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I Informacje ogólne 
 
1. Bank Spółdzielczy w Wąchocku z siedzibą w Wąchocku przy ul. Wielkowiejskiej 1 A, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000122896, REGON: 000497472, NIP: 664-10-05-

589 zwanym dalej Bankiem, przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym 

dotyczące adekwatności kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2012  roku. 

 

2. W 2012 roku  Bank Spółdzielczy w Wąchocku  prowadził działalność w ramach struktury 

organizacyjnej: 

 

1) Centrala - Bank Spółdzielczy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1 A 

2) Oddział w Mircu, Mirzec Majorat 7, 

3) Punkt Obsługi Klienta w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2 A. 

 

3. Bank Spółdzielczy w Wąchocku na dzień 31.12.2012 roku nie posiadał udziałów                         

w podmiotach zależnych nie objętych konsolidacją. 

 

II Cele i zasady polityki zarządzania poszczególnymi ryzykami 

 

1. Bank stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych: 

 

1) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego zgodnie z załącznikiem nr 4                     

do Uchwały nr 76/2010 z późniejszymi zmianami Komisji Nadzoru Finansowego,  

2) metodę podstawowego wskaźnika (BIA) w zakresie ryzyka operacyjnego zgodnie                

z załącznikiem nr 14 do Uchwały nr 76/2010 z późniejszymi zmianami Komisji Nadzoru 

Finansowego, 

3) łączny wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań 

obliczony zgodnie z załącznikiem nr 12 do Uchwały nr 76/2010 z późniejszymi zmianami 

Komisji Nadzoru Finansowego, 

4) z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej obliczany zgodnie z załącznikiem          

nr 13 do Uchwały nr 76/2010 z późniejszymi zmianami Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

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

1)   ryzyko kredytowe,  w tym rezydualne i koncentracji, 
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2)   ryzyko rynkowe, ze względu na skalę działalności handlowej rozumiane jako ryzyko 

stopy   procentowej w księdze bankowej, 

3)   ryzyko operacyjne, w tym  ryzyko braku zgodności, 

4)   ryzyko płynności, 

5)  ryzyko kapitałowe, 

6)  ryzyko biznesowe, wynikające ze zmiany warunków makroekonomicznych. 

        

3. W Banku funkcjonuje Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku 

Spółdzielczym w Wąchocku, która stanowi  załącznik  nr 1 do Uchwały Nr 32 /11  Rady 

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąchocku z dnia 27 grudnia 2011 r. 

 

Ponadto w Banku funkcjonują polityki w zakresie zarządzania następującymi rodzajami ryzyka:  

1) Ryzyko kredytowe - Polityka kredytowa Banku Spółdzielczego w Wąchocku na lata 2009-

2013 – zatwierdzona Uchwałą Nr 17/12 Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2012 r. 

2) Ryzyko stopy procentowej - Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej 

       - zatwierdzona Uchwałą  Nr 16/10 Rady Nadzorczej  z dnia 10 grudnia 2010 r. 

3) Ryzyko operacyjne, w tym ryzyko braku zgodności – Polityka  zarządzania ryzykiem 

operacyjnym – zatwierdzona  Uchwałą Nr 31/11 Rady Nadzorczej z dnia 27grudnia 2011 r. 

4) Ryzyko płynności - Polityka zarządzania ryzykiem płynności – zatwierdzona Uchwałą Nr 

17/12 Rady Nadzorczej  z dnia 17 grudnia 2012 r. 

5) Ryzyko kapitałowe - Polityka kapitałowa Banku Spółdzielczego w Wąchocku na lata 2009 

– 2013 – zatwierdzona Uchwałą 17/12 Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2012 r. 

6) Ryzyko biznesowe – Założenia do planu finansowego na 2012 rok. 

        

Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w/w Polityki oraz założenia stanowią 

załączniki do niniejszej informacji. 

 

4. W odniesieniu do ryzyk objętych szczególnym nadzorem opracowane zostały następujące 

metody zarządzania i ich pomiaru : 

 

1) Ryzyko kredytowe rozpatrywane jest w dwóch aspektach: 

 ryzyka pojedynczej transakcji, 

 ryzyka łącznego portfela kredytowego. 

 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego kredytu polega na: 

 badaniu wiarygodności i zdolności kredytowej przed udzieleniem kredytu, 
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 prawidłowym zabezpieczeniu ekspozycji kredytowych, zgodnie z regulacjami  

wewnętrznymi Banku, gwarantującym zwrotność kredytów, 

 ustalaniu limitów na poszczególne branże, grupy klientów itp. 

 bieżącym monitoringu zabezpieczeń kredytowych, 

 dokonywaniu okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz tworzeniu 

rezerw celowych, 

 prawidłowym prowadzeniu windykacji i nadzoru nad trudnymi kredytami, 

 kontroli działalności kredytowej, 

 monitoring sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz zabezpieczeń za szczególnym 

uwzględnieniem zapisów Rekomendacji „T”, 

 analiza wskaźnika LtV przy kredytach finansujących nieruchomości oraz 

zabezpieczonych  hipotecznie,  zgodnie z Rekomendacją  „S”. 

                 

                Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do łącznego zaangażowania  

                kredytowego przeprowadzone jest za pomocą: 

 dywersyfikacji ryzyka (limity), 

 analizy skuteczności przyjmowanych zabezpieczeń, 

 baz danych, dotyczących zadłużenia gospodarstw domowych  (BIK), 

 analizy struktury portfela kredytowego, 

  monitorowania ekspozycji zagrożonych, ich struktury, czynników ryzyka, 

 przedsięwzięć organizacyjno – kadrowych.       

 

2) Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej: 

 do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank wykorzystuje metodę luki oraz metodę     

symulacji dochodu, 

 badaniu podlega wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Banku, 

 zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem   

przeszacowania, ryzykiem bazowym oraz kontroli ryzyka opcji, 

 Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez system limitów  i odpowiednie 

kształtowanie struktury aktywów i pasywów, 

 Bank przeprowadza test warunków skrajnych przy założeniu nagłej i nieoczekiwanej          

zmiany poziomu stóp procentowych o 200 punktów bazowych, 

 Bank wyznacza zmianę wyniku odsetkowego na skutek zmiany rynkowych stóp  

procentowych o 35 punktów bazowych.                                                                                                      
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3) Ryzyko operacyjne, w tym ryzyko braku zgodności: 

proces zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje identyfikację, pomiar, limitowanie, 

monitorowanie, raportowanie oraz redukowanie tego ryzyka i jest realizowany w sposób 

ciągły. Ryzyko operacyjne Banku jest identyfikowane ex ante (straty potencjalne) 

poprzez samoocenę ryzyka oraz ex post (straty rzeczywiste) poprzez rejestrację 

incydentów i zdarzeń operacyjnych. 

 

Metodą zarządzania ryzykiem braku zgodności jest analiza czynników występowania 

tego ryzyka. Podstawowymi elementami procesu jego zarządzania  są: wyznaczenie 

profilu ryzyka Banku, identyfikacja i monitorowanie czynników ryzyka, raportowanie                 

i informowanie o poziomie ryzyka, podejmowanie czynności mających na celu 

ograniczenie występowania i łagodzenia skutków występowania ryzyka braku zgodności 

oraz wdrożenie systemu kontroli procesu zarządzania ryzykiem w Banku. 

 

4) Do pomiaru ryzyka płynności wykorzystuje się: 

 analizę urealnionej luki płynności, 

 analizę wskaźników płynności i stabilności bazy depozytowej, 

 badanie osadu we wkładach dla depozytów bieżących i terminowych, 

 analizę koncentracji dużych depozytów, 

 badanie zrywalności depozytów oraz wcześniejszych spłat kredytów. 

Bank ogranicza ryzyko płynności  poprzez system limitów  i odpowiednie kształtowanie 

struktury aktywów i pasywów. 

 

5) W ramach ryzyka kapitałowego Bank dokonuje: 

 Oceny istotności ryzyka koncentracji funduszu udziałowego poprzez ustalenie skali 

udziału funduszu w sumie kapitałów i funduszy podstawowych oraz uzupełniających 

posiadanych na datę analizy. 

 Oceny istotności ryzyka koncentracji „dużych” pakietów udziałów poprzez ustalenie 

skali udziału sumy „dużych” pakietów udziałów w funduszu udziałowym posiadanym 

na datę analizy. 

 Oceny wpływu nieoczekiwanych zmian w strukturze kapitałów oraz wzrostu wymogów 

wewnętrznych na adekwatność kapitałową (testy warunków skrajnych). 

 Wewnętrznego procesu szacowania kapitału wewnętrznego w relacji do profilu ryzyka 

oraz polityki kapitałowej. 

 Zarządzania funduszami Banku skorelowanego z faktycznym poziomem ryzyka 

występującym w działalności Banku. 
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 Planowania kapitałowego będącego elementem planowania całej działalności Banku,             

z  uwzględnieniem istotnych ryzyk występujących w Banku. 

 

6) Ryzykiem biznesowym Bank zarządza w procesie planowania. Przy tworzeniu planu 

finansowego Bank analizuje zmiany warunków makroekonomicznych oraz ich wpływ           

na wynik finansowy.  

 

5. W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonują Zespół zarządzania ryzykami, analiz                  

i sprawozdawczości oraz Komitet Zarządzania Ryzykami, które na dzień 31.12.2012 roku 

obejmowały swoim zakresem działania monitorowanie następujących ryzyk: 

 

 ryzyko koncentracji dużych zaangażowań, 

 ryzyko koncentracji w sektor gospodarki, 

 ryzyko koncentracji przyjętych form zabezpieczenia, 

 ryzyko koncentracji geograficznej, 

 ryzyko ekspozycji kredytowych finansujących nieruchomości, 

 ryzyko ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, 

 ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych, 

 ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej, 

 ryzyko płynności, 

 ryzyko kapitałowe, 

 ryzyko wyniku finansowego, 

 ryzyko cyklu gospodarczego, 

 ryzyko strategiczne, 

 ryzyko transferowe 

 ryzyko rezydualne, 

 ryzyko modeli, 

 ryzyko operacyjne, 

 ryzyko braku zgodności, 

 ryzyko rynkowe, 

 ryzyko biznesowe. 

    

6. W stosunku do ryzyk objętych szczególnym nadzorem opracowany został system  raportowania: 
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1) ryzyko kredytowe: 

 co miesiąc sporządzane są informacje dotyczące profilu ryzyka kredytowego, tj. ocenie 

poddawany jest wskaźnik jakości kredytów, analiza struktury kredytów zagrożonych             

i rezerw celowych itp., 

 kwartalnie – analiza wykonania planu, pogłębiona analiza ryzyka kredytowego 

(wskaźniki), struktura kredytów zagrożonych i rezerw celowych, wyniki klasyfikacji 

ekspozycji kredytowych (powyżej 10 % funduszy własnych), analiza ekspozycji 

zabezpieczonych hipotecznie, analiza przestrzegania limitów koncentracji zaangażowań 

oraz analiza adekwatności kapitałowej z tytułu m.in. ryzyka kredytowego i ryzyka 

koncentracji, 

 półrocznie – analiza wykonania strategii i polityki kredytowej. 

 

2) Ryzyko stopy procentowej 

 w cyklach miesięcznych pełna analiza wraz z analizą wpływu ww. ryzyka na wynik 

finansowy, 

 w cyklach kwartalnych  szczegółowa informacja w sprawie adekwatności kapitałowej,           

w tym  informacja o wewnętrznych wymogach kapitałowych na ryzyko stopy 

procentowej, 

 w cyklach półrocznych informacja o realizacji strategii, polityk i planów w zakresie 

zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym ryzyka stopy procentowej. 

 

3) Ryzyko operacyjne, w tym ryzyko braku zgodności: 

 w cyklach kwartalnych dla Zarządu i półrocznych dla Rady Nadzorczej w oparciu                

o dane z rejestru zdarzeń ryzyka operacyjnego przygotowuje się raport zawierający 

informację o wynikach narażenia Banku  na ryzyko operacyjne, 

 co kwartał sporządza się Raport oceny adekwatności kapitałowej, w tym na temat 

wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego, 

 co pół roku informacja o realizacji strategii, polityk oraz planów w zakresie zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka – w tym ryzyka operacyjnego, 

 w cyklach półrocznych - raportowanie skutków  nieprzestrzegania wewnętrznych 

regulacji oraz wyników  monitorowania czynników ryzyka braku  zgodności. 

 

4) Ryzyko płynności 
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 w cyklach miesięcznych - analiza ryzyka płynności w tym analiza przestrzegania 

limitów płynności, nadzorczych miar płynności, analiza wskaźników płynności        

wraz z informacją o wykorzystaniu limitów, ocena stabilności źródeł finansowania, 

 kwartalnie – analiza adekwatności kapitałowej z tytułu ryzyka płynności,  

 półrocznie – analiza wykonania strategii i polityki. 

 

5) Ryzyko kapitałowe: 

 kwartalnie – raport z oceny adekwatności kapitałowej, 

 półrocznie – ocena realizacji założeń strategii i polityk w zakresie zarządzania 

poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

 

6) Ryzyko biznesowe: 

 kwartalnie – analiza wykonania planu finansowego, 

 raz w roku, zgodnie z obowiązującą metodyką planowania – plan finansowy. 

 

Przyjęte procedury identyfikacji i pomiaru w/w ryzyk są poddawane okresowej weryfikacji 

– nie rzadziej niż raz w roku. 

 

  7. Bank stosuje uproszczone formy ujmowania zabezpieczeń, ujęte w Rozporządzeniu Ministra 

Finansów w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia 16 

grudnia 2008 roku wraz późniejszymi zmianami. Podstawowe formy zabezpieczeń 

stosowanych przez Bank to: 

1) Zabezpieczenia rzeczowe (majątkowe) na rzeczach ruchomych, 

2) Zabezpieczenia na nieruchomościach, 

3) Poręczenia według prawa cywilnego i wekslowego, 

4) Ubezpieczenia kredytów. 

 

       Szczegółowe informacje na temat zasad polityki stosowania zabezpieczeń i ograniczania 

ryzyka oraz  strategie i procesy monitorowania skuteczności zabezpieczeń i metod ograniczania 

ryzyka zabezpieczeń stosowanych przez Bank zawiera Instrukcja prawnych form 

zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Wąchocku wprowadzona przez 

Zarząd Uchwałą nr 53/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku oraz Instrukcja zarządzania ryzykiem 

kredytowym wprowadzona przez Zarząd Uchwałą Nr  47/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku. 
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Bank nie stosuje pomniejszeń wymogów kapitałowych z tytułu przyjmowanych zabezpieczeń. Bank 

nie korzysta z zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności  kredytowej i agencji kredytów 

eksportowych.  

 

III  Fundusze własne 

 

Podstawowe funkcje funduszy własnych to finansowanie działalności i zapewnienie rozwoju                  

lub zabezpieczenie na wypadek ewentualnych strat banku. Wielkość funduszy własnych wyznacza 

poziom stabilności finansowej Banku, a tym samym stopień bezpieczeństwa jego działalności          

i klientów.  

 

Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na fundusze podstawowe           

i fundusze uzupełniające. Fundusze podstawowe stanowią: fundusz udziałowy, fundusz zasobowy 

oraz fundusz rezerwowy.  Funduszem uzupełniającym jest fundusz   z aktualizacji wyceny. 

Fundusz udziałowy Banku obejmuje udziały członków Banku wpłacane zgodnie ze Statutem Banku. 

Fundusz zasobowy tworzony jest z wpłat wpisowego członków Banku oraz z zysku lat ubiegłych. 

Fundusz  rezerwowy tworzony jest z zysku  lat ubiegłych. 

Fundusz z aktualizacji wyceny obejmuje wartość aktualizacji rzeczowych aktywów trwałych. 

Zysk netto stanowi zysk wynikający z rachunku zysków i strat za okres, za który jest sporządzane 

sprawozdanie. Zysk netto uwzględnia podatek dochodowy zarówno w części bieżącej                           

jak  i odroczonej oraz inne obowiązkowe obciążenia. 

 

1. Poniższe zestawienie przedstawia poziom poszczególnych pozycji funduszy własnych 

Banku według stanu na dzień 31.12.2012 roku. 

 

Wyszczególnienie Kwota                   

(w tys. zł) 

Fundusze podstawowe 7 666 

Fundusze zasadnicze 7 668 

           Fundusz udziałowy 456 

           Fundusz zasobowy 7 192 

           Fundusz rezerwowy 20 

Pozycje dodatkowe funduszy podstawowych 850 

           Niepodzielony zysk z lat ubiegłych 0 

           Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 0 
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           Zysk w trakcie zatwierdzenia oraz zysk netto bieżącego okresu 

sprawozdawczego (pomniejszone o przewidywane obciążenia i dywidendy) 

850 

           Inne pozycje bilansu Banku, określone przez KNF 0 

Pozycje pomniejszające fundusze podstawowe 2 

           Wartości niematerialne i prawne 2 

           Niepodzielona strata z lat ubiegłych 0 

           Strata na koniec okresu sprawozdawczego 0 

           Inne pomniejszenia funduszy podstawowych, określone przez KNB 0 

Fundusze uzupełniające 16 

          Fundusz z aktualizacji majątku trwałego 16 

          Zobowiązania podporządkowane 0 

          Fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych 0 

          Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie 

wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze 

0 

          Inne pozycje określone przez KNF 0 

Pozycje pomniejszające fundusze uzupełniające           0 

          Brakująca kwota rezerw celowych 0 

          Inwestycje kapitałowe w podmiotach finansowych 0 

Fundusze własne 7 682 

Całkowity wymóg kapitałowy 2 061 

 

2. W 2012 roku Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów. 

 

IV  Adekwatność kapitałowa 

 

1. Metody wyliczania wymogów kapitałowych minimalnych i wewnętrznych zawiera 

„Instrukcja oceny adekwatności kapitałowej” stanowiąca załącznik do niniejszej Informacji. 

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

z klas ekspozycji. 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 

1. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rządów i banków 

centralnych 

11 

2. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec jednostek 

samorządu  terytorialnego oraz władz  lokalnych 

160 
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3. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec organów 

administracji  i podmiotów nieprowadzących działalności 

gospodarczej 

5 

4. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec wielostronnych 

banków  rozwoju 

0 

5. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec organizacji 

międzynarodowych 

0 

6. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji 336 

7. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec przedsiębiorców 631 

8. Ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje detaliczne 521 

9. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone na 

nieruchomościach 

0 

10. Ekspozycje przeterminowane 3 

11. Ekspozycje należące do nadzorczych kategorii wysokiego ryzyka 0 

12. Ekspozycje  z tytułu obligacji zabezpieczonych 0 

13. Pozycje sekurytyzacyjne 0 

14. Ekspozycje wobec instytucji i przedsiębiorców                                     

o krótkoterminowej ocenie kredytowej 

0 

15. Ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa w instytucjach 

zbiorowego inwestowania 

0 

16. Inne ekspozycje 49 

 

3. Poniższe zestawienie przedstawia poziom minimalnych wymogów kapitałowych                              

na poszczególne rodzaje ryzyka  Filaru  I  NUK. 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 

1.  ryzyko kredytowe 1 716 

2.  ryzyko rynkowe 0 

3.  przekroczenie limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych 

zaangażowań 

0 

4.  przekroczenie progu koncentracji kapitałowej 0 

5.  ryzyko operacyjne 345 

 RAZEM 2 061 

 



 13 

4. Poniższe zestawienie przedstawia poziom wewnętrznych wymogów kapitałowych na 

poszczególne rodzaje ryzyka Filaru  II  NUK. 

 

Wyszczególnienie Kwota 

1. ryzyko płynności 0 

2. ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej 0 

3. ryzyko koncentracji zaangażowań  0 

4. ryzyko kapitałowe 0 

RAZEM 0 

 

5. Współczynnik wypłacalności Banku na dzień 31.12.2012 r. wyniósł  29,81 %. 

 

V  Ryzyko kredytowe  

1. Według stanu na dzień 31.12.2012r. Bank stosował definicje należności przeterminowanych, 

zagrożonych oraz metody ustalania korekt wartości i rezerw w oparciu o zapisy Rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz tworzenia rezerw na 

ryzyko kredytowe.  

2. Bank w swoich analizach nie uwzględnia ryzyka geograficznego, ponieważ Bank funkcjonuje 

na terenie jednego obszaru geograficznego, określonego w Statucie Banku, zatwierdzonego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

3. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień 

31.12.2012 roku, bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego oraz średnią 

(liczoną jako suma stanów na koniec grudnia 2011r. oraz wszystkich miesięcy 2012 roku 

podzielona przez 13)  kwotę ekspozycji w okresie od 31.12.2011 roku do 31.12.2012 roku            

w podziale na klasy przedstawia poniższe zestawienie. 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień 

31.12.2012 r. 

(w tys. zł) 

Średnia kwota 

w okresie               

od 31.12.2011 r. 

do 31.12.2012 r. 

1.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rządów                

i banków centralnych 

312 310 

 

2.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec samorządów 

terytorialnych i władz lokalnych 

10 020 12 390 
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3.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec organów 

administracji i podmiotów nieprowadzących działalności 

gospodarczej 

66 69 

4.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

wielostronnych banków  rozwoju 

0 0 

5.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec organizacji 

międzynarodowych 

0 0 

6.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji 18 212 15 578 

7.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

przedsiębiorstw 

9 453 8 564 

8.  ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje 

detaliczne 

8 859 9 075 

9.  ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone na 

nieruchomościach 

0 0 

10.  ekspozycje przeterminowane 22 99 

11.  ekspozycje należące do nadzorczych  kategorii wysokiego 

ryzyka 

0 0 

12.  ekspozycje z tytułu obligacji zabezpieczonych 0 0 

13.  pozycje sekurytyzacyjne 0 0 

14.  ekspozycje krótkoterminowe wobec banków                              

i przedsiębiorców 

0 0 

15.  ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa w instytucjach 

zbiorowego inwestowania 

0 0 

16.  inne ekspozycje 1 645 1 964 

 RAZEM 48 589 48 049 

 

Bank przyjmuje, iż klasy ekspozycji kredytowych, które stanowią więcej niż 20% portfela 

kredytowego wyznaczają istotne klasy ekspozycji. Do istotnych klas ekspozycji kredytowych 

zaliczane są zatem następujące klasy: 

 

 ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec samorządów terytorialnych i władz 

lokalnych 

 ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji 

 ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec przedsiębiorstw 

 ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje detaliczne 



 15 

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

w rozbiciu na klasy ekspozycji. 

 

4.1 Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta według 

stanu na dzień 31.12.2012  roku przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Typ kontrahenta Wartość (w tys. zł) 

1.  Banki  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

17 690 

17 690 

0 

0 

2.  Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

0 

0 

0 

0 

3.  Pomocnicze instytucje finansowe 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

0 

0 

0 

0 

4.  Instytucje ubezpieczeniowe 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

0 

0 

0 

0 

 Razem zaangażowanie w sektorze finansowym 17 690 

 

4.2 Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego w podziale na typ 

kontrahenta  według stanu na dzień 31.12.2012  roku przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Typ kontrahenta  Wartość (w tys. zł) 

1.  Przedsiębiorstwa i spółki państwowe  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

0 

0 

0 

0 

2.  Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

427 

427 

0 
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    Należności zagrożone 0 

3.  Przedsiębiorcy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

7 156 

6 841 

315 

0 

4.  Osoby prywatne 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

8 881 

8 881 

0 

0 

5.  Rolnicy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

1 870 

838 

1 032 

0 

6.  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw 

domowych 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

 

63 

63 

0 

0 

 Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym 18 397 

 

4.3 Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu  na kategorie 

należności według stanu na dzień 31.12.2012  roku przedstawia poniższa tabela. 

 

Wyszczególnienie Wartość (w tys. zł) 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

10 022 

0 

0 

Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym 10 022 

 

4.4  Strukturę zaangażowania Banku w poszczególnych branżach w rozbiciu  na kategorie 

należności według stanu na dzień 31.12.2012  roku przedstawia poniższa tabela 

 

Lp. Branże  Wartość (w tys. zł) 

1.  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 1 870 
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    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

823 

1 047 

0 

2.  Budownictwo 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

1 708 

1 708 

0 

0 

3.  Handel hurtowy i detaliczny 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

1 711 

1 711 

0 

0 

4.  Transport, gospodarka magazynowa i łączność 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

2 997 

2 979 

18 

0 

5.  Administracja publiczna i obrona narodowa 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

10 022 

10 022 

0 

0 

6.  Inne 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

1 230 

933 

297 

0 

 Razem zaangażowanie  19 538 

 

5. Strukturę ekspozycji według okresów zapadalności w podziale na klasy należności według 

stanu na dzień 31.12.2012  roku przedstawia poniższa tabela.  

 

Klasy należności   

a’vista 

1-30 

dni 

1-3 

m-cy 

3-6 

m-cy 

6-12 

m-cy 

1-3  

lat 

3-5  

lat 

5-10 

lat 

10-20 

lat 

powyżej 

20 lat 

Ekspozycje lub 

ekspozycje 

warunkowe wobec 

samorządów 

terytorialnych i 

0 0 441 522 1200 1058 1622 4930 247 0 
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władz lokalnych 

Ekspozycje lub 

ekspozycje 

warunkowe wobec 

instytucji 

4000 14024 6 0 81 101 0 0 0 0 

Ekspozycje lub 

ekspozycje 

warunkowe wobec 

przedsiębiorców 

37 153 706 1520 2694 3337 634 372 0 0 

Ekspozycje 

detaliczne lub 

warunkowe 

ekspozycje 

detaliczne 

120 315 680 1025 1675 3430 932 451 190 41 

RAZEM 4157 14492 1833 3067 5650 7926 3188 5753 437 41 

 

6. Struktura należności bez rozpoznanej wartości, należności z rozpoznaną utratą wartości                       

i przeterminowane w rozbiciu na klasy ekspozycji kredytowych  według stanu na dzień 

31.12.2012 r. przedstawiają poniższe tabele: 

 

6.1 Dotyczące klasy ekspozycji lub ekspozycji warunkowych wobec przedsiębiorstw: 

 

 

Lp.  Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

przedsiębiorstw 

Wartości (w tys. zł) 

1. Należności normalne 

    Kredyty w rachunku bieżącym 

    Pozostałe kredyty i inne 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

8 105 

3 227 

4 911 

0 

0 

46 

13 

2. Należności pod obserwacją 

    Kredyty pod obserwacją 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

1 348 

319 

1 048 

20 
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    Korekta wartości 

    Odsetki 

23 

24 

3. Należności zagrożone 

    Kredyty zagrożone 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 RAZEM 9 453 

 

6.2  Dotyczące klasy ekspozycji detalicznych lub warunkowych ekspozycji detalicznych: 

 

Lp. Ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje 

detaliczne  

Wartości (w tys. zł) 

1. Należności normalne 

    Kredyty w rachunku bieżącym 

    Pozostałe kredyty i inne 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

8 859 

226 

8 205 

669 

115 

170 

44 

2. Należności pod obserwacją 

    Kredyty pod obserwacją 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3. Należności zagrożone 

    Kredyty zagrożone 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

0 

16 

113 

124 

5 

0 

 RAZEM 8 859 
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6.3  Dotyczące klasy ekspozycji lub ekspozycji warunkowych wobec samorządów terytorialnych               

i władz lokalnych: 

 

Lp. Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec 

samorządów terytorialnych i władz lokalnych   

Wartości (w tys. zł) 

1. Należności normalne 

    Kredyty w rachunku bieżącym 

    Pozostałe kredyty i inne 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

10 020 

0 

10 037 

0 

0 

17 

0 

2. Należności pod obserwacją 

    Kredyty pod obserwacją 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3. Należności zagrożone 

    Kredyty zagrożone 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 RAZEM 10 020 

 

 

7. Omówienie uzgodnienia zmian stanów korekt wartości i rezerw z tytułu ekspozycji                         

bez rozpoznanej utraty wartości oraz ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości. 

 

Struktura rezerw celowych w rozbiciu na kategorie należności oraz w podziale na typy 

kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2012 roku przedstawia poniższa tabela. 
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Typ kontrahenta 

(podmiot) 

Należności 

normalne 

(w tys. zł) 

Należności 

pod 

obserwacją 

(w tys. zł) 

Należności 

zagrożone 

(w tys. zł) 

 

Razem 

(w tys. zł) 

 

Struktura 

w % 

Przedsiębiorstwa              

i spółki prywatne 

oraz spółdzielnie 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,00 % 

Rolnicy 

indywidualni  

- 15 - 15 5,79 % 

Przedsiębiorcy 

indywidualni  

- 5 - 5 1,93 % 

Osoby prywatne  115 - 124 239 92,28 % 

Razem 115 20 124 259 100,00  % 

 

Stan rezerw celowych w 2012 roku zmieniał się następująco: 

Bilans otwarcia = 221 tys. zł 

Koszty tworzenia rezerw celowych = 107 tys. zł 

Dochody z tytułu rozwiązania rezerw celowych = 68 tys. zł 

Kredyty spisane w ciężar rezerw w danym okresie  =  1 tys. zł 

Stan rezerw celowych na 31.12.2012. = 259 tys. zł 

 

 

VI  Ekspozycje kapitałowe nieuwzględnione w portfelu handlowym 

 

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

według stanu na dzień 31.12.2012  roku przedstawia poniższe zestawienie. 

 

Lp. Rodzaj ekspozycji Kwota ekspozycji zakupionych 

ze względu na zyski kapitałowe 

(w tys. zł) 

Kwota ekspozycji zakupionych 

ze względu na przyjętą strategię  

(w tys. zł) 

1. Akcje BPS SA 0 500 

2. Udziały w BS Samsonów 0 100 

3. Certyfikaty depozytowe 100 100 

 RAZEM 100 700 

 

Akcje i udziały wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty 

wartości.  
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2. Zestawienie papierów wartościowych według stanu na dzień 31.12.2012 roku przedstawia 

poniższe zestawienie. 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

nominalna           

(w tys. zł) 

Rezerwa Wartość 

bilansowa                

(w tys.  zł) 

Wartość 

godziwa  

(w tys. zł) 

1. Akcje BPS SA 500 0 500 500 

2. Certyfikaty depozytowe 100 0 101 101 

 RAZEM 600 0 601 601 

 

Bank posiada odpowiednio zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych niedopuszczonych 

do obrotu na rynku regulowanym kapitałowych papierów wartościowych. 

W 2012 r. Bank sprzedał akcje BGŻ SA w wysokości 18 tys. zł i odnotował z tego tytułu zysk               

w kwocie 3 tys. zł.  

Bank nie wylicza kwoty niezrealizowanych zysków i strat, które zaliczałby do funduszy 

podstawowych czy uzupełniających. 

 

VII  Ryzyko stopy procentowej dla pozycji zakwalifikowanych do portfela      

        bankowego      

  

1. Podstawowe założenia zarządzania ryzykiem stopy procentowej  w Banku. 

 

1) Ryzyko stopy procentowej definiuje się jako niebezpieczeństwo negatywnego wpływu 

zmiany rynkowych stóp procentowych na sytuację finansową Banku. Przyczyną zagrożenia 

tym ryzykiem jest nierównomierna elastyczność dopasowania się oprocentowania aktywów 

i pasywów do zmian stóp rynkowych. Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej 

odnoszą się do wszystkich pozycji bilansowych i pozabilansowych Banku podatnych                  

na zmiany stóp procentowych i obejmują  ryzyko niedopasowania terminów 

przeszacowania oraz ryzyko bazowe.  

 

2) Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest minimalizacja ryzyka związanego        

z możliwością zmian rynkowych stóp procentowych i negatywnym wpływem tych zmian 

na sytuację finansową Banku oraz określenie podstawowych zagrożeń związanych              

z ryzykiem stopy procentowej, z jednoczesnym zastosowaniem metod zarządzania tym 

ryzykiem. Zarządzanie  ryzykiem stopy procentowej pozwala na utrzymanie zdolności       
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do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych 

oraz wypracowanie pożądanego wyniku finansowego. 

 
3) Założenia dotyczące przyszłych wcześniejszych spłat kredytów oraz zachowania 

depozytów o nieustalonym terminie wymagalności wskazują, że nie zwiększy się narażenie 

Banku   na ryzyko stopy procentowej. 

 

2. Zespół zarządzania ryzykami, analiz i sprawozdawczości dokonuje pomiaru ryzyka stopy 

procentowej z miesięczną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem                 

oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są:  

1) co miesiąc Zarządowi Banku  oraz Komitetowi Zarządzania Ryzykami, 

2) co kwartał Radzie Nadzorczej Banku. 

3. Na dzień 31.12.2012  roku obliczono potencjalną zmianę wyniku odsetkowego dla szokowego 

spadku lub wzrostu stóp procentowych (zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej 

stosowaną przez Bank – wzrost i spadek  o 200 punktów bazowych). W przypadku spadku stóp 

procentowych symulacja wykazała możliwość spadku dochodów odsetkowych o 219 tys. zł,       

a w przypadku wzrostu stóp procentowych możliwość wzrostu o 219 tys. zł. 

 

VIII  Wymogi kapitałowe na kwoty ekspozycji sekurytyzacyjnych ważone      

           ryzykiem 

 

Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów. 

 

 

IX. Zasady ustalania (Polityka) zmiennych składników wynagrodzeń osób 

zajmujących stanowiska kierownicze w Banku 

 

Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz innych osób 

zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF znajdują się w załączonej 

Polityce zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze                    

w Banku. 
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X. Informacje ilościowe 

 

Informacje o sumie wypłaconych w 2012 r. wynagrodzeń osobom zajmującym stanowiska 

kierownicze w rozumieniu uchwały 258/2011 KNF  (wartość brutto).  

w tys. zł 

L.p. Stanowiska kierownicze 
Stałe 

składniki 

 

Zmienne 

składniki 

 

Ilość osób 

1. Członkowie Zarządu 220 86 3 

2. Pozostali pracownicy zajmujący stanowiska 

kierownicze zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF 

0 0 0 

 

 

Informacje o sumie wypłaconych w 2012r. wynagrodzeń z tytułu motywacji nowo zatrudnionych 

oraz odpraw związanych z ustaniem stosunku zatrudnienia z osobami zajmującymi stanowiska 

kierownicze zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF: 

w tys. zł 

L.p. Tytuł wynagrodzenia: Wartość 

1. Suma wypłat odpraw z tytułu zakończenia stosunku pracy z osobami 

na stanowiskach kierowniczych 

0 

2. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 0 

3. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie  0 

4. Suma wypłat zmiennych składników wynagradzania z tytułu 

nawiązania w 2011r. stosunku pracy z osobami na stanowiskach 

kierowniczych 

0 

5. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 0 

6. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie  0 

 

 

 

Zatwierdził: 

                                                 

Zarząd  Banku  Spółdzielczego w Wąchocku 


