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I. Informacje ogólne: 

 

1. Bank Spółdzielczy w Wąchocku z siedzibą w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 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 31.12.2015 roku, 

zwany dalej dniem sprawozdawczym. 

2. W 2015 roku Bank 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. Według stanu na dzień sprawozdawczy Bank nie posiadał udziałów w podmiotach 

zależnych nie objętych konsolidacją.  

 

II Cele i zasady polityki zarządzania poszczególnymi ryzykami 

 

1. Bank stosuje następujące metody wyliczania wymogów kapitałowych: 

1) metodę standardową w zakresie ryzyka kredytowego, 

2) metodę wskaźnika bazowego w zakresie ryzyka operacyjnego. 

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

1) ryzyko kredytowe (w tym rezydualne, kontrahenta i koncentracji), 

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 i finansowania, 

5)  ryzyko kapitałowe (ryzyko niewypłacalności), 

6)  ryzyko biznesowe. 
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Opis procesów raportowania i pomiaru ryzyka zawierają Instrukcje zarządzania 

poszczególnymi ww. ryzykami stanowiącymi załączniki do niniejszej Informacji. Opis 

przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego zawiera 

Instrukcja sporządzania informacji zarządczej, stanowiąca załącznik do Uchwały Nr 56/14 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąchocku z dnia 30.12.2014 r. 

Oświadczenie Zarządu na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem 

w Banku zawiera opublikowana na stronie internetowej Banku Polityka przestrzegania 

zasad ładu korporacyjnego. 

 

W  Banku funkcjonuje Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku 

Spółdzielczym w Wąchocku, która stanowi  załącznik   do Uchwały Nr 30 /15  Rady 

Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąchocku z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 

Ponadto w Banku funkcjonują polityki w zakresie zarządzania następującymi rodzajami 

ryzyka:  

1) Ryzyko kredytowe - Polityka kredytowa Banku Spółdzielczego w Wąchocku (w tym 

polityka zarządzania ryzykiem koncentracji, rezydualnym, ryzykiem detalicznych 

ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie) – 

zatwierdzona Uchwałą Nr 29/15 Rady Nadzorczej z dnia  28 grudnia 2015 r. 

2) Ryzyko stopy procentowej - Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej 

       - zatwierdzona Uchwałą  Nr 26/13 Rady Nadzorczej  z dnia 20 grudnia 2013 r. 

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

operacyjnym – zatwierdzona  Uchwałą Nr 29/14 Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 

2014 r. oraz Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności – zatwierdzona Uchwałą 

Nr 26/14 Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2014 r. 

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

Nr 29/15 Rady Nadzorczej  z dnia 28 grudnia 2015 r. 

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

2014 – 2017 – zatwierdzona Uchwałą 29/15 Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2015 

r. 

6) Ryzyko biznesowe – Założenia do planu finansowego na 2015 rok. 
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Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w/w Polityki oraz założenia 

stanowią załączniki do niniejszej informacji. 

 

3. 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, 

 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 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, 
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 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.                                                                                                      

 

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 
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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, 

 badanie nadzorczych miar płynności, 

 badanie wskaźnika LCR. 

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 funduszy 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. 

 Planowania kapitałowego będącego elementem planowania całej działalności 

Banku, z  uwzględnieniem istotnych ryzyk występujących w Banku. 

 

6) Ryzykiem biznesowym Bank zarządza w procesie planowania i realizacji planu 

finansowego. Przy jego tworzeniu i wykonywaniu Bank analizuje zmiany warunków 

makroekonomicznych oraz ich wpływ  na wynik finansowy.  
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4. W stosunku do ryzyk objętych szczególnym nadzorem opracowany został system  

raportowania: 

 

1) ryzyko kredytowe: 

 co miesiąc sporządzane są informacje dotyczące profilu ryzyka kredytowego,                 

o dużych zaangażowaniach, wykorzystaniu  limitów branż, 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 oraz rejestru zdarzeń zewnętrznych 
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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 

 dziennie – analiza nadzorczych miar płynności oraz wskaźnika LCR, 

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

i sprawozdawczości, który na dzień sprawozdawczy roku obejmował swoim zakresem 

monitorowanie poszczególnych rodzajów ryzyk oraz adekwatności kapitałowej. 

Szczegółowe informacje na temat metod, procesów, technik redukcji ryzyka zawierają 

załączniki do niniejszej Informacji dostępne w formie papierowej w Centrali Banku          

w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1a, w pokoju Głównego Księgowego od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

6. W Banku funkcjonuje Komitet Zarządzania Ryzykami, który w trakcie 2015 r. odbył 

dwadzieścia jeden posiedzeń. 

 

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 Banku to suma uznanego kapitału tj. Tier I i Tier II. 

 

1. Poniższe zestawienie przedstawia poziom poszczególnych pozycji funduszy własnych 

Banku według stanu na dzień 31.12.2015 roku. 

 

Rodzaj funduszu 

stan na 

31.12.2015r.            

(w tys. zł) 

Stan na 

31.12.2014r.             

(w tys. zł) 

Kapitał Tier I bez pomniejszeń  9 576 9 039 

W tym Fundusz udziałowy  436 443 

Pomniejszenia kapitału Tier I 159 125 

Kapitał Tier I po korektach 9 417 8 914 

Kapitał  Tier II bez pomniejszeń 0 0 

Pomniejszenia Kapitału Tier II 0 0 

Kapitał Tier II po korektach 0 0 

Razem fundusze własne (suma kapitału Tier 

I i Tier II z uwzględnieniem korekt) 9 417 

8 914 

 

Łączny wskaźnik kapitałowy 31,90 30,88 

 

2. Bank nie dokonywał sekurytyzacji aktywów. 
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IV  Adekwatność kapitałowa 

1. Metody wyliczania ekspozycji na ryzyko oraz wymogów kapitałowych minimalnych                 

i dodatkowych zawiera „Instrukcja oceny adekwatności kapitałowej” zatwierdzona 

Uchwałą Nr 35/15 Rady Nadzorczej z dnia 28.12.2015 r. stanowiąca załącznik do 

niniejszej Informacji. 

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

każdej z kategorii ekspozycji. 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień 

31.12.2015 r. 

(w tys. zł) 

1.  Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków 

centralnych 

10 

2.  Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub 

władz lokalnych 

267 

3.  Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 1 

4.  Ekspozycje wobec instytucji 

 

306 

5.  Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 364 

6.  Ekspozycje detaliczne 559 

7.  Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 

nieruchomościach 

0 

8.  Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 

zobowiązania 

269 

9.  Ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa lub 

udziałów w instytucjach zbiorowego inwestowania 

48 

10.  Ekspozycje kapitałowe 92 

11.  Inne ekspozycje 40 

12.  Ekspozycje pozabilansowe 36 

 RAZEM 1 992 
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3. Poniższe zestawienie przedstawia poziom minimalnych wymogów kapitałowych na 

poszczególne rodzaje ryzyka: 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 

1.  ryzyko kredytowe 1 992 

2.  ryzyko rynkowe (walutowe) 0 

3.  przekroczenie limitu dużych ekspozycji 0 

4.  przekroczenie progu koncentracji zaangażowań w podmioty 

spoza sektora finansowego 

0 

5.  ryzyko operacyjne 369 

 RAZEM 2 361 

 

4. Poniższe zestawienie przedstawia poziom wewnętrznych wymogów kapitałowych na 

poszczególne rodzaje ryzyka. 

 

Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 

1. ryzyko płynności 0 

2. ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej 0 

3. ryzyko koncentracji zaangażowań  0 

4. ryzyko kapitałowe 0 

RAZEM 0 

 

V  Ryzyko kredytowe  

1. Według stanu na dzień sprawozdawczy Bank stosował definicje należności 

przeterminowanych, zagrożonych oraz metody ustalania korekt wartości i rezerw                   

w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji ekspozycji 

kredytowych oraz tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe.  

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

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

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

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

sprawozdawczy, bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego oraz 

średnią (liczoną jako suma stanów na koniec grudnia 2014r. oraz wszystkich miesięcy 
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2015 roku podzielona przez 13)  kwotę ekspozycji w okresie od 31.12.2014 roku do 

31.12.2015 roku w podziale na kategorie przedstawia poniższe zestawienie. 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień 

31.12.2015 r. 

(w tys. zł) 

Średnia kwota 

w okresie od 

31.12.2014r.  

do 31.12.2015r.                

(w tys. zł) 

1.  Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków 

centralnych 

6 723 10 881 

2.  Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub 

władz lokalnych 

16 681 15 974 

3.  Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego   18 26 

4.  Ekspozycje wobec instytucji 

 

15 825 9 643 

5.  Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 4 557 8 056 

6.  Ekspozycje detaliczne 9 316 8 867 

7.  Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 

nieruchomościach 

0 0 

8.  Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 

zobowiązania 

2 256 570 

9.  Ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa lub 

udziałów w instytucjach zbiorowego inwestowania 

601 1 550 

10.  Ekspozycje kapitałowe 1 156 1 052 

11.  Inne ekspozycje 1 188 1 852 

12.  Ekspozycje pozabilansowe 1 263 2 663 

 RAZEM 59 584 61 134 

 

Bank przyjmuje, iż kategorie ekspozycji, które stanowią więcej niż 20% portfela kredytowego 

wyznaczają istotne kategorie ekspozycji. Do istotnych kategorii ekspozycji zaliczane są zatem 

następujące kategorie: 
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 ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych 

 ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych 

 ekspozycje wobec instytucji 

 ekspozycje detaliczne  

 

4. Struktura zaangażowania Banku wobec poszczególnych sektorów w rozbiciu na kategorie 

klasyfikacji ekspozycji. 

 

4.1. Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta 

według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Typ kontrahenta Wartość (w tys. zł) 

1.  Banki  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

22 830 

22 830 

0 

0 

2.  Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

601 

601 

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 23 431 

 

4.2. Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora niefinansowego według typu 

kontrahenta według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela. 
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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 

    Należności zagrożone 

0 

0 

0 

0 

3.  Przedsiębiorcy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

6 375 

6 345 

0 

30 

4.  Osoby prywatne 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

9 604 

9 587 

0 

17 

5.  Rolnicy indywidualni 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

3 155 

976 

0 

2 179 

6.  Instytucje niekomercyjne działające na rzecz 

gospodarstw domowych 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

18 

 

18 

0 

0 

 Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym 19 152 

 

 

4.3 Strukturę zaangażowania Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu  na kategorie 

należności według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela. 
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Wyszczególnienie Wartość (w tys. zł)  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

15 170 

0 

0 

Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym 15 170 

 

4.4  Strukturę zaangażowania Banku w poszczególnych branżach w rozbiciu  na kategorie 

należności według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Branże  Wartość (w tys. zł) 

1.  Rolnictwo, leśnictwo 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

3 199 

1 020 

0 

 2 179 

2.  Transport  

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

1 053 

1 053 

0 

0 

3.  Administracja publiczna i obronna 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

15 170 

15 170 

0 

0 

4.  Inne 

    Należności normalne 

    Należności pod obserwacją 

    Należności zagrożone 

5  296 

5 266 

0 

30 

 Razem zaangażowanie w poszczególnych branżach  24 718 

 

5. Strukturę ekspozycji według okresów zapadalności w podziale na istotne kategorie 

należności według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela.  

Przez istotną kategorię rozumie się kategorię, która stanowi minimum 20% udziału                   

w obligu kredytowym.   
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 Istotne kategorie 

należności (w tys. zł) 

 

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 wobec 

rządów centralnych 

lub banków 

centralnych 

0 6 704 0 19 0 0 0 0 0 0 

Ekspozycje wobec 

samorządów 

regionalnych lub 

władz lokalnych 

 

0 0 167 167 634 2 722 3 709 5 718 3 564 0 

Ekspozycje wobec 

instytucji 

 

6 514 6 000 1 001 2 310 0 0 0 0 0 0 

Ekspozycje 

detaliczne  

 

73 287 600 847 1 447 3 272 1 350 914 441 85 

RAZEM 6 587 12 991 1 768 3 343 2 081 5 994 5 059 6 632 4 005 85 

 

6. Strukturę należności z rozpoznaną utratą wartości i przeterminowane w rozbiciu na istotne 

kategorie ekspozycji kredytowych  według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Lp. Ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje 

detaliczne  

Wartości (w tys. zł) 

1. Należności zagrożone 

    Kredyty zagrożone 

    Kredyty przeterminowane 

    Rezerwy celowe 

    Korekta wartości 

    Odsetki 

16 

43 

0 

42 

1 

16 

 RAZEM 16 
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W pozostałych istotnych kategoriach należności nie występowały należności z rozpoznaną 

utratą wartości i przeterminowane. 

7. Omówienie uzgodnienia zmian stanów korekt wartości i rezerw. 

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

kontrahentów według stanu na dzień 31.12.2015 rok przedstawia poniższa tabela. 

 

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  

- - 75 75 32,33 % 

Przedsiębiorcy 

indywidualni  

- - - - 0,00 % 

Osoby prywatne  115 - 42 157 67,67 % 

Razem 115 - 117 232 100,00  % 

 

Stan rezerw celowych w 2015 roku zmieniał się następująco: 

Bilans otwarcia = 222 tys. zł 

Koszty tworzenia rezerw celowych = 102 tys. zł 

Dochody z tytułu rozwiązania rezerw celowych = 92 tys. zł 

Kredyty spisane w ciężar rezerw w danym okresie  =  0 tys. zł 

Stan rezerw celowych na 31.12.2015. = 232 tys. zł 

 

 

VI.  Ekspozycje kapitałowe i dłużne papiery wartościowe nieuwzględnione w portfelu 

handlowym 

 

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

według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie.  
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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 0 650 

2. Udziały w BS 

Samsonów 

0 100 

3. Jednostki uczestnictwa 

w BPS TFI SA 

601 0 

4. Bony pieniężne NBP 0 6 598 

5. Obligacje BPS SA 406 3 311 

6. Obligacje komunalne 1 511 0 

 RAZEM 2 518 10 659 

 

Zasady klasyfikacji i wyceny papierów wartościowych wynikają z Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 01 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 

banków, uwzględnionych w „Zasadach rachunkowości Banku Spółdzielczego w Wąchocku”.  

 

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

utraty wartości. Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wyceniane są według 

wartości rynkowej. Bony pieniężne NBP wyceniane są w cenie nabycia skorygowane              

o dyskonto. Obligacje BPS S.A. oraz obligacje komunalne wyceniane są zgodnie                             

z oprocentowaniem ustalonym przez emitenta.  

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Bank z tytułu posiadanych 

papierów wartościowych osiągnął przychód w wysokości 266 tys. zł. 

 

2. Zestawienie papierów wartościowych według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia 

poniższe zestawienie. 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

bilansowa w zł 

Wartość 

rynkowa w zł 

Wartość 

godziwa w zł 

1. Akcje BPS SA 650 650 650 

2. Udziały w BS Samsonów 100 100 100 

3. Jednostki uczestnictwa w BPS 601 601 601 
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TFI SA 

4. Bony pieniężne NBP 6 598 6 598 6 598 

5. Obligacje BPS SA 3 717 3 717 3 717 

6. Obligacje komunalne 1 511 1 511 1 511 

 RAZEM 13 177 13 177 13 177 

 

Bank posiada odpowiednio zdywersyfikowany portfel papierów wartościowych 

niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym kapitałowych papierów wartościowych. 

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. Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej są opisane w Instrukcji pomiaru, 

limitowania, raportowania i kontroli ryzyka stopy procentowej, stanowiącej załącznik do 

niniejszej informacji. 

2. Wpływ szokowej zmiany rynkowych stóp procentowych na wynik finansowy według 

stanu na dzień sprawozdawczy wyniósł  205 tys. zł. 

 

VIII. Redukcja ryzyka kredytowego przy zastosowaniu metody standardowej, zgodnie              

z Rozporządzeniem 575/2013 Parlamentu Europejskiego (UE)  – informacje jakościowe   

i ilościowe: 

Bank nie stosował w 2015 roku pomniejszenia wag ryzyka z tytułu zabezpieczeń.  

 

IX. Zasady ustalania (Polityka) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących 

stanowiska kierownicze w Banku: 

Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz innych 

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

w załączonej Polityce ustalania zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących 

stanowiska kierownicze w Banku. 

X. Informacje dotyczące zasad zarządzania Bankiem  

Polityka rekrutacji dotyczącą wyboru Członków Zarządu Banku oraz rzeczywistego 

stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej  



 21 

Zgodnie z przyjętą w 2014 roku „Polityką w sprawie doboru i oceny kwalifikacji 

(odpowiedniości) członków organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze 

stanowiska” Rada Nadzorcza dokonuje ocen odpowiedniości poszczególnych kandydatów na 

członków Zarządu, członków Zarządu oraz odpowiedniości kolegialnej. W ramach 

indywidualnej oceny kandydata/członka Zarządu, Rada Nadzorcza ocenia rzeczywiste jego 

kwalifikacje oraz reputację, natomiast w ramach oceny kolegialnej Zarządu Banku 

działającego jako organ, Rada ocenia ostrożne i stabilne zarządzanie Bankiem, a także 

reputację Banku, jako pochodną działań członków Zarządu Banku. Za rok obrotowy 2015, 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąchocku 

oraz jego członków w trakcie kadencji. Zarówno wykształcenie formalne, jak i przebieg 

ścieżki zawodowej potwierdziły wysokie kompetencje poszczególnych Członków Zarządu. 

Nie odnotowano także działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby lub wpłynęły 

negatywnie na reputację Banku. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Banku jako organ 

kolegialny w 2015 roku zarządzał Bankiem w sposób ostrożny i stabilny.  

 

Strategia w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru Członków Zarządu Banku, 

jego celów i wszelkich odpowiednich zadań określonych w tej polityce oraz zakresu,        

w jakim te cele i zadania zostały zrealizowane  

W zakresie strategii zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków Zarządu Banku, jego 

celów i wszelkich odpowiednich zadań określonych w tej polityce oraz zakresu, w jakim te 

cele i zadania zostały zrealizowane mają zastosowanie Zasady Ładu Korporacyjnego dla 

instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i przyjęte przez 

Zarząd Banku, Radę Nadzorczą oraz Zgromadzenie Przedstawicieli.   

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych są zbiorem zasad określających 

relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami             

i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych 

systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.  

Zasady oraz procedury rekrutacyjne mające na celu pozyskiwanie do pracy kandydatów            

o odpowiednich kwalifikacjach obowiązują wszystkie stanowiska pracy w Banku. Na 

stanowiska członków Zarządu proces rekrutacyjny jest dodatkowo rozszerzany o zapisy 

„Polityki w sprawie doboru i oceny kwalifikacji (odpowiedniości) członków organów 

zarządzających i osób pełniących najważniejsze stanowiska”, a także oceny Zarządu Banku 

oraz jego członków w trakcie kadencji. Na ocenę odpowiedniości składa się ocena 

kwalifikacji i reputacji.  
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Dobór Członków Zarządu Banku dokonywany jest tak, aby zagwarantowany został 

odpowiedni udział osób, wykazujących się doświadczeniem i znajomością polskiego rynku 

finansowego, niezbędnymi w zarządzaniu Bankiem. Indywidualne kompetencje 

poszczególnych kandydatów/członków Zarządu Banku dopełniają się, umożliwiając 

zapewnienie odpowiedniego poziomu przygotowania merytorycznego do kolegialnego 

zarządzania Bankiem. 

XI. Informacje ilościowe: 

XI.I. Informacje o sumie wypłaconych w 2015 r. wynagrodzeń osobom zajmującym 

stanowiska kierownicze w rozumieniu uchwały 258/2011 KNF. 

 Stanowiska kierownicze Stałe 

składniki 

Zmienne 

składniki 

Ilość 

osób 

1. Członkowie Zarządu 267 31 3 

2. Pozostali pracownicy zajmujący stanowiska 

kierownicze zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF 

0 0 0 

 

XI.2. Informacje o sumie wypłaconych w 2015 r. wynagrodzeń z tytułu motywacji nowo 

zatrudnionych oraz odpraw związanych z ustaniem stosunku zatrudnienia z osobami 

zajmującymi stanowiska kierownicze zgodnie z uchwałą 258/2011 KNF: 

w tys. zł 

L.p. Tytuł wynagrodzenia: Wartość: 

1. Suma wypłat indywidualnych 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 2015 r. stosunku pracy z osobami na stanowiskach 

kierowniczych 

 

0 

5. Ilość osób, które otrzymało ww. wynagrodzenie 0 

6. Najwyższa kwota wypłacona pojedynczej osobie  0 
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XI.3 - Politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego zawierają: 

Regulamin działania Rady Nadzorczej oraz Regulamin działania Zarządu, stanowiące 

załącznik do niniejszej Informacji. 

 

XI.4. Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w okresie          

od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 

w tys. zł 

Rodzaje / kategorie ryzyka 

operacyjnego 

Suma strat 

brutto 
transfer ryzyka 

Suma strat 

faktycznie 

poniesionych 

przez Bank 

1. Oszustwa zewnętrzne, 0 0 0 

2. Oszustwa wewnętrzne, 0 0 0 

3. Polityka kadrowa i bezpieczeństwo 

w miejscu pracy, 
0 0 0 

4. Klienci, produkty i praktyki 

biznesowe, 
0 0 0 

5. Uszkodzenia aktywów, 0 0 0 

6. Zakłócenia działalności i błędy 

systemów, 
0 0 0 

7. Dokonywanie transakcji, dostawa 

oraz zarządzanie procesami. 
9 6 3 

 

XI.5. Działania mitygujące jakie zostały podjęte w celu uniknięcia w przyszłości ww. strat: 

W przypadku identyfikacji zagrożeń mogących istotnie wpłynąć na wyniki banku lub jego 

bezpieczeństwo, a także w obszarach kluczowych z punktu widzenia ryzyka podejmowane są 

dodatkowe działania, zależne od charakteru i wielkości ryzyka, w postaci:  

a) opracowania i wdrożenia odpowiednich planów awaryjnych lub planów utrzymania 

ciągłości działania, 

b) automatyzacja wykonywanych czynności stosowana w celu zapobiegania lub 

wychwytywania błędów ludzkich lub występowania innych zdarzeń ryzyka, 

c) ubezpieczenia mienia w wyspecjalizowanych firmach, 

d) tworzenie rezerw na poczet ewentualnych strat, 
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e) zlecanie wykonania działań wyspecjalizowanemu podmiotowi, 

f) odpowiednie zapisy w zawieranych z dostawcami lub partnerami umowach, ograniczające 

ryzyko i dające Bankowi możliwość odszkodowania w przypadku nie wywiązania się 

przez druga stronę z umowy, 

g) zwiększenie zakresu i częstotliwości kontroli lub monitorowania danego obszaru, 

h) inne uznane za odpowiednie dla danego zagrożenia. 

 

XI.6. Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły                           

w minionym roku: 

W 2015 r. nie odnotowano istotnych  zdarzeń operacyjnych. 

 

XI.7. – Wskaźnik dźwigni finansowej. 

Zgodnie z art. 429 Rozporządzenia CRR wskaźnik dźwigni oblicza się jako miarę kapitału 

instytucji podzieloną przez miarę ekspozycji całkowitej tej instytucji i wyraża się jako 

wartość procentową. Miarą kapitału jest kapitał Tier I, a miarą ekspozycji całkowitej jest 

suma wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów i pozycji pozabilansowych 

nieodliczonych przy wyznaczaniu miary kapitału.  

Wskaźnik dźwigni - przy zastosowaniu w pełni wprowadzonej definicji kapitału Tier 1 za 

miesiąc grudzień 2015 r. wyniósł 15,14%. 

Wskaźnik dźwigni - przy zastosowaniu definicji przejściowej kapitału Tier 1 za miesiąc 

grudzień 2015 r. wyniósł 15,66%. 

 

XI.8. – Liczba stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu 

zarządzającego: 

Członkowie Zarządu nie zajmują stanowisk dyrektorskich, w związku z pełnioną funkcją 

sprawują nadzór nad głównymi obszarami działalności Banku. 

 

XIII. Płynność 

System zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąchocku jest 

scentralizowany. W procesie zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w 

Wąchocku uczestniczą: 

1) Rada Nadzorcza, która sprawuje nadzór nad zgodnością Polityki Banku w zakresie 

podejmowania ryzyka płynności ze Strategią i Planem ekonomiczno – finansowym 
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Banku, zatwierdza przygotowaną przez Zarząd strukturę organizacyjną dostosowaną do 

wielkości i profilu ponoszonego ryzyka oraz zatwierdza maksymalny poziom ryzyka 

płynności, jaki może obciążać działalność Banku, poprzez zatwierdzenie limitu alokacji 

kapitału wewnętrznego na zabezpieczenie strat z tytułu ryzyka płynności, 

2) Zarząd, który wprowadza zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą strukturę organizacyjną 

Banku, wprowadza i aktualizuje procedury w zakresie zarządzania ryzykiem płynności, 

wprowadza podział realizowanych w Banku zadań zapewniający niezależność funkcji 

pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka płynności od działalności operacyjnej, z 

której wynika podejmowanie ryzyka płynności przez Bank. Zarząd odpowiada za 

skuteczność zarządzania ryzykiem płynności i system kontroli wewnętrznej w zakresie 

zarządzania płynnością oraz za nadzór nad efektywnością tego systemu. 

3) Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo – Księgowych, który odpowiada za bezpośrednie, 

bieżące zadania związane z utrzymaniem krótko-, średnio- i długookresowej płynności 

Banku. Przedmiotem działań związanych z utrzymywaniem płynności jest optymalne 

zarządzanie środkami Banku, w celu jak najbardziej rentownego ich zagospodarowania 

oraz wywiązywanie się Banku z zawartych umów (zarówno kredytowych – 

zabezpieczenie środków na akcję kredytową jak i środków na wypłaty depozytów, 

których termin wymagalności upłynął). 

4) Komitet Zarządzania Ryzykami, który pełni rolę organu opiniodawczego. Zadaniem 

Komitetu jest opiniowane w zakresie kształtowania się struktury bilansu i sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Banku oraz współczynnika wypłacalności i adekwatności 

kapitałowej, opiniowanie poziomu ryzyka płynności obciążającego działalność Banku, 

opiniowanie nowo wprowadzanych lub modyfikowanych produktów w Banku w zakresie 

ich wpływu na ponoszone przez Bank ryzyko płynności, opiniowanie propozycji 

ustanowienia lub aktualizacji wewnętrznych limitów płynności ograniczających 

ekspozycję Banku na ryzyko płynności, opiniowanie regulacji wewnętrznych Banku pod 

kątem ryzyka płynności, opiniowanie podejmowanych w Banku działań, zmierzających 

do utrzymania ryzyka płynności na akceptowalnym poziomie. 

5) Zespół zarządzania ryzykami, analiz i sprawozdawczości, który odpowiada za: 

a. pomiar ryzyka płynności, w tym codzienne wyznaczanie nadzorczych norm 

płynności i wskaźnika LCR oraz ich dokumentowanie i przechowywanie, 
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b. monitorowanie wskaźników ryzyka płynności i odpowiednich limitów, w tym 

nadzorczych norm płynności, wskaźnika LCR, stabilnego finansowania                         

i dźwigni finansowej. 

c. sygnalizowanie Zarządowi przypadków przekroczeń oraz wyjaśnianie przyczyn 

powodujących przekroczenia, 

d. badanie wpływu czynników ryzyka pod kątem struktury aktywów i pasywów 

Banku, 

e. opracowywanie propozycji limitów dla ryzyka płynności oraz przedstawianie ich 

Komitetowi do opiniowania i Zarządowi celem podjęcia decyzji wdrożeniowych, 

f. opracowanie projektów regulacji wewnętrznych Banku obejmujących zasady 

zarządzania ryzykiem, 

g. sporządzanie okresowych raportów z dokonanego pomiaru ryzyka płynności i 

przedkładanie ich właściwym organom Banku, 

h. sporządzanie innych niż sprawozdawczość obligatoryjna informacji 

sprawozdawczych, 

i. współpraca i koordynowanie działań wszystkich jednostek i komórek 

organizacyjnych Banku w zakresie pozyskania rzetelnych informacji 

sprawozdawczych dotyczących ryzyka płynności ze wszystkich obszarów 

działania Banku. 

6) Pozostałe komórki i jednostki organizacyjne, które są zobowiązane do przygotowywania i 

dostarczania informacji niezbędnych do sprawnego i efektywnego zarządzania płynnością 

Banku, a także do wykonywania zadań związanych z realizacją planów i procedur 

awaryjnych. 

 

Podstawowym źródłem finansowania działalności kredytowej Banku są depozyty podmiotów 

niefinansowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźnik pokrycia kredytów 

depozytami na 31.12.2015 roku wyniósł 150,75 %. Stabilność bazy depozytowej kształtowała 

się na poziomie 68,82 % ogółu depozytów. Największą stabilność posiadały depozyty 

terminowe osób prywatnych 76,01 %. 

 



 27 

Bank Spółdzielczy w Wąchocku jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA. W 

ramach umowy zrzeszenia Bank ma możliwość korzystania z produktów oferowanych przez 

Bank Zrzeszający służących regulowaniu płynności takich jak: lokaty terminowe, obligacje 

płynnościowe, depozyty terminowe oraz kredyt w rachunku bieżącym.  

Bank Spółdzielczy w Wąchocku od 31 grudnia 2015 roku należy do Systemu Ochrony 

Zrzeszenia Banku BPS SA.  W ramach Systemu funkcjonuje Fundusz Zabezpieczający 

służący udzielaniu pomocy finansowej w szczególności w formie pożyczki 

restrukturyzacyjnej, gwarancji, poręczenia lub innych zabezpieczeń, pożyczki 

długoterminowej na warunkach zobowiązań podporządkowanych, objęcia udziałów 

członkowskich w celu zwiększenia funduszy własnych Banku Spółdzielczego oraz wpłaty na 

fundusz zasobowy lub rezerwowy Banku Spółdzielczego. 

Zarządzanie płynnością krótkoterminową opiera się na analizowaniu i planowaniu 

krótkoterminowych wpływów i wypływów, utrzymywaniu odpowiedniego poziomu środków 

własnych zgromadzonych na rachunku bieżącym, zawieraniu krótkoterminowych operacji ma 

rynku finansowym, w tym z Bankiem Zrzeszającym. W celu utrzymania ryzyka płynności na 

odpowiednim poziomie oraz zagwarantowania środków płynnych w sytuacjach kryzysowych, 

Bank utrzymuje odpowiednią wielkość aktywów płynnych.             

 

Zgodnie z Uchwałą nr 386/2008Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 17 grudnia 2008r.                   

w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności, Bank Spółdzielczy w Wąchocku 

dokonuje kalkulacji nadzorczych miar płynności na każdy dzień sprawozdawczy.   

Poniższa tabela prezentuje kalkulację nadzorczych miar płynności wg stanu na dzień 

31.12.2015 r. 

Aktywa wartość w tys. 

A1 podstawowa rezerwa płynności   13 536 

A2 uzupełniająca rezerwa płynności   6 000 

A3 pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku finansowym   3 971 

A4 aktywa o ograniczonej płynności   32 741 

A5 aktywa niepłynne   3 483 

A6 aktywa ogółem   59 731 

Pasywa wartość w tys. 

B1 

fundusze własne pomniejszone o sumę wartości wymogów kapitałowych z tyt. Ryzyka 

rynkowego i wymogu z tyt. Ryzyka rozliczenia dostawy oraz ryzyka kontrahenta 9 412 
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    Miary płynności wartość minimalna wartość 

M1 

współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy 

płynności w aktywach ogółem (A1+A2) / A6 0,2 0,33 

M2 

współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami 

własnymi (B1 / A5) 1 2,70 

 

Dodatkowo, zgodnie z wymogami nałożonymi przez Rozporządzenie CRR oraz wydanymi do 

niego aktami delegowanymi, Bank oblicza w każdym dniu wskaźniki LCR, który obrazuje w 

jakim stopniu Bank jest zabezpieczony przed sytuacją skrajną, która utrzymuje się przez okres 

30 dni, wynikającą z zakłócenia równowagi pomiędzy wpływami i wypływami płynności.  

 

Wskaźnik LCR oblicza się jako stosunek zabezpieczenia przed utratą płynności i różnicy 

pomiędzy odpływami i przypływami w okresie kolejnych 30 dni – zakłada się, że przypływy 

nie mogą stanowić więcej niż 75 % wartości odpływów. Minimalny, wymagalny poziom 

wskaźnika LCR w 2015 roku wynosił 60%.  Bank spółdzielczy w Wąchocku odnotował na 

dzień 31.12.2015 r. wskaźnik LCR w wysokości 497,63%.  

Zarówno wskaźnik LCR jak i nadzorcze miary płynności obliczane są na każdy dzień a 

informacja o ich poziomie przekazywana jest Wiceprezesowi ds. finansowo-księgowych oraz 

w okresach miesięcznych Zarządowi i kwartalnie Radzie Nadzorczej. 

W celu oceny struktury posiadanych aktywów i pasywów, dokonuje się analizy rozkładu ich 

zapadalności/ wymagalności w poszczególnych przedziałach czasowych obliczając wskaźnik  

luki płynności. Bank stosuje metody urealniania  zapadalności aktywów i pasywów aby 

realnie prognozować zachowanie się struktury bilansu w czasie. Szczegółowy opis metod 

urealniania zawiera Instrukcja zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w 

Wąchocku. Na podstawie urealnionych wartości Bank oblicza wskaźnik luki skumulowanej. 

Wskaźnikami luki są stosunki w poszczególnych przedziałach czasowych skumulowanych 

wartości aktywów do pasywów. Ocenia się, że wskaźnik luki w przedziale od 0,9 do 1,0 dla 

przedziału czasowego do roku czasu świadczy o dobrej płynności.   

Poniższa tabela prezentuje urealnioną lukę płynności wg stanu na 31.12.2015 r.   

Luka do 1 miesiąca do 3 miesięcy do 12 miesięcy 

Wskaźnik luki 

skumulowanej 

1,92 1,70 1,63 

Płynność Nadpłynność              

bardzo duża 

nadpłynność 

bardzo duża 

nadpłynność 

bardzo duża 
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Bank określa, przeprowadza i analizuje testy warunków skrajnych związane z zagrożeniem 

utraty płynności. Do przeprowadzenia testów warunków skrajnych Bank zakłada nagły 

spadek bazy depozytowej o 20% przy konieczności utrzymania wartości wskaźnika udziału 

sumy podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem na poziomie 

minimum 20%.   

 

Wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzone na 31.12.2015 r. wskazują, że Bank 

posiada wysoki udział środków płynnych w aktywach ogółem. Z przeprowadzonych testów 

warunków skrajnych wynika, że wzrost ryzyka płynności w sytuacji skrajnej nie wymaga 

podejmowania działań awaryjnych. Wyniki testów są uwzględniane przy opracowywaniu 

planów awaryjnych, które stanowią opis postępowania poszczególnych osób zaangażowanych 

w proces zarządzania ryzykiem pełności.    

  

 

 


