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Załącznik nr 1 do Informacji z zakresu ryzyka i poziomu kapitału  
Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim według stanu na 31.12.2019 

 
 

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 
Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim 

według stanu na dzień 31.12.2019 roku 
Raport z ustalonego przez Radę Nadzorczą apetytu na ryzyko wyrażonego wskaźnikami 

ilościowymi  według stanu na 31 grudnia 2019 roku 
 
 

Lp. 
Nazwa limitu 

Cel strategiczny 
Wysokość 

limitu 

Wartość 
na dzień 

31.12.2019 

Stopień realizacji 
limitu 

Ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji 

1. 

Udział kredytów zagrożonych w 
kredytach (liczony wg. wartości 
bilansowej brutto dla należności 

portfela podmiotów 
niefinansowych i JST) 

≤  9,00% 6,33% 70,33% 

2. 

pokrycia rezerwami celowymi i 
odpisami na odsetki należności 

zagrożonych (wg. wartości 
bilansowej brutto)od podmiotów 

sektora niefinansowego i 
instytucji rządowych lub 

samorządowych 

≥ 33,00% 61,95% x 

3. 
Inwestycje finansowe w 

instrumenty inne niż emitowane 
przez skarb państwa 

≤ 12,00% 0,00% 0,00% 

4. 

udział aktywów obciążonych 
najwyższym ryzykiem 

kredytowym, tj. portfela kredytów 
podmiotów niefinansowych  w 

sumie bilansowej powiększonej o 
zobowiązania pozabilansowe 

udzielone dotyczące finansowania 

≤ 70,00% 57,81% 82,59% 

5. 
zaangażowanie w duże ekspozycje 
kredytowe do uznanego kapitału 

≤ 250,00% 127,00% 50,80% 

6. 
zaangażowanie w indywidualnie 
istotne ekspozycje kredytowe do 

uznanego kapitału 
≤ 240,00% 165,74% 69,06% 

7. 

udziału portfela kredytów 
zagrożonych zabezpieczonych 
hipotecznie do całego portfela 

kredytów zabezpieczonych 
hipotecznie 

≤ 8,00% 4,37% 54,63% 

8. 
zaangażowanie się w ekspozycje 

kredytowe zabezpieczone w 
portfelu kredytowym 

≤ 85,00% 63,64% 74,87% 

9. 

udziału portfela kredytów 
zagrożonych detalicznych do 

całego portfela kredytów 
detalicznych 

≤ 5,00% 9,61% 64,05% 

10. 
zaangażowanie się w detaliczne 

ekspozycje kredytowe w portfelu 
kredytowym 

≤ 15,00% 1,56% 31,17% 

11. Alokacja funduszy własnych na ≤ 62,00% 43,56% 70,26% 
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ryzyko kredytowe w tym:  
alokacja kapitału regulacyjnego na 

ryzyko kredytowe w funduszach 
własnych 

≤ 47,00% 38,25% 81,39% 

alokacja dodatkowego wymogu 
kapitałowego na ryzyko 

kredytowe w funduszach 
własnych 

≤ 15,00% 5,31% 35,39% 

13. 

Alokacja dodatkowego wymogu 
kapitałowego na ryzyko 

koncentracji w funduszach 
własnych 

≤ 5,00% 0,00% x 

Ryzyko operacyjne 

1. 

Tolerancja na ryzyko tj. udział 
sumy strat rzeczywistych w 

utworzonym wymogu 
kapitałowym 

≤ 8,50% 0,16% 1,88% 

2. 
wysokość strat rzeczywistych dla 
kategorii oszustwo wewnętrzne 

≤ 2,00 tys. zł 00 tys. zł x 

3. 
wysokość strat rzeczywistych dla 

kategorii oszustwo zewnętrzne 
≤ 2,00 tys. zł 00 tys. zł x 

4. 

wysokość strat rzeczywistych dla 
kategorii zasady dotyczące 

zatrudnienia oraz bezpieczeństwo 
w miejscu pracy 

≤ 5,00 tys. zł 00 tys. zł x 

5. 
wysokość strat rzeczywistych dla 

kategorii klienci, produkty i 
praktyki operacyjne 

≤ 2,00 tys. zł 00 tys. zł x 

6. 
wysokość strat rzeczywistych dla 

kategorii szkody związane z 
aktywami rzeczowymi 

≤ 4,00 tys. zł 0,00 tys. zł x 

7. 
wysokość strat rzeczywistych dla 
kategorii zakłócenia działalności 

banku i awarie systemów 
≤ 40,00 tys. zł 0,06 tys. zł 0,15% 

8. 

wysokość strat rzeczywistych dla 
kategorii wykonanie transakcji, 

dostawa i zarządzanie procesami 
operacyjnymi 

≤ 4,00 tys. zł 1,07 tys. zł 26,75% 

11. 

Alokacja funduszy własnych na 
ryzyko operacyjne w tym: 

≤ 10,50% 6,92% 65,92% 

alokacja kapitału regulacyjnego na 
ryzyko operacyjne w funduszach 

własnych 
≤ 8,00% 6,92% 86,52% 

alokacja dodatkowego wymogu 
kapitałowego na ryzyko 

operacyjne w funduszach 
własnych 

≤ 2,50% 0,00% x 

Ryzyko walutowe 

1. 
udział całkowitej pozycji 
walutowej w funduszach 

własnych  
≤ 2,00% 0,42% 21,00% 

2. 

Alokacja funduszy własnych na 
ryzyko walutowe w tym: 

≤ 2,50% 0,15% 6,11% 

alokacja kapitału regulacyjnego na 
ryzyko walutowe w funduszach 

własnych 
0,00% 0,00% x 

alokacja dodatkowego wymogu 
kapitałowego na ryzyko walutowe 

w funduszach własnych 
≤ 2,50% 0,15% 6,11% 
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Ryzyko płynności 
1. poziom wskaźnika LCR ≥ 100,00% 287,90% x 
2. poziom wskaźnika NSFR ≥ 111,00% 149,64% x 

3. 

Finansowanie na bezpiecznym 
poziomie kredytów 

powiększonych o majątek trwały 
przez depozyty powiększone o 

fundusze własne 

≥ 105,00% 176,51% x 

4. 
Utrzymywanie nieujemnego 

poziomu poziom skumulowanej 
luki płynności 

≥ 0,00 tys. zł 1 679 tys. zł x 

5. 
skumulowany wskaźnik luki w 

przedziale do 1M 
≥ 1,00 1,53 x 

6. 
skumulowany wskaźnik luki w 

przedziale od 1M do 3M 
≥ 1,00 2,27 x 

7. 
skumulowany wskaźnik luki w 

przedziale od 3M do 6M 
≥ 1,00 3,18 x 

8 
skumulowany wskaźnik luki w 

przedziale od 6M do 12M 
≥ 1,00 3,86 x 

9 
skumulowany wskaźnik luki w 

przedziale od 1roku do 2 lat 
≤ 1,00 0,58 x 

10. 
skumulowany wskaźnik luki w 

przedziale od 2lat do 5 lat 
≤ 1,00 0,62 x 

11. 
skumulowany wskaźnik luki w 

przedziale od 5lat do 10 lat 
≤ 1,00 0,62 x 

12. 
skumulowany wskaźnik luki w 

przedziale od 10lat do 20 lat 
≤ 1,00 0,74 x 

13. 
skumulowany wskaźnik luki w 

przedziale powyżej 20 lat 
≤ 1,00 0,69 x 

14 
Udział depozytów podmiotów 
niefinansowych w pasywach 

ogółem 
≥ 75,00% 89,90% x 

15. 
Alokacja dodatkowego wymogu 

kapitałowego na ryzyko płynności 
w funduszach własnych 

≤ 2,00% 0,00% x 

Ryzyko stopy procentowej 

1. 

dopuszczalna zmiana wyniku 
odsetkowego z tytułu ryzyka 

przeszacowania przy założeniu 
zmiany o 100 p.b. w 

annualizowanym wyniku 
odsetkowym 

≤ 27,50% 19,99% 72,69% 

2. 

dopuszczalna zmiana wyniku 
odsetkowego z tytułu ryzyka 

bazowego przy założeniu zmiany 
o 100 p.b. w annualizowanym 

wyniku odsetkowym 

≤ 7,50% 4,30% 57,33% 

3. 

udział pozycji wrażliwych na 
zmiany stóp procentowych z 

terminem przeszacowania 
powyżej 1 roku w sumie 

bilansowej 

≤ 5,00% 2,95% 59,00% 

4. 

Alokacja dodatkowego wymogu 
kapitałowego na ryzyko stopy 

procentowej w funduszach 
własnych 

≤ 9,00% 5,87% 65,23% 

Ryzyko kapitałowe 

1. 
Współczynnik kapitału 
podstawowego Tier I 

≥ 10,00% 17,71% x 
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2. Współczynnik kapitału Tier I ≥ 11,50% 17,71% x 
3. Łączny współczynnik kapitałowy ≥ 14,50% 17,71% x 

4. 
Obciążenie kapitałem 

regulacyjnym funduszy własnych 
≤ 55,17% 45,17% 81,87% 

5. 
Wewnętrzny współczynnik 

kapitałowy 
≥ 8,42% 14,15% x 

6. 
Obciążenie kapitałem 

regulacyjnym funduszy własnych 
≤ 92,00% 56,53% 61,45% 

7. Poziom wskaźnika MREL ≥ 6,86% 9,00% x 

8. 
Poziom wskaźnika dźwigni 

finansowej 
≥ 5,00% 8,83% x 

 


