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Raport ,,Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku

Spółdzielczego w Kostrzynie podlegających ogłaszaniu według stanu na 31,.L2.2021"', zwany dalej

,,Raportem" , zosta| przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

575/żOt3 z 26 czerwca żOL3 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i

firm inwestycyjnych, zwanym dalej ,,Rozporządzeniem CRR" oraz Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 roku zmieniającym Rozporządzenie CRR, z

uwzględnieniem aktów wykonawczych do Rozporządzenia CRR, a także Rekomendacji wydanych przez

Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej ,,KNF".

Wymogi dotyczące ujawniania informacji na mocy Części Osmej Rozporządzenia CRR określone zostały

wart.431,- 455 Rozporządzenia CRR. Bank będąc małą iniezłożoną instytucją nienotowaną ujawnia

w niniejszym Raporcie, zgodnie z odstępstwem wynikającym z art. 433b ust. 2 Rozporządzenia CRR,

informacje dotyczące najwazniejszych wskaźników, o których mowa w art. 447 Rozporządzenia CRR.

Ustalając zakres informacji podlegających ujawnieniu Bank nie skorzystał z możliwości pominięcia

informacji nieistotnych, zastrzeżonych lub poufnych, o której mowa w art.432 Rozporządzenia CRR,

W celu spełnienia powyższego wymogu Bank stosuje jednolite formaty ujawnień okreŚlone

w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2021-16El z dnia 15 marca 20ż1, roku ustanawiającym

wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji,

o których mowa w części ósmej tytuły ll i lll rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

57512013, oraz uchylającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr L423/2O13, rozporządzenie

delegowane Komisji (UE) 2OL5l1,555, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) ż01,6/200 i
rozporządzenie delegowane Komisji (UEJ 2017lż295, zwanym dalej ,,Rozporządzeniem 20211637" .

Raport został przygotowany zgodnie z ,,Zasadami polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w

Kostrzynie", zatwierdzonymi przez Zarząd Banku iRadę Nadzorczą Banku.

Niniejszy Raport był przedmiotem wewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez Stanowisko ds.

zgodności,

lnformacje zawarte w Raporcie zostały przygotowane na podstawie danych obejmujących okres ].2

miesięcy, zakończony 31 grudnia 2021- roku, zgodnie z przepisami obowiązującymi na 31 grudnia 2021,

Niniejszy Raport podlega publikacji na stronie internetowej Banku: https://www.bskostrzvn.p|. Wersja

papierowa udostępniona jest w Centrali Banku,
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Zgodnie z art. 19 Rozporządz enia 2O2t/637 Bank informuje, że:

1) pełna nazwa Banku to: Bank Spółdzielczy w Kostrzynie

ż) kod LEl Banku to:259400Y|6YBBCOPHHLB1
3) o ile nie zaznaczono inaczej, ilościowe dane pieniężne ujawnione w niniejszym Raporcie

prezentowane są w tysiącach PLN z dokładnością odpowiadającą dwóm miejscom po przecinku, a

dane ilościowe ujawniane w formie odsetka wyrażone zostały zgodnie z jednostką, z zastosowaniem

m ini ma l nej dokład ności od powiadającej czwa rtem u m iejscu po przeci n ku

4J Bank stosuje Polskie Standardy Rachunkowości
5) Bank nie posiada jednostek zależnych i nie podlega konsolidacji dla celów księgowych ani konsolidacji

ostroźnościowej- mając powyższe na uwadze dane zawarte w niniejszym Raporcie sporządzone są

na podstawie danych jednostkowych
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1. Ogólne inrfmrrna*je o ffianku

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie z siedzibę w Kostrzynie przy ul. Warszawskiej 4, przedstawia

informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej według stanu

na dzień 31,.1,2.żOżl"r.

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie wpisany jest do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Poznań - Nowe Miasto i Wilda, lX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

0000093233.

N u m e r ide ntyf i ka cj i podatkowej ( N l P) : 7 86-00-05-27 L

Bank jest Uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, którego głównym celem jest

zapewnienie płynności i wypłaca l ności.

Z uczestnictwa w Systemie wynikają korzyści - między innymi dostęp do środków pomocowych

w sytuacjach zagrożenia płynności lub wypłacalności, oraz obowiązki ,do których należy m.in. stosowanie

limitów ustalonych w Systemie oraz poddawanie się działaniom prewencyjnym podejmowanym przez

jed nostkę zarządzającą Systemem.

w 2o2t roku Bank Spółdzielczy w Kostrzynie prowadził działalność w ramach jednostek

orga n izacyj nych zloka l izowanych w n iżej wym ien ionych placówkach :

o Centrala Banku w Kostrzynie, ul. Warszawska 4,

o Oddział Banku w Kostrzynie, ul. Warszawska 4,

o Oddział Banku w Nekli, ul. Zawodzie 1BA.

Działalność operacyjna prowadzona była również za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie na dzień 31,.12.2021, roku nie posiadał udziałów w podmiotach

zaleznych nie objętych konsolidacją,

Misją Banku Spółdzielczego w Kostrzynie jest efektywne, kompleksowe i profesjonalne

zaspokajanie potrzeb bankowych i finansowych właścicieli i klientów, zachowanie bezpieczeństwa

zgromadzonych w banku depozytów, a także działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Środowiska

lokalnego.

Realizując przyjętą misję, za strategiczny cel swojego działania Bank przyjął umacnianie podstaw

ekonomicznych działalności, w celu dalszego zwiększania bezpieczeństwa powierzonych mu Środków

oraz zmniejszania wszelkich obszarów ryzyka w zarządzaniu nimi.

L4; k §pńłdlielt,zy w Kostrzyllie
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ż. Tabela EU KM]" * Nnjwaxnie,jsz* wskaźniki

a e

2o2L-L2-31 2o2o-L2-3'.

Dostępne fundusze własne (kwoty)

7 Kapitał podstawowy Tier l 1,4 956,36 14 48I,32

2 kaoitał Tier l 14 956,36 14 48L,32

3 Łacznv kapitał 14 956,36 t4 48I,32

KwoW ekspozycii ważonych ryzykiem

4 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 59 505,12 58 006,52

Wspólczynniki kapitałowe {jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

5 Współczynnik kapitału podstawowego Tier l (%) 25,1,3% 24,96%

6 Współczvnnik kapitału Tier l (%) 25,I3% 24,96%

7 Łacznv współczynnik kapitałowy (%) 25,I3% 24,96%

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej dŹwigni Uako

odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem}

EU-1a
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka

innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (%)
0,00% 0,00%

EU-7b W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier l (punkty procentowe) 0,00 0,00

EU-7c W tym: obejmujące kapitał Tier l (punkty procentowe) 0,00 0,00

EU-7d Łaczne wvmoqi w zakresie funduszv własnych SREP (%) 8,00% 8,00%

Wymóg połączonego bufora iłączne wymogi kapitałowe Uako odsetek kwoty ekspozycji waŻonej ryzYkiem)

8 B uf o r za bez pie czający (%\ ż,50% 2,50%

EU-8a
Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka

systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego (%)

o,0o% 0,00%

9 Specvficzny dla instytucji bufor antycykliczny (%) 0,00% 0,00%

EU-9a Bufor ryzyka systemowego (%) 0,00% 0,00%

10 Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (%) o,00% 0,00%

EU-l0a Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym (%) 0,00% 0,00%

11 Wvmóg połączonego bufora (%) 2,50% 2,50%

EU-l1a Łączne wvmogi kapitałowe (%) n,50% L0,50%

72
Kapitał podstawowy Tier l dostępny po spełnieniu łącznych wymogów w zakresie

funduszy własnych SREP (%)
17,13% 16,96%

wskaźnik dźwisni
13 Mia ra ekspozycji całkowitej I73 716,34 ].69 553,34

t4 Wskaźnik dźwigni (%) 8,6t% 8,54%

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dŹwigni finanSowej (jako

odsetek miary ekspozycji całkowitej)

EU-14a
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka

nadmiernej dźwigni finansowej (%)
0,00% 0,00%

EU-l4b W tvm: obejmujące kapitał podstawowy Tier l (punkty procentowe) 0,00 0,00

EU-1,4c Łaczne wvmogi w zakresie wskaźnika dźwigni SREP (%) 3,00% 0,00%

Cuior wskaźnika dźwigni iłączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni {jako odsetek !qygs9:yŁcałĘ'^'!ej)__
EU_l4d Wymóg w zakresie bufora wskaźnika dźwigni (%) 0,00% 0,00%

EU-14e Łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (7d 3,00% 0,00%

Wskaźnik pokrvcia wvplywów netto

1,5 Aktvwa płvnne wvsokiej jakości (HQLA) ogółem (wartość ważona - średnia) L8 1-83,76 L9 657,63

EU-l6a Wypływy środków pieniężnych - Całkowita wartość ważona 21 534,60 19 352,44

&ar:k §pcłdzieIczy l(*:tł zyn,*:
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E U-l6b Wpływy środków pieniężnych - Całkowita wartość ważona 20 061,81 13 237,77

1,6 Wypływy środków pieniężnych netto ogółem (wartość skorygowana) 5 383,65 61,1,4,67

U Wskaźnik pokrycia wypływów netto (%) 342,38% 322,30%

Wskaźnik stabilnego finansowania netto
18 Dostępne stabilne finansowanie ogółem L31,462,80
19 Wymagane stabilne finansowanie ogółem 92]]8,t5
ż0 Wskaźnik stabilnego finansowania netto (%) 141,70%

Dostępne fundusze własne (pozycja 1- 3) - Zapewniając bezpieczeństwo ekonomiczne, Bank utrzymuje
fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności tj. na poziomie zapewniającym
stabilną sytuację ekonomiczną. Są one wyznacznikiem poziomu stabilności finansowej Banku oraz
stanowią zabezpieczenie w przypadku poniesienia ewentualnych strat. Łączne fundusze Banku obejmują
kapitałTier l, który jest równy kapitałowi podstawowemu Tier l.

Kapitał Tier l Banku obejmuje: wpłacony fundusz udziałowy, fundusz rezerwowy (suma funduszu
zasobowego i rezerwowego), fundusz ogólnego ryzyka bankowego, fundusz z aktualizacji wyceny
majątku trwałego (skumulowane inne całkowite dochody), pomniejszenia kapitału podstawowego
(wartości niematerialne i prawne).

Kwoty ekspozycjiważonych ryzykiem (pozycja 4) - Bank dokonuje agregacji wymogów kapitałowych na

poszczegÓlne rodzaje ryzyka uznane za istotne w oparciu o metodę minimalnego wymogu kapitałowego.

Poziomem wyjściowym dla ustalenia kapitału wewnętrznego jest wyliczony regulacyjny wymóg
kapitałowy. Bank Spółdzielczy w Kostrzynie wyznacza regulacyjny wymóg kapitałowy dla:

1-. ryzyka kredytowego w oparciu o metodę standardową;

2. ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę podstawowego wskaźnika.

Szczegółowy sposób wyliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych ryzyk

opisany zostałw obowiązujących w Banku ,,Zasadach wyznaczania łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w

Banku Spółdzielczy w Kostrzynie" .Bank stosuje współczynnik wsparcia, o którym mowa w art. 501

Rozporządzenia CRR. Wartość aktywów wazonych ryzykiem obliczonych dla ekspozycji wobec małego

lub średniego przedsiębiorcy (MŚP), zaliczonych do ekspozycji wobec przedsiębiorstw, ekspozycji

detalicznych lub ekspozycjizabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach, Bank dodatkowo mnoży
przez współczynnik wsparcia równy 0,76L9. Następnie Bank ocenia , czy regulacyjny wymóg kapitałowy

, w pełni pokrywa ryzyko kredytowe i operacyjne ijezeli jest to konieczne, to zgodnie z obowiązującymi
w Banku ,,Zasadami szacowania kapitału wewnętrznego", oblicza dodatkowy wymóg kapitałowy na te
ryzyka.

Kapitał wewnętrzny stanowi sumę regulacyjnego wymogu kapitałowego, dodatkowych wymogów

kapitałowych na ryzyko kredytowe i operacyjne oraz dodatkowych wymogów kapitałowych na istotne

rodzaje ryzyka. W procesie oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (lCAAP) Bank identyfikuje także

tzw. ryzyka trudno mierzalne - dla których trudno jest zbudować ilościowe bądź jakościowe miary

oddające w sposób prawidłowy poziom danego ryzyka. Spośród istotnych rodzajów ryzyka, do kategorii

trudno mierzalnych Bank zalicza ryzyko braku zgodności.
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Współczynniki kapitałowe (pozycia 5 -7)- obliczane są jako odsetek kwoty ekspozycji wazonej ryzykiem

tj, dlapozycji5jesttoilorazpozycji1-i4,dlapozycji6jesttoilorazpozycji2i4,dlapozycji7jesttoiloraz
pozycji 3 i4.

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niŻ ryzyko

nadmiernej dźwigni (pozycja EU-7a - EU-7d) - wynikają z Rozporządzenia w sprawie wymogów

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm (CRR l) oraz Rozporządzenia o wymogach

kapitałowych (CRR ll). lch spełnienie ma pozwolić pokryć nieoczekiwane straty i zachowaĆ wypłacalnoŚĆ

w razie kryzysu, wymogi wyrażane są w postaci odsetka aktywów ważonych ryzykiem.

Wymóg połączonego bufora i łączne wymogi kapitałowe (pozycja 8 - 12) - wskaŹniki wynikające z

Dyrektywy w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalnoŚci oraz nadzoru

ostroznościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (Dyrektywa o wymogach

kapitałowych cRD lV iCRD V). Pozycja 8 - Bufor zabezpieczający musi składaĆ się z kapitału

podstawowego Tier l o wynosić 2,5%ołącznej kwoty ekspozycji banku na ryzyko. Służy ochronie kapitału

Banku. pozycja EU-Sa - EU-1_0a na dzień 31,.12.2020 i 31,.1ż.2021 nie została okreŚlona jako norma

wiążąca Bank co jest jednoznaczne z brakiem prezentacji. Pozycja 1]. stanowi sumę buforów wskazanych

w pozycjach 8 - EU-1_0a. Pozycja EU-l1a stanowi sumę pozycji EU-7d i LL. Pozycja Lż to nadwyŻka

kapitału podstawowego Tier l z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 92 CRR i art. ]-04a CRD.

Wskaźnik dźwigni (pozycja 13-14) - to stosunek kapitału Tier l do średniej wartoŚci łącznych aktywów

(miara ekspozycji całkowitej Banku jest sumą wartości ekspozycji z tytułu wszystkich aktywów i pozycji

pozabilansowych udzielonych nieodliczonych przy wyznaczaniu miary kapitału Tier l.), informuje o

możliwości regulowania długoterminowych zobowiązań finansowych. Zgodnie z art.92 CRR ll wskaŹnik

dźwigni powinien być utrzymywany na poziomie minimum 3%.

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dŹwigni

finansowej (pozycja EU_l4a - EU-l4c) - na dzień 3L.L2.żOż0 i 31,.12.żOż1 nie zostały okreŚlone jako

norma wiażaca Bank co jest jednoznaczne z brakiem prezentacji.

Bufor wskaźnika dźwigni i łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (pozycja EU-l4d - EU-l4e) - na

dzien 3L.1,2,2O2O i 3t,Lż,2Oż1, nie zostały określone jako norma wiążąca Bank co jest jednoznaczne z

brakiem prezentacji.

Wskaźnik pokrycia wypĘwów netto (pozycja 15 - t7l -współczynnik LCR, czyli ilość nieobciążonych,

wysokojakościowych aktywów względem gotówkowych wypływów netto przez 30 dni warunków

skrajnych. Pozycja limitowana - powinien wynosić minimum 1,0O%. Minimalna iloŚĆ wymaganych

aktvwów 
.q|ynnych 

p_owinna odpow|ada ć !5% wyp|ywu.

Wskaźnik stabi!nego finansowania netto (pozycja 18 - 20) - współczynnik NSFR, czyli stosunek

dostępnej kwoty finansowania stabilnego (pasywa) do sumy pozycji wymagających stabilnych Źródeł

finansowania (aktywów). Bank powinien pokryć ryzyko płynności związane z pasywami i aktywami

ważonymi czynnikami ryzyka. Pozycja limitowana - powinien wynosić minimum L00%. Spełnienie

wskaźnika wymagane jest od ż8,06,ZO2L r, w związku z tym ujawnienie na dzień 31,.12.2020 r. nie jest

wymagane, lnformacja na dzień 3L.I2,20ż1, r, ujawniana jest po raz pierwszy.
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3" Ujawr"t§*nłia inforłłłncji

Rekonn*rłdacją M K[ilF

dmty*xą*m r*yeyka #ptrrfr{:yjfi€g* zgcdnłie z"

w 2O2I roku w Banku zostały ujawnione zdarzenia ryzyka operacyjnego, które obejmowały straty

operacyjne, zaprezentowane w ponizszej tabeli, na łączną kwotę 2,18 tys. PLN brutto i ż,18 tys. PLN

netto.

Najistotniejsze zdarzenia operacyjne zostały ujawnione w kategorii: Wykonywanie transakcji, dostawa i

zarządzanie procesami i dotyczyły Zarządzania rachunkami klientów - prowizje nieściągalne.

str"tv arrtt. *ał:ug ,tonu no 31Jz2021 obejmujq straty zreolizowane (np. rezerwL odpisy, koszty), jak i stratY, które nie zostałY jeszcze

zreolizowane, nie uwzględniajq z kolei odzysków bezpośrednich ani odzysków z tytułu mechanizmów transferu rYzYka

*+Straty netto wedlug stanu na 31.1_2,2021 obejmujq straty zrealizowane (np. rezerwyl odpisy, koszty) po uwzględnieniu odzysków

bezpośrednich oraz odzysków z tytułu mechanizmów transferu ryzyka

KATEGoRlE zołRzeŃ 2021 RoK

Kategoria ogólna Kategoria szczegółowa
straty

brutto*
straty

netto**

oszustwo WeWnętrzne
Działania nieuprawnione

kradzież i oszustwo

oszustwo zeWnętrZne
kradzież i oszustwo

Bezpieczeństwo systemów

Zasady dotyczące zatrudnienia oraz
bezpieczeństwo w miejscu pracy

Stosunki pracownicze

Bezpieczeństwo środowiska pracy

Podziały i dyskryminacja

Klienci, produkty i normy prowadzenia
działa l ności

Obsługa klientów, ujawnianie informacji o k|ientach,

zobowiązania względem Klientów

Niewłaściwe praktyki biznesowe lub rynkowe

Wady produktów

Klasyfikacja Klienta i ekspozycje

Usługi doradcze

Szkodv w rzeczowych aktywach trwałych Klęski żywiołowe i inne zdarzenia

Zakłócenia działalności gospodarczej i awarie
systemu

Systemy

Klęski żywiołowe i inne zdarzenia

Wykonywanie transakcji, dostawa i zarządzanie
procesami

Wprowadzanie do systemu, wykonywanie, rozliczanie i

obsługa transakcii 0,0]. 0,01

Monitorowanie i sprawozdawczość

Naołvw i dokumentacia klientów

Zarzadzanie rachu nka mi klientów 2,I7 2,L7

Kontrahenci niebędący K|ientami Banku (np. izby
rozliczeniowe)

Sprzedawcy i dostaWcy

Razem 2,18 2,t8
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W celu ograniczania strat z tytułu ryzyka operacyjnego Bank podejmuje szereg działań zarządczych,

zarówno o charakterze doraŹnym, jak i systemowym.

Działania o charakterze doraźnym obejmują m.in.: oferowanie klientom rachunków, kont

internetowych izleceń stałych w celu zmniejszania ilości wpłat kasowych, oferowanie klientom kart

bankomatowych w celu zmniejszenia ilości wypłat kasowych, oferowanie klientom aplikacji mobilnej

umożliwiającej zdalny dostęp do usług bankowych oraz wygodne i szybkie płatności, zwrócenie większej

uwagi przy wydawaniu, przyjmowaniu i wymianie gotówki, wzmocnienie skutecznoŚci samokontroli

oraz weryfikacji bieżącej tzw. ,,kontroli na drugą fĘkĘ", informowanie pracowników i klientów o

zagrożeniach zewnętrznych - poprzez wszystkie, dostępne kanały dystrybucji.

Działania o charakterze systemowym obejmują m,in.: szkolenia z zakresu technik aktywnej

sprzedaży oraz ryzyka operacyjnego - dla osób bezpośrednio zaangażowanych w proces zarządzania

ryzykiem operacyjnym, podejmowanie czynności na rzecz sprawnego działania bankomatów w związku

z rosnącym znaczeniem samoobsługi klientów, ocenę efektów wprowadzonych zmian w systemie

zarządzania obiegiem gotówki w Banku, analizę bieżących limitów gotówki w bankomatach w celu

zapewnienia ciągłościfunkcjonowania, usprawnienie trybu rozpatrywania reklamacji kartowych poprZez

doskonalenie współpracy Banku z SGB-Bankiem, wprowadzanie nowych produktów i usług opartych na

technologiach lT o wzmożonej automatyzacji działania - ograniczających mozliwoŚĆ popełnienia błędu

w obsłudze, outsourcing czynności operacyjnych powiązanych z serwisem systemów obsługującYch

produkty i usługi bankowe, wzmocnienie skuteczności kontroli wewnętrznej, stosowanie ubezpieczeń.

§nnk §półdzlelc;y lrł Kr:slr;yni*l
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4" Ujawnlerr[a inrfonmacji dmtyeząc* rynyka

Rekornerłrlaeją P K§§r

płynrnnścl * zgCIdnie z"

Zgodnie z Rekomendacją P KNF nr 1"8 Bank ujawnia informacje, które umożliwiają uczestnikom rynku

rzetelną ocenę systemu zarządzania ryzykiem płynności Banku oraz jego pozycji płynności.

Bank definiuje ryzyko płynności jako zagrozenie utraty zdolności do finansowania aktywów i

terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach,
które można przewidzieć, powodujące konieczność poniesienia nieakceptowalnych strat. W ramach

ryzyka płynności Bank identyfikuje ryzyko finansowania, rozumiane jako niedostatek stabilnych źrodel
finansowania w perspektywie średnio i długoterminowej, skutkujące rzeczywistym lub potencjalnym
ryzykiem niewywiązania się przez Bank ze zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności w
perspektywie średnio i długoterminowej, bądź w całości, bądź związanym z koniecznością poniesienia
nieakceptowalnych kosztów finansowania.

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie jest członkiem Zrzeszenia SGB, które tworzy SGB-BANK S.A. (Bank

Zrzeszający) i zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze. Bank jest również Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB,

będącego instytucjonalnym systemem ochrony utworzonym w celu ochrony uczestników, 3 w

szczególności w celu zagwarantowania ich płynności iwypłacalności w celu uniknięcia upadłości, gdyby

okazała się ona konieczna.

W ramach Systemu Ochrony SGB Uczestnicy utworzyli, działającą w formie spółdzielni osób prawnych,

tzw. jednostkę zarządzającą systemem ochrony (dalej ,,Spółdzielnia"), która jest umocowania do

zarządzania Systemem Ochrony SGB.

W związku z uczestnictwem Banku w Zrzeszeniu SGB i Systemie Ochrony SGB zarządzanie ryzykiem

płynności w Banku odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymiw Zrzeszeniu i Systemie. W ramach tych

procesów:

1) Bank Zrzeszający realizuje m.in. następujące zadania:

a) prowadzenie rozliczeń pieniężnych Banków Spółdzielczych;

b) zabezpieczanie Banków Spółdzielczych przed ryzykiem związanym z zakłóceniami w
rea l izacji r ozliczeń m iędzyba n kowych;

c) zabezpieczanie płynności śróddziennej dla Banków Spółdzielczych;

d) prowadzenie rachunków biezących Banków Spółdzielczych;

e) udzielanie kredytów (w tym w rachunku bieżącym) Bankom Spółdzielczym zgodnie

z regu l a cj a m i wewnętrznym i Ba n ku Zrzeszającego;

f) gromadzenie nadwyżek środków Banków Spółdzielczych;
g) prowadzenie rachunków Minimum Depozytowego;

h) utrzymywanie aktywów płynnych stanowiących pokrycie środków Minimum

Depozytowego;

i) wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia płynności (LCR);

j) pośredniczenie w zakupie przez Banki Spółdzielcze papierów wartościowych w ramach

limitów ustalonych przez Spółdzielnię;

2) Spółdzielnia realizuje m.in. następujące zadania:

LJ;,,;.n :,,lt,ltjll{:Nł,l! lv (nst,rzyr;i*l E
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a) udzielanie pomocy płynnościowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowiązującymi
w Systemie Ochrony SGB;

b) wyznaczanie minimalnego zasobu aktywów płynnych w Systemie Ochrony SGB (m,in.

poprzez a ktualizację kwoty M i ni m u m Depozytowego);

c) ustalanie limitów ryzyka płynności w Systemie Ochrony SGB;

d) monitorowanie poziomu płynności Uczestników na zasadzie indywidualnej i

zagregowanej;

e) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku płynności pomiędzy Uczestnikami;

f) przeprowadzanie zagregowanych testów warunków skrajnych według scenariuszy

określonych w Grupowym Planie Naprawy;
g) opracowanie procedur wzorcowych dotyczących zarządzania ryzykiem płynności.

7arządzanie ryzykiem płynności w Banku zostało podzielone na dwa poziomy:

1) poziom pierwszy (pierwsza linia obrony przed ryzykiem) - w postaci zarządzania ryzykiem

w działalności operacyjnej, w ramach którego:

a) Stanowisko ds. księgowych oraz Główny Księgowy odpowiada za zarządzanie płynnoŚcią

krótkoterminową;
b) Oddziały Banku odpowiada jąza działalność operacyjną, w tym gromadzenie depozytów i

udzielanie kredytów;
2) poziom drugi (druga linia obrony przed ryzykiem) - obejmujący wyspecjalizowane komórki

odpowiada jące za zarządzanie ryzykiem, w ramach którego Stanowisko ds. zarzqdzania ryzykiem

i analiz odpowiada za identyfikację, pomiar, kontrolę i sprawozdawanie.

Głównymi pojęciami stosowanymi w pomiarze pozycji płynnościowej Banku i w zarządzaniu ryzykiem

płynności są:

1) baza depozytowa - zobowiązania terminowe i bieżące wobec podmiotów niefinansowych i

instytucji rządowych lu b samorządowych;
ZJ depozyty - baza depozytowa oraz depozyty podmiotów finansowych, z wyłączeniem depozytów

banków;

3) płynność śróddzienna - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w trakcie

bieżącego dnia;

4) płynność dzienna - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych na zamknięcie dnia;

5) płynność bieżąca - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie płatnoŚci

przypadającym w okresie 7 kolejnych dni;

6) płynność krótkoterminowa - zdolność wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych w terminie
płatności przypadającym w okresie 30 kolejnych dni;

7) płynność średnioterminowa - zapewnienie wykonania wszystkich zobowiązań pieniężnych

w terminie płatności przypadającym w okresie powyżej 1 miesiąca i do 12 miesięcy;

8) płynność długoterminowa - monitorowanie mozliwości wykonania wszystkich zobowiązan
pieniężnych w terminie płatności przypadającym w okresie powyzej 12 miesięcy;

9) bufor płynności - oszacowana przez Bank wysokość potrzebnych aktywów nieobciązonych,

stanowiąca zabezpieczenie na wypadek zrealizowania się scenariuszy warunków skrajnych
płynności w określonyffi, w obowiązującej w Banku strategii zarządzania ryzykiem, ,,horyzoncie
przeżycia" wynoszącym 30 dni;

[3a n [< §p*łdzlelc:y lv K*:;tl";ynił E



U.lRwrulrrulr lNFoRMAcJl DoTyczĄcycH łoErwłttrloścl KApITAŁoWEJ oRAZ lNNycH lNFoRMAcJl BłNxu Społ.ozlpt-czrco w

KosrRzvlrltr poDLEGAIĄcycH oGŁAszANlU WEDŁUG sTANU NA 3I.12.2O2L

10)toleranc ja ryzyka płynności - poziom ryzyka jakie zamierza ponosić Bank; Bank określa tolerancję

ryzyka płynnościw ramach obowiązującej w Banku strategii zarządzania ryzykiem.

W zakresie strategii finansowania swojej działalności Bank stosuje podejście oparte na wykorzystaniu

stabilnej części bazy depozytowej jako podstawowego źrodla finansowania. Głównym Źródłem

finansowania działalności Banku są depozyty podmiotów niefinansowych , a ich udział w ogólnej sumie

pasywów powinien stanowić co najmniej 80 %. Bank posiada i aktualizuje w okresach rocznych plan

pozyskiwania i utrzymywania środków uznawanych za stabilne źrodło finansowania - plan pozyskiwania

depozytów stanowiący zalącznikdo Planu ekonomiczno-finansowego Banku. Nadwyżki zgromadzonych

środków, których Bank nie wykorzysta na działalność kredytową lub nie przeznaczy na zakup innych

aktywów (w tym aktywów płynnych), gromadzone są w Banku Zrzeszającym, Bank może

zagospodarować nadwyżkę środków w inny sposób tylko za zgodą Banku Zrzeszającego.

Bank dostosowuje skalę działania do możliwości zapewnienia stabilnego finansowania. Bank zakłada

możliwość pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania z Banku Zrzeszającego, na zasadach i w

zakresie możliwości Banku Zrzeszalącego (finansowanie zabezpieczone). W sytuacji awaryjnej,

dodatkowym źródłem finansowania mogą być również środki utrzymywane w ramach Minimum

Depozytowego oraz wsparcie płynnościowe z Funduszu Pomocowego na zasadach okreŚlonych w

Umowie Systemu Ochrony SGB, a takze pozyskanie kredytu refinansowego z NBP,

W celu utrzymywania ryzyka płynności na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniu na

środki płynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiednią wielkość nadwyzki aktywów

nieobciążonych (nadwyżka płynności), które mogą być natychmiast wykorzystywane przez Bank jako

źrodło środków płynnych. Za aktywa nieobciążone Bank uznaje aktywa, które spełniają łącznie wszystkie

z niżej wymienionych kryteriów:

1) brak obciązeń;

ż) wysoka jakość kredytowa;

3) łatwa zbywalność;

4) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszkód do wykorzystania aktywów w celu

pozyskania środków;

5) sprzedaz aktywa nie oznacza konieczności podejmowania nadzwyczajnych działań.

Bank utrzymuje aktywa nieobciążone na poziomie równym lub wyższym od wymaganego bufora

płynności, który wyznaczany jest w oparciu o awaryjne przepływy pienięzne sporządzone dla sytuacji

zrealizowania się scenariuszy skrajnych zakładających nagły wypływ depozytów z Banku w okresie do 30

dni.

poniższa tabela przedstawia nadwyżkę płynności Banku według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Pozycja
2021 RoK

do 7 dni do 30 dni

Poziom bufora płynności 20 478,02 30 447,5ż

Aktywa nieobciążone zabezpieczające bufor płynności 94 153,99 94 L53,99

Nadwyżka / +iedełe+ aktywów nieobciążonych 73 675,97 63 706,47
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Pozycje aktywów płynnych dotyczące nadwyzki płynnościwedług stanu na 31 grudnia 2021 roku

przedstawiono w poniższej tabeli.

Pozycja 2021 RoK

środki w kasie 1,764,93

Środki na rachunkach bieżącvch w Banku Zrzeszaiącvm ż 51,1,,17

Bony pieniężne NBP 2 000,00

obligacie i inne płynne skarbowe papiery wartościowe 0

Obligacje i inne płynne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb
Państwa 8 000,00

Lokatv w Banku zrzeszaiacvm 75100,00

środki na rachunku Minimum Deoozvtoweso 5 677,89

Wielkość wiążących Bank norm dopuszczalnego ryzyka w zakresie płynności okreŚlona jest m.in. w

postaciwskaŹnika LCR i NSFR.

Na mocy Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z ust. 4

oraz ust. 6 Rozporządzenia CRR, Bank jako Uczestnik Systemu Ochrony SGB otrzymał zezwolenie na

odstępstwo od stosowania wymogów dotyczących płynności na zasadzie indywidualnej w zakresie

stosowania przepisów Rozporządzenia CRR dotyczących LCR oraz NSFR. Jednocześnie SGB-BANK S.A.,

jako Bank Zrzeszający, został upoważniony do stosowania wymogów w zakresie LCR i NSFR na podstawie

skonsolidowanej sytuacji wszystkich banków będących Uczestnikami Systemu Ochrony SGB, które to

banki otrzymały zezwolenie KNF na odstępstwo od stosowania wymogów dotyczących płynnoŚci na

zasadzie indywidualnej w zakresie LCR i NSFR.

W ponizszej tabeli przedstawiono informację o poziomie wiążących miar płynnoŚci LCR i NSFR na bazie

skonsolidowanej sytuacji wszystkich Uczestników Systemu Ochrony SGB wg stanu na 31 grudnia 2021.

Miara - sytuacja skonsolidowana 2021 RoK

Obowiązujący limit Wartość

[cR - zagregowany 100,00% 273,22o/o

NSFR - zagregowany too,o0% 1,4L,7o%

Na potrzeby wewnętrznego zarządzania ryzykiem płynności w Systemie Ochrony SGB Spółdzielnia

ustaliła również wewnętrzne limity w odniesieniu do miary LCR i NSFR, których Banki Uczestnicy powinny

przestrzegać na bazie indywidualnej, na mocy postanowień Umowy Systemu Ochrony SGB.

W poniższejtabeli przedstawiono informację o poziomie wiązących wewnętrznych miar płynnoŚci LCR i

NSFR na bazie indywidualnej wg stanu na 31- grudnia 2021,

Miara - limity wewnętrzne 2021 RoK

Obowiązujący limit Wartość

LCR - indywidualny 80,00% 2l3,22%

NSFR - indywidualny 1,0o,oo% 74L,7o%

Bank :pcłdłit,łcz*7 w {,';:t ril , E
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Poniżej zaprezentowano urealnione zestawienie luki płynności zawierające zestawienie zapadających

aktywów i wymagalnych zobowiązań, które dodatkowo zostały urealnione w zakresie niektórych pozycji

bilansowych oraz pozabilansowych w celu odpowiedniego przedstawienia pozycji płynnościowej Banku.

Najważniejsze urealnienia zastosowane przy sporządzaniu urealnionego zestawienia luki płynności

dotyczą:

1) osadu depozytów i ich wymagalności - w szczególności w zakresie środków pozyskanych od
gospodarstw domowych, które cechują historycznie większą stabilnością niż depozyty
pozostałych podmiotów niefinansowych i instytucji rządowych i samorządowych;

ż} kredytów w rachunkach bieżących i ROR oraz ich terminów zapadalności - oczekiwane
przepływy, dotyczące spłat tych kredytów oraz realizacji zobowiązań pozabilansowych

dotyczących tych kredytów kwalifikowane są do odpowiednich przedziałów czasowych, z

uwzględnieniem spłacalności i odnawialności tych pozycji;

2021 RoK
do 1 m-ca

>1m-c
<= 3 m-ce

> 3 m-ce
<= 6 m-cy

> 6 m-cy
<= 1 rok

>1rok
<= 2 lata

> 2 lata
<= 5 lat

Luka płynności
kontraktowa

49 279,00 121,1,,00 3 200,00 7 350,00 ].1 893,00 1,3 ]22,00

luka płynności
skumulowana

83 260,00 50 490,00 53 690,00 61 040,00 72933,o0 86 655,00

Zgodnie z rozwiązaniami funkcjonującymi w Systemie Ochrony SGB oraz na podstawie pozostałych

ustaleń umownych Bank posiada mozliwość skorzystania z dodatkowych źrodeł finansowania, których

wartość na dzień 31" grudnia 2O2Lprzedstawiono w poniższejtabeli,

Rodzaj Kwota Warunkidostępu

otwarte, niewykorzystane limity kredytu w rachunku
bieżqcym w Banku Zrzeszajqcym

1 dzień

pożyczka płynnościowa z Funduszu Pomocowego 80 000,68 w sytuacji awaryjnej

pożyczko płynnościowa z Części płynnościowej Funduszu

Pomocowego
22L000,91 w sytuacji awaryjnej

kredyt refinansowy z NBP 20 dni

(...)

Przyczyny, które mogą spowodować narazenie Banku na ryzyko płynnościto:

1) niedopasowanie terminów zapadalności aktywów do terminów wymagalności pasywów i

istnienie niekorzystnej skumulowanej luki płynności w poszczególnych przedziałach;

ż\ przedterminowe wycofywanie depozytów przez klientów zaburzające prognozy przypływÓw

pieniężnych Banku;

3) nadmierna koncentracja depozytów pod względem dużych kontrahentów;

4) znaczące zaangazowanie depozytowe osób wewnętrznych Bank;

5) konieczność pozyskiwania depozytów po wysokim koszcie w sytuacji nagłego zapotrzebowania

na środki;

.r , ,k i,1.6j,"1ri,,It:\, rv ltłrttzylł;e
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6) wadliwe plany awaryjne płynności, nie uwzględniające szokowych zachowań klientów;

7) niski stosunek depozytów, w tym depozytów stabilnych do akcji kredytowej Banku;

B) niewystarczające fundusze własne do finansowania aktywów strukturalnie niepłynnych;

9) ryzyko reputacji.

Bank ograniczania ryzyko płynności poprzez:

1) stosowanie limitów ograniczających ryzyko płynności, w tym wewnętrznych limitów Systemu

Ochrony SGB;

ż) systematyczne testowanie planu awaryjnego płynności, zapewniającego niezakłócone

prowadzen ie działa l ności w przypad ku wystąpien ia sytuacj i kryzysowych;

3) lokowanie nadwyżek w aktywa płynne, które mają za zadanie zapewnienie przetrwania w sytuacji

skrajnej;

4\ uczestnictwo w Systemie Ochrony SGB, które zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc

płynnościową z Funduszu Pomocowego;

5) utrzymywanie Minimum Depozytowego w Banku Zrzeszającym;

6) określanie prognoz nadwyżki z uwzględnieniem dodatkowego bufora płynnoŚci;

7) kształtowanie struktury aktywów i pasywów (zapadalności/wymagalności) w taki sposób, aby

dostosować ją do potrzeb wynikających z cyklu działalności Banku;

s) utrzymywanie zapotrzebowania na środki, na poziomie uzależnionym od stabilnoŚci depozytów

oraz prawdopodobieństwa szybkiego wzrostu portfela kredytowego;

9) utrzymywanie zróżnicowanej bazy depozytowej, zarówno w kategoriach terminowoŚci jak i

podmiotowości klientów;
1_0)stałe umowy współpracy z Bankiem Zrzeszającym umozliwiające zaciągnięcie kredytów i

pozyczek;

11)trafne prognozy krótko-, średnio-, długoterminowe dotyczące przepływów pienięŻnych;

1_2)wypracowywanie technik szybkiego reagowania na działanie czynników zewnętrznYch;

13) systematyczne przeprowadzanie audytu z zakresu zarządzania ryzykiem płynnoŚci Przez

p ra cown i ków jed n ostki zar ządzającej syste m e m och ro ny.

Ba n k dywersyfikuje źr odła fi na nsowa n ia pop rzez:

1) ograniczanie depozytów dużych deponentów;

ż\ różne terminy wymagalności depozytów;
3) różny charakter depozytów: depozyty terminowe i bieżące;

4} ograniczenie koncentracji wierzytelności, zaangażowań wobec udziałowców igrup powiązanych

kapitałowo i organizacyjnie oraz innych nadmiernych zaangażowań;

5) wyodrębnienie stabilnych źródeł finansowania i podejmowanie działań w celu ich powiększenia,

W ramach zarządzania ryzykiem płynności Bank przeprowadza testy warunków skrajnych, których wyniki

wykorzystywane są do planowania awaryjnego, wyznaczania poziomu limitów, dokonywania zmian

w polityce płynnościowej Banku oraz szacowania kapitału wewnętrznego,

Testy warunków skrajnych zostały zintegrowane z awaryjnymi planami płynnoŚci poprzez wykorzystanie

testów jako scenariuszy uruchamiających awaryjny plan płynnościowy. W przypadkach, w których wyniki

testu wskaz ują, że realizacja scenariusza powoduje obniżenie wskaźników LCR lub NSFR ponizej WartoŚci

ostrzegawczej (określonej w Awaryjnym Planie Płynności) Bank ocenia czy dysponuje odpowiednimi

l}a n k §i:*łdzlelłezy w K*stł,zyni*: E
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instrumentami niwelującymi negatywne skutki realizacji scenariusza (tj. Bank ocenia, czy w ramach

opisanych w Awaryjnym Planie Płynności opcji naprawy, doprowadziłby do poprawy wskaźnika
LCR/NSFR do poziomu powyżej wartości ostrzegawczej) lub podejmuje działania ograniczające ryzyko
(jeżeli nie byłby w stanie naprawić sytuacji),

Z zakresu ryzyka płynności w Banku funkcjonuje system informacji zarządczej, który pozwala Zarządowi
Banku i Radzie Nadzorczej na m,in.:

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjętych limitów;

2) kontrolę realizacji celów strategicznych w zakresie ryzyka płynności;

3) ocenę skutków podejmowanych decyzji;

4) podejmowanie odpowiednich działan w celu ograniczania ryzyka.

Raporty z ryzyka płynności dlaZarządu Banku sporządzane są z częstotliwością przynajmniej miesięczną,

a dla Rady Nadzorczej z częstotliwością przynajmniej kwartalną.

System informacji zarządczej z zakresu ryzyka płynności zawiera m.in, dane na temat:

1) struktury źrodeł finansowania działalności Banku, ze szczególnym uwzględnieniem depozytów;
2) stabilności źrode| finansowania działalności Banku, w tym oceny zagrożen wynikających z

nagłego wycofania depozytów internetowych i mobilnych, a także depozytów dla których Bank

stosuje ponadprzeciętne stawki oprocentowania;
3) stopnia niedopasowania terminów płatności pozycji bilansowych i pozabilansowych;

4) wpływu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka płynności;

5) poziomu aktywów nieobciążonych;
6) analizy wskaźników płynności;

7) wyników testów warunków skrajnych;

8) ryzyka związanego z płynnością długoterminową;
9) wyników testów warunków skrajnych;

10) stopnia przestrzegania limitów.

S*ł:k §półdxiełc;y lv Kostnzlłnie E
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§- Ujawnienia infmnnłaeji nm podstawim Rmkmrm*rłdacji X KNF

W niniejszej części Raportu Bank ujawnia informacje dotyczące:

1) przyjętej w Banku polityki zarządzania konfliktami interesów, istotnych zidentyfikowanych

i potencjalnych konfliktów interesów oraz sposobu nimi zarządzania, zgodnie z RekomendacjąZ
nr 13.6;

ż) określonego w zasadach wynagradzania w Banku, maksymalnego stosunku Średniego

całkowitego wynagrodzenia brutto członków zarządu w okresie rocznym do Średniego

całkowitego wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników banku w okresie rocznym, zgodnie

z RekomendacjąZ nr 30.1.

Zm nządzanie konfliktgrni i nłt*n*sów

,,Polityka zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie", okreŚla zasady

id e ntyf i kacj i, za pobiega n i a oraz zarządzania konf l i kta m i i nte resów.

Celem polityki jest niedopuszczenie do naruszenia interesów klienta lub Banku.

Funkcjonujący w Banku proces zarządzania konfliktami interesów obejmuje następujące etapy:

1) pierwszy etap - zakłada generalne unikanie sytuacji, które mogłyby doprowadziĆ do powstania

potencjalnego konfliktu interesów, poprzez opracowywanie i wdrażanie w Banku rozwtązan o

charakterze organizacyjnym i proceduralnym, mających eliminować ryzyko naruszenia najlepiej

pojętego interesu klienta lub Banku;

ż| drugi etap - sprowadza się do właściwego zarządzania tymi konfliktami interesów, których nie

udało się uniknąć,włączając w to poinformowanie klienta o zaistniałym konflikcie interesów i

uzależnienie świadczen ta przez Bank usług na rzecz klienta od świadomej decyzji klienta.

Polityka określa zasady postępowania w zakresie konfliktów interesów, które mogą wystąpiĆ w

relacjach z podmiotami powiązanymi a także pomiędzy:

1) Bankiem a klientem/klientami;

2) klientem/klientami a osobą powiązaną lub osobą jej bliską;

3) osobą powiązaną lub osobą jej bliską a Bankiem;

4) klientami Banku;

5) Bankiem a udziałowcami Banku;

5) Bankiem a istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi.

Przyjęte przez Bank wewnętrzne akty prawne oraz rozwiązania organizacyjne mają na celu

podjęcie wszelkich niezbędnych kroków służących unikaniu konfliktów interesów oraz właŚciwe

zarządzanie tymi konfliktami interesów, których nie udało się uniknąć.

Kompletna treść przyjętej ,,Polityki zarządzania konfliktami interesów w Banku Spółdzielczym w

Kostrzynie" dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem www.bskostrzyn.pl

Bank §półclzielczy w {ostrzynił,,
g
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[tń;łksynnalnV §,Łtrs{Jn#[c śr*drłiegc eatkr:włt#ffi* hvył-}fi#r*dz*nła bnuttm txt*nków Zarządu w

ckresie roe;Rym do śr*dn§ego całknwitcge wyrłagr*ciz*r:ia bnutto pozcstaĄl*łł

pracowników tsanku w okresie rCIf;;nyrn

Bank ustalił w ,,Polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność zawodowa ma

istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Kostrzynie" maksymalny stosunek średniego
całkowitego wynagrodzenia brutto Członków Zarządu w okresie rocznych do średniego całkowitego
wynagrodzenia brutto pozostałych pracowników w okresie rocznym na poziomie = 5,0.

Stosunek ten został ustalony na poziomie umozliwiającym skuteczne wykonywanie zadań przez

pracowników Banku, z uwzględnieniem potrzeby ostroznego i stabilnego zarządzania Bankiem i ma

zastosowanie począwszy od 01.01.202ż r.

6- Opis §y§t*mu [<orłtrmli wew6,1ętrzrl*3

System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany do

charakteru i profilu ryzyka oraz skali działalności Banku.

Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich

jednostkach/komórkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i

skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli i komórkę do spraw

zgodności,

Na wszystkich poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli

wewnętrznej , stosowane są odpowiednie mechanizmy kontrolne lub niezależne monitorowanie ich

przestrzegania.

Mechanizmy kontrolne przyjęte w Banku wbudowane są w funkcjonujące procesy, czynności oraz

w codzienną działalność operacyjną Banku. Proces projektowania, zatwierdzania i wprowadzania w

Banku mechanizmów kontrolnych jest odpowiednio udokumentowany i umożliwia przypisanie

komórkom organizacyjnym odpowiedzialności za realizacje zadań na poszczególnych etapach tego

procesu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 20t7 roku w sprawie

systemu zarzqdzania ryzykiem i systemu kontroliwewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego

sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach i Rekomendacją H Komisji Nadzoru Finansowego

dotyczqco systemu kontroli wewnętrznej w bonkach W Banku, w pionie Prezesa 7arządu, działa

Stanowisko ds. zgodności, które w ramach przypisanych zadań wykonuje również zadania związane z

kontrola wewnętrzną -odpowiedzialne jest za wykonywanie zadań związanych z niezależnym

monitorowaniem pionowym. Zgodnie z zapisami w/w regulacji zewnętrznych opracowano i

zatwierdzono Uchwałą Zarządu I98/2O2L z dnia 25,IL.2021 r. oraz Uchwałą Nr 38l2O2L Rady

Nadzorczej z dnia 25.tt.ż021, r. procedurę ,,System kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w

Kostrzynie" której częścią jest Matryca funkcji kontroli, która obowiązuje od dnia OL.Ot.202żr.

Funkcjonujący w banku system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej są

zorganizowane na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się liniach obrony (poziomach).

§;l*ią Sp*łC;]e !c;y vł K*str;yni* E
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Na pierwszą linię obrony składa się operacyjne zarządzanie ryzykiem powstałYm

w związku z działalnością prowadzoną przez Bank.

Na drugą linię obrony składa sięzarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie powołanych

do tego stanowiskach, niezależnie od operacyjnego zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, tj.:

1) Stanowisko ds.zarządzania ryzykiem i analiz;

ż) Stanowisko ds. księgowych;

3) Główny Księgowy;

4) Stanowisko ds. zgodności

5) lnspektor Ochrony Danych Osobowych ( lODO ).

Trzecią linię obrony stanowi audyt wewnętrzny reaIizowa ny przez Spółdzielczy System Ochrony SGB.

Na wszystkich trzech poziomach, w ramach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli

wewnętrznej, pracownicy Banku w ramach realizowanych czynności odpowiednio stosują mechanizmY

kontrolne lub niezależnie monitorują (poziomo lub pionowo) przestrzeganie mechanizmów kontrolnych.

podstawowym narzędziem do operacyjnego zarządzania systemem kontroli w Banku jest

matryca funkcji kontroli , w której powiązano cele ogólne systemu kontroliwewnętrznej iwyodrębnione

w ich ramach cele szczegółowe z procesami istotnymi wraz z wpisanymi w te procesy kluczowYmi

mechanizmami kontrolnymi i niezależnym monitorowaniem tych mechanizmów.

Bank określił kategorie nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej , biorąc

pod uwagę ich negatywny wpływ na możliwość osiągnięcia określonych celów systemu kontroli

wewnętrznej. Nadanie odpowiedniej kategorii nieprawidłowości stwierdzonej, w ramach niezaleŻnego

monitorowania, polega na oszacowaniu poziomu ryzyka związanego z tą nieprawidłowOŚcią. W Banku

prowadzony jest rejestr wszystkich nieprawidłowości znaczących i krytycznych.

Wykryte w ramach pierwszej linii obrony nieprawidłowości znaczące lub krYtYczne,

są niezwłocznie raportowane do komórki organizacyjnej drugiej linii obrony tj, Stanowiska ds, zgOdnoŚCi,

odpowiedzialnej za niezależne monitorowanie procesu, w ramach którego zaistniała dana

nieprawidłowość znacząca lub krytyczna, a w przypadku nieprawidłowości krytycznych równieŻ do

Zarządu Banku oraz komórki audytu wewnętrznego.

Wykryte w ramach drugiej linii obrony nieprawidłowoŚci znaczące lub krytyczne,

są niezwłocznie raportowane do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej, a w przypadku nieprawidłowoŚci

krytycznych również do komórki audytu wewnętrznego.

Zarząd i Rada Nadzorcza otrzymują w okresach kwartalnych informację o wynikach testowania

pionowego i poziomego, przestrzegania kluczowych mechanizmów kontrolnych z uwzględnieniem m.in,

zestawienia wykrytych nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz informacji dotyczących efektów

działań podjętych w celu usunięcia tych nieprawidłowości.

Zgodnie z Umową Systemu Ochrony komórka audytu wewnętrznego przygotowuje syntetyczną

informacje o najistotniejszych nieprawidłowościach , stwierdzonych w trakcie audytów wewnętrznych i

w okresach półrocznych przekazuje do Banku. Bank wykorzystuje ww. informacje w celu popraw! jakoŚci

wykonywanych usług i obniżenia poziomu ryzyka prowadzonej działalności.

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatności i skutecznoŚci systemu kontroli

wewnętrznej, w tym funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz wyników audYtu

przeprowadzonego przez komórkę audytu wewnętrznego. Dokonując oceny, Rada Nadzorcza bierze Pod
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uwagę informacje przekazane przezZarząd o sposobiewypełniania zadań przez pracowników Banku w
ramach funkcji kontroli oraz komórkido spraw zgodnościze szczególnym uwzględnieniem adekwatności
i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, skali i charakteru nieprawidłowości znaczących i

krytycznych oraz zapewnienia niezależności komórki do spraw zgodności.

?- |nfnrnnacje # spełrłianiu Brfr*; flrłnnk*w ft*dy fr,§adunreeej i Zarządt"ł
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Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kostrzynie złożyli oświadczenia
uwzględniające dane personalne, miejsce pracy, wykształcenie, oświadczenie o braku skazania za

przestępstwa karne oraz karnoskarbowe, o braku postępowań cywilnych, karnych iegzekucyjnych, o

braku powiązań podmiotowych z członkamiZarządu, o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w
stosunku do Banku, o pełnieniu funkcji w organach innych podmiotów oraz o kwalifikacjach i

uczestnictwie w szkoleniach z zakresu bankowości.

Na podstawie powyzszych informacji ustalono, iź Członkowie Rady Nadzorczej Banku wnoszą

twórczy wkład osobisty w działalność Rady Nadzorczej, posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie

adekwatne do pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz dają rękojmię pełnienia funkcji w sposób

zapewniający niezależność osądu ibycie niezależnym. Aktywnie angażują się w swoją funkcję oraz

posiadają odpowiednie umiejętności ikompetencje aby skutecznie ikrytycznie oceniaĆ oraz

kwestionować decyzje proponowane przez Larząd skutecznie nadzorować i monitorowaĆ proces

podejmowania decyzji, w tym nie ulegają ograniczającemu naciskowi innych członków Rady Nadzorczej

lub Zarządu w głoszeniu bezstronnych opinii i sądów.

Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie posiadają ani nie posiadali w przeszłoŚci zadnych

powiązań ani relacji z Bankiem lub jego 7arządem, które miałyby wpływ na obiektywną i wyważoną

ocenę sytuacji Banku lub jego Zarządu,lub ograniczyłyby zdolność członka do podejmowania decyzji

w sposób niezależny, w tym nie posiadają żadnych osobistych lub zawodowych powiązań z kluczowymi

klientami Banku bądź firmami świadczącymi usługi dla Banku, legitymują się dobrą opinią w życiu

zawodowym iosobistym, nie stwarzającą zagrożeń dla utraty reputacji Banku, działająw sposób uczciwy

i etyczny, są w stanie wypełniać swoje obowiązki w zwiększonym wymiarze pracy wg potrzeb Banku.

Oceniani członkowie Rady Nadzorczej są świadomi kultury, wartości, zachowania istrategii
związanych z Bankiem ifunkcjonowaniem Rady Nadzorczej.

W wyniku oceny złozonych oświadczeń Zebranie Przedstawicieli uznaje, ze Członkowie Rady

Nadzorczej Banku posiadają wiedzę, doświadczenie iumiejętności niezbędne do realizacji czynnoŚci

nadzorczych a jego reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku.

ocena Rady Nadzorczej w zakresie odpowiedniości Członkow Zarządu Banku co do posiadanej

wiedzy, umiejętności idoświadczenia koniecznych do pełnienia funkcji i powierzonych obowiązków oraz

dawania rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków wskazała następujące wnioski:

1. Na podstawie złożonego oświadczenia oraz przeprowadzonej rozmowy pozytywnie ocenia się

odpowiedniość Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Kostrzynie.
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2. CzłonkowieZarządu Banku posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie adekwatne do pełnionych

funkcji i związanych z tym obowiązków oraz dają rękojmię pełnienia funkcji w sposób zapewniający

niezależność osądu i bycie niezależnym. Legitymują się dobrą reputacją w życiu zawodowym i

osobistym, nie stwarza jącązagrożeń dla utraty reputacji Banku.

3. Członkowie7arządu Banku są w stanie wypełniać swoje obowiązki w zwiększonym wymiarze pracy

wg potrzeb , gdyż nie są obciążeni dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z pełnienia jakichkolwiek

funkcji dyrektorskich czy tez politycznych; nie pełnią równolegle funkcji członka Zarządu lub Rady

Nadzorczej w Banku lrzeszającym jak i w Spółdzielczym Systemie Ochrony.

4. Wiedzę, umiejętności i doświadczenie Członków Zarządu potwierdzono na podstawie posiadanego

wykształcenia, pracy zawodowej w Banku na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych jak i w

Zarządzie oraz w wyniku odbytych szkoleń.

5. Reputację, uczciwość, etyczność potwierdzono na podstawie oświadczeń o braku skazania za

przestępstwa w postępowaniu cywilnym lub karnym, o braku postępowań administracyjnYch,

karnych i egzekucyjnych, o braku skarg na działalność jako członka Zarządu Banku, o braku

negatywnych publikacjiw prasie lokalnej lub krajowej, o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej

w stosunku do Banku.

6. Niezależność osądu i bycie niezależnym potwierdzono oświadczeniem, ze Członkowie Zarządu

potrafią kierować zespołami pracowników w sposób bezkonfliktowy, sQ w stanie wydawaĆ własne,

obiektywne i niezależne decyzje, mają odwagę, aby w sposób skuteczny oceniaĆ i kwestionowaĆ

decyzje proponowane przez innych członków organu zarządzającego, nie mają jakichkolwiek

powiązań z firmami świadczącymi usługi dla Banku, nie występują jakiekolwiek potencjalne konflikty

i nteresu.

7. poświęcenie wystarczającej ilości czasu - oświadczenie Członków Łarządu Banku o braku obciąŻenia

jakimikolwiek funkcjami dyrektorskimi, czy też politycznymi oraz o braku bycia członkiem w organach

Banku: Uczestnika Systemu Ochrony jak i Banku Zrzeszającego oraz w podmiotach, w których Bank

posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art.4 ust. ]. pkt 36 Rozporządzenia57512O13.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kostrzynie, oceniła kwalifikacje Członków Zarządu

Banku w aspekcie przypisanych kompetencji decyzyjnych i nadzorczych uwzględniających wielkoŚĆ

iprofil ryzyka rodzaj działalności Banku, a także zapewniających skutecznezarządzanie bankiem wtym
prowadzenie działalności Banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych,

jak równiez tego czy Członkowie Zarządu Banku posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętnoŚci

niezbędne do realizacjizarządzania ryzykiem, a także czy ich reputacja osobista nie stwarza zagroŻenia

dla utraty reputacji Banku.

Uwzględniając powyzsze założenia w oparciu o przedstawione dokumenty oraz po uwzględnieniu

dotychczasowego doświadczenia w pełnieniu funkcji członka Zarządu Banku Spółdzielczego w

Kostrzynie, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kostrzynie doszła do przekonania, iz wszystkie

wymienione wyżej kryteria zostały spełnione w stopniu umożliwiającym pełnienie obowiązków

i uprawnień przypisanych osobie pełniącej funkcję kierowniczą w Banku,

Rada Nadzorcza ustaliła, iż nie zachodzą zadne czynniki mogące:
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a) poddawać w wątpliwość dawanie rękojmi należytego wykonywania obowiązków: albowiem
Członkowie Zarządu Banku nie byli ścigani ani skazywaniza czyn zabroniony na mocy przepisów
kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami
finansowymi, działalności bankowej, ubezpieczeniowej czy w zakresie usług płatniczych,
przepisów dotyczących prania pieniędzy, przepisów podatkowych, przepisów dotyczących
spółek, przepisów dotyczących upadłości lub przepisów dotyczących ochrony konkurencji i

konsumentów.

b) poddawać w wątpliwość postępowania w relacjach biznesowych, a w szczególności brak jest

podstaw do formutowania zarzutu o braku transparentności, otwartości i woli współpracy w
relacjach z władzami nadzorczymi lub regulacyjnymi,

c) nie zachodzą żadne czynniki mogące poddawać w wątpliwość przeszłą lub obecną działalność
biznesową oraz finansową, albowiem Członkowie Zarządu Banku nie są wpisani na listę
nierzetelnych dłużników, nie zgłaszali wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nie toczą
się wobec nich postępowania cywilne, administracyjne lub karne ibrak jest innych okoliczności
mogących negatywnie rzutować na ich działalność biznesową lub sytuację finansową.

Ponadto Członkowie Zarządu Banku posiadają kompetencje teoretyczne i praktyczne związane z:

rynkami finansowymi, planowaniem strategicznym w tym zrozumieniem zagadnień związanych z

strategią biznesową banku i ich realizacją, zarządzaniem ryzykiem (identyfikacją, pomiarem lub

szacowaniem, kontrolą i monitorowaniem oraz raportowaniem o ryzyku) w odniesieniu do głównych

rodzajów ryzyka w działalności banku, oceną skuteczności rozwiązan dotyczących organizacji, ładu

wewnętrznego, systemu zarządzania, nadzoru i kontroli w banku, interpretacją danych finansowych
banku, identyfikacją na podstawie tych informacji podstawowych problemów oraz odpowiednich
mechanizmów i środków zaradczych, jak równiez posiada odpowiednie praktyczne doświadczenie

zawodowe wynikające z zajmowania stanowiska kierowniczego przez wystarczająco długi okres.

W ocenie Rady Nadzorczej, z racji pełnionej dotychczas funkcji Członkowie Zarządu Banku

posiadają umiejętności strategiczne, w szczególności w ramach zarządzanych przez nich obszaru

rozwijają realistyczne wizje dotyczące przyszłego rozwoju, co przekłada się na prawidłową analizę ryzyka

na jakie narazony jest Bank i podjęcie właściwych kroków, aby je kontrolować i zminimalizować.

Wyrażane opinie czy sądy, poprzedzone są każdorazowo gruntowną oceną sytuacji z

uwzględnieniem interesów zarówno Banku, jak i Klienta, co świadczy o tym, iż CzłonkowleZarządu Banku

cechują się znacznym poczuciem odpowiedzialności, za swoje działania, zachowując przy tym

obiektywizm i właściwy krytycyzm.

W toku dotychczasowych kontaktów zawodowych z Członkami Zarządu Banku, Rada Nadzorcza

wielokrotnie utwierdzała się w przekonaniu, że identyfikują się z Bankiem i są w jego działania aktywnie

zaangazowani. Są dobrze poinformowani w zakresie rynku lokalnego, otoczenia ekonomicznego

ispołecznego Banku. Niezwykle cenna z punktu widzenia Rady Nadzorczejjest umiejętnoŚĆ polegająca

na dokonywaniu szybkiej i z reguty trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania, jak również

rozpoznawaniu zachodzących w praktyce bankowej mechanizmów, co w połączeniu z wiedzą

merytoryczną i zastosowaniem zasad logiki, pozwala na rozwiązywanie kluczowych problemów z

poszczególnych pionów organizacyjnych.
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W swojej codziennej pracy zawodowej larząd Banku jest skoncentrowany na zaPewnieniu

adekwatnej jakości świadczonych przez Bank usług, 3 w sytuacji, w której wProwadzenie do obrotu

usługi wiązałoby się z nieadekwatnymi do rezultatów nakładami dla Banku bądŹteŻ w sYtuacji, w której

niemożliwe jest zmierzenie związanego z tym ryzyka odmawia wyraŻenia zgody na wprowadzenie tYch

usług do obrotu.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Kostrzynie, niejednokrotnie w praktyce obserwowała, iŻ

Członkowie Zarządu Banku zachowują się zgodnie z głoszonymiprzezsiebie wartoŚciami i Przekonaniami

oraz otwarcie głoszą swoje zamiary, pomysły i odczucia, ponadto nawet w najbardziej złoŻonYch

i stresogennych sytuacjach potrafią działać logicznie i wykazuje się duŻą odpornoŚcią na stres. DecYzje

podejmowane są terminowo, na podstawie pełnych informacji, bez zbędnego odwlekania w czasie

ostatecznego momentu podjęcia decyzji. Członkowie 1arządu Banku Posiadają równieŻ zdolnoŚci

przywódcze, które na co dzień wykorzystują w pracy zawodowej- motywując i zachęcając zatrudnionYch

pracowników do pracy zespołowej i stałego podnoszenia kwalifikacji.

predyspozycje indywidualne Członków Zarządu Banku gwarantują dokonywanie własnYch,

obiektywnych, merytorycznie uzasadnionych ocen i podejmowania decyzji zgodnych z tYmi ocenami.

Zarząd Banku daje rękojmię prowadzenia spraw banku w sposób ostrożny i stabilny Przy Poszanowaniu

zasady niezależności osądu oraz aktywnego wykonywania powierzonych funkcji.

Spółdzielczy w Kostnzytliti
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Zarząd Banku Spółdzielczego w Kostrzynie:

1) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, niniejszy Raport został przygotowany zgodnie
ze sformalizowanymi procedurami obowiązującymi w Banku, służącymi zapewnieniu zgodności
z wymogami dotyczącymi ujawniania informacji wynikającymi z Części Osmej Rozporządzenia
cRR

2) oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, adekwatność przyjętych w Banku rozwiązań w
zakresie zarządzania ryzykiem daje pewnosc, że funkcjonujący w Banku system zarządzania
ryzykiem jest odpowiedni z punktu widzenia profilu ryzyka i strategii Banku

3) zatwierdza niniejszy Raport, zawierający kluczowe wskaźniki i dane liczbowe zapewniające
zewnętrznym zainteresowanym stronom całościowy obraz procesu zarządzania ryzykiem przez
Bank, w tym interakcji między profilem ryzyka Banku a tolerancją na ryzyko

Podpisy wszystkich Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Kostrzynie
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