Informacja
o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym
adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Grudusku
na dzień 31.12.2013 r.
Dane identyfikujące Bank
Bank Spółdzielczy w Grudusku ul. Plac Grunwaldu 4A, 06-460 Grudusk wpisany do Krajowego
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000128401 w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
Bank Spółdzielczy w Grudusku prowadzi działalność w następujących placówkach :




Centrala w Grudusku
Oddział w Dzierzgowie
Oddział w Czernicach Borowych

Okres objęty ujawnieniem
Informacje prezentowane są za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Cele i zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka
Zarządzanie ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Grudusku odbywa się w oparciu o
regulacje nadzorcze oraz przepisy wewnętrzne Banku przyjęte przez Zarząd i zaakceptowane
przez Radę Nadzorczą.
Ogólny cel oraz zasady obowiązujące w Banku w procesie zarządzania ryzykiem określają
„Strategia zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego” oraz „Zasady polityki
zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego”. Dokumenty te określają
definicje , miary i procedury zarządzania określonymi rodzajami ryzyka oraz
odpowiedzialność organów Banku i komórek organizacyjnych za zarządzanie ryzykiem.
Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar, szacowanie oraz
monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu
prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez
Bank działalności.
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Zarządzanie ryzykiem ma miedzy innymi na celu :



Ochronę funduszy własnych oraz innego rodzaju pasywów takich jak depozyty oraz
udziałów powierzonych Bankowi przez klientów i udziałowców
Zapobieganie stratom oraz wykorzystanie możliwości osiągnięcia zysku tj. rozwijanie
działalności operacyjnej zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zarząd i Radę
Nadzorczą.

Efektywne zarządzanie ryzykiem w skali całego Banku stało się koniecznością ze względu na
mało stabilne parametry ekonomiczne i społeczne, często zmieniające się stopy procentowe,
wysokie bezrobocie oraz zmiany przepisów prawa.
1. Zgodnie z obowiązującym Prawem Bankowym, banki są zobligowane do utrzymania
kapitałów własnych w wielkości adekwatnej do poziomu ponoszonego ryzyka.
Do pomiaru adekwatności kapitałowej stosowany jest tzw. Współczynnik
wypłacalności, wskazujący relację pomiędzy wymogami kapitałowymi z tytułu ryzyk
na jakie narażona jest działalność Banku do posiadanych kapitałów.
Minimalna wielkość współczynnika wypłacalności nie może być niższa niż 8 %.
Prowadzona polityka zarządzania kapitałem BS w Grudusku
współczynnika wypłacalności na poziomie nie niższym niż 10 %.

zakłada utrzymanie

Osiągnięty współczynnik wypłacalności na dzień 31.12.2013r. 16,29 %
2. Fundusze własne Banku
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 i pozycje dodatkowe funduszy
podstawowych, a także pozycje pomniejszające fundusze podstawowe.
Fundusz udziałowy, zgodnie ze statutem Banku, tworzony jest z wpłat udziałów
członkowskich.
Fundusz zasobowy tworzony jest z wpłat przez członków wpisowego i z części
nadwyżki bilansowej
Fundusz rezerwowy tworzony jest z części nadwyżki bilansowej
Pozycje dodatkowe fundusz podstawowych :
 Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na niezidentyfikowane ryzyko działalności
bankowej tworzony z nadwyżki bilansowej
 Niepodzielony zysk z lat ubiegłych
 Zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego
 Inne pozycje bilansu Banku, określone przez KNF
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Pozycje pomniejszające fundusze podstawowe :






Akcje własne posiadane przez bank, wycenione według wartości bilansowej,
pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości
Wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej
Strata z lat ubiegłych
Strata w trakcie zatwierdzania
Strata netto bieżącego okresu

Fundusz uzupełniające :



Fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych – utworzony na
podstawie odrębnych przepisów
Inne pozycje określone przez KNF w celu bezpiecznego prowadzenia działalności
bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem banku

Fundusze własne Banku
1) Kapitał podstawowy (fundusz udziałowy)
2) Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego
3) Kapitał zapasowy (fundusz zasobowy)
4) Kapitał z aktualizacji wyceny
5) Fundusz ogólnego ryzyka
Razem fundusz Banku

1.199.550,00
- 42.893,05
8.309.579,26
108.032,62
200.000,00
9.774.268,83

Pomniejszenia funduszy
6) wartości niematerialne i prawne
Fundusze własne netto

- 6.148,80
9.768.084,03

3. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Bank nie posiadał udziałów w podmiotach
zależnych nie objętych konsolidacją.
Informacje o zasadach zarządzania ryzykiem w Banku.
W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarządzania ryzykiem, realizowany na
Podstawie wewnętrznych procedur, które podlegają regularnej weryfikacji w celu ich
dostosowania do zmian profilu ryzyka Banku i otoczenia gospodarczego, w którym Bank
działa.
Procedury zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje następujące działania :
a) Gromadzenie informacji
b) Identyfikację i ocenę ryzyka
c) Zarządzanie ryzykiem, polegające na podejmowaniu decyzji dotyczących
akceptowalnego poziomu ryzyka, planowaniu działań, tworzeniu procedur i
narzędzi wspomagających,
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d) Monitorowanie ryzyka, polegające na stałym nadzorowaniu poziomu ryzyka w
oparciu o przyjęte metody pomiaru ryzyka
e) Limitowanie ryzyka,
f) Raportowanie, obejmujące cykliczne informowanie Zarządu o skali narażenia
na ryzyko i podjętych działaniach

Do podstawowych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi w ramach systemu
zarządzania ryzykiem w Banku zalicz się :
a)
b)
c)
d)

ryzyko kredytowe,
ryzyko płynności
ryzyko stopy procentowej,
ryzyko operacyjne

W ramach kalkulacji wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe aktywa banku zostały
zaklasyfikowane do klas ekspozycji przypisując im odpowiednią wagę ryzyka.
Lp.

Wyszczególnienie

Waga ryzyka
kontrahenta

Kwota ekspozycji

Ekspozycja
ważona
ryzykiem

1.

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec rządów i
banków centralnych

0,00 %

287635,42

0,00

2.

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec jednostek
samorządu terytorialnego oraz władz lokalnych

20,00 %

0,00

0,00

3.

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec organów
administracji i podmiotów nieprowadzących działalności

100,00 %

50.455,40

50.455,40

4.

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec
wielostronnych banków rozwoju

5.

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec organizacji
międzynarodowych

6.

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji

20,00 %

9.259.302,01

1.851.860,40

7.

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec instytucji

100,00 %

940.865,70

940.865,70

8.

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe wobec
przedsiębiorców

100,00 %

23.074.692,49

23.074.692,49

9.

Ekspozycje detaliczne lub warunkowe ekspozycje
detaliczne

75,00 %

492.409,77

369.307,33

10.

Ekspozycje lub ekspozycje warunkowe zabezpieczone na
nieruchomościach

100,00 %

25.793.917,49

25.793.917,49
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11.

Ekspozycje przeterminowane

12.

150,00 %

0,00

0,00

Ekspozycje należące do nadzorczych kategorii wysokiego
ryzyka

0,00

0,00

13.

Ekspozycje z tytułu obligacji zabezpieczonych

0,00

0,00

14.

Pozycje sekurytyzacyjne

0,00

0,00

15.

Ekspozycje o krótkoterminowej ocenie kredytowej

0,00

0,00

16.

Ekspozycje z tytułu jednostek uczestnictwa w instytucjach
zbiorowego inwestowania

0,00

0,00

17.

Inne ekspozycje

100,00 %

1.466.876,79

1.466.876,79

18.

Inne ekspozycje

0,00 %

543.353,69

0,00

19.

Inne ekspozycje – aktywa pomniejszające fundusze
własne

0,00

6.184,80

0,00

61.915.693,56

53.547.975,60

Ekspozycje bilansowe razem

17.

Ekwiwalent bilansowy ekspozycji z tytułu udzielonych
pozabilansowych zobowiązań – ekspozycje wobec
samorządów terytorialnych do 1 roku

20,00 %

56.000,00

11.200,00

18.

Ekwiwalent bilansowy ekspozycji z tytułu udzielonych
pozabilansowych zobowiązań – ekspozycje detaliczne do
1 roku

75,00 %

7.612,87

5.709,65

19.

Ekwiwalent bilansowy z tytułu udzielonych
pozabilansowych zobowiązań – ekspozycje wobec
przedsiębiorców do 1 roku

378.208,65

378.208,65

Ekspozycje pozabilansowe razem

441.821,52

395.118,30

Razem należności ważone ryzykiem

62.357.515,08

53.943.093,90

100,00 %

Ryzyko kredytowe
Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymanie
stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i ilości portfela kredytowego,
równocześnie cechującego się wysoką dochodowością oraz bezpieczeństwem rozumianym
jako minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych. W celu osiągnięcia
długofalowych zamierzeń w zakresie ryzyka kredytowego. Ocena ryzyka kredytowego
dokonywana jest na podstawie obowiązującej w Banku procedury .”Ocena wiarygodności
klienta w Banku Spółdzielczym w Grudusku” Przy ocenie ryzyka kredytowego, analizie
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podlega zarówno ryzyko związane z produktami kredytowymi jak również i ryzyko łącznego
zaangażowania Banku wobec jednego podmiotu.
W Banku stosowany jest monitoring – przeprowadzony w oparciu o wewnętrzne procedury
uwzględniające Rozporządzenie Ministrów Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
Dla wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, ekspozycję uznaje się za
przeterminowaną, jeżeli opóźnienie w spłacie przekracza 90 dni, a przeterminowana
należność przekracza 200 zł.
Klasyfikacja ekspozycji kredytowych :
1) W przypadku ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek i kredytów
detalicznych :
 ekspozycje kredytowe „normalne”
- obejmujące ekspozycje, w
przypadku,których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 6
miesięcy
 ekspozycje kredytowe „stracone” – obejmujące ekspozycje, w
przypadku,których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6
miesięcy, ekspozycje kredytowe wobec dłużników, przeciwko którym bank
złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
2) W przypadku pozostałych ekspozycji kredytowych :
 ekspozycje kredytowe „normalne” – obejmuje ekspozycje kredytowe, w
przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza
miesiąca
 ekspozycje kredytowe „pod obserwacją” - obejmuje ekspozycje kredytowe w
przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza
miesiąc i nie przekracza 3 miesięcy,
 ekspozycje kredytowe „poniżej standardu” - obejmuje ekspozycje kredytowe
w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 3
miesiące i nie przekracza 6 miesięcy,
 ekspozycje kredytowe „wątpliwe” - obejmuje ekspozycje kredytowe w
przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 6
miesięcy i nie przekracza 12 miesięcy,
 ekspozycje kredytowe „stracone” - obejmuje ekspozycje kredytowe w
przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 12
miesięcy, ekspozycje kredytowe wobec dłużników, przeciwko którym bank
złożył wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
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Struktura kredytów sektora niefinansowego wg podmiotów, kategorii należności oraz
korekty wartości i rezerwy celowe wg stanu na 31.12.2013 r.
Przedsiębiorcy
indywidualni
1.
2.
3.
4.
5.

Sytuacja
normalna
Pod
obserwacją
Poniżej
standardu
Wątpliwe
Stracone
Razem

Osoby
prywatne

Rolnicy
indywidualni

Instytucje
niekomercyjne

1.348.402,67

506.991,65

48.016.284,42

39.119,90

14.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.363.282,67

506.991,65

48.016.284,42

0,00
0,00
39.119,90

26.244,54

7.571,04

525.794,03

208,13

223,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
26.467,74

0,00
0,00
7.571,04

0,00
0,00
525.794,03

0,00
0,00
208,13

0,00

7.604,98

0,00

0,00

220,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
220,06

0,00
0,00
7.604,98

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Korekta wartości – ESP
Sytuacja
normalna
Pod
7.
obserwacją
Poniżej
8.
standardu
9.
Wątpliwe
10.
Stracone
Razem
Rezerwa celowa
Sytuacja
11.
normalna
Pod
12.
obserwacją
Poniżej
13.
standardu
14.
Wątpliwe
15.
Stracone
Razem
6.
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Informacja o stanie i zmianach rezerw celowych
Stan na
początek
roku
obrotowego

T R E ŚĆ

Zwiększenie Wykorzystanie

Rozwiązanie

Stan rezerw
na koniec
roku
obrotowego

Wymagan
y poziom
rezerw
celowych

1..Rezerwy celowe od
należności od sektora

7.708,27

9.965,05

0,00

9.848,28

7.825,04

7.825,04

7.708,27

9.965,05

0,00

9.848,28

7.825,04

7.825,04

- poniżej standardu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wątpliwe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- stracone

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.708,27

9.965,05

0,00

9.848,28

7.825,04

7.825,04

niefinansowego
- w tym:
- w sytuacji normalnej i pod
obserwacją

2. Rezerwy celowe od
należności sektora
budżetowego

OGÓŁEM

Zapadalność aktywów w wartości nominalnej na dzień 31.12.2013 r.
Należności od
sektora
finansowego
A’vista
>1 do 30 dni
>1 do 3 m-cy
>3 do 6 m-cy
>6 do 12 m-cy
>1 do 3 lat
>3 do 5 lat
>5 do 10 lat

927 387,87
8 330 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bankowe
Papiery
Wartościow
e
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FOŚG

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

Należności od
sektora
niefinansowego

Należności od
sektora
budżetowego

3 254 048,39
518 466,75
2 188 780,40
3 865 646,20
6 700 389,20
12 626.214,94
9 038 851,36
9 561 756,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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>10 do 20 lat
>20 lat
Razem

0,00
0,00
9257 387,87

311 377,70
0,00
311 377,70

0,00
279 521,00
279 521,00

2 171 525,00
0,00
49 925 678,64

0,00
0,00
0,00

Ekspozycje według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień 31.12.2013 r.,
bez uwzględnienia skutków ograniczenia ryzyka kredytowego oraz średnią (liczoną jaką suma
stanów na koniec wszystkich kwartałów podzielona przez 4) kwotę ekspozycji w podziale na
klasy :
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2013 r. w zł.

Średnia kwota
ekspozycji w zł

1.

Rządy i banki centralne

287 635,42

262 479,20

2.

Samorządy terytorialne i władze lokalne

56 000,00

240 668,00

3.

Organy administracji i podmioty nieprowadzące
działalności gospodarczej

50 455,40

98 586,34

4.

Instytucje – banki

10 200 167,71

9 812 505,74

5.

Przedsiębiorcy

23 452 901,14

25769 818,13

6.

Zabezpieczone na nieruchomościach

25 793 917,49

24 129 924,50

6.

Detaliczne

500 022,64

500 866,91

7.

Pozostałe

2 010 230,48

2 282 657,73

62 351 330,28

63 097 506,55

Razem

Na dzień 31.12.2013 r. w Banku nie występują ekspozycje zagrożone.

Wyliczenie wymogu kapitałowego wg Metody standardowej
wyszczególnienie

Rządy i banki
centralne

Pierwotna
ekspozycja
przed
współczynnikie
m konwersji

korekta
wartości

Ekspozycja
netto po
uwzględnieniu
korekty
wartości

287 635,42,51

0,00

287 635,42

Pozycje
Wartość
pozabilansowe ekspozycji

0,00

287 635,42

Wartość
ekspozycji
ważonej
ryzykiem

Wymogi
kapitałowe

0,00

0,00
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Organy
administracji i
podmioty
nieprowadzące
działalności
gospodarczej

50 455,40

0,00

50 455,40

0,00

50 455,40

50 455,40

4 036,43

Instytucje – banki

10 200 167,71

0,00

10 200 167,71

0,00

10 200 167,71

2 792 726,10

223 418,10

Przedsiębiorcy

24 965 955,81

220,06

24 965 735,75

1891 043,26

23 452 901,14

23 452 901,14

1 876 232,09

538 079,10

7 604,98

530 474,12

38 064,35

500 022,64

375 016,98

30 001,36

Zabezpieczenie na
nieruchomości

25793 917,49

0,00

25 793 917,49

0,00

25 793 917,49

25 793 917,49

2 063 513,40

Pozostałe

2 010 230,48

0,00

2 010 230,48

0,00

2 010 230,48

1 466 876,79

117 350,14

Razem

64 126 441,41

7 825,04

64 118 616,37

2 209 107,61

62 351 330,28

53 943 093,90

4 315 447,52

Detaliczne

Ryzyko operacyjne
Monitorowanie ryzyka operacyjnego zapewnia zachowanie odpowiedniego poziomu
ryzyka,poprzez podejmowanie odpowiednich działań minimalizujących to ryzyko i
odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się incydenty ryzyka operacyjnego. Rejestracji
podlegają zdarzenia, które faktycznie miały miejsce.
Wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego jest obliczany metodą podstawowego wskaźnika
BIAokreślony jako stały procent średniego rocznego wyniku na działalności bankowej
powiększonego o pozostałe przychody operacyjne z ostatnich trzech lat poprzedzających rok,
w którym obowiązuje wymóg kapitałowy.
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego, wyliczony przy użyciu metody
podstawowego wskaźnika na dzień 31.12.2013 r. wynosi 482.015,66 zł.
Analiza ryzyka operacyjnego przeprowadzana jest na podstawie „Instrukcja zarządzania
ryzykiem operacyjnym w Banku Spółdzielczym w Grudusku „.
Analizie poddawany jest rejestr zdarzeń, czynniki ryzyka oraz prezentowane są wnioski
zawierające propozycje działań , zmierzających do minimalizowania skutków występowania
incydentów ryzyka operacyjnego.
Rejestr zdarzeń ryzyka operacyjnego prowadzony jest w 7 kategoriach :





Oszustwo wewnętrzne
Oszustwa zewnętrzne
Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy
Klienci, produkty i praktyka biznesowa
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Uszkodzenia aktywów
Zakłócenia działalności i błędy systemów
Dokonywanie transakcji , dostawa oraz zarządzanie procesami

W 2013 r. zarejestrowano następującą ilość zdarzeń ryzyka operacyjnego :
Lp.

Kategoria zdarzeń

Ilość zdarzeń

Koszty

1.

Oszustwo wewnętrzne

0

0,00

2.

Oszustwo zewnętrzne

0

0,00

3.

Praktyka kadrowa i bezpieczeństwo pracy

15

7 352,76

4.

Klienci, produkty i praktyka biznesowa

0

0,00

5.

Uszkodzenia aktywów

0

0,00

6.

Zakłócenia działalności i błędy systemów

11

1.424,57

7.

Dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie
procesami

288

1.534,57

Bank przyjął wartość graniczną (limit) 2% funduszy własnych, jeżeli suma kosztów w ramach
ryzyka operacyjnym w ocenianym okresie jest większa od przyjętego limitu Bank uznaje, że
wymóg kapitałowy wyliczony według Filaru I jest niewystarczający i tworzy dodatkowy
wymóg kapitałowy z tego tytułu.
Bank w 2013 r. nie tworzył dodatkowego wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego.
Ryzyko operacyjne jest jednym z głównych ryzyk występujących w Banku jednak na dzień
obecny ryzyko to znajduje się na niskim poziomie, a straty z tego tytułu nie są znaczące.

Ryzyko koncentracji zaangażowań
Celem zarządzania ryzykiem koncentracji jest zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji
portfela aktywów pozwalającej zredukować ryzyko kredytowe związane z niewypłacalnością
podmiotów charakteryzujących się podobnym profilem działania (branża), wielkością
zaangażowań wobec pojedynczych podmiotów lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub
organizacyjnie a także zapewnienie odpowiedniej dywersyfikacji zabezpieczeń pozwalającej
zredukować ryzyko zmiany rynkowych wartości przyjętych zabezpieczeń kredytowych.
Bank zarządza ryzykiem koncentracji poprzez stosowanie i monitorowanie systemu
wewnętrznych limitów oraz stosowaniu kilku form zabezpieczeń danej ekspozycji
kredytowej.
Zasady klasyfikacji ryzyka koncentracji zaangażowań pod względem istotności Bank ustala w
oparciu o procedurę szacowania i oceny adekwatności poziomu kapitału wewnętrznego.
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Celem procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego jest zapewnienie utrzymania
kapitału wewnętrznego w wysokości dostosowanej do profilu ryzyka Banku.
W 2013 r. nie wystąpiła konieczność utworzenia dodatkowego wymogu kapitałowegoz tytułu
przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań.

Struktura zaangażowania kredytowego w poszczególne branże na dzień 31.12.2013 r.
( w zł )
Podział branżowy

Stan na

W tym odsetki

31.12.2012
Sektor finansowy

Wskaźn.

Stan na

Struktur w %

31.12.2013

W tym odsetki

Wskaźn.
Struktur w %

2 493 527,04

8 146,72

4,93

9 546 937,43

10 028,56

16,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rolnicy indywidualni

46 281 138,60

2 098,87

91,41

48 18 185,28

1 900,86

81,44

Przedsiębiorcy indywidualni

1 796 221,95

1 687,84

3,55

1 363 994,76

712,09

2,31

477 455,61

870,02

0,94

507 585,79

594,14

0,86

43 868,58

0,00

0,09

39 119,90

0,00

0,07

577 637,62

0,00

1,14

567 865,98

0,00

0,96

4 660,73

94,85

49 361 019,75

3 207,09

83,72

112 569,38

112 569,38

0,22

50 455,40

50 455,40

0,09

Instytucje samorządowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerwy, prowizje ESP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 569,38

112 569,38

0,22

50 455,40

50 455,40

0,09

50 627 153,54

117 230,11

100,00

58 958 412,58

63 691,05

100,00

Przedsiębiorstwa i spółki państwowe
Przedsiębiorstwa i spółki
prywatne, spółdzielnie

Osoby prywatne
Inst. niekomerc. działające na
rzecz gospodarstw domowych
Rezerwy celowe, prowizje ESP

48 021 057,12
Razem sektor niefinansowy
Instytucje rządowe

Razem sektor budżetowy
SUMA OGÓŁEM
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Struktura należności Banku w podziale na kategorie /bez odsetek/

Podmiot

31.12.2012

31.12.2013

Kwota

Wsk.struktu-

Kwota

(w zł )

ry (w %)

(w zł )

Sektor finansowy

2 485 380,32

4,87

9 536 908,87

16,04

W tym należności normalne

2 485 380,32

4,87

9 536 908,87

16,04

W tym lokaty

2 195 241,64

4,30

9 227 373,73

15,52

Sektor niefinansowy w tym

48 594 034,01

95,13

49 925 678,64

83,96

Kredyty w sytuacji normalnej

48 594 034,01

95,13

49 925 678,64

83,96

Kredyty nieregularne

0,00

0,00

0,00

0,00

Poniżej standardu

0,00

0,00

0,00

0,00

Wątpliwe

0,00

0,00

0,00

0,00

Stracone

0,00

0,00

0,00

0,00

Sektor budżetowy – w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

Kredyty w sytuacji normalnej

0,00

0,00

0,00

0,00

51 079 414,33

100,00

59 462 587,51

100,00

Należności ogółem

Wskstruktury (w % )

Bank nie posiada kredytów od których nie nalicza odsetek.
W Banku występują inwestycje utrzymywane do terminu zapadalności a są to Bankowe
Papiery
Wartościowe SGB-Bank S.A. o wartości nominalnej 310.000,00 zł. Wartość
bilansowa Bankowych Papierów Wartościowych wynosi 311.377,70 złotych.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży kształtują się na 31.12.2013 r. następująco:

( w zł.)
Nazwa jednostki

SGB-Bank S.A.

Ilość
udziałów

Wartość udziałów

5.666

629.488,00

Sposób wyceny

(w zł)
cena nabycia
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RAZEM

5.666

629.488,00

Na dzień bilansowy w/w akcje i udziały zostały wycenione według ceny nabycia.
Należności (kredyty) od podmiotów niefinansowych oraz instytucji rządowych i
samorządowych wykazane są w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty powiększonej o
należne odsetki z uwzględnieniem rezerw oraz prowizji rozliczanych wg efektywnej stopy
procentowej.

Ryzyko stopy procentowej
Celem strategicznym Banku w odniesieniu do ryzyka stopy procentowej jest minimalizacja
negatywnych zmian w zakresie wyniku finansowego, na skutek niekorzystnych zmian
rynkowych stóp procentowych; ponadto celem jest zidentyfikowanie podstawowych
zagrożeń związanych z tym ryzykiem, z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod
zarządzania mających na celu eliminację zagrożeń nierównomiernej reakcji różnych pozycji
bilansowych na zmiany stóp procentowych, a przez to zmiany przychodów i kosztów
odsetkowych.
W ramach ryzyka stopy procentowej, Bank wyróżnia następujące kategorie ryzyka :
a)
b)
c)
d)

Ryzyka przeszacowana (ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania),
Ryzyko bazowe
Ryzyko opcji klienta
Ryzyko krzywej dochodowości

Najważniejsza część ryzyka stopy procentowej w Banku związana jest z ryzykiem
przeszacowania oraz ryzykiem bazowym, gdyż według obserwacji historycznych, w
największym stopniu wpływa na poziom zmian wyniku odsetkowego.
Pomiar ryzyka przeszacowania oraz bazowego polega na :
a) porównaniu, metodą luki stopy procentowej, wielkości aktywów Banku
przeszacowanych w danym przedziale czasowym z wartością pasywów
przeszacowanych w tym samym przedziale czasowym, w podziale na poszczególne
stopy procentowe,
b) wyliczaniu zmian wyniku odsetkowego w przyjętych okresach, na podstawie
założonych zmian stóp procentowych.
Ryzyko opcji klienta Bank bada :
a) w ramach opracowywania nowych produktów lub zmian w już obowiązujących
regulacjach, tak by uniknąć zawierania zobowiązań zbyt ryzykownych dla Banku,
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b) poprzez analizę poziomu wykorzystania opcji klienta, na podstawie zrywalności
depozytów oraz spłat kredytów przed terminem umownym.
Bank przeprowadza scenariusz testów warunków skrajnych. Metodologia testowania
warunków skrajnych w zakresie ryzyka stopy procentowej polega na wyznaczaniu zmiany
wyniku odsetkowego Banku przy założeniu szokowej zmiany stóp procentowych o 200
punktów bazowych w przypadku analizy luki ryzyka bazowego.
Zmiana wyniku finansowego w wyniku szokowej zmiany stóp procentowych o 200 punktów
bazowych wynosi 638.077,00 zł .
Ryzyko stopy procentowej jest jednym z głównych ryzyk występujących w Banku jednak na
dzień obecny ryzyko te znajduje się na umiarkowanym poziomie. Analiza ryzyka stopy
procentowej wykazała, iż na zmianę dochodu odsetkowego Banku duży wpływ ma ryzyko
bazowe, z uwagi na nierównomierne zmiany oprocentowania aktywów i pasywów, oraz
ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania. Przy występującej strukturze aktywów i
pasywów, niekorzystnym dla sytuacji finansowej Banku jest spadek stóp procentowych.
Bank nie tworzył dodatkowego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka stopy procentowej.
W celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej Bank stosuje i analizuje następujące limity :
a) limit maksymalnej wartości względnego współczynnika luki,
b) limit dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego
c) limit dopuszczalnej zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka bazowego

Zmiana wyniku
odsetkowego
wciągu kolejnych 12
m-cy wywołany
równoległą zmianą
oprocentowania +/0,25 %
2,00 %

Wzrost oprocentowania

279 521,00
707 676,00

Spadek oprocentowania

147 177,66
638 077,00
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Zestawienie luki stopy procentowej według stanu na dzień 31.12.2013 r.
Analiza ryzyka z tytułu niedopasowania pomiędzy aktywami i pasywami w
przedziałach przeszacownia
wyszczeg ogółem
1 dzień
Od 2 do 30 dni Od
1 Od 3
ólnienie
m-ca
m-cy
do 3 m- do 6
cy
m-cy
Aktywa

59 432 573,37

46 343 629,94

Pasywa
Luka
Zmiana
wyniku
odsetko
wego

50 892 228,48
8 540 344,89

0,00
46 343 629,94

12 809 422,43
50 892 228,48
-38 082 806,05

-25 524,32

-115 859,00

91 034,00

Od 6 Pow 12 mm-cy
cy
do12
m-cy

0,00

0,00

0,00

279 521,00

0,00

0,00

0,00

0
279 521,00

0,00

0,00

0,00

-699,00

Ryzyko płynności
Zarządzanie płynnością objęte jest systemem mechanizmów kontrolnych uwzględniających
wszystkie elementy tego procesu, a zwłaszcza ocenę przyjętych narzędzi pomiaru, ocenę
realizacji polityki Bankowej, systemu kontroli i odpowiedzialności, mechanizmy
informacyjno-sprawozdawcze stosowane na poszczególnych szczeblach zarządzania. Celem
zarządzania ryzykiem płynności jest utrzymanie i rozwój depozytów zgodnie z rozwojem
kredytowym.
Zgodnie z Uchwałą KNF nr 386/2008 z dnia 17.12.2008 r. w sprawie ustalenia wiążących
banki norm płynności, Bank zobowiązany jest do utrzymania płynności na adekwatnym
poziomie każdego dnia roboczego W przypadku, gdy w danym dniu roboczym nadzorcze
miary płynności ukształtowały się poniżej ustalonych limitów, Bank zobowiązany jest w ciągu
5 dni roboczych zawiadomić KNF o zaistniałym fakcie oraz niezwłocznie podjąć działania
zmierzające do przywrócenia poziomu środków zabezpieczających płynność do adekwatnego
poziomu.
Badanie ryzyka płynności wspomagane jest systemem limitów stanowiących jego górną
dopuszczalną granicę, a także poziomów ostrzegawczych aktywujących działania zarządcze w
określonych sytuacjach. Rodzaje limitów i poziomów ostrzegawczych jak również ich
wysokość jest ściśle uzależniona od wyznaczonych strategicznych celów Banku oraz bieżącej
sytuacji Banku i jego otoczenia
Bank monitoruje ponadto sytuację płynnościową pod kątem wystąpienia sytuacji awaryjnych
w postaci gwałtownego odpływu depozytów. Zasady postępowania w sytuacji zaistnienia
głębokiego zagrożenia dla płynności Banku określa „Plan awaryjny na wypadek utraty
płynności finansowej Banku”. Dokument definiuje stosowne działania, które z jednej strony
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powinny polegać na zahamowaniu odpływu depozytów a z drugiej strony uruchomieniu
awaryjnych źródeł pozyskiwania środków.
W ramach systemu zarządzania ryzykiem płynności Bank prowadzi monitoring i pomiar
płynności finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. poprzez :
a) analizę wpływów i wypływów środków z rachunku bieżącego Banku w Banku
Zrzeszającym, umożliwiającą efektywne wykorzystanie dostępnych środków ( z
uwzględnieniem obowiązku utrzymania rezerwy obowiązkowej na wymaganym
poziomie),
b) kntrolę przestrzegania limitów stanów gotówki w kasach Banku (dokonując zasilenia
bądź odprowadzenia nadmiaru gotówki),
c) obliczanie i utrzymanie poziomu nadzorczych miar płynności
d) utrzymanie krótkoterminowej, średnioterminowej i długoterminowej płynności
Banku,
e) analizę źródła finansowania działalności Banku,
f) analizę zaangażowania środków oraz aktywa płynne
g) analizę zrywalności depozytów
h) analizę największych depozytów w bazie depozytowej Banku
i) analizę depozytów osób wewnętrzynych pod kątem udziału w depozytach ogółem
j) analizę stabilności bazy depozytowej (wskaźnik osadu),
k) analizę wskażnikową ryzyka płynności Banku, wraz z oceną przestrzegania limitów
ostrożnościowych,
l) zestawienie płynności Banku
m) testy warunków skrajnych.
Kalkulacja nadzorczych miar płynności przez Bank o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł
według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Aktywa
zł
A1 Podstawowa rezerwa płynności
A2 Uzupełniająca rezerwa płynności
Pozostałe transakcje zawierane na hurtowym rynku
A3 finansowym
A4 Aktywa o ograniczonej płynności
A5 Aktywa niepłynne
A6

19 845 205,70
311 377,70

0,00
49 961,0
1 980 766,25

Aktywa ogółem

71 548 824,80
Pasywa
zł
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B1 Fundusze własne pomniejszone o sumę wartości
wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego
Miary płynności

9 768 084,03
Wartość
minimalna

Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej
M1 rezerwy płynności w aktywach ogółem ((A1+A2) / A6)

0,20

0,28

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych
M2 funduszami własnymi (B1/A5)

1,00

5,19

W analizowanym okresie 2013 r. nie wystąpiła sytuacja obniżenia się wskaźnika udziału
podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem poniżej limitu.
Na wypadek sytuacji obniżenia się wskaźnika bank posiada plany awaryjne.

Adekwatność kapitałowa
Celem procesu szacowania kapitału wewnętrznego, jest ustalenia wielkości kapitału
wewnętrznego niezbędnego do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów
ryzyka występujących w działalności Banku oraz zmian otoczenia gospodarczego, z
uwzględnieniem przewidywanego poziomu ryzyka.
Filar I Nowej Umowy Kapitałowej zobowiązuje Bank do utrzymania kapitału na trzy rodzaje
ryzyk bankowych tj :
a) kredytowe
b) operacyjne
c) rynkowe
Bank stosuje następujące metody do wyliczenia wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka
Filaru I :
a) ryzyko kredytowe – z zastosowaniem metody standardowej
b) ryzyko operacyjne – z zastosowaniem metody podstawowego wskaźnika BIA
Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym rodzajem
ryzyka w Banku jest ryzyko kredytowe
W ramach Filaru II Bank zobowiązany jest do dokonania oceny wszystkich rodzajów ryzyk
bankowych i zapewnienia poziomu funduszy własnych odpowiadającemu poziomowi
zidentyfikowanych ryzyk.
Sumaryczny wewnętrzny wymóg kapitałowy
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Rodzaj ryzyka

Wymagany według
Banku łączny kapitał
na zabezpieczenie
ryzyka

Alokacja kapitału
według wymagań
dla Filaru I

Alokacja kapitału
według wymagań
dla Filaru II

Ryzyko kredytowe

4 656817,53

4 315447,52

341370,01

Ryzyko operacyjne

482015,66

482015,66

-

4 797463,18

341370,01

Łączny wymóg na ryzyka Filaru I

5138833,19

Redukcja wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka
kredytowego

-

Ryzyko koncentracji zaangażowań, z tego:

-

X

-

X

-

koncentracji dużych zaangażowań

-

X

-

koncentracji w sektor gospodarki

-

X

-

-

X

-

-

X

-

koncentracji przyjętych form zabezpieczenia
koncentracji zaangażowań w jednorodny
instrument finansowy
Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej:
Ryzyko płynności

42901,37

X

-

X

42901,37

Ryzyko wyniku finansowego

-

X

-

Ryzyko kapitałowe, z tego:

-

X

-

ryzyko koncentracji funduszu udziałowego

-

X

-

ryzyko koncentracji „dużych” udziałów

-

X

-

-

X

-

ryzyko cyklu gospodarczego

-

X

-

ryzyko strategiczne

-

X

-

ryzyko utraty reputacji

-

X

-

ryzyko transferowe

-

X

-

ryzyko rezydualne

-

X

-

Pozostałe ryzyka, z tego:
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ryzyko modeli
Łączna wartość wewnętrznych wymogów
kapitałowych

-

5 181734,55

Rezerwa na ryzyko ogólne
Sumaryczny wewnętrzny wymóg kapitałowy

5 181734,55

X

-

X

384 271,37

X

X

X

X

Współczynnik wypłacalności [%]

16,29

X

X

Wewnętrzny współczynnik wypłacalności [%]

15,08

X

X

Struktura wymogów kapitałowych

Filar I NUK

Filar II NUK

Filar I NUK

Filar II NUK

Ryzyko kredytowe

4 315447,52

4 656817,53

90,0%

89,9%

Ryzyko operacyjne

482015,66

482015,66

10,0%

9,3%

Ryzyko koncentracji zaangażowań
Ryzyko stopy procentowej w księdze
Bankowej

-

Ryzyko płynności

42901,37

Ryzyko wyniku finansowego

0,8%

-

Ryzyko kapitałowe

-

Pozostałe ryzyka

-

Wymogi razem
Współczynnik wypłacalności

4 797463,18

5 181734,55
16,29

15,08

Zasady ustalania wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze.
Bank zgodnie z zapisami Uchwały Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia
04.10.2011 r., uwzględniając specyfikę swej działalności w zakresie formy prawnej w jakiej
działa, rozmiaru działalności, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrzną
organizacją oraz charakterem, zakresem i stopniem złożoności prowadzonej działalności, a
także wysokości sumy bilansowej i funduszy własnych Banku stosuje politykę zmiennych
składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze.
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Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze
określa zasady ustalania, wypłacania i monitorowania zmiennych składników wynagrodzeń
rozumiane jako dodatkowa premia roczna.
W skład osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku zalicza się członków Zarządu tj.
osoby, które mają istotny wpływ na profil ryzyka Banku.
Zasady wypłacania zmiennych składników wynagrodzeń :












Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza,
Wysokość premii rocznej nie może stanowić znaczącej części wynagrodzenia członka
Zarządu Banku
Wypłata części odroczonej premii rocznej następuje po dokonaniu pozytywnej oceny
jakości portfela kredytowego za okres oceny przy uwzględnieniu aktualnego wyniku
finansowego netto Banku
50 % premii rocznej wypłacane jest niezwłocznie po przyznaniu,
Przyjmuje się trzyletni okres odroczenia pozostałej części premii rocznej. Odroczona
część premii zostaje rozłożona na 3 równe roczne raty płatne z dołu
Część odroczona premii rocznej akceptowana jest przez Radę Nadzorczą pod
warunkiem spełnienia kryterium wskazującego, że akceptowalny poziom ryzyka
kredytowego nie został przekroczony
Wypłata premii rocznej może nastąpić jednorazowo (część premii rocznej nie jest
odraczana), jeżeli w roku podlegającym ocenie suma bilansowa Banku nie przekracza
kwoty 200 mln PLN.
Łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej za dany rok nie może przekroczyć 20 %
wyniku finansowego netto Banku za ten rok

Zasady oceny efektów pracy Zarządu :
Rada Nadzorcza Banku dokonuje ocena efektów pracy biorąc pod uwagę nakłady pracy osób
zajmujących stanowiska kierownicze oraz sytuację ekonomiczną Banku roku obrotowego i
obejmuje 3 lata tzn. rok miniony oraz 2 poprzednie


kryterium oceny efektów pracy są :
a) jakość portfela kredytowego
b) realizacja planu finansowego Banku
c) realizacja przyjętej strategii (kierunków działania)

1) Łączna kwota premii rocznej ustalana jest w wysokości 20% wyniku finansowego
netto z zastrzeżeniem, że wysokość premii nie może być większa niż 10%
osiągniętego danym roku przez członka Zarządu wynagrodzenia zasadniczego.
2) Zbiorcze informacje ilościowe na temat wynagrodzeń Zarządu
 Wartość wynagrodzeń za 2013 r. dla 3 członków Zarządu
243.960,00
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w tym :
a) wynagrodzenie stałe
b) wynagrodzenie zmienne
c) dodatkowa premia roczna
Wartość wynagrodzeń z odroczoną wypłatą
w tym :
a) przyznana
b) jeszcze nie przyznana
c) wartość płatności związanych z
zakończeniem stosunku zatrudnienia

182.400,00
61.560,00
0,00

podjęciem

0,00
0,00
zatrudnienia i z
0,00

Grudusk, dnia 10-07-2014 r.

Sporządził : Paweł Suchecki
Sprawdził : Urszula Klimek

Zatwierdził Zarząd Banku Spółdzielczego w Grudusku
dnia 24-07-2014 r. Protokół Zarządu nr 14/2014 r.
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