wniesienia wkładów pieniężnych do Banku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia
jednostki zarządzającej pomoc ze środków funduszu Pomocowego może przybrać charakter
bezzwrotny.
W ramach dodatkowego zabezpieczenia płynności Bank jest zobowiązany do przestrzegania
wewnętrznych limitów płynnościowych systemu ochrony, na które składają się: wskaźnik LCR
(min. poziom wynikający z przepisów przemnożony przez 0,8), wskaźnik NSFR (min. 100%),
nadzorcze miary płynności (min. zgodnie z przepisami prawa), udział depozytów
powiększonych o fundusze własne w kredytach powiększonych o majątek trwały (min. 105%).
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3) zakres ujawnień jakościowych, w szczególności:
a) aspekty ryzyka płynności na które narażony jest Bank:
Przyczyny, które mogą spowodować narażenie Banku na ryzyko płynności to:
- niedopasowanie terminów zapadalności aktywów do terminów zapadalności
pasywów i istnienie niekorzystnej skumulowanej luki płynności w poszczególnych
przedziałach,
- przedterminowe wycofywanie depozytów przez klientów zaburzające prognozy
przypływów pieniężnych Banku,
- nadmierna koncentracja depozytów pod względem dużych kontrahentów,
- znaczące zaangażowanie depozytowe osób wewnętrznych Banku,
- konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego
zapotrzebowania na środki,
- brak wypełniania wewnętrznych limitów systemu ochrony oraz limitów
wynikających z przepisów prawa (pomimo braku konieczności ich spełniania na
poziomie indywidualnym),
- wadliwe plany awaryjne płynności nie uwzględniające szokowych zachowań
klientów,
- wadliwy stosunek depozytów, w tym depozytów stabilnych do akcji kredytowej
Banku,
- niewystarczające fundusze własne do finansowania aktywów strukturalnie
niepłynnych.
b) sposób dywersyfikacji źródeł finansowania:
Bank dywersyfikuje źródła finansowania poprzez:
- oferowanie produktów depozytowych klientom z sektora niefinansowego,
budżetowego i finansowego,
- ograniczanie depozytów dużych deponentów,
- różne terminy wymagalności depozytów,
- różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące itp.
c) techniki ograniczania ryzyka płynności:
Do podstawowych technik ograniczania ryzyka płynności można zaliczyć:
- stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności,
- systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności zapewniającego niezakłócone
prowadzenie działalności w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
- lokowanie nadwyżek w aktywa płynne, które mają za zadanie zapewnienie
przetrwanie w sytuacji skrajnej,
- przystąpienie do Systemu Ochrony SGB, które zapewnia w uzasadnionych
przypadkach pomoc płynnościową z Funduszu Pomocowego,
- utrzymywanie Minimum depozytowego w Banku Zrzeszającym,
- przeprowadzanie audytu systemu zarządzania ryzykiem płynności przez
pracowników jednostki zarządzającej systemem ochrony.
d) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynności i ryzyka płynności:
Podstawowe pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynności i ryzyka płynności to:
płynność śróddzienna – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych
w bieżącym dniu;
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płynność bieżąca – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych
w terminie płatności przypadającym w okresie 7 kolejnych dni;
płynność krótkoterminowa – zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych
w terminie płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni;
płynność średnioterminowa – zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań
pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do
12 miesięcy;
płynność długoterminowa – monitorowanie możliwości wykonania wszystkich
zobowiązań pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 12
miesięcy;
płynność płatnicza – zdolność do finansowania aktywów i terminowego wykonania
zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub w innych warunkach, które
można przewidzieć, bez konieczności poniesienia straty;
Pozostałe pojęcia zawarte są w „Zasadach zarządzania ryzykiem płynności w Banku
Spółdzielczym w Oławie.”
e) wyjaśnienie w jaki sposób ryzyko płynności rynku jest odzwierciedlone w procesie
zarządzania płynnością płatniczą:
Bank ma możliwość inwestowania funduszy w celu powiększenia ich wartości (osiągnięcia
korzyści finansowych) poprzez wszelkie długoterminowe zaangażowanie w instrumenty rynku
kapitałowego, pieniężnego, nieruchomości lub wszelkie inne przedsięwzięcia mogące
przynosić zyski bankowi. Do instrumentów tych można zaliczać np. wszelkie papiery
wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, wkłady i udziały
w spółkach i spółdzielniach, dopłaty do kapitału w spółkach, inne inwestycje w instrumenty
rynku pieniężnego i kapitałowego, gwarantowanie emisji, nabywanie nieruchomości i inne
zaangażowania.
Obszar inwestycji uznanych przez Bank za bezpieczny: banki, instytucje finansowe.
Umowa zrzeszenia zawarta z SGB-Bank S.A. ogranicza możliwości inwestowania Banku na
rynku kapitałowym oraz pieniężnym. Zgodnie z Umową Bank Spółdzielczy zobowiązany jest
utrzymywać w Banku Zrzeszającym środki finansowe niewykorzystane w działalności
kredytowej.
f) wyjaśnienie sposobu wykorzystania testów warunków skrajnych:
Testy warunków skrajnych są wykorzystywane w planowaniu awaryjnym, wyznaczaniu
poziomu limitów oraz w procesie szacowania kapitału wewnętrznego.
g) wskazanie w jaki sposób plan awaryjny uwzględnia wyniki testów warunków
skrajnych:
W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadza w okresach kwartalnych następujące testy
warunków skrajnych:
1) wrażliwości – w oparciu o które szacowany jest kapitał wewnętrzny oraz wykonywany jest
pomiar wpływu zmian parametrów makroekonomicznych na poziom ryzyka płynności;
2) scenariuszowe – w oparciu o które budowane są awaryjne plany płynności oraz
wyznaczany jest poziom bufora płynności;
3) odwrócone – w oparciu o które wykonywane są doraźne analizy problemowe.
Podstawą do budowy testów warunków skrajnych są scenariusze warunków skrajnych,
określone w trzech wariantach:
1) wewnętrznym, którymi są:
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a) utrata zaufania do Banku, będąca m.in. wynikiem pojawienie się negatywnych
informacji o sytuacji finansowej Banku lub o sposobie prowadzenia przez Bank
działalności,
b) wzrost kredytów przeterminowanych,
c) zła sytuacja finansowa Banku przejawiająca się groźbą powstania bieżącej straty
finansowej,
d) awarie systemów komputerowych, brak połączeń telekomunikacyjnych, brak zasileń
energetycznych lub wyłączeniami;
2) systemowym, którymi są:
a) zatory płatnicze powstałe w podmiotach będących klientami Banku,
b) wzrost zapotrzebowania rynku na depozyty – „wojna depozytowa”,
c) wzrost rynkowych stóp procentowych,
d) zakłócenia rozliczeniowe na rynku międzybankowym;
3) mieszanym, którymi są:
a) zła sytuacja finansowa Banku oraz wzrost zapotrzebowania rynku na depozyty,
b) wzrost kredytów zagrożonych oraz zatory płatnicze powstałe w podmiotach będących
klientami Banku.
Dla każdego scenariusza Bank określa:
1) wpływ sytuacji skrajnej na poziom płynności Banku;
2) wielkość potrzebnych aktywów nieobciążonych oraz dodatkowych źródeł finansowania;
Scenariusze warunków skrajnych stanowią podstawę do budowy awaryjnych planów
płynności.
h) politykę utrzymywania rezerwy płynności:
W celu utrzymania ryzyka na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniom na
środki płynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiednią wielkość aktywów lub
dodatkowych źródeł finansowania, które mogą być natychmiast wykorzystane przez Bank jako
źródło środków płynnych. W ramach alternatywnych źródeł finansowania Bank wyróżnia:
1. sprzedaż wysokopłynnych aktywów lub zaciągnięcie kredytów zabezpieczonych
tymi aktywami
2. dodatkowe źródła finansowania w postaci: wykorzystania przyznanych linii
kredytowych; sprzedaż innych aktywów, w tym kredytów; pozyskania
niezabezpieczonego finansowania z Banku Zrzeszającego; pozyskania pożyczki
płynnościowej ze Spółdzielni; przyrostu depozytów.
i) ograniczenia regulacyjne odnośnie transferu płynności w ramach Zrzeszenia:
Bank jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB. Przystępując do systemu Bank
musiał spełnić kryteria wejścia. Jako uczestnik systemu Bank jest obowiązany ponadto
utrzymywać odpowiednie limity wewnętrzne obowiązujące w systemie. W przypadku
zagrożenia utratą płynności jednostka zarządzająca udziela pomocy uczestnikowi systemu
poprzez dostępne instrumenty:
- pożyczkę płynnościową,
- pożyczkę restrukturyzacyjną,
- kaucję ustanowioną celem zabezpieczenia wierzytelności wymagającej utworzenia
rezerwy celowej,
- gwarancję, poręczenie lub inne zabezpieczenia,
- nabycie wierzytelności,
- pożyczkę długoterminową na warunkach zobowiązań podporządkowanych,
- objęcie udziałów członkowskich w celu zwiększenia funduszy własnych Banku,
- wniesienie wkładów pieniężnych do Banku.
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Łączna wysokość pomocy finansowej nie może być wyższa niż 20% środków stanowiących
fundusz pomocowy (większa kwota wymaga zgody Walnego Zgromadzenia jednostki
zarządzającej).
Pomoc finansowa jest udzielana na podstawie złożonego wniosku. Kompletny wniosek
rozpatrywany jest w terminie 14 dni roboczych. Decyzję o udzieleniu pomocy podejmuje
Zarząd jednostki zarządzającej. Kwota Funduszu Pomocowego jest dostępna Bankowi
niezwłocznie po zgłoszeniu problemów z płynnością lub wypłacalnością.
j) częstotliwość i rodzaj sprawozdawczości w zakresie ryzyka płynności:
Komitet Zarządzania Ryzykami, Zarząd Banku i Rada Nadzorcza otrzymują sprawozdania
zawierające niezbędne informacje odnośnie płynności w okresach miesięcznych.
Analiza ryzyka płynności sporządzana przez Dział Analiz i Ryzyk zawiera dane na temat:
- struktury i stabilności źródeł finansowania działalności Banku, ze szczególnym
uwzględnieniem depozytów;
- stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych;
- wpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka płynności;
- poziom aktywów nieobciążonych;
- analizy wskaźników płynności;
- ryzyka związanego z płynnością długoterminową (raz w roku);
- wyników testów warunków skrajnych;
- stopnia przestrzegania limitów.

XIX. Dźwignia finansowa (art. 451 CRR)
Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej Bank klasyfikuje do ryzyk nieistotnych, zarządzanie
tym rodzajem ryzyka odbywa się w ramach ryzyka kapitałowego. Bank mierzy ryzyko
nadmiernej dźwigni finansowej poprzez obliczanie, wskaźnika dźwigni finansowej liczonego
jako wyrażony w procentach udział kapitału Tier I w łącznej kwocie aktywów według wartości
bilansowej, powiększonej o łączną kwotę zobowiązań pozabilansowych udzielonych, przy
czym:
 w łącznej kwocie aktywów Bank nie uwzględnia pozycji pomniejszających kapitał Tier I,
 wartość ekspozycji pozabilansowych jest wyliczana: od wartości nominalnej (bez
uwzględniania korekt z tytułu rezerw celowych) z uwzględnieniem współczynników
konwersji z zastrzeżeniem dolnego limitu 10%.
Bank ustala limit wskaźnika dźwigni finansowej na poziomie minimum 3%. Wskaźnik dźwigni
finansowej obliczany jest przez Dział Ekonomiczno Finansowy i przekazywany w okresach
kwartalnych do Działu Analiz i Ryzyk, który monitoruje jego poziom oraz przekazuje jako
element informacji zarządczej na posiedzenie Komitetu Zarządzania Ryzykami oraz dla
Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
Wskaźnik dźwigni finansowej wyliczony na dzień 31.12.2017 roku wynosi 9,64%, przy
wymaganym minimalnym poziomie 3,00%.

XX. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego (art. 453
CRR)
Bank stosuje rzeczywistą i nierzeczywistą ochronę kredytową, według metody uproszczonej
ujmowania zabezpieczeń. Ochrona kredytowa rzeczywista oznacza, że w przypadku
niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, niewypłacalności, upadłości lub innego
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dotyczącego kontrahenta zdarzenia kredytowego określonego w transakcji, Bank może
upłynnić, dokonać transferu, przejąć lub zatrzymać zabezpieczenie. W przypadku ochrony
kredytowej nierzeczywistej strona trzecia umowy zobowiązuje się do zapłacenia określonej
kwoty, w przypadku powstania niewypłacalności dłużnika. Metoda uproszczona ujmowania
zabezpieczeń oznacza, że rezydualny termin rozliczenia zapadalności ochrony kredytowej nie
może być krótszy od rezydualnego terminu zapadalności ekspozycji.
Poza szczegółowymi warunkami, które musi spełniać zabezpieczenie, aby móc pozostać
uznanym rodzajem zabezpieczenia, wszystkie zabezpieczenia rzeczywiste, stanowiące
podstawę do stosowania technik redukcji ryzyka kredytowego, muszą spełniać następujące
warunki:
1) Bank posiada prawo do szybkiego upłynnienia lub zatrzymania tego zabezpieczenia w
przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika, jego niewypłacalności lub
upadłości;
2) występować w wykazie uznanych aktywów zawartym w art. 197-200 CRR;
3) zabezpieczenie jest płynne, co należy rozumieć jako sytuację, gdy w przypadku sprzedaży
można uzyskać cenę netto nie odbiegającą od cen rynkowych;
4) wartość zabezpieczenia jest stabilna.
Poza szczegółowymi warunkami, które musi spełniać zabezpieczenie, aby móc pozostać
uznanym rodzajem zabezpieczenia, wszystkie zabezpieczenia nierzeczywiste, stanowiące
podstawę do stosowania technik redukcji ryzyka kredytowego, muszą spełniać następujące
warunki:
1) dostawca zabezpieczenia jest uwzględniany w wykazie uznanych dostawców zawartym
w art. 201 CRR;
2) umowa zabezpieczenia występuje w wykazie umów zawartym w art. 203 CRR;
3) jest prawnie skuteczna i egzekwowalna w stopniu zapewniającym odpowiednią pewność
co do wysokości zabezpieczenia.
Za uznane zabezpieczenia rzeczywiste Bank przyjmuje:
1) środki pieniężne zdeponowane w Banku;
2) dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP;
3) środki pieniężne zdeponowane w innym banku; (art. 200 lit. a CRR).
Przyjmując powyżej wymienione instrumenty należy pamiętać o tym, że Bank powinien
posiadać posiada prawo do szybkiego upłynnienia lub zatrzymania tego zabezpieczenia
w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika, jego niewypłacalności lub upadłości
– stąd w przypadku:
a) środków pieniężnych zdeponowanych w Banku formą zabezpieczenia powinna być
kaucja pieniężna,
b) dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP formą
zabezpieczenia powinno być ich przewłaszczenie,
c) środków pieniężnych zdeponowanych w innym banku formą zabezpieczenia powinno
być ich przewłaszczenie).
Za uznanych dostawców oraz umowę ochrony kredytowej nierzeczywistej Bank przyjmuje:
1) gwarancję Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego;
2) gwarancję jednostki samorządu terytorialnego i władze lokalne;
3) gwarancję innego banku;
4) regwarancję Skarbu Państwa wynikającą z udzielenia Bankowi gwarancji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na realizację programów rządowych.
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W przypadku stosowanych przez Bank zabezpieczeń rzeczywistych za wartość zabezpieczenia
przyjmuje się jego wartość rynkową. Jeżeli zabezpieczeniem są dłużne papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa lub NBP to do obliczenia ich wartości rynkowej Bank stosuje
stopę dyskonta równą 20%. W przypadku stosowanych przez Bank zabezpieczeń
nierzeczywistych za wartość zabezpieczenia przyjmowana jest kwota, którą dostawca
zabezpieczenia zobowiązał się uiścić w przypadku niedotrzymania terminu płatności przez
kredytobiorcę lub zaistnienia innych określonych zdarzeń kredytowych.
Zestawienie wartości ekspozycji przed i po zastosowaniu technik ograniczania ryzyka
kredytowego dla każdego stopnia wiarygodności kredytowej ustalonego dla metody
standardowej sporządzone według stanu na dzień 31.12.2017 roku przedstawia tabela:

Lp.

Wyszczególnienie

ekspozycje wobec rządów centralnych
lub banków centralnych
2. ekspozycje wobec samorządów
regionalnych lub władz lokalnych
3. ekspozycje wobec podmiotów sektora
publicznego
4. ekspozycje wobec instytucji
5. ekspozycje wobec przedsiębiorstw
6. ekspozycje detaliczne
7. ekspozycje zabezpieczone hipotekami
na nieruchomościach
8. ekspozycje, których dotyczy
niewykonanie zobowiązania
9. ekspozycje w postaci jednostek
uczestnictwa lub udziałów w
przedsiębiorstwach zbiorowego
inwestowania
10. ekspozycje kapitałowe
11. pozostałe ekspozycje
1.

Wartość przed
Wartość
Wartość po
zastosowaniem
ochrony
zastosowaniu
technik
kredytowej
technik
redukcji
nierzeczywistej ograniczania
(tys. zł)
(tys. zł)
ryzyka
(tys. zł)
12 159

0

12 159

47 486

0

47 486

1 606

0

1 606

98 780
84 972
158 352

0
261
836

98 780
84 711
157 516

47 408

0

47 408

2 728

0

2 728

0

0

0

4 375
13 640

0
0

4 375
13 640
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Oława, dnia 06.06.2018 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oławie
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Załącznik nr 1

Oświadczenie Zarządu
Zarząd Banku Spółdzielczego w Oławie oświadcza, że ustalenia opisane w Informacji są
adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie
z punktu widzenia profilu i strategii Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oławie
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Załącznik nr 2

Oświadczenie Zarządu
Zarząd Banku Spółdzielczego w Oławie oświadcza, że obowiązujący w Banku system
zarzadzania ryzykiem, ocenia się jako dostosowany do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka.
Wysokość
limitu

Nazwa limitu

Wartość
Stopień
(31.12.2017) realizacji

Ryzyko kredytowe
Udział instrumentów finansowych w funduszach
własnych Banku

10%

9,86%

X

Udział kredytów zagrożonych w portfelu kredytowym

Max średni
wskaźnik w
Zrzeszeniu na
31.12.2017
6,11%

3,33%

54,50%

Pokrycie rezerwami celowym należności zagrożonych

Min 30%

30,19%

100,63%

Udział ekspozycji kredytowych Banku zabezpieczonych
hipotecznie w łącznej wartości ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie w sektorze bankowym1

Max 2%

0,04%

2%

Udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie w portfelu kredytowym

Max 75%

65,985%

87,98%

Udział zagrożonych ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie w portfelu ekspozycji
kredytowych zabezpieczonych hipotecznie ogółem

Max 5%

2,942%

58,84%

Udział detalicznych ekspozycji kredytowych Banku w
łącznej wartości detalicznych ekspozycji kredytowych
sektora bankowego2

Max 2%

0,01%

0,5%

Udział detalicznych ekspozycji kredytowych w portfelu
kredytowym

Max 15%

3,137%

20,91%

Udział zagrożonych detalicznych ekspozycji
kredytowych w detalicznych ekspozycjach kredytowych
ogółem

Max 15%

4,772%

31,81%

Ilość ekspozycji kredytowych udzielonych poza
obowiązującymi standardami kredytowania (w okresie
01.07.-31.12.2017)

------

25

-----

Wartość ekspozycji kredytowych udzielonych poza
obowiązującymi standardami kredytowania (w okresie
01.07.-31.12.2017)

------

11 750 918,75

-----

Wartość ekspozycji kredytowych udzielonych poza
obowiązującymi standardami kredytowania (w okresie
01.07.-31.12.2017) w relacji do średniej wartości
portfela kredytowego obliczonej wg stanów z końca
miesięcy analizowanego okresu

------

3,51%

-----

8,25%*

137,5%

Ryzyko operacyjne
Max 6%
Rotacja pracowników (obszar: zasoby kadrowe)
kwartalnie
1
2

Limit monitorowany raz w roku, do końca I kwartału.
Limit monitorowany raz w roku, do końca I kwartału.
50

Max 15%
10,98%
73,20%
kwartalnie
Max 160 000
Operacje kasowe (obszar: Procesy i systemy)
110 986
69,37%
kwartalnie
Operacje powyżej kwoty wysokiej (obszar: Procesy i
Max 1500
1 306
87,07%
systemy)
kwartalnie
Max 50
Reklamacje klienta (obszar: Procesy i systemy)
11
22%
kwartalnie
Niedostępność bankowości elektronicznej (obszar:
Max 2,5%
0,11%
4,40%
Procesy i systemy)
kwartalnie
Sprawy sądowe (obszar: zdarzenia zewnętrzne)
Max 1 kwartalnie
0
0%
Oszustwa zewnętrzne (obszar: zdarzenia zewnętrzne)
Max 3 kwartalnie
0
0%
Wartości progowe sum strat wg rodzaju zdarzeń (% wymogu regulacyjnego na ryzyko operacyjne rocznie):
1. Oszustwa wewnętrzne
Max 0% rocznie
0%
0%
2. Oszustwa zewnętrzne
Max 8% rocznie
0%
0%
3. Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy
Max 10%
6,13%
61,34%
rocznie
4.Klienci, produkty i praktyka biznesowa
Max 2% rocznie
0,18%
9,11%
5. Uszkodzenie aktywów
Max 2% rocznie
0,27%
13,30%
6.Zakłócenia działalności i błędy systemów
Max 2% rocznie
0,27%
13,62%
7.Dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie
46,92%**
781,94%
Max 6% rocznie
procesami
Absencja pracowników (obszar: zasoby kadrowe)

*Część pracowników odchodzących w IV kwartale przeszła na emeryturę. Bank zatrudnił nowe osoby oraz prowadzi dalsze rekrutacje,
aby zapewnić ciągłość funkcjonowania obsługi Klientów.
**przekroczenie spowodowane nieprawidłowym zaczytaniem sesji przychodzącej w dniu 18.12.2017r. - podczas księgowania sesji
przychodzącej dodatkowo wczytano sesję z dnia 08.09.2017r. Dotyczyło to 217 dokumentów, wystornowanie nastąpiło w dniu
następnym. Jednak część Klientów wybrała zaksięgowane środki, co spowodowało debet na niektórych rachunkach. Na dzień
sporządzenia raportu pozostała do odzyskania kwota to 965,82zł

Ryzyko walutowe
Udział całkowitej pozycji walutowej w funduszach
Max 2%
własnych

0,04%

2%

0

0

X

Ilość przypadków przekroczenia nadzorczej miary
płynności M2

0

0

X

Ilość przypadków przekroczenia nadzorczej miary
płynności M3

0

0

X

Ilość przypadków przekroczenia nadzorczej miary
płynności M4

0

0

X

Kwota nadwyżki środków ponad kwotę środków
wypełniających nadzorczą miarę płynności M1

-----

40 824 878,19

X

Ilość przekroczeń limitu luki płynności w okresie do 1
roku

0

0

X

Ilość przekroczeń limitu luki płynności w okresie
powyżej 1 roku

0

0

X

Ilość przekroczeń limitu luki płynności skumulowanej
(bez uwzględnienia zobowiązań pozabilansowych
udzielonych i otrzymanych)

0

0

X

Ilość przypadków przekroczenia wskaźnika LCR

0

1*

X

Ryzyko płynności
Ilość przypadków przekroczenia nadzorczej miary
płynności M1
3

*wskaźnik LCR był poniżej prawidłowego poziomu (<64%) w dniu 30.06.2017r. Od 03.07.2017r kształtuje się na poprawnym poziomie.
W związku z obniżeniem się wskaźnika LCR jednym ze sposobów jego poprawy jest zamiana części aktywów na bezpieczne,
krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski. Takimi papierami są bony pieniężne, które NBP emituje
obecnie na okresy 7-dniowe. Bank nabywa bony pieniężne od 07.07.2017r.
3

Od ostatniego raportu.
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Ryzyko stopy procentowej
Udział pozycji wrażliwych na zmiany stóp
procentowych z terminami przeszacowania powyżej 1
Max 2%
roku w sumie bilansowej

0,10%

5%

0,05

X

Ryzyko kapitałowe
Min 13,25%

17,66%

133,28%

Współczynnik kapitału Tier I

Min 10,25%

17,66%

172,29%

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

Min 5,75%

17,66%

307,13%

Max 90%

63,77%

70,86%

Min 3%

9,64%

321,33%

Iloraz aktywów wrażliwych o oprocentowaniu
uzależnionym od stawek własnych Banku w pasywach
wrażliwych o oprocentowaniu uzależnionym od stawek
własnych Banku4
Łączny współczynnik kapitałowy

Udział kapitału wewnętrznego w funduszach własnych
Wskaźnik dźwigni finansowej

1

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oławie

4

Nie ma charakteru limitu, jest to sytuacja pożądana.
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