
w omczNi*;
Zalqcznik do protokolu nr 19/2021 z posiedzenia Zarzqdu BS w Opocznie z dnia 27.05.2021r.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitalu 
Banku Spoldzielczego w Opocznie 

na dzien 31.12.2020roku

I. Informacje ogolne

1. Bank Spoidzielczy w Opocznie z siedzib^ w Opocznie, ul. PI. Kosciuszki 3, przedstawia 
informacje o charakterze jakosciowym i ilosciowym dotycz^ce adekwatnosci kapitaiowej
wg stanu na dzien 31.12.2020 roku.
2. W 2020 roku Bank prowadzil dzialalnosc w ramach struktury organizacyjnej:

a) Centrala Banku w Opocznie,
b) Oddzial w Bialaczowie,
c) Oddzial w Slawnie.

3. Bank na dzien 31.12.2020 zatrudnial w przeliczeniu na peine etaty 29 osob.
4. Wedlug stanu na dzien 31.12.2020 roku Bank nie posiadal udzialow w podmiotach 
zaleznych nie obj^tych konsolidacj^.
5. Roczne svraw’ozdame finansowe.

Na dzien 31.12.2020 r. bilans Banku Spoldzielczego w Opocznie ksztaltowal si$ 
nast^puj^co:

• suma bilansowa - 173 090 851,45 zl,
• zobowi^zania pozabilansowe - 7 659 580,30 zl,
• wspolczynnik wyplacalnosci - 19,11%,
• zysk brutto - 493 066,12 zl,
• zysk netto -405 043,12 zl.

Peine roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok jest ujawnione poprzez wywieszenie na 
tablicach ogloszen w lokalach banku.
11. Cele i procedury zarzadzania poszczegolnymi ryzyka mi:

Podstawowe zasady zarzadzania poszczegolnymi rodzajami ryzyka reguluje „Strategia 
zarzadzania ryzykiem w Banku Spoldzielczym w Opocznie” oraz zatwierdzone przez Zarz^d 
Banku instrukcje i regulaminy, obejmuj^ce obszary ryzyka, ktore Bank uznal za istotne. 
Istotnosc poszczegolnych ryzyk Bank okresla na podstawie procedury zawartej w „Zasadach 
szacowania kapitalu wewn^trznego w Banku Spoldzielczym w Opocznie” oraz „Zasadach 
wyznaczania t^cznej kwoty ekspozycji na ryzyko w Banku Spoldzielczym w Opocznie”.

Na system zarzadzania kazdym rodzajem ryzyka sklada si^:
1) procedura opisuj^ca zasady zarzadzania ryzykiem,
2) identyflkacja, pomiar i monitorowanie,
3) system limitow ograniczaj^cych ryzyko,
4) system informacji zarz^dczej,
5) odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarzadzania.

1. Bank stosuje nast^puj^ce metody wyliczania wymogow kapitalowych:
1) metody standardow^ w zakresie ryzyka kredytowego,
2) metody wskaznika bazowego w zakresie ryzyka operacyjnego.
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2. Do rodzajow ryzyka uznanych przez Bank za istotne, zaliczane 54:
1) ryzyko kredytowe,
2) ryzyko operacyjne, w tym ryzyko modeli,
3) ryzyko koncentracji,
4) ryzyko plynnosci,
5) ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym.
6) ryzyko kapitalowe,
7) ryzyko braku zgodnosci.

Opis procesow raportowania i pomiaru ryzyka zawieraj^ Instrukcje/Zasady zarz^dzania 
poszczegolnymi ww. ryzykami stanowi^cymi zat^czniki do niniejszej Informacji. Opis 
przepiywu informacji na temat ryzyk kierowanych do organu zarz^dzaj^cego zawiera 
Instrukcja sporz^dzania informacji zarz^dczej.
Oswiadczenie Zarz^du na temat adekwatnosci ustalen dotycz^cych zarz^dzania ryzykiem 
w Banku zawiera opublikowana na stronie internetowej Banku „Polityka ladu korporacyjnego 
Banku Spoldzielczego w Opocznie”.

W Banku funkcjonuje Strategia zarz^dzania ryzykiem, ktora okresla ogolne zasady 
systemu zarz^dzania ryzykiem w Banku Spoldzielczym w Opocznie. Strategia jest spojna ze 
strategic dzialania Banku oraz regulaminem organizacyjnym Banku. Ponadto w Banku 
funkcjonuje polityka kredytowa.

3. W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonuje Stanowisko analiz i ryzyk bankowych, 
ktore na dzien 31.12.2020 roku obejmowalo swoim zakresem monitorowanie poszczegolnych 
rodzajow ryzyk oraz adekwatnosci kapitalowej.

II. Fundusze wlasne

1. Fundusze wlasne Banku wykazywane byly zgodnie z Rozporz^dzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26.06.2013r. i na dzien 31.12.2020 r. wynosily 
9 076 079,26 zl, w podziale na:
- kapitai Tier I w kwocie 9 076 079,26 zl,
- kapitai Tier II w kwocie 0 zl,
2. Zestawienie poszczegolnych pozycji funduszy wlasnych Banku wedlug stanu na dzien 
31.12.2020 roku.

Stan naStan na
Rodzaj funduszu 31.12.2020r. 31.12.2019r.

Kapitai Tier 1 bez pomniejszen 9 076 079 8 614 999

W tym Fundusz udzialowy 86 67057 680

Pomniejszenia kapitalu Tier 1

Kapitai Tier I po korektach 8 614 9999 076 079

Kapitai Tier II bez pomniejszen

Pomniejszenia Kapitalu Tier 11

Kapitai Tier II po korektach 0 0

Razem fundusze wlasne (suma kapitalu Tier I i 
Tier II z uwzgl^dnieniem korekt) 9 076 079 8 614 999

L^czny wskaznik kapitalowy 19,11% 17,42%

Wskaznik kapitalu Tierl 19,11% 17,42%
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III. Adekwatnosc kanitalowa
Poziom funduszy wlasnych Banku powinien bye dostosowany (adekwatny) do skali, 
zlozonosci i profilu ryzyka Banku.

Podstawowym celem strategieznym w zakresie adekwatnosci kapitalowej jest budowa 
odpowiednich funduszy wlasnych, zapewniaj^cych bezpieczehstwo zgromadzonych 
depozytow, przy osiijganiu planowanego poziomu rentownosci prowadzonej dzialalnosci.

Cel ten jest realizowany poprzez zarz^dzanie adekwatnosciq kapitalowq obejmuj^ce 
podstawowe kierunki dziatari (cele posrednie):
1) sukcesywne zwi^kszanie wysokosci funduszy wlasnych,
2) zapewnienie odpowiedniej struktury funduszy wlasnych,
3) odpowiednie ksztaltowanie struktury bilansu Banku w celu utrzymania planowanego 

poziomu wymogow kapitalowych. dostosowanych do wymagah Rozporz^dzenia 575/2013 
UE.

4) Optymalne zarz^dzanie ryzykiem bankowym.

Bank zobowi^zany jest do utrzymywania:
1) kapitalu zalozycielskiego w wysokosci nie nizszej niz rownowartosc 1.000.000 euro, 

przeliczonej wedlug kursu sredniego oglaszanego przez Narodowy Bank Polski, 
obowi^zuj^cego w dniu sprawozdawczym;

2) sumy funduszy wlasnych na poziomie nie nizszym niz wyzsza z nast^puj^cych 
wartosci:
a) kapital regulacyjny,
b) kapital wewn^trzny;

3) wspolczynnikow kapitalowych na poziomie co najmniej minimum regulacyjnego 
powi^kszonych o wymog pol^czonego bufora:
a) wspolczynnik kapitalu podstawowego Tier I (CET1) na poziomie nie nizszym niz

7,00%;
b) wspolczynnik kapitalu Tier I (Tl) na poziomie nie nizszym niz 8,50%;
c) l^czny wspolczynnik kapitalowy (TCR) na poziomie nie nizszym niz 12,50%.

Za l^czn^ kwot$ ekspozycji na ryzyko przyjmuje si$ sum$ l^cznej kwoty ekspozycji na:
a) ryzyko kredytowe, wyznaczanej wedlug metody standardowej;
b) ryzyko operacyjne, wyznaczanej wedlug metody wskaznika bazowego.

1. Metody wyliczania ekspozycji na ryzyko oraz wymogow kapitalowych minimalnych 
i wewn^trznych zawarte s^ w regulacjach: ..Zasady szacowania kapitalu wewn^trznego
w Banku Spoldzielczym w Opocznie” oraz ,,Zasady wyznaczania l^cznej kwoty ekspozycji na 
ryzyko w Banku Spoldzielczym w Opocznie”.
2. Ponizsza tabela przedstawia kwoty stanowi^ce 8% ekspozycji wazonej ryzykiem dla 
kazdej z kategorii ekspozycji.

Stan na dzieh 
31.12.2020 r. (w zl)

WyszczegolnienieLp.

Ekspozycje wobec rz^dow centralnych lub bankow 
centralnych

37 6881.

Ekspozycje wobec samorz^dow regionalnych lub 
wladz lokalnych_______________________________

182 2162.
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390Ekspozycje wobec podmiotow sektora publicznego3.

Ekspozycje wobec instytucji 04.

Ekspozycje wobec przedsi^biorstw 523 6465.

Ekspozycje detaliczne 2 112 7286.

hipotekami 273 164Ekspozycje zabezpieczone 
nieruchomosciach

7. na

Ekspozycje, ktorych dotyczy niewykonanie 
zobowi^zania

63148.

Ekspozycje z tytulu jednostek uczestnictwa lub 
udzialow w instytucjach zbiorowego inwestowania

9. 0

10. Ekspozycje kapitalowe 89 527

11. Inne ekspozycje 98 860
Wartosc wynikaj^ca z 

pozabilansu zawarta jest ww. 
ekspozycjach

12. Ekspozycje pozabilansowe

RAZEM 3 324 533

3. Kwoty wymogow kapitalowych na poszczegolne rodzaje ryzyka.

Wyszczegolnienie Kwota
Poziom minimalnych wymogow kapitalowych 3 799 104
ryzyko kredytowe 3 324 533

przekroczenie progu koncentracji zaangazowan w podmioty 
spoza sektora finansowego

0

ryzyko operacyjne 474 571

Poziom wewn^trznych wymogow kapitalowych 0

ryzyko plynnosci 0

ryzyko stopy procentowej w ksi^dze bankowej 0

ryzyko koncentracji zaangazowan 0

ryzyko kapitalowe 0

Razem 3 799 104

4. Bufor kapitalu stanowi nadwyzka wskaznika kapitalowego nad wymog minimalny 8%. 
Wedlug stanu na dzien 31.12.2020 r. bufor kapitalu wynosi 2,50%.
5. Wskaznik dzwigni finansowej na dzien 31.12.2020r. wyniosl 5,12%.

Dzwignia finansowa oznacza wzgl^dna - w stosunku do funduszy wlasnych - 
wielkosc posiadanej przez Bank calkowitej kwoty ekspozycji z tytulu aktywow, zobowi^zan 
pozabilansowych oraz zobowi^zan warunkowych dotycz^cych platnosci lub dostawy lub 
dostarczenia zabezpieczenia, z uwzgl^dnieniem zobowi^zan z tytulu otrzymanych srodkow 
finansowych, zaci^gni^tych zobowi^zan, umow dotycz^cych instrumentow pochodnych 
lub umow z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, lecz z wyj^tkiem zobowi^zan. ktore mozna 
wyegzekwowac wyl^cznie w przypadku likwidacji Banku.
W kalkulacji wskaznika dzwigni finansowej Bank uwzgl^dnia:
a) Kapital Tier I,
b) Aktywa i udzielone zobowi^zania pozabilansowe wazone ryzykiem ujmowane zgodnie 
z zasadami przyj^tymi w kalkulacji wymogow kapitalowych wg metody standardowej.
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V. Ryzyko kredvtowe

W zakresie Polityki kredytowej, Bank uznaje za podstawowy cel wzrost obliga kredytowego 
oparty na dywersyfikacji portfela kredytowego przy minimalizacji ryzyka kredytowego 
i koncentracji. Giowne zalozenia i cele Polityki kredytowej Banku wynikaj^ ze Strategii 
dzialania Banku.
Celem identyfikacji, pomiaru i monitorowania ryzyka kredytowego z uwzglednieniem ryzyka 

koncentracji oraz ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych jest:
1. okreslenie aktualnego narazenia Banku na ryzyko kredytowe z uwzglednieniem ryzyka 
koncentracji oraz ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych,
2. wypracowanie strategii ograniczaj^cej wielkosc ryzyka kredytowego z uwzglednieniem 
ryzyka koncentracji oraz ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych (limitow i niezbednych 
dzialah), zapobiegaj^cej sytuacjom kryzysowym.
Poziom ryzyka kredytowego z uwzglednieniem ryzyka koncentracji oraz ryzyka detalicznych 
ekspozycji kredytowych uznaje sie za niewlasciwy, gdy stwarza nadmieme zagrozenie 
dlajakosci posiadanych aktywow oraz uzyskiwanego przez Bank wyniku finansowego 
niezaleznie od tego, czy Bank swiadomie podj^l takie ryzyko, czy jest ono niezamierzone.

1. Wedlug stanu na dzieh 31.12.2020 r. Bank stosowal definicje naleznosci 
przeterminowanych, zagrozonych oraz metody ustalania korekt wartosci i rezerw w oparciu
o zapisy Rozporz^dzenia Ministra Finansow w sprawie klasyfikacji ekspozycji kredytowych 
oraz tworzenia rezerw na ryzyko kredytowe.

2. Bank w swoich analizach nie uwzglednia ryzyka geograficznego, poniewaz Bank 
funkcjonuje na terenie jednego obszaru geograficznego, okreslonego w Statucie Banku, 
zatwierdzonego przez Komisje Nadzoru Finansowego.

3. Ekspozycje kredytowe wazone ryzykiem po zastosowaniu MSP na dzieh sprawozdawczy, 
bez uwzglednienia skutkow ograniczania ryzyka kredytowego oraz sredniq (liczonqjako suma 
stanow na koniec grudnia 2020 roku. oraz w’szystkich kwartalow roku podzielona przez 5) 
kwote ekspozycji w okresie od 31.12.2019 roku do 31.12.2020 roku w podziale na kategorie 
przedstawia ponizsze zestawienie.
L^czn^ kwote ekspozycji na ryzyko kredytowe Bank oblicza wykorzystuj^c metode 
standardow^ polegaj^ca na przypisaniu okreslonych wag ryzyka do zdefiniowanych portfeli 
aktywow i zobowi^zah pozabilansowych.

Srednia kwota 
w okresie od 
31.12.2019r. 

do 31.12.2020r.

Stan na dzieh 
31.12.2020r. 

w zlLp. Wyszczegolnienie

Ekspozycje wobec rz^dow centralnych lub bankow 
central nych__________________________________
Ekspozycje wobec samorz^dow regionalnych lub 
wladz lokalnych

539 5881. 471 095

2 118 2282 277 7022.

Ekspozycje wobec podmiotow sektora publicznego 4 6104 8813.

Ekspozycje wobec instytucji - banki 004.

Ekspozycje wobec przedsiebiorstw 6 545 569 7 133 1235.
25 208 155Ekspozycje detaliczne 26 409 0996.

Ekspozycje zabezpieczone 
nieruchomosciach

hipotekami 4 809 1643 414 5477. na

Ekspozycje, ktorych dotyczy niewykonanie 78 921 128 6728.
zobowi^zania
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Ekspozycje z tytuhi jednostek uczestnictwa lub 
udzialow w instytucjach zbiorovvego inwestowania

009.

1 120 4851 119 09110. Ekspozycje kapitalowe

Inne ekspozycje 1 168 6841 235 75511.
wartosc wynikajqca 

z pozabilansu 
zawarta jest ww. 

ekspozycjach

Ekspozycje pozabilansowe12.

42 230 70941 556 660RAZEM

4. Struktura zaangazowania Banku wobec poszczegolnych sektorow w rozbiciu na kategorie 
klasyfikacji ekspozycji.

4.1. Struktur$ zaangazowania Banku wobec sektora finansowego wedlug typu kontrahenta 
wedlug stanu na dzien 31.12.2020 roku przedstawia ponizsza tabela.______________________

Wartosc w zlTyp kontrahentaLp.
89 554 510,00Banki

Naleznosci normalne
1.

Naleznosci pod obserwacj^ 
Naleznosci zagrozone

0Pozostale instytucje posrednictwa finansowego 
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacj^
Naleznosci zagrozone

2.

0Pomocnicze instytucje finansowe 
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

3.

89 554 510,00Razem zaangazowanie w sektorze finansowym

4.2. Struktur^ zaangazowania Banku wobec sektora niefinansowego wedlug typu kontrahenta 
wed ug stanu na dzien 31.12.2020 roku przedstawia ponizsza tabela.

Wartosc w zlLp. Typ kontrahenta
01. Przedsi^biorstwa i spolki pahstwowe

Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

2. Przedsifbiorstwa i spolki prywatne oraz spoldzielnie
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

6 923 258,56
6 532 194,20

0,00
391 064,36

3. 3 320 340,76
3 075 951,69

Przedsi^biorcy indywidualni
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

0,00
244 389.07

4. Osoby prywatne
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

26 860 512,07
25 820 187,21 

127 469,83 
912 855,03

5. Rolnicy indywidualni
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

9 663 189,34
9 633 556,19

0,00
29 633,15
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6. Instytucje niekomercyjne dzialaj^ce na rzecz gospodarstw domowych 
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

365 525,62
365 525,62

0,00
0.00

Razem zaangazowanie w sektorze niefinansowym 47 132 826,35

4.3. Struktur$ zaangazowania Banku wobec sektora budzetowego w rozbiciu na kategorie 
naleznosci wedlug stanu na dzien 31,12,2020 roku przedstawia ponizsza tabela.

Wyszczegolnienie Wartosc w zl
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

11 379 578,00
0
0

Razem zaangazowanie w sektorze budzetowym 11 379 578,00

4.4. Struktura zaangazowania Banku w poszczegolnych branzach w rozbiciu na kategorie 
naleznosci wedhig stanu na dzien 31.12.2020 roku przedstawia ponizsza tabela.

Lp- Branze Wartosc w zl
Rolnictwo, lowiectwo i lesnictwo,

Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

9 825 589
9 633 556

0
192 033

Produkcja artykulow spozywczych
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

452 740
452 740

2.

0
0

3. Produkcja poza artykutami spozywczymi
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

4 781 905
4 684 444

0
97 461

4. Budownictwo
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

131 822 
105 343

0
26 478

Handel hurtowy i detaliczny
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

2 276 240
2 047 576

5.

0
228 664

344 891
224 441

Hotele i restauracje
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

6.

0
120 450

122 702
122 702

Transport, gospodarka magazynowa
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

7.

0
0

0Dzialalnosc finansowa i ubezpieczeniowa 
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

8.
0
0
0

1 141 830
1 141 830

Dzialalnosc zwi^zana zobslugij rynku nieruch.
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

9.

0
0
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15 256
15 256

Inne (pozostale)
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacj^ 
Naleznosci zagrozone

10.

0
0

26 860 512
25 820 187 

127 470 
912 855

Pozostale niesklasyfikowane wg PKD
Naleznosci normalne 
Naleznosci pod obserwacja 
Naleznosci zagrozone

11.

45 953 486Razem zaangazowanie w sektorze niefinansowym

4.5. Redukcja ryzyka kredytowego przy zastosowaniu metody standardowej, zgodnie 
z Rozporz^dzeniem 575/2013 UE - informacje jakosciowe i ilosciowe:
- Polityk^ i procedury wyceny i zarz^dzania zabezpieczeniami kredytowymi.
- Opis glownych rodzajow zabezpieczen kredytowych przyjmowanych przez Bank.

Opis zasad polityki w zakresie zarz^dzania ryzykiem rezydualnym
- Wartosc ekspozycji przed i po zastosowaniu technik redukcji ryzyka kredytowego dla 

kazdego stopnia wiarygodnosci kredytowej ustalonego dla metody standardowej.

W 2020 roku Bank nie stosowal pomniejszenia wag ryzyka z tytulu zabezpieczen.

5. Struktur^ ekspozycji wedlug okresow zapadalnosci w podziale na istotne kategorie 
naleznosci wedlug stanu na dzien sprawozdawczy przedstawia ponizsza tabela:
Przez istotn^ kategori^ rozumie si$ kategori^, ktora stanowi minimum 20% udzialu w obligu 
kredytowym. Naleznosci, ktore stanowily ponizej 20% obliga wykazane s^ jako inne 
(naleznosci od instytucji samorz^dowych, naleznosci od instytucji posrednictwa finansowego 
oraz naleznosci od instytucji niekomercyjnych).

Istotne kategorie naleznosci

Inne (samor/qd, naleznosci 
od sektora finansowego, od 
instytucji niekomercyjnych)

Naleznosci od 
gospodarstw domowych

Naleznosci od 
przedsi^biorstw Raze niPrzedzial czasowy

837 719837 719a'vista
969 959499 916470 0431-30 dni

343 420 3 975 9261 476 8561-3 m-cy 2 155 650
2 466 1091 889 631 390 664185 8143-6 m-cy
5 329 8383 093 041 600 5006-12 m-cy 1 636 297

1 390 480 6 600 896582 113 4 628 3031-2 lat
15 796 1179 542 950 4 729 3062-5 lat 1 523 861
14 006 9145-10 lat 323 850 9 392 330 4 290 734

7 022 379 7 068 01010-20 lat 45 631
1 460 917powyzcj 20 lat 1 460 917

6 923 259 39 844 042 11 745 104 58 512 405Razem

6. Struktura naleznosci z rozpoznan^ utrat^ wartosci i przeterminowane w rozbiciu na istotne 
kategorie ekspozycji kredytowych wedlug stanu na dzien sprawozdawczy przedstawiaj^ 
ponizsze tabele.

Lp. /. Ekspozycje wobec przedsi^biorstw WartoSci w zl
Naleznosci normalne 

Rezerwy celowe 
Korekta wartosci 
Odsetki

9 608 145,89
0,00

46 290,22 
3 601,29

2. Naleznosci pod obserwacja 0,00

3. Naleznosci zagrozone 
Kredyty zagrozone 
Kredyty przeterminowane 
Rezerwy celowe 
Korekta wartosci 
Odsetki

635 453,43 
283 714,42 
410 032,05 

2 181,96 
44 566,71

RAZEM 9 833 263,09
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Lp. 2. Ekspozycje wo bee osbb prywatnych Wartosci w zl

1. Naleznosci normalne 
Rezervvy celowe 
Korekta wartosci 
Odsetki

25 820 187,21 
123 006,68 
419 507.98 

52 511,49
Naleznosci pod obserwacj^ 

Kredyty pod obserwaeja 
Kredyty przeterminowane 
Rezerwy celowe 
Korekta wartosci 
Odsetki

2.
127 469,83 
130 075,81

1 914,28
2 456,38 
2 605,98

3. Naleznosci zagrozone 
Kredyty zagrozone 
Kredyty przeterminowane 
Rezerwy celowe 
Korekta wartosci 
Odsetki

912 855,03 
902 752,89 

1 040 283,46 
2 471,08 

244 340,54
RAZEM 25 570 330,22

Lp. 3. Ekspozycje wobec rolnikow indywidualnych Wartosci w zl

1. Naleznosci normalne 
Rezerwy celowe 
Korekta wartosci 
Odsetki

9 633 556,19
0

97 813,61 
50 341,78

Naleznosci pod obserwaeja 
Kredyty pod obserwaeja 
Kredyty przeterminowane 
Rezerwy celowe 
Korekta wartosci 
Odsetki

2.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3. Naleznosci zagrozone 
Kredyty zagrozone 
Kredyty przeterminowane 
Rezerwy celowe 
Korekta wartosci 
Odsetki

29 633,15 
7 885,86

30 338,55
67,07

772,47
RAZEM 9 586 084,36

VI. Ryzyko inwestycii

Ryzyko inwestycji obejmuje caioksztalt zagadnien zwi^zanych z identyfikowaniem, 
pomiarem, monitorowaniem i kontrolowaniem ryzyka zwi^zanego z inwestowaniem srodkow 
Banku poprzez wszelkie angazowanie si$ Banku w papiery wartosciowe, w tym: bony 
pieni^zne i obligacje Skarbu Panstwa. Bank przyjmuje, ze lokowanie srodkow w instrumenty 
fmansowe ma niski charakter ryzyka inwestowania i dokonuje inwestycji jedynie za 
posrednictwem Banku Zrzeszaj^cego albo po uzyskaniu zgody Banku Zrzeszaj^cego.

W celu ograniczania ryzyka zwi^zanego z inwestyejami w instrumenty fmansowe Bank 
ustanowil limity ograniczaj^ce zakres dokonywanych inwestycji. Decyzj$ o sprzedazy 
instrumentow finansowych Zarz^d moze podj^c w kazdym momencie uznaj^c, ze osi^gni^te 
dotychczas zyski z tej inwestycji s^ na poziomie zatozonym przez Bank lub gdy uzna, 
ze dalsze ich utrzymywanie moze wi^zac si$ ze zwi^kszonym ryzykiem.

Na dzien 31.12.2020r. Bank posiadai nastgpuj^ce instrumenty fmansowe:
Wartosc nominalnaInstrument fmansowyLp.

0,00Jednostki uczestnictwa1.

1 000,00Udzialy w Spoidzielni SSO SGB2.
816 072,00Akcje w Banku Zrzeszajacym3.
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300 000,00BPWSGB S.A. - 10 letnie4

5 000 000,00Bank BGK- 5 letnie obligacje5
19 210 000,00NBP - 7-dniowe bony pieniezne7

25 327 072,00Razem

VII. Ryzvko stopy procentowei dla pozycii zakwalifikowanvch do portfela bankowego

Celem strategicznym w zakresie zarz^dzania ryzykiem stopy procentowej jest:
1. Minimalizowanie ryzyka zwi^zanego z mozliwosci^ wystgpienia niekorzystnych zmian 
rynkowych stop procentowych i negaty^nym wpfywem tych zmian na sytuacj^ finansow^ 
Banku;
2. Zidentyfikowanie podstawowych zagrozen zwiqzanych z ryzykiem stopy procentowej,
z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod zarzgdzania tym ryzykiem, maj^cych na 
celu eliminacj$ zagrozen nierownomiernej reakcji roznych pozycji bilansowych na zmiany 
stop procentowych, a przez to na rozny poziom zmian przychodow i kosztow, 
co w konsekwencji ma pozwolic utrzymac zdolnosc do wywi^zywania si^ w sposob 
optymalny z biez^cych i przyszlych zobowiazah bilansowych, jak i pozabilansowych. przy 
zapewnieniu poz^danego wyniku finansowego oraz realnej wartosci posiadanych kapitalow.

Realizacja strategii Banku w zakresie zarz^dzania ryzykiem stopy procentowej oparta 
jest m.in. na nast^pujqcych zasadach:

1. do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metod$ luki stopy procentowej,
2. do oceny tego ryzyka Bank dodatkowo wykorzystuje rowniez inne metody, m.in. 
badania symulacyjne wplywu zmian stop procentowych na przychody odsetkowe, koszty 
odsetkowe i w konsekwencji na zmiany wyniku odsetkowego,
3. zarz^dzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje si$ na zarz^dzaniu ryzykiem 

przeszacowania, ryzykiem bazowym, na kontroli ryzyka opcji klienta oraz na analizie zmian 
w zakresie krzywej dochodowosci (ryzyko krzywej dochodowosci) i ewentualnego wplywu 
tych zmian na wynik odsetkowy,

4. Bank ogranicza poziom ryzyka stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitow 
i odpowiednie ksztaltowanie struktury aktywow. pasywow i zobowiazah pozabilansowych,

Wplyw szokowej zmiany rynkowych stop procentowych na wynik finansowy wedlug 
stanu na dzieh 31.12.2020 sprawozdawczy wyniosl 860 200 zl.

VIII. Ryzyko operacvine

Celem strategicznym w zakresie zarz^dzania ryzykiem operacyjnym jest:
1. Utrzymanie narazenia Banku na wystapienie strat z tytulu zdarzeh ryzyka operacyjnego na 

akceptowalnym przez Zarzgd i Rad$ Nadzorcz^, bezpiecznym dla dzialania i rozwoju 
poziomie,

2. Optymalizacja efektywnosci gospodarowania poprzez zapobieganie i minimalizowanie 
strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania, racjonalizacja 
kosztow, jak rowniez zwi^kszenie szybkosci oraz adekwatnosci reakcji Banku na zdarzenia 
niezalezne od jego dzialah,

3. Wdrozenie efektywnej struktury zarz^dzania ryzykiem operacyjnym, w tym okreslenie rol
i odpowiedzialnosci w zakresie zarz^dzania ryzykiem operacyjnym, zglaszania, 
rejestrowania i analizowania zdarzeh ryzyka operacyjnego oraz wprowadzania dzialah 
zabezpieczaj ^cych.
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Cele szczegolowe to:
1. zapewnienie swiadomosci wyst^powania ryzyka operacyjnego obci^zaj^cego Bank na 
wszystkich szczeblach zarz^dzania,
2. wdrozenie i systematyczna weryfikacja procesow zapobiegania wyst^powaniu
oraz zmniejszania skutkow ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego mozliwego wplywu 
na wynik Banku,
3. zapewnienie oplacalnosci stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, odpowiednio 
do skali dziaiania Banku i wielkosci ryzyka,
4. ochrona informacji poprzez wdrozenie metod ochrony danych osobowych w oparciu
o zapisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia bezpieczehstwa systemow 
informatycznych i informacji, zgodnie z zapisami Rekomendacji
5. zapewnienie skutecznego systemu przeciwdzialania wprowadzaniu do obrotu srodkow 
pochodz^cych z nielegalnych zrodet oraz przeciwdzialaniu terroryzmu.

Zakiadany wzrost skali dzialalnosci stanowi jednoczesnie wzrost ekspozycji Banku na ryzyko 
operacyjne. W zwi^zku z powyzszym istotnym jest zwi^kszenie efektywnosci procesu 
zarz^dzania ryzykiem operacyjnym, m.in. poprzez wzmocnienie mechanizmow kontrolnych, 
w celu ograniczania mozliwosci wyst^pienia zdarzeh operacyjnych, generuj^cych straty.

Celem strategicznym w zakresie systemow informatycznych i ich bezpieczehstwa, jako 
istotnego elementu ryzyka operacyjnego, jest:
a) bieze^ce dostosowywanie systemu do wymogow prawa,
b) wprowadzanie nowych produktow,
c) wprowadzanie nowych wersji oprogramowania, w tym oprogramowania wspomagaj^cego 
zarz^dzanie ryzykiem, a takze programow stuz^cych bezpieczehstwu sieci i systemow 
informatycznych,
d) monitorowanie zgodnosci z zaleceniami Rekomendacji D.

1. Bank wylicza wymog kapitatowy z tytuiu ryzyka operacyjnego wedtug metody 
podstawowego wskaznika bazowego.
2. Wymog kapitatowy z tytulu ryzyka operacyjnego wyniost 474 570,85 zl.
3. Suma strat brutto z tytutu ryzyka operacyjnego w danym roku w podziale na rodzaje 
zdarzeh.

Poziom 
wykorzystania 

limitu %

Rodzaj zdarzenia Limit w 
PIN

Straty w 
okresie

iloSd
incydentow

30000 0,00%0 2Oszustwo wewngtrzne
30000 0,00% 10Oszustwo zewngtrzne
50000 0,93% 1467,4Zasady dotycz^ce zatrudnienia oraz 

bezpieczehstwo w miejscu pracy
30000 0,09%26,16 7Klienci, produkty i normy prowadzenia 

dziatalnosci
50000 0 0,00% 0Szkody w rzeczowych aktywach 

trwafych
10000 300 0,00%Zaktocenie dziatalnosci gospodarczej i 

awarie systemu
10000 3,86% 221385,5Wykonanie transakcji, dostawa i 

zarz^dzanie procesami
262879,06Suma

11



5. Informacja o najpowazniejszych zdarzeniach operacyjnych
W sierpniu 2020r. u dwoch pracownikow Oddziahi Banku w Bialaczowie w>'kryto wirusa 
SARS CoV-2 w wyniku czego placowka Banku byla nieczynna przez okres 5 dni roboczych 
od 17.08.2020r. do 24.08.2020r. Straty bezposrednio poniesione obejmowaty dezynfekcj^ 
pomieszczen Oddzialu Banku w Bialaczowie. W tym okresie prowadzona byla obsluga 
zast^pcza klientow Oddzialu w Centrali Banku. Pracownicy po przebytej kwarantannie 
powrocili do pracy.

IX. Rvzvko koncentracii kapitalowei i limitu zaangazowani.
1. Bank monitoruje ryzyko z tytulu:

a) przekroczenia progu koncentracji kapitalowej.
b) przekroczenia limitow koncentracji zaangazowan i limitow duzych zaangazowan,

2. Wymog kapitalowy z tytulu tych rodzajow ryzyka wynosi 0 zl..

X. Rvzvko ptynnosci finansowei
1. Rola i zakres odpowiedzialnosci jednostek zaangazowanych w zarz^dzanie ryzykiem 
plynnosci:

W procesie identyfikacji, pomiaru i oceny ryzyka plynnosci uczestnicz^: Rada Nadzorcza, 
Zarz^d, Komorka zarz^dzaj^ca (Glowna Ksiegowa), Komorka monitorujaca (SAR), pozostale 
komorki i jednostki organizacyjne Banku. Zadania zwi^zane z zarz^dzaniem ryzykiem 
plynnosci w Banku zostaly przydzielone do: komorki zarz^dzajqcej i komorki monitomjqcej.
Do podstawowych zadan komorki zarz^dzaj^cej nalezy:
1) Utrzymanie srodkow na rachunku biez^cym w Banku Zrzeszaj^cym w ilosci 
zapewniaj^cej:

a) wywi^zanie si$ z biez^cych i przyszlych zobowi^zan Banku.
b) utrzymanie rezerwy obowi^zkowej na wymaganym przepisami NBP poziomie,

2) Obliczanie i utrzymywanie poziomu nadzorczych miar plynnosci,
3) Utrzymywanie krotkoterminowej, srednioterminowej i dlugoterminowej plynnosci Banku,
4) Maksymalizowanie dochodow z przeprowadzanych transakcji,
5) Prawidlowosc i bezpieczenstwo zawieranych transakcji,
6) Identyfikacji zagrozen maj^cych wplyw na plynnosc finansow^ Banku, oraz dokonywanie 
pomiaru i kontroli ryzyka zwi^zanego z plynnosci^, zgodnie z procedurami ustalonymi 
przez Zarz^d Banku,
7) Uczestnictwo w opracowaniu Planu finansowego oraz Planu pozyskania i utrzymania 
srodkow obcych, przy uwzglidnieniu ustalonych limitow ostroznosciowych,
8) Weryfikacji planow awaryjnych komorek i jednostek organizacyjnych, w celu zapewnienia 
spojnosci dzialan,
9) Realizacji dzialan awaryjnych.
Do podstawowych zadah komorki monitoruj^cej nalezy:
1) Pomiar ryzyka plynnosci,
2) Monitorowanie wskaznikow ryzyka plynnosci i odpowiednich limitow, w tym 
nadzorczych norm plynnosci,
3) Badanie wptywu czynnikow ryzyka bankowego pod katem struktury aktywow i pasywow 
oraz dokumentowanie ryzyka plynnosci,
4) Opracowywanie propozycji nowych limitow,
5) Wspolpraca przy opracowywaniu projektow regulacji wewnitrznych,
6) Sporz^dzanie okresowych sprawozdah z dokonanego pomiaru ryzyka plynnosci.

2. Sposob pozyskiwania finansowania dzialalnosci:
Glownym zrodlem finansowania dzialalnosci Banku s^ depozyty podmiotow niefinansowych 
oraz podmiotow sektora rz^dowego i samorz^dowego. W swoich dzialaniach Bank zaklada 
utrzymanie dotychczasowej bazy depozytowej i niewielki jej wzrost. wspolmierny do wzrostu
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portfela kredytowego. Bank nie zamierza zmieniac profilu swojej dzialalnosci i nie b^dzie 
zmienial grup docelowych, do ktorych b^dzie kierowal swoj^ ofert$ produktow^. Bank d^zy 
do takiego konstruowania produktow depozytowych, aby byly optymalne pod k^tem ryzyka 
plynnosci. Bank nie korzysta ze srodkow Banku Zrzeszaj^cego w celu finansowania swojej 
dzialalnosci.

3. Stopieri scentralizowania funkcji skarbowych i funkcji zarz^dzania plynnosci^:
Funkcje skarbowe w Banku sa w pelni scentralizowane i wykonywane na poziomie centrali 
Banku, przez komork$ zarzqdzaj^c^ oraz komork^ monitoruj^c^, zgodnie z zapisami 
obowiejzuj^cych w Banku przepisow m.in. Instrukcji zarz^dzania ryzkiem plynnosci w Banku 
Spoldzielczym w Opocznie. Oddzialy Banku nie wykonuj^ samodzielnie funkcji skarbowych.

4. Zasady funkcjonowania w ramach zrzeszenia:
Bank Spoldzielczy w Opocznie jest zrzeszony w Zrzeszeniu SGB i na dzieh ogloszenia 
ujawnienia jest uczestnikiem Spoldzielczego Systemu Ochrony.
Bank Spoldzielczy w Opocznie wszystkie czynnosci w zakresie rozliczeh mi<?dzybankowych, 
mi^dzyoddzialowych, dokonuje za posrednictwem Banku Zrzeszaj^cego. Rachunek rezerwy 
obowi^zkowej Banku jest prowadzony w Banku Zrzeszaj^cym. Cz$sc nadwyzek swoich 
srodkow Bank lokuje w Banku Zrzeszaj^cym.

5. Rozmiar i sklad nadwyzki plynnosci:

L.p. Nazwa nadwyzki Wartosc nadwyzki
(w tys. z\)

Nazwa cz^sci skladowej 
nadwyzki

Wartosc cz^sci skladowej 
nadwyzki

I Norma
krotkoterminowa 
ponad minimum

MI Aktywa plynne wynikaj^ce z 
Uchwaly KNF m 386/2008 0,1915 675

2 Norma
dlugoterminowa 
ponad minimum

Fundusze Wlasne 1,81M2 5 845

LCR
minimum

ponad3

Aktywa plynne wynikajq.ce z 
Rozporzadzenia PE nr 

575/2013

292%LCR 27 435

6. Wielkosc miar plynnosci oraz wskaznika LCR:

Limit wynikajsjce 
przepisow

WielkoscLp. Nazwa z

0,200.39Norma krdtkoterminowa1

1.002.81Nonna cHugoierminovva2
100%392%Wskaznik LCR3
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7. Urealniona luka ptynnosci dla pienvszych trzech przedzialow z uwzgl^dnieniem 
______pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz skumulowane luki pt> nnosci:_______

Luka bilansowa 
skumulowana

Luka prosta 
(z pozabilansem)

Luka
skumulowana 
(z pozabilansem)

Przedzial plynnosci Luka bilansowa 
prosta

Lp.

- 10 561-5 272Przedzial do 1 -9 348-4 0591
miesiaca

33 891 28 619Przedzial do 3 33 891 28 6192
miesigcy

41 480Przedzial do 6 
miesiecy______

41 480 12 86112 8613

8. Dodatkowe zabezpieczenia plynnosci funkcjonujijce w zrzeszeniu:
Bank funkcjonuj^c w ramach Zrzeszenia SGB ma mozliwosc pozyskania od Banku 
Zrzeszaj^cego kredytu w rachunku biez^cym. Te udost^pnione przez Bank Zrzeszaj^cy 
produkty mog^ uzupetnic niedobory srodkow na biez^c^ obslugq; klientow Banku. Ponadto ma 
mozliwosc zlozenia wniosku do Zarz^du Spoldzielni IPS o pozyczk^ plynnosciow^ 
z Funduszu Pomocowego oraz o lokat$ plynnosciow^ ze srodkow Minimum Depozytowego.

9. Aspekty ryzyka plynnosci, na ktore narazony jest Bank:
Przyczyny. ktore mog^ spowodowac narazenie Banku na ryzyko plynnosci to:
1) Utrata reputacji na skutek niekorzystnych informacji pojawiaj^cych si^ w mediach.
2) Niedopasowanie terminow zapadalnosci aktywow do terminow zapadalnosci pasywow,
3) Przedterminowe wycofywanie depozytow przez klientow zaburzajace prognozy 
przyplywow pieni^znych Banku,
4) Okresowo duza koncentracja depozytow pod wzgledem duzych deponentow,
5) Koniecznosc pozyskiwania depozytow po wy'sokim koszcie w sytuacji naglego 
zapotrzebowania na srodki,
6) Istnienie nadplymiosci, co moze miec negatywne przelozenie na wynik finansowy Banku,

10. Sposob dywersyfikacji zrodel finansowania:
Bank dywersyfikuje swoje zrodla finansowania poprzez:
1) oferowanie produktow depozytowych klientom z sektora niefinansowego, budzetowego 
i finansowego,
2) rozne terminy wymagalnosci depozytow,
3) rozny charakter depozytow: depozyty terminowe i biez^ce,
4) inwestowanie w instrumenty finansowe tj. obligacje, bony pieniezne itp.

11. Techniki ograniczania ryzyka plynnosci:
Do podstawowych technik ograniczania ryzyka plynnosci mozna zaliczyc:
1) Bezwzgl^dne przestrzeganie limitow nadzorczych.
2) Stosowanie wewn^trznych limitow ograniczaj^cych ryzyko plynnosci,
3) Systematyczne testowanie planu awaryjnego plynnosci.
4) Lokowanie nadwyzek w aktywa plynne, ktore maj^ za zadanie zapewnienie przetrwania 
w sytuacji skrajnej,
5) Okreslanie prognoz nadwyzki z uwzgl^dnieniem dodatkowego bufora plynnosci,
6) Systematyczne przeprowadzanie kontroli ryzyka plynnosci przez pracownikow Banku 
Zrzeszaj^cego,
7) Systematyczne przeprowadzanie kontroli w'ewn^trznej funkcjonalnej w zakresie ryzyka 
plynnosci.

Poj^cia stosowane w procesie mierzenia pozycji phnnosci i ryzyka plynnosci:
Podstawowe poj^cia stosowane w procesie mierzenia pozycji plynnosci i ryzyka plynnosci:

1. plynnosc sroddzienna - zdolnosc wykonywania wszystkich zobowi^zan pieni^znych 
w biez^cym dniu,

2. plynnosc krotkoterminowa - zdolnosc wykonywania wszystkich zobowi^zah pieni^znych 
w terminie platnosci przypadaj^cym w okresie 30 kolejnych dni.

12.
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3. piynnosc srednioterminowa - zdolnosc wykonywania wszystkich zobowi^zan pieni^znych 
w terminie pfatnosci przypadaj^cym w okresie od 1 do 12 miesi^cy,

4. plynnosc dlugoterminowa - zdolnosc wykonywania wszystkich zobowi^zah pieni^znych 
w terminie platnosci przypadaj^cym w okresie powyzej 12 miesi^cy,

5. ryzyko plynnosci - zagrozenie utraty zdolnosci do finansowania aktywow i terminowego 
wykonania zobowi^zah w toku normalnej dzialalnosci banku lub w innych warunkach, ktore 
mozna przewidziec, powoduj^ce koniecznosc poniesienia nieakceptowalnych strat,

6. Inne poj^cia zostaly okreslone w procedurze wewn^trznej: „Zasady zarz^dzania ryzkiem 
plynnosci w Banku Spoldzielczym w Opocznie”.

13. Sposob odzwierciedlenia ryzyka plynnosci rynku w procesie zarz^dzania plynnosci^ 
platnicz^:
Nadwyzki srodkow Bank lokuje w Banku Zrzeszaj^cym w formie lokat mi^dzybankowych. 
Cz$sc z tych srodkow ulokowana jest na lokatach dziesi^cioletnich z rocznym okresem 
kapitalizacji odsetek, a srodki potrzebne do biez^cej dzialalnosci lokuje si$ na krotsze 
terminy. W 2020 roku w zwi^zku ze znacz^cym spadkiem stop procentowych Bank podj^l 
decyzje o lokowaniu nadwyzek srodkow w instrumenty finansowe tj. obligacje oraz bony 
pieni^zne posiadaj^ce gwarancje Skarbu Pahstwa.

14. Wykorzystanie sposobow testow warunkow skrajnych:
Bank wykorzystuje testy warunkow skrajnych w konstruowaniu i aktualizacji planow 
awaryjnych, wyznaczaniu poziomu limitow, oraz procesie szacowania kapitalu 
wewn^trznego.

15. Wskazanie w jaki sposob plan awaryjny uwzgl^dnia wyniki testow warunkow 
skrajnych:
Zgodnie z zapisami znowelizowanej Rekomendacji P, Bank wykorzystuje wyniki testow 
warunkow skrajnych w scenariuszach uruchamiaj^cych awaryjne plany plynnosciowe. 
Okreslony plan awaryjny jest uruchamiany w przypadku nie utrzymania na odpowiednim 
poziomie wskaznikow plynnosci oraz nadzorczych miar plynnosci.

16. Polityka utrzymania rezerwy plynnosci:
Utrzymanie rezerwy plynnosci w Banku wynika z Uchwaly KNF 386/2008, 
oraz z Rozporz^dzenia PE nr 575/2013. Dodatkowo na wyznaczone przez wspomniane 
wczesniej instytucje limity, Bank wyznaczyl dodatkowe bufory zabezpieczaj^ce przed 
przekroczeniem wyznaczonych pulapow:

a) Zgodnie z uchwaly KNF, Bank musi posiadac w kazdym dniu roboczym, w stosunku do
sumy bilansowej, co najmniej 20% aktywow plynnych. Bank ustalil wewn^trzny limit 
w wysokosci 23%, co daje bufor zabezpieczaj^cy, a jednoczesnie informuje Bank o 
mozliwych brakach gotowkowych na rachunku bankowym. W przypadku drugiego 
limitu wynikaj^cego z uchwaly KNF, gdzie Fundusze Wlasne Banku powinny pokryc 
w 100 % aktywa nieplynne posiadane przez Bank, zostal ustalony limit wewn^trzny na 
poziomie 110%.

b) Zgodnie z Rozporz^dzeniem PE nr 575/2013, Bank powinien posiadac w 2020 roku, 
wyplywy z tytulu naleznosci Banku, pokryte przez aktywa plynne w wysokosci 100%. 
Bank w pelni wypelnial w 2020 roku nalozone przez KNF i PE limity, jak rowniez 
nalozone przez siebie dodatkowe bufory plynnosci.

Ograniczenia regulacyjne odnosnie transferu plynnosci w ramach zrzeszenia:
Bank funkcjonuj^c w ramach zrzeszenia SGB i moze skorzystac z instrumentow wsparcia 
plynnosci, ktore zostaly wymienione w pkt 8.

17.

18. Cz^stotliwosc i rodzaj sprawozdawczosci w zakresie ryzyka plynnosci:
Cz^stotliwosc i rodzaj informacji zarz^dczej z zakresu ryzyka plynnosci jest zgodny 
z obowi^zuj^cymi przepisami i jest przedstawiony w zal^czniku do „Instrukcji sporz^dzania 
informacji zarz^dczej”.
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XI. Rvzvko braku zgodnosci.

1. Ryzyko braku zgodnosci to poniesione koszty z tytuiu nie przestrzegania przepisow 
wewn^trznych Banku z regulacjami zewnytrznymi lub nie przestrzeganiem wewnytrznych 
regulacji bankowych.
2. Wymogl kapitaiowy z tytuiu ryzyka braku zgodnosci wyniosi 0 zk.

XIII. System kontroli wewnctrznej

W Banku funkcjonuje system kontroli wewnctrznej, ktory jest dostosowany do struktury 
organizacyjnej, wielkosci i stopnia zlozonosci dzialalnosci Banku.

Celem systemu kontroli wewnctrznej jest zapewnienie:
1) skutecznosci i efektywnosci dzialania Banku,
2) wiarygodnosci sprawozdawczosci finansowej,
3) przestrzegania zasad zarz^dzania ryzykiem w Banku. zgodnosci dzialania Banku 
z przepisami prawa, regulacjami wewnctrznymi i standardami rynkowymi.
W ramach systemu kontroli wewnctrznej Bank wyodrcbnia m.in.:
1) funkcjc kontroli maj^c^ za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmow 
kontrolnych dotycz^cych w szczegolnosci zarz^dzania ryzykiem w Banku,
2) niezalezn^ komorkc audytu wewnctrznego' majac^ za zadanie badanie i ocenc, w sposob 
niezalezny i obiektywny, adekwatnosci i skutecznosci systemu zarz^dzania ryzykiem
i systemu kontroli wewnctrznej.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzor nad wprowadzeniem w Banku systemu zarz^dzania,
tj. systemu zarz^dzania ryzykiem i systemu kontroli wewnctrznej oraz ocenia jego
adekwatnosc i skutecznosc.

Nadzor Rady Nadzorczej nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnctrznej obejmuje 
m.in.:
1) akceptowanie zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnctrznej,
2) akceptowanie planow kontroli wewnctrznej,
3) okresowe zapoznawanie sic z informacj^ dotycz^c^ wszystkich obszarow kontroli 
wewnctrznej i audytu wewnctrznego,
4) ocenc efektow dzialan podjctych w celu usuniccia stwierdzonych nieprawidiowosci 
w funkcjonowaniu mechanizmow kontroli wewnctrznej,
5) ocenc adekwatnosci i skutecznosci funkcjonowania systemu kontroli wewnctrznej.

XIII. Zasadv ustalania (Politvka) zmiennvch skladnikow wvnagrodzen osob
zajmuiacvch stanowiska kierownicze w Banku:

1. Zasady ustalania zmiennych skladnikow wynagrodzenia dla czlonkow Zarz^du oraz innych 
osob zajmuj^cych stanowiska kierownicze, zgodnie z uchwal^ 258/2011 KNF znajduj^ sic 
Polityce zmiennych skladnikow wynagradzania osob zajmuj^cych stanowiska kierownicze
w Banku.
2. Informacje o sumie wyplaconych w 2020 r. wynagrodzeh osobom zajmuj^cym stanowiska 

kierownicze w rozumieniu uchwaly 258/2011 KNF.
Stanowiska kierownicze Stale skladniki Zmienne

skladniki
Hose osobLp.

Czlonkowie Zarzadu 290 265,55 zl 48 000.00 zl1. 3

Dcpartament Audytu Spoldzielczego Systemu Ochrony SGB
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XIV. Zasadv oceny odnowiednosci czlonkow Zarzadu i Rady Nadzorczej w Banku:

Zasady oceny odpowiednosci czlonkow Zarzadu i Rady Nadzorczej Banku, zawieraj^ce 
polityk^ rekrutacji dotycz^c^ wyboru czlonkow organu zarz^dzaj^cego oraz rzeczywistego 
stanu ich wiedzy, umiej^tnosci i wiedzy spec]alistycznej oraz strategic w zakresie 
zroznicowania w odniesieniu do wyboru czlonkow organu zarz^dzaj^cego, zostaly okreslone 
w ..Zasadach oceny czlonkow organow zarz^dzaj^cych oraz osob zajmuj^cych stanowiska 
kierownicze w Banku Spoldzielczym w Opocznie”.
Ocena kwalifikacji czlonkow organow zarz^dzaj^cych w Banku
1. Bank dokonuje oceny kwalifikacji czlonkow organow zarz^dzaj^cych w nast^puj^cych 
sytuacjach:

a) przed dokonaniem wyboru czlonka Rady Nadzorczej przez Zebranie Przedstawicieli,
b) przed dokonaniem wyboru czlonka Zarzadu banku przez Rad$ Nadzorcz^,
c) w przypadku ujawnienia okolicznosci wskazuj^cych na utrat? kwalifikacji

lub stwierdzenia utraty reputacji, ewentualnie w przypadku ujawnienia okolicznosci, 
ktore mog^ miec znaczenie dla obnizenia poziomu kwalifikacji zawodowych dla 
obnizenia poziomu reputacji.

2. Niezaleznie od oceny czlonkow organow zarz^dzaj^cych, na etapie wyboru na okreslon^ 
funkcj^, Bank zobowi^zany jest dokonywac oceny kwalifikacji w/w osob, co najmniej jeden 
raz w roku przez organy upowaznione do wyboru okreslonych czlonkow organu 
zarz^dzaj^cego w Banku.
3. Do oceny funkcjonowania Rady Nadzorczej, przyjmuje si$, ze ocena b^dzie dokonywana 
przez Zebranie Przedstawicieli w zwi^zku z glosowaniem nad Uchwal^ o zatwierdzenie 
sprawozdania Rady Nadzorczej.
4. Ocen$ funkcjonowania Zarzadu jako organu kolegialnego, Rada Nadzorcza dokonuje na 
etapie oceny sprawozdania Zarzadu Banku z dzialalnosci za dany rok obrotowy.
Rada Nadzorcza dokonala oceny kwalifikacji czlonkow Zarzadu i Zarzadu zgodnie 
z „Zasadami oceny czlonkow organow zarz^dzaj^cych oraz osob zajmuj^cych stanowiska 
kierownicze w Banku Spoldzielczym w Opocznie”. Zarz^d realizowal przyj^t^ strategic 
dzialalnosci kieruj^c si^ bezpieczenstwem Banku.

Zasady wspoldzialania z Komisj^ Nadzoru Finansowego w zakresie oceny kwalifikacji 
czlonkow organow zarz^dzaj^cych w Banku.
Bank zobowi^zany jest do wspoldzialania z Komisj^ Nadzoru Finansowego w zakresie oceny 
kwalifikacji czlonkow organow zarz^dzaj^cych w nast^puj^cych sytuacjach:

1) w przypadku zamiaru powolania Prezesa Zarzadu Banku Spoldzielczego,
2) w sytuacji, gdy nast^pil wybor pozostalych czlonkow Zarzadu banku,
3) w przypadku wyst^pienia zmian w skladzie Rady Nadzorczej,
4) z chwil^ stwierdzenia utraty kwalifikacji przez okreslonego czlonka Zarzadu Banku. 

Ocena kwalifikacji zawodowych czlonkow organow zarz^dzaj^cych (zakres oceny)
1. Przyst^puj^c do oceny kwalifikacji zawodowych danego czlonka organu zarz^dzaj^cego, 
Bank dokonuje tej oceny, maj^c na uwadze:

1) doswiadczenie teoretyczne,
2) doswiadczenie praktyczne oraz postaw^ wobec pelnionej funkcji.

2. W zakresie oceny czlonka organu zarz^dzaj^cego w aspekcie posiadania okreslonego 
doswiadczenia teoretycznego, niezb^dnym jest dokonanie ustaleh w zakresie:

1) wyksztalcenia tej osoby ( wyksztalcenie srednie, wyzsze, podyplomowe itd.),
2) udzialu danego czlonka organu zarz^dzaj^cego w szkoleniach kierunkowych

zwi^zanych z dzialalnosci^ Banku Spoldzielczego.
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3. Przyst^puj^c natomiast do oceny kwalifikacji danego czlonka organu zarz^dzaj^cego w 
aspekcie posiadanego doswiadczenia praktycznego nalezy w szczegolnosci wyodr^bnic 
doswiadczenia:

1) nabyte w zwi^zku ze sprawowaniem funkcji czlonka organu zarz^dzaj^cego (czlonka 
Zarz^du Banku, czlonka Rady Nadzorczej lub delegata na Zebranie Przedstawicieli),

2) uzyskane w zwi^zku z zatrudnieniem w Banku Spoldzielczym (na zasadzie umowy 
o prac$),

3) w prowadzeniu wlasnej dzialalnosci gospodarczej lub gospodarstwa rolnego,
4) pelnieniem funkcji w organach statutewych spolek prawa handlowego.
5) zatrudnieniem na zasadach umowy o prac$, w sektorze finansowym czy tez na rynku 

kapitalowym.

XV. Informacja o komitetach

W Banku dziala Komitet Kredytowy Banku na podstawie .,Regulaminu dzialania Komitetu 
Kredytowego” oraz Komitet Audytu na podstawie „Regulaminu Komitetu Audytu”.
1. Komitet Kredytowy Banku jest kolegialnym organem opiniodawezym. do ktorego 
wylqcznej kompeteneji nalezy wydawanie opinii przed podj^ciem decyzji kredytowej przez 
upowaznione osoby, w szczegolnosci w sprawach:

• zawarcia w imieniu Banku transakcji kredytowej,
• przyst^pienia lub organizowania przez Bank konsorejum bankowego,
• zawarcia transakcji kredytowej z podmiotami lub osobami, o ktorych mowa 

art. 79 ustawy Prawo bankowe,
• zawarcia innych transakcji wynikaj^cych z dzialalnosci Banku. w stosunku do ktorych 

odrebne regulacje wprowadzajij wymog uzyskania opinii Komitetu Kredytowego,
• klasyfikacji ekspozycji kredytowych do poszczegolnych kategorii ryzyka kredytowego ze

wzgledu na sytuacj^ ekonomiezno-fmansow^ kredytobiorcy,
• restrukturyzaeji wierzytelnosci/zmiany warunkow transakcji kredytowej wynikaj^ce

z trudnej lub pogarszaj^cej si^ sytuacji ekonomiczno-fmansowej kredytobiorcy, gdy 
wymagana jest opinia Komitetu Kredytowego,

• innych spraw skierowanych odpowiednio przez Zarz^d lub Czlonka Zarz^du, Kierownika
Zespolu lub Oddzialu.

2. Komitet Audytu Banku wspiera dzialania Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdawczosci 
fmansowej i systemu kontroli wewn^trznej oraz systemu zarz^dzania ryzykiem. Do zadah 
Komitetu nalezy w szczegolnosci:
• monitorowanie procesu sprawozdawczosci fmansowej,
• monitorowanie skutecznosci systemow kontroli wewn^trznej, audytu wewn^trznego

oraz zarz^dzania ryzykiem, w tym rekomendowanie zlecania przeprowadzenia 
dodatkowych badah przez Spoldzielnif Spoldzielczy System Oclirony SGB 
w szczegolnosci w obszarze technologii informacyjnej i bezpieczehstwa srodowiska 
teleinformatycznego,

• kontrolowanie i monitorowanie niezaleznosci bieglego rewidenta i firmy audytorskiej
w szczegolnosci w przypadku, gdy na rzecz Banku swiadezone s^ przez firm^ 
audytorsk^ inne uslugi niz badanie;

• informowanie Rady Nadzorczej Banku o wynikach badania;
• dokonywanie oceny niezaleznosci bieglego rewidenta oraz wyrazanie zgody na

swiadezenie przez niego dozwolonych uslug niebed^cych badaniem w Banku;
• opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
• przedstawianie Radzie Nadzorczej oraz Zebraniu Przedstawicieli, rekomendaeji, o ktorej

mowa w art. 16 ust. 2 rozporz^dzenia nr 537/2014. zgodnie z politykami, o ktorych 
mowa w pkt 7 i 8;

• opracowywanie polityki swiadezenia przez firm$ audytorsk^ przeprowadzaj^c^ badanie;

18



4 * •>:,

• okreslanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Bank;
• przedktadanie zalecen maj^cych na celu zapewnienie rzetelnosci procesu

sprawozdawczosci finansowej w Banku

Opoczno, dnia 25.05.2021r.

Opracowala: Zatwierdzi:

LAOU
[OZO0O

PRBZES 4
BaMh»9nP

KcrwalewskiKrxysi
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Zalgcznik do protokoiu Nr 19/2021 
z posiedzenia Zarzadu BS z dnia 27.05.202 Ir.

Uchwala Nr 32/19/2021
Zarzqdu Banku Spoldzielczego 

w Opocznie 
z dnia 27.05.202Ir.

w sprawie: zatwierdzenia „Informacji z zakresu profilu ryzyka i adekwatnosci kapitalowej 
Banku Spotdzielczego w Opocznie” podlegaj^cej ujawnieniu na dzien 
31.12.2020 roku.

Na podstawie § 33 ust.2 pkt 3 Statutu Banku Spoldzielczego vv Opocznie uchwala si$ co 

nast^puje:

§i
Zatwierdza si^ „Informacj^ z zakresu profilu ryzyka i adekwatnosci kapitalowej Banku 
Spoldzielczego w Opocznie” podlegaj^c^ ujawnieniu na dzien 31.12.2020 roku.

§2
„Informacji z zakresu profilu ryzyka i adekwatnosci kapitalowej Banku Spoldzielczego w Opocznie" 
podlegaj^ca ujawnieniu na dzien 31.12.2020 roku stanowi zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia

kZADU
[©lozego

PREZES
Baaku Si

CZLONEIK ZARZADU 
Banku Spj6td2ielczego

. Ca i"^:Z£SA ZARZADU 
Barjku Sp j^ziclczego

ik^Melka KowalewskiMarid Krryszxik .:\JozXvora


