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EXPRESS BANK
SPOLDZIELCZY w RZESZOWIE

Informacja

z zakresu Polityki informacyjnej

wg stanu na 31.12.2019 r.

dotyczqca ryzyka, fund uszy wlasnych, wymogow kapitalowych,
polityki w zakresie wynagrodzeri i innych informacji



WPROWADZENIE

1. Informacja zostala opracowana w celu realizacji „Zasad polityki informacyjnej w Express Banku SpOldzielczym
w Rzeszowie" (wprowadzonej Uchwalq Zarzqdu nr 4/57/Z/2019 z dnia 16.12.2019r., zatwierdzonej uchwalq Rady
Nadzorczej nr 6/6/RN/2018 z dnia 30.12.2019r.) oraz spetnienia wymog6w dotyczqcych ujawniania informacji
zawartych w Rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie
wymogow ostrotnoSciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajape rozporzqdzenie
(UE) nr 648/2012 (zwane dalej CRR), stanowiqcego podstawg prawn q na dzien sporzqdzenia niniejszej

informacji, tj. na 31 grudnia 2019r.
2. Bank informuje, te niniejszy dokument obejmuje cafe zakres ujawnianych informacji, okreSlonych w CzgSci

Osmej Rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 CRR.
Ujawnienia informacji w innych dokumentach przez Bank wynika z art. 434 ust. 2 CRR.

I. Informacje ogolne

1. Express Bank Spotdzielczy w Rzeszowie, z siedzibq 35-111 Rzeszow ul. Rejtana 49/11b, wpisany jest do Krajowego
Rejestru Sqdowego przez Sqd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego,
pod numerem 0000033279, NIP: 813-02-68-952, REGON: 000914757.

2. Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, ktorego glownym celem jest zapewnianie plynnoki
I wyptacalnoSci.

3. Z uczestnictwa w Systemie wynikajq korzySci — migdzy innymi dostgp do rodkow pomocowych w sytuacjach
zagrotenia plynnoki lub wyplacalnoki, oraz obowiqzki, do ktorych nalety mm. stosowanie systemu timitów
ustalonych w Systemie oraz poddawanie sig dzialaniom prewencyjnym podejmowanym przez jednostkg zarzqdzajqcq
Systemem.

4. Bank na dzien 31.12.2019 roku nie posiadat udziatOw w podmiotach zaletnych nie objqtych konsolidacjq

5. W 2019 roku Bank prowadzit dzialalnok w ramach jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w n/w
placowkach:
1) Centrala w Rzeszowie, ulica Rejtana 49/11b,
2) Oddziat w Krasnem, Krasne 121,
3) I Oddzial w Rzeszowie, ulica Rejtana 49/11b,
4) II Oddziat w Rzeszowie, ulica Marszalkowska 15,
5) Ill Oddzial w Rzeszowie, ulica Krakowska 12b/3,

W 2019 roku, w strukturze organizacyjnej zaszla zmiana — z dniem 1.07.2019 r. potqczone zostaty 2
Oddzialy w Rzeszowie — II/0 i III/0 w wyniku czego zamknigta zostala placowka przy ul. Marszalkowskiej
15. Potqczone Oddzialy uzyskaty oznaczenie „II Oddzial w Rzeszowie" na ul. Krakowskiej 12b/4.

II. Cele i strategie w zakresie zarzqdzania ryzykiem (CRR art. 435)

1. Zarzqdzanie ryzykiem w Banku odbywa sig zgodnie z dlugofalowq „Strategia zarzqdzania ryzykiem w Express
Banku SpOidzielczym w Rzeszowie" przygotowanq przez Zarzqd i zatwierdzonq przez Radg Nadzorczq Banku.
Jest ona zgodna z zatoteniami strategii dziatania Banku i podlega corocznemu przeglqdowi zarzqdczemu
I weryfikacji. Przeglqd i weryfikacja dokonywana jest rowniet w przypadku wystgpowania znaczqcych zmian
wewnqtrz lub w otoczeniu Banku.

2. Strategia zarzgdzania ryzykiem w Express Banku SpOldzielczym w Rzeszowie jest powiqzana rowniet z innymi
regulacjami o charakterze strategicznym np. Planem finansowym, a take zasadami w zakresie zarzqdzania
ryzykiem.

3. Strategia zarzqdzania ryzykiem zawiera cele definiujqce apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako maksymalny,
akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank mote ponosio.

4. Cele definiujqce apetyt na ryzyko mak charakter wskatnikOw ilokiowych, w tym limitow wewngtrznych, a takte
zatoten dotyczqcych zasad zarzqdzania ryzykiem o charakterze jakokiowym.

5. Informacje dotyczqce art. 435 ust. 1 lit. a -d CRR i obejmukce: strategie i procesy zarzqdzania poszczegolnymi
rodzajami ryzyka; strukturg i organizacjg zarzqdzania ryzykiem, w tym informacje na temat jej uprawnien i statutu,
lub innych rozwiatan w tym wzglgdzie; zakres i rodzaj systemow raportowania i pomiaru ryzyka; zasady polityki
stosowania zabezpieczeri i metod ograniczenia ryzyka oraz strategie i procesy monitorowania skutecznoki
zabezpieczen i metod ograniczenia ryzyka — zawarte sq w Zataczniku nr 1 do niniejszej Informacji. Zatqcznik nr 1
zawiera jednoczekie informacje objgte art. 111a ust. 4 ustawy — Prawo Bankowe.

6. Zatwierdzone przez Zarzqd Banku oSwiadczenie na temat adekwatnoSci ustaleh dotyczqcych zarzqdzania
ryzykiem, dajace pewnok, te stosowane systemy zarzqdzania ryzykiem sq odpowiednie z punktu widzenia
profilu i strategii Banku (art. 435 ust.1 lit. e) stanowi Zatqcznik nr 2 do niniejszej Informacji.



7. Zatwierdzone przez Zarzqd Banku oewiadczenie na temat ogolnego profilu ryzyka zawierakca kluczowe
wska2niki i dane liczbowe, zapewniajqce zewnOrznym zainteresowanym stronom cafoeciowy obraz zarzqdzania
ryzykiem przez Bank, w tym tolerancje na ryzyko okreelone przez Ra4 Nadzorczq stanowi Zalqcznik nr 3 do
niniejszej Informacji.

8. W zakresie systemu zarzqdzania (art. 435 ust 2) Bank informuje, 2e:

1) CzIonkowie Zarzqdu Banku i Rady Nadzorczej Banku nie zajmuja.stanowisk dyrektorskich.
2) Czionkow Zarzqdu powoluje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, dzialajqc wg „Statutu Express

Banku SpOidzielczego w Rzeszowie", biorqc pod uwagq wyniki wstqpnej oceny odpowiednioeci obejmuj4cej
proces weryfikacji reputacji, uczciwoki, etycznoki, wiedzy, umiektnoeci i doewiadczenia kandydata. Oceny
nastwczej odpowiednioeci CzionkOw Zarzqdu dokonuje Rada Nadzorcza, zgodnie z „Politykq odpowiednio,§ci
kandydatOw na czionkOw Zarzqdu, czionkow Zarzqdu oraz Zarzqdu w Express Banku SpOidzielczym
w Rzeszowie".

3) Czionkow Rady Nadzorczej wybiera Zebranie Przedstawicieli zgodnie ze „Statutem Express Banku
SpOidzielczego w Rzeszowie" oraz „Politykq odpowiednic&i kandydatOw na czionkOw Rady Nadzorczej,
czionkOw Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Express Banku Spoidzielczym w Rzeszowie",biorqc pod
uwap wyniki wstqpnej oceny odpowiednioeci obejmujqcej proces weryfikacji reputacji, uczciwoeci,
etycznoeci, wiedzy, umiejOnoeci i doewiadczenia kandydata. Zebranie Przedstawicieli dokonuje r6wnie2
oceny nastwczej w trakcie pelnienia funkcji.

4) Bank, z uwagi na skal dziatalnoki nie stosuje strategii zro2nicowania w zakresie wyboru cztonkow Zarzqdu.
5) Bank z uwagi na skalQ dzialania nie tworzy Komitetu ds. ryzyka.
6) W ramach Rady Nadzorczej Banku dziala Komitet Audytu, powolany w dniu 6 lipca 2018 roku, ktOry wspiera

dzialania Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdawczoki finansowej i systemu kontroli wewnOrznej oraz
systemu zarzgdzania ryzykiem.

7) Przeplyw informacji dotyczqcej ryzyka kierowanej do Zarz4du oraz Rady Nadzorczej w Banku jest
sformalizowany i objOy „Instrukcjg sporzqdzania informacji zarzqdczej w Express Banku SpOldzielczym
w Rzeszowie" definiujqc4: czstotliwoe6, zakres, odbiorcow i terminy sporzqdzania raportow i sprawozdan
dotyczqcych ryzyka. Systemem informacji zarz4dczej sq objqte wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez
Bank za istotne. Zakres i czstotliwoeo raportowania jest dostosowana do skali naraZenia na ryzyko, a takle
zmiennoki ryzyka zapewniajqc moZliwoe6 podejmowania decyzji, oraz odpowiedniej reakcji w przypadku
zmiany ekspozycji na ryzyko.

Fundusze wlasne (CRR art. 437)
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Podstawowe informacje dotyczace cilownych cech wszystkich pozycji i sktadnikow funduszy wlasnych.

Skumulowane inne calkowite dochody (i pozostate kapitaly rezerwowe)

Na w/w pozycje skfadajq sie:
1) Kapitaf rezerwowy, kt6ry obejmuje fundusz zasobowy w kwocie 11.330 tys. z1 (tworzony z podzialu zysku

netto) i wpisowego czfonkow, oraz fundusz rezerwowy w kwocie 55 tys. z1 - tworzony z podzialu zysku netto,

2) Skumulowane inne cafkowite dochody dot. funduszu z aktualizacji wyceny majqtku trwalego w wys. 40 tys. zl.

• Kwota kwalifikukcych sic pozycji o ktenych mowa w art. 484 ust. 3 przeznaczone do wycofania z kapitalu
podstawowego Tier I
Pozycja dotyczy funduszu udzialowego wykazywanego w ramach korekt okresu przejSciowego tj. wartoki
zadeklarowanych i wpfaconych udzialow czlonkowskich do dnia 31.12.2011r., pomniejszonej o wszystkie wyplaty,
ktore mialy miejsce w latach 2012 — 2015, zamortyzowanej 020% w roku 2014 oraz po 10% od 2015r.

• Dodatkowe odliczenia z tytulu rezerw — kwota ujemna
Pozycja dotyczy odliczenia z tytufu nieuznanych rezerw oraz odpis6w w sytuacji kiedy w wartoki ekspozycji

uwzgledniane sq wszystkie rezerwy i odpisy dotyczqce odsetek.

• Wartaci niematerialne i prawne (po odliczeniu powigzanej rezerwy z tytulu odroczonego podatku
dochodowego)— kwota ujemna
Pozycja dotyczy wartoSci netto Wartoki niematerialnych i prawnych, pomniejszajacej kapital podstawowy Tier I.

IV. Wymogi  kapi talowe (CRR art. 438)

Metoda szacowania kapitatu wewnctrznego oraz przyjqty przez Bank poziom adekwatnaci kapitalowej

1. Bank dokonuje agregacji wymogow kapitalowych na poszczegolne rodzaje ryzyka uznane za istotne w oparciu
o metode minimainego wymogu kapitalowego.

2. Poziomem wyjkiowym dla ustalenia kapitalu wewnetrznego jest wyliczony regulacyjny wymog kapitalowy.

3. Bank wyznacza regulacyjny wymog kapitalowy dla ryzyka:
a) kredytowego, w oparciu o metode standardowq,
b) operacyjnego, w oparciu o metode wska2nika bazowego,
c) walutowego, w oparciu o metode de minimis.

4. Przy obliczaniu dodatkowych wymogow kapitalowych na poszczegolne rodzaje ryzyka uznane za istotne
przyjmuje sie nastepujace zalo2enia:
1) kapital wewnetrzny na poszczegolne rodzaje ryzyka obliczany jest jako koszt lub utracony przychod (za

wyjqtkiem ryzyka koncentracji i ryzyka operacyjnego), ktOry mo2e sie pojaw16 w wyniku zaistnienia sytuacji
nieoczekiwanej;

2) koszt lub utracony przych6d, o ktOiym mowa w pkt 1, obliczany jest na podstawie testow warunkow skrajnych,
ktore Bank pizeprowadza dla poszczegolnych rodzajow ryzyka uznanych za istotne;

3) czeS6 lub cafok kwoty, o ktorej mowa w pkt 2, Bank mo2e zabezpieczy6 z wyniku finansowego
zaplanowanego na dany rok obrotowy;

4) poziom akceptowalnej straty lub utraconego przychodu (tzw. wska2nik wra2liwoki) Bank wyznacza raz do
roku (jako procent funduszy wfasnych Banku;
dodatkowym wymogiem kapitalowym dla poszczegolnych rodzajOw ryzyka (za wyjqtkiem ryzyka koncentracji
I ryzyka operacyjnego) jest kwota, o jakq koszt lub utracony przychod przekroczy akceptowalny poziom
ryzyka, o ktorym mowa w pkt 4.

5. Wyznaczajqc wymagany poziom kapitalu wewnetrznego, z wykorzystaniem w/w metod, Bank:
1) ocenia czy regulacyjny wymog kapitalowy w pelni pokrywa ryzyko kredytowe, operacyjne i walutowe i je2eli

jest to konieczne, to zgodnie z obowiqzujapymi w Banku Zasadami szacowania kapitalu wewnetrznego,
oblicza dodatkowy wymog kapitalowy na te ryzyka;

2) szacuje wymogi kapitalowe na pozostale, istotne rodzaje ryzyka nie objete wyznaczaniem regulacyjnych
wymogow kapitalowych;

3) wyznacza zagregowany kapital wewngtrzny, stanowiqcy sum wymogow, o ktarych mowa w pkt 112.

6. Celem strategicznym Banku w zakresie poziomu adekwatnoSci kapitalowej jest utrzymywanie relacji kapitafu
wewnetrznego w stosunku do funduszy wfasnych na maksymalnym poziomie 70%.
Na date informacji relacja wynosila 50%.

7. W 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego nie nalo2yla na Bank obowiqzku utrzymywania dodatkowych
wymog6w kapitafowych.



Regulacyjny wymog kapitalowy na ryzyko kredytowe w podziale na kategorie ekspozycji

PoniZsza tabela przedstawia kwoty stanowiqce 8% ekspozycji waZonej ryzykiem dla ka±dej z klas ekspozycji.

Kategoria VVartoSe aktywow
waionych ryzykiem

Wymog kapitalowy
w tys. zi

ekspozycje wobec rzgdOw centralnych lub ban kOw centralnych 455 36

ekspozycje wobec samorzqdOw regionalnych lub wfadz lokalnych --- ---

ekspozycje wobec podmiot6w sektora publicznego --- ---

ekspozycje wobec instytucji 548 44

ekspozycje wobec przedsOiorstw 4.402
_

352

ekspozycje detaliczne
_

18.020 1.442

ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomo§ciach 16.725 1.338

ekspozycje, ktOrych dotyczy niewykonanie zobowigzania 172 14

ekspozycje kapitalowe 1.234 99

inne ekspozycje 2.446 196

Razem regulacyjny wymOg kapitatowy na ryzyko kredytowe 3 521

Kapitat regulacyjny i kapitat wewnqtrzny z tyt. poszczegolnych ryzyk wg stanu na 31.12.2019 roku

WewnWzny
Alokacja kapitalu wg

Atoka* clociatKowegt)
Rodzaj ryzyka wymog

wyntagan cit 1ai Natal
kapi(alo wg vomaqan

kapitatowy dla Napa 0

RyzyKa kredytowe 4 322 3 521 Kid

Ryzyko rynkowe 0 0 91

Ryzyko operacyjne 537 537 01

Ryzyko koncentracji zaangaiowant wtym: 0 x 0
................

k.c.0,..wiareg;d10$412yenrazingrazoiran
,

X 0... . . . . .
iaraCealth41 lli 2% Sart! 's: -.1.3.TgosMarczy 0 X C,..............................
lorkr,:taraAii vt -3.3 sarri roJzaj zabespeczenda X 0

...........................
Ryzyko stopy procentowej w ksiOze bankowej 869 x 869
...............................................
Ryzyko piynnoici 0 x 0,
.................................................
Ryzyko kapitalowe 0 x 01

Kapitat regulacyjny 4 058

Kapitat wewnqtrzny 5 728

VispOlczynnik wyptacainoici 22,45

.litilevinctrzny wspOlczynnik wyptacalnoici 15,91

V. Ekspozycja na ryzyko kontrahenta (CRR art. 439)
Nie dotyczy. Bank nie posiada portfela handlowego.

VI. Bufory kapitalowe (CRR art. 440)
Na podstawie art. 83 oraz art. 96 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostroZnoSciowym nad systemem
finansowym i zarzqdzaniu kryzysowym w systemie finansowym od dnia 1 stycznia 2016 r. wskaZnik bufora
antycyklicznego wynosi 0% dla ekspozycji kredytowych na terytorium RP. WskaZnik w tej wysokoSci obowiqzuje do
czasu zmiany jego poziomu przez Ministra FinansOw w drodze rozporzqdzenia.
Na dat sporzqdzania informacji wym6g w zakresie specyficznego dla Banu bufora antycyklicznego nie wystqpil.



VII. Wska±niki globalnego znaczenia systemowego (CRR art. 441)
Nie dotyczy. Bank nie jest bankiem istotnym systemowo.

VIII. Ryzyko kredytowe (CRR art. 442)

1. Definicja dla nalethoSci: nieobstugiwanych i restrukturyzowanych oraz przeterminowanych i
zagrotonych, podejtcia w zakresie korekt warto§ci i rezerw celowychlodpisOw dotyczqcych odsetek, w
tym rownie2 rezerwy na ryzyko.

Ekspozycje nieobslugiwane i restrukturyzowane sq zdefiniowane w Rozporzqdzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr
680/2014 z dnia 16.04.2014 r. ustanawiajqcym wykonawcze standardy techniczne dot. sprawozdawczoki
nadzorczej instytucji zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (dalej:
RozporzOzenie 680/2014).
Zgodnie z Zalgcznikiem V do Rozporzqdzenia 680/2014, za ekspozycje nieobslugiwane uznaje sie ekspozycje, ktore
spelniajqdowolne z poniZszych kryteriow:
• przeterminowanie istotnych ekspozycji o ponad 90 dni,
^ mate prawdopodobienstwo wywigzania sie w caloki przez diuZnika ze swoich zobowiqzan kredytowych bez

koniecznoki realizacji zabezpieczenia, niezaleZnie od istnienia przeterminowanych kwot lub liczby dni
przeterminowania.

Jednoczenie ekspozycje, w odniesieniu do ktorych uznaje sie, 2e mialo miejsce niewykonanie zobowiazania
zgodnie z art. 178 CRR, oraz ekspozycje, w odniesieniu do ktorych stwierdzono utrate wartoki zgodnie z majqcymi
zastosowanie standardami rachunkowoki, zawsze uznaje sie za ekspozycje nieobslugiwane. W praktyce za
ekspozycje nieobslugiwane Bank uznaje ekspozycje zagroZone.

NaleZnokiami zagroZonymi sq ekspozycje kredytowe zaliczone do kategorii poniZej standardu, wqtpliwej straconej
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Finansow w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiqzane
z dziatalnoSciq bankOw.

Bank tworzy rezerwy celowe na ekspozycje zagro2one oraz odpisy na odsetki od tych ekspozycji w wysokoki:
- 20% w zakresie ekspozycji w kategorii poniZej standardu,
- 50% w zakresie ekspozycji w kategorii wqtpliwej,

100% w zakresie ekspozycji w kategorii straconej,
po uwzglednieniu pomniejszen podstawy naliczania rezerw i odpisOw.

Bank nie tworzy rezerwy na ryzyko ogOlne.

2. Ekspozycje kredytowe wg wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzien 31.12.2019 roku, bez
uwzglednienia skutkOw ograniczania ryzyka kredytowego oraz redniq kwote ekspozycji w okresie od
31.12.2018r. do 31.12.2019 roku w podziale na klasy przedstawia poniZsze zestawienie.

Lp. WyszczegOlnien ie

Stan na dzieri
31.12.2019r.

w tys. zi

S red n ia kwota
w okresie od 31.12.2018r.

do 31.12.2019 r.

. ekspozycje wobec rzadow centralnych lub bankOw centralnych 817 2.223

2. ekspozycje wobec samorz406w regionalnych lub wladz lokalnych 416
. ekspozycje wobec podmiot6w sektora publicznego 407

4. ekspozycje wobec instytucji 97.513 94.836

5. ekspozycje wobec przedsOiorstw 7.120 10.669

6. ekspozycje detaliczne 25.512 22.046

7. ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomokiach 27.930 22.298

8. ekspozycje, kt6rych dotyczy niewykonanie zobowiazania 115 136

9. ekspozycje kapitalowe 1.234 1.227

10. inne ekspozycje 5.565 6.191

RAZEM 165.806 160.449

3. Rozklad geograficzny ekspozycji w podziale na obszary wane pod wzgledem istotnym kategorii ekspozycji wraz
z dodatkowymi szczegolowymi podzialami w stosownych przypadkach — nie dotyczy.



Bank prowadzi dzialalnok lokalnie i nie zachodzi potrzeba badania zaanga2owania w poszczegolne gminy, bad2
powiaty i wojewodztwa.

4. Rozklad ekspozycji w zale2noki od bran2y lub typu kontrahenta z podziatem na kategorie ekspozycji

a) Struktura zaangaZowania Banku wobec sektora finansowego

Lp. Typ kontrahenta Warto§a w tys. z1
1. Banki 98.339

Nale2noki normalne 98.339
Nale2noki pod obserwacja

---
Nale2noki zagro2one

2. Pozostale instytucje poSrednictwa finansowego ---
3. Pomocnicze instytucje finansowe ---
4. Instytucje ubezpieczeniowe ---

Razem zaangaiowanie w sektorze finansowym 98.339

b) Struktura zaanga2.owania Banku wobec sektora niefinansowego:

Lp. Typ kontrahenta Viartoie bilans. VA' tys. :-..I

Prz,&cisithiarsty.o.a. i spolki panstwowe .

PrzeOsiO)iorstwa i spolld prywatne oraz spolthielnie 10
N.zr.c.,z..-c,1110.tret- •":. 1.0 455
Nalelrithai pod cibnujeL.................................................................................................................................................................. 452
P.Ialartoki zbIrraZcire 59

Przeillsitbiairey i nrlywiil ua I n i 11 60?
1,1.74,....Zrta-.'ci foDrmaine 11 412
1 2rokil:al obserunoi-q A4Cii
N.51.z..Z.15,-.6ai z5patome ....„,

.
0.3oby prywatne 31 613

Nalezeth6 norre.a.re 31 52.1
Na4elno.46 pod obrk,nriacA 152
Nalellithcli zapaket,.. Ci

Rolaiev infiywkittaini 136

l',411fantrALAtli orkrfiralme, ,.-
Nalf....zr,thr.iipDal, ir.olfairAN.N.J71, .

N a r i 25glivAr.kr.e. .

n-itiita-cj.t, nit-ILI-All,trpyjne .d2.1atajaxe na rzeez gespodarstw riornow0:11 -

RilatM za aNJ Li.°wan ie w sehtorze niefi n an s.ovrylu 54 4 0 3

C) Struktura zaanga2owania Banku wobec sektora bud2etowego - zaanga2owanie wobec sektora bud2atowego
na dzien 31.12.2019r. wynosilo 0 tys. zi.

d) Struktura zaanga2owania Banku w poszczegolnych bran2ach ( wg wartoSci nominalnej):

Lp Bran& IlVartoSa w tys. zt

1. Handel hurtowy i detaliczny 7.866
NaleZnoSci normalne 7.021
NaleZnoScipodobserwacjg 24

Nale2noSci zagroZone 70

Zobowiqzania pozabilansowe _ 751

2. Budownictwo 3.194
NaleZnoki normalne 2.677

Nale2noki pod obserwack 79

Nale2noSoi zagroZone ----

Zobowiqzania pozabilansowe 438

3. Transport, gospodarka magazynowa ilqcznoSd 3.172
NaleZnoki normalne 2.915
Nale2no§ci podobserwacj4 142
Nale2noki zagro2one
Zobowiazania pozabilansowe 115

4. Obsluga nieruchomoSci 2.198
Nale2no§ci normalne 1.883
Nale2no§ci podobserwacja 313



Nale2no§ci zagro2one ---
Zobowiazania pozabilansowe 2

5. Informacja i komunikacja 2.014

Nale2noki normalne 1.700

Nale2noSci pod obserwacjq ---
Nale2noSci zagroZone ---
Zobowiazania pozabilansowe 314

6. Przetw6rstwo przemyslowe 1.843

Nale2noki normalne 1.384

Nale2noki pod obserwacjq 58

Nale2no§ci zagro2one ----
Zobowiqzania pozabilansowe 401 _

7. Usfugi i dzialalnod niesklasyfikow ana pow yiej 5.873

NaleZnoki normalne 4.554

Nale2noSci pod obserwacjq ---
Nale2noSci zagro2one 59

Zobowiqzania pozabilansowe 1.260

Razem zaangaiowanie w sektorze niefinansowym 26.160

5. Struktura ekspozycji kredytowych wg terminow zapadalnoki (warto§6 nominalna);
_

Termin zapadalnoki Wartote w tys. zi

- do 1 miesigca 731

- od 1miesigca do 3 miesiqcy 1.056

- od 3 miesigcy do 6 miesigcy 2.064

- od 6 miesigcy do Ito/cu 3.636

- od 1 roku do 3/at 11.576

- od 3 lat do 5 /at 8.233

-od 5 /at do 10 lat 13.560

-od 10/at do 20 /at 11.874

- powy2ej 20 /at 2.347

Razem 55.077

6. Wartok ekspozycji zagro2onych i przeterminowanych wedlug podmiotow w wartoSci nominalnej.
wtvs. zi

Wyszczegalnienie Ekspozycje
zagratone

Ekspozycje
przeterminowane

PrzedsiQbiorstwa i spOlki prywatne i spOldzielnie 67 56

Rolnicy indywidualni -- --

Przedsic.biorcy indywidualni 63 20

Osoby prywatne 62 75

lnstytucje niekomercyjne -- --

Razem 192 151

7. Zmiany stanu korekt i rezerw/odpisow z tyt. ekspozycji zagro2onych wraz z saldem poczqtkowym i koncowym:
wtvs. zt

Kategoria Said° poczqtkowe Saldo koncowe
Rezerwy celowe Odpisy na odsetki Rezerwy celowe Odpisy na odsetki

Poniiej standardu --- --- ---

1/114tpliwe 17,3 0,2 8,9 0,1

Stracone 40,3 75,3 72,0 58,6



8. Jakok kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych:

Skumulowana utrata wartoSci,
skumulowane ujemne zmiany

Zabezpieczenia rzeczowe lub
Wart°So bilansowa brutto lkwota wartoSci godziwej z tytulu

gwarancje finansowe otrzymane
nominalna ekspozycji ryzyka kredytowego i rezerw

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W tym zabezpieczenie i -Nieobslugiwane ekspozycje

restrukturyzowane _.. ..._. . gwarancje finansowe
N
o ,,,0.

= m ' F) ' .2

. .
. . >, =

c . .
otrzymane z powodu

.12 2
cct:c f ,

..; .8 •E •E' ,>,, P..
E C.,- , 2 m 0 -5 -6

>-•
i i.'  2•E0 a a...

. r.,, 0
-s,) a '',

Meobstugiwanych
ekspozycji, wobec

3 2
_. o c'Z' 2- co 13

Z' 8 '  - '  . §  -,c  1-i)'• -t
3 c '  •E .

= co a
-6 1, :.-,.
-0 2

7,-,  (0  =_c2 -14,
2 E

ktorych zastosowano
g To' •- ' ") c . -c E _.

:1-'' 48
o t i.

2
cn
2

Srodki

o - -0 restrukturyzacyjne

1 Kredyty i zaliczki 411 54 54 14 388
2 Banki centralne
3 lnstytucje rzqclowe
4 Instytucje kredytowe -

5 Inne instytucje finansowe

6 Przedsiebiorstwa 406 9
___ _

niefinansowe

7 Gospodarstwa domowe 5 54 54 5 388
—

8 Mine pap iery wartokiowe

9 Udzielone zobowiqzania do
-

udzielenia poiyczki

10 Lkcznie 411 54 54 14 388

9. Jako§d kredytowa ekspozycji obslugiwanych i nieobslugiwanych w podziale wedlug liczby dni
przeterminowania:

Wartota bilansowa brutto/kwota nominalna
Ekspozyc e obslu • iwane Eks•oz c e nieobslueiwane

= VI A
Male

A A A A A

=  = prawdopodobienst . •E- c. _. w
i ' ->.o '

. - 3 . 3 g wo splaty 2 - 0
2

2  2
-

2 17•3
7,-,

7.
FS 7,

(2' i.0 ,,,,2 ti •T• •
'8 Z• ,T,

g -2 ' -g 2 - ekspozycji
nieprzeterminowan

. 2  -
-,E: Y_.!

a

2 vi
'.- •E
.- ,:,

2 vi
.ff --.
L-  e

•E 'EN,
a> ''..1

2 -,..E vi 2 1,-d
.t" R:

.1ti.- .'-) ,

-
ych albo 2 -0

c) 2
2 2

--
2 ,.._
`)

v. 0
g  . -

.:',-.,i ,,, lEr
6,

E '..zU -g
i-,-1.-.  = N1 E. ,:t....'

przeterminowanyc ... ci. c, CI- CL
h 5.90 dni

Kred 1 zaliczki 152.713 152.536 177 264 23 55 64 64 58
2 Banki centralne
3 Inst tuce rz dowe
4 lnst uce kred owe 98.098 98.098

Inne instytucje 241 241
finansowe
Przedsiebiorstwa 10.921 10.921 78 18 18 42
niefinansowe
wt m A8P 10.921 10.921 78 18 18 42
Gospodarstwa 43.453 43.276 177 186 5 55 46 22 58
domowe
Mine papiery 419 419

I I

wartoSciowe
10 Banki centralne
11 Instytucje rzadowe
12 lnstytucje kredytowe 419 419

Inne instytucje
finansowe
Przedsiqbiorstwa
niefinansowe —

15 Ekspozycje
ozabilansowe

16 Banki centralne
17 Instytucje rzadowe

I18 lnst tuce kred towe
19 Inne instytucje

_ _ _ _ finansowe
20 PrzedsiQbiorstwa UNniefinansowe
21 Gospodarstwa

domowe

22 Lkcznie 153.132 152.955 177 264 23 55 64 64 58



10.Ekspozycje obslugiwane i nieobslugiwane oraz zwiqzane z nimi rezerwy:

Sktunulowana utrata wartoSci, skumulowane ujemne Otrzymane

Illlarto bilansowa bruttolkwota nominalna§d zmiany wartoSci godziwej z tytulu ryzyka kredytowego i
cl,

zabezpieczenie i

rezerw '2 gwarancje
c.
I !Q. finansowe

- - - - - — Ekspozycje
-0 a,0
. .  0

Ekspozycje nieobslugiwane — . 75
cc, qn :i-j• :,. .k ,

Ekspozycj15e Ekspozycje obslugiwane — skumulowana utrata
wartoSci, skumulowane

O ,9. r,'
L-. 51 3

obstugiwane nieobslugiwane
skumulowana utrata

ujemne zmiany wartoki
E... . .

2 'Eh

. . .5,.
2. 17;wartoSci i rezerwy w 2 -8godziwej z powodu ryzyka .9 . .9z- ...

kredytowego i rezerw _
Wtym Wtym Wtym Wtym Wtym Wtym Wtym Wtym
etap1 etap2 etap2 etap3 etap1 etap2 etap2 etap3

1 Kredyty i zaliczki 152 713 264 95 140

2 — Banki centralne
3 Instytucje rzadowe

_____
4 Instytucje kredytowe 98.098_
5 Inne instytucje 241

finansowe
8 Przedsigbiorstwa 10.921 78 2 9

niefinansowe
7 Wfym MSP 10.921 78 2 9

8 Gospodarstwa 43.453 186 93 131
domowe

9 — DluZne papiery 419
warto§ciowe

10 Banki cent ralne —
11 Instytucje rzadowe —
'12 Instytucje kredytowe 419
13 Inne instytucje

finansowe
- - -

14 Przedsigbiorstwa
niefinansowe __

I 5 Ekspozycje 6.273

_._ bilpoza ansowe
16 Banki centralne ____

17 lnstytucje rzadowe
18 lnstytucje kredytowe

_ _  _ _

19 Inne instytucje
_

_
finansowe

20 Przedsiebiorstwa
niefinansowe

21 Gospodarstwa
domowe

22 Lacznie 159.405 264 95 140

11.Techniki ograniczania ryzyka kredytowego

Techniki redukcji ryzyka kredytowego Bank stosuje w zakresie:
1) tworzenia rezerw celowych i odpis6w na odsetki — w zakresie pomniejszania podstawy ich naliczania:

Rodzaj zabezpieczenia

Hipoteka na nieruchomoki

Wartog6 ekspozycji kredytowych (bilansowa brutto) dla ktOrych Bank
stosuje pomniejszenie podstawy naliczania rezerw celowych w tys. zl

630

Zastatilt rejestrowy 226

IX. Aktywa obciRione/nieobciqkone (CRR art 443)

Formularz A - Aktywa

warto§o
bilansowa WarbA6 godziwa Wartogo bilansowa WarbAo godziwa

aktywOw aktywOw aktywOw wolnych aktywOw wolnych

obci ion ch obcigionych ad obckieti ad obcigieri

010 040 060 090

1 010 Aktywa Banku --- 159.583



030 lnstrumenty udzialowe 814

040 419DluZne papiery wartoSciowe

120 lnne aktywa 158.350

Formularz B - Zabezpieczenia otrzymane

WartoSo godziwa obciqionych
zabezpieczeri otrzymanych lub

wyemitowanych wiasnych druinych
papierOw wartociowych

WartoS6 godziwa zabezpieczeh
otrzymanych lub wyemitowanych wiasnych

diuinych papieraw wark&iowych
dostepnych dla celOw obciqienia

010 I 040

130 Zabezpieczenia otrzymane przez Bank

150 Instrumenty udzialowe

160 Diu2ne papiery wartoSciowe

230 Inne zabezpieczenia otrzymane

240
Wyemitowane wfasne diu2ne papiery wartoSciowe
inne n12 obligacje zabezpieczone lub papiery typu ABS

Formularz C - Aktywa obciaZonelzabezpieczenia otrzymane i powiazane zobowiwnia

Odpowiadajgce zobowigzania,
zobowiqzania warunkowe i udzielone

poiyczki papierew wartoSciowych

010

Aktywa, zabezpieczenia otrzymane
i wyemitowane wiasne dlu±ne papiery

wartoS'ciowe inne ni2 obciqione obligacje
zabezpieczone i papiery typu ABS

030

010 WartoSO bilansowa wybranych zobowigzab finans.

Formularz C - Informacje o istotnoSci obciaZeri jeSli uznano za istotne

X. Korzystanie z ocen zewngtrznych instytucji oceny wiarygodnoSci kredytowej (ECAI) (CRR art. 444)

Bank wykorzystuje oceny zewntrznych instytucji oceny wiarygodnoki kredytowej ECAI na potrzeby wyznaczania
aktywaw waonych ryzykiem, dla nastQpujgcych ekspozycji wobec:
1) instytucji - je2eli rezydualny termin ekspozycji jest diu2szy ni2 3 miesiqce,
2) samorz4d6w regionalnych lub wiadz lokalnych - je2eli ekspozycja nie jest denominowana lub finansowana w

walucie krajowej,
3) podmiot6w sektora publicznego - je2eli pierwotny termin zapadalnoki ekspozycji jest diu2szy ni2 3 miesigce,
ktorym to kategoriom przypisywana jest waga ryzyka odpowiadajqca stopniu jakoki kredytowej rzqdu polskiego.

Bank korzysta z ocen jakoki kredytowej nadanych przez ECAI:
1) Fitch Ratings;
2) Moody's Investors Service;
3) Standard and Poor's Ratings Services.

Je2eli nadane oceny odpowiadajg r6Znym wagom ryzyka w6wczas Bank uwzglQdnia t ocen, kt6rej odpowiada
wy2sza waga ryzyka.
Je2eli dostQpne sq wicej ni2 dwie oceny kredytowe sporzqdzone przez wyznaczone ECAI dla danej pozycji z
ratingiem, w6wczas uwzglOnia si te dwie sporod nich, z ktorymi wig2g siQ najni2 sze wagi ryzyka, z zastrze2eniem
2e: je2eli dwie najni2sze wagi ryzyka r62niqsi od siebie, przypisuje si wyszq z nich;
Bank uzale2nia przyznanie wagi ryzyka od stopnia jakoki kredytowej, ktory przypisano rzadowi polskiemu wg
nastQpuja_cej tabeli:

Stopieh jakoSci kredytowej rzadu polskiego 1 2 3 4 5 6

Waga ryzyka ekspozycji 20% 50% 100% 100% 100% 150%

Bank uzale2nia stopien jakoki kredytowej od oceny wiarygodnoki kredytowej w nastwujqcy spos6b:

Stopien Ocena wiarygodnoSci kredytowej
jakoki

kredytowej Fitch Ratings Moody's Investors Service
Standard and Poor's Ratings

Services

1 AAA do AA Aaa do Aa AAA do AA

2 A A A

3 BBB Baa BBB

4 BB Ba BB

5 B B B

6 CCC i poniZej Caa i poniZej CCC i poniZej



Lqczna kwota ekspozycji kredytowych, w podziale na poszczegolne stopnie jakoki kredytowej przedstawia si
nastwujqco:

Stopieti jakoSci kredytowej
1

WartoSe ekspozycji (w tys. zi)

2
3
4
5
6

XI. Ryzyko rynkowe (CRR art. 445)

L.p. Rodzaj wymogu Wymog kapitalowy

1, Wyrnog zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b. nie dotyczy

2. Wyrnog zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c. — ryzyko walutowe 0,00

XII. Ryzyko operacyjne (CRR art. 446)

VVymbg kapitafowy z tytufu ryzyka operacyjnego wyliczany jest metok podstawowego wska2nika (BIA) i na dzien
31.12.2019 r. wynosil 537 tys. zl.

W 2019 roku nie stwierdzono istotnego zdarzenia ryzyka operacyjnego, rozumianego jako zdarzenie w wyniku
ktbrego powstafa strata powy2ej 10.000 zl.

Straty brutto z tytufu ryzyka operacyjnego, zarejestrowane w 2019 r., w podziale na rodzaj i kategorie, przedstawia
poniZsza tabela (w tys.0,00 z1):

Ror.1.-Nje  P iz*

1. Oszustwo wewnetrzne

Kategorie ryzyka
[Suma  st r a t i

brutto

1. Dzialaria nieuprawrione -
2. KradzieZ i oszustwo -

2. Oszustwo zewnetrzne
1. Kradziel i oszustwo -
2.Bezpieczeirstwo s ernavr. -

3. Zasady dotyczace zatrudnienia oraz
bezpieczenstwo w miejacu pracy

1. Siosunki pracownrcze -
2.Bezireczetistrro rodowesica pracy -
3. Porta* i dystaymenacja -

4. Miens', produkty i praktyti operacyjne

1. Cbsiuga itherkw, triawrianie Wfwmacji o 1drentach, zotowilzaria - .
2. Niewlariciwe paktyki liznescrwe lub rynkawe -
3. Wady produldOw -
4.Klasytkacja Malta i ekspozycje -
5. USIUni doadcze -

5. Szkody zwiagane z aktywami rzeczowymi 1.K1gskr zywiciowe i line zdarzenta. -

6. lakticenia dzialalnoici banku i awarie systernow 1.3ywerny 5,69

1. Viptowadzane do sysienw, wykonywarie, rozlizeetie i obsluga
2. Mcnorgowaniei sprawozdawczok

7. WykonrNanie  tranaakcji, dcotawa oraz 3. Dolasmentacja dotyczgca gent
zarzadzanie  proceaami ope ratyjnymi 4.Zwzqdzanie rachunkarni (denim

5. Uczesticy prvesow tie bcdqcy klientami barku (np.izby

6. Scrzedavicy i dostawcy

r Razem

4,30

-
-
_.

-

-

9,99

Dziafania zapobiegawcze podejmowane przez Bank w celu uniknicia strat w przyszloki to mm.:
1) transfer ryzyka poprzez ubezpieczenia mienia i wartoki pieniOnych,
2) modyfikowanie wewntrznych aktbw normatywnych w aspekcie redukowania ryzyka operacyjnego do poziomu

akceptowanego,
3) wzmocnienie mechanizmow kontroli funkcjonalnej w obszarze poprawnoki pracy w systemie ewidencyjno-

ksiwowym (np. kontrola „na druga r*"),
4) sprzeda2 klientom bankowoki elektronicznej, ktora zmniejsza obciq_Zenie pracownikbw z tytulu popelnianych

bfOow operacji bankowych,
5) bie24ce przeglqdy, serwis i konserwacje sprzOu i urzqdzen (np. systembw alarmowych, przeciwpo2arowych,

monitoringu, bankomatbw);
6) ochrona przed dostpem osbb nieuprawnionych — system autoryzacji, szyfrowania, kodowania,
7) szkolenie pracownikow majqce na celu prawidfowe wykonywanie operacji, a take u§wiadomienie istnienia

i sposobow zapobiegania wystwowaniu ryzyka,
8) monitorowanie zdarzen ryzyka operacyjnego, gromadzenie informacji dotyczqcych ryzyka i ich okresowa analiza,



9) stosowanie odpowiednich procedur dokonywania operacji, a take limitow w zakresie podejmowania decyzji
w celu ograniczenie strat mogacych powsta6 z tytulu bledow popelnianych przez ludzi.

XIII. Ekspozycje kapitalowe nieuwzglcdnione w portfelu handlowym (CRR art. 447)

Podzial ekspozycji ze wzgledu na cel nabycia (zyski kapitalowe, przyczyny strategiczne) wg stanu na dzien
31.12.2019 roku przedstawia ponitsze zestawienie,

wtvs. zi

Lp. Rodzaj ekspozycji Kwota ekspozycji zakupionych
ze wzglgdu na zyski kapitalowe

,

Kwota ekspozycji zakupionych ze
wzglcdu na przykt4strategig

1 Akcje w SGB-Bank S.A. w Poznaniu 773

2 Akcje w BPS S.A. w Warszawie - 40

3 Udzialy Spoldzielnia Mieszkaniowa 1

4 Udziaty Spoldzielczy System Ochrony SGB 1

RAZEM --- 815

Na dzien bilansowy w/w akcje i udzialy zostaly wycenione wedlug ceny nabycia zgodnie z par. 36 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra FinansOw dnia 01.10.2010r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowoki bankow.

XIV. Ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym (CRR art. 448)

Ryzyko stopy procentowej w Banku wynika glownie z niedopasowania termin6w przeszacowania aktywow i pasywow
wratliwych na zmiany stop procentowych oraz niedopasowania tych pozycji ze wzgledu na stopy referencyjne.

W Banku wystepuje nadwytka aktywow nad pasywami wratliwymi na zmiany stop procentowych, ktora wynosi 34%
sumy bilansowej.

Spadek stop procentowych o 200 punktow bazowych obnita wynik odsetkowy Banku o 1.040 tys. zt.

VVzrost stop procentowych o 200 punkt6w bazowych zmienia bilansowa wartok kapitalu 024 tys. zl.

XV. Polityka zmiennych skladnikow wynagrodzen osob zajmujqcych stanowiska kierownicze
(CRR art. 450)

Bank realizujac zapisy Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu
zarzadzania ryzykiem i systemu kontroli wewnetrznej, polityki wynagrodzeh oraz szczegolowego sposoby
szacowania kapitalu wewnetrznego w bankach, wprowadzil „Polityke zmiennych skiadnikOw wynagrodzeh ()sob
zajmujacych stanowiska kierownicze w Express Banku Spoidzielczym w Rzeszowie" zwana dalej „Polityka".
Przez osoby zajmujape stanowiska istotne w Banku (kierownicze), rozumie sie wyfacznie czlonkow Zarzadu,
poniewat po dokonaniu oceny pracownikow dokonanej na podstawie kryteriow jakokiowych i wlakiwych kryteriow
ilokiowych (art. 3 i 4 Rozporzadzenia delegowanego Komisji UE Nr 604/2014 analizy stanowisk istotnych)
— stwierdzono, te dzialalnok zawodowa pozostalych pracownikow nie wywiera istotnego wplywu na profil ryzyka
w Banku.
Rada Nadzorcza omawiala zagadnienia oceny polityki wynagrodzen w 2018 roku jeden raz.

Postanowienia ogOlne

1. VVynagrodzenie °sob zajmujacych stanowiska kierownicze obejmuje:
1) skladniki state — wynagrodzenie zasadnicze okre§lone w umowie o prace, a take jednorazowe odprawy

i rekompensaty z tytutu zakohczenia stosunku pracy lub inne §wiadczenia wynikajace z przepisow
Kodeksu pracy lub „Regulaminu wynagradzania czionkow Zarzadu Express Banku Spoldzielczego w
Rzeszowie", przyslugujace na rawnych warunkach wszystkim pracownikom;

2) skladniki zmienne — premie roczna.
2. VVynagrodzenia przyznawane w Banku maja charakter wylacznie pienietny.

3. State skladniki wynagrodzenia stanowia na tyle duta czek wynagrodzenia, aby motliwe byto prowadzenie
elastycznej polityki zmiennych skladnikOw wynagrodzenia, w tym obnitanie lub nieprzyznawanie zmiennych
skladnik6w wynagrodzenia, przy czym stosunek zmiennych skladnik6w wynagrodzenia do stalych skladnikow
wynagrodzenia nie mote przekracza6 100% w odniesieniu do katclej z os6b zajmujacej stanowisko kierownicze.

4. Laczna wysokok premii rocznej przyznanej osobom zajmujacym stanowiska istotne nie mote ogranicza6
zdolnoki Banku do zwiekszania jego funduszy wiasnych i nie mote by6 wytsza, nit 25% rocznego,
zweryfikowanego przez biegiego rewidenta wyniku finansowego netto Banku za dany rok podlegajacy ocenie.



Zasady oceny efekt6w pracy CztonkOw Zarzadu

1. Podstawq oceny efektbw pracy sq kryteria dotyczqce oceny wynikbw calego Banku, a take ocena indywidualnych
wynikow danego cztonka Zarz4du.

2. Oceny efektow pracy cztonkow Zarzgdu Banku dokonuje Rada Nadzorcza.

3. Ocena ta dokonywane jest po zakonczeniu roku obrachunkowego, nie p62niej ni do konca czerwca roku
nastpukcego po okresie oceny, i obejmuje 3 lata.

4. Ocena efektow pracy cztonkow Zarzqdu obejmuje mm. wska2niki Banku.
Cztonek Zarzqdu ma prawo do premii rocznej, gdy w okresie podlegajqcym ocenie wykonanie planu finansowego
zostato zrealizowane na poziomie:

1) zysku netto nie ni2szym ni 80% zaplanowanego poziomu;
2) zwrotu z aktywow (ROA) nie ni2szym ni 2 80% zaplanowanego poziomu;
3) wska2nika nale2noki zagro2onych — gdy §rednia osiqgniOych wska2nik6w rozumianych jako stosunek

kredytow zagro2onych do ogolu kredytow w portfelu kredytowym nie przekroczyla w okresie oceny 10%.
4) tqcznego wspolczynnika kapitalowego nie ni2szym ni 2 15%, jednak2e przy zachowaniu poziomu

wspolczynnika wymaganego przepisami prawa.
5) wska2nika plynnoki LCR nie ni2szym ni 100%.

5. Rada Nadzorcza dokonuje rownie2 oceny indywidualnej wynikow pracy cztonka Zarzqdu.
Czionek Zarz4du ma prawo do premii rocznej, gdy w okresie podlegajqcym ocenie:

1) dokonano pozytywnej oceny efektOw pracy realizacji zadan cztonka Zarzgdu wynikakcych z zakresu jego
obowiqzkow i odpowiedzialnoki;

2) uzyskat pozytywna ocen kwalifikacji,
3) uzyskal absolutorium z wykonania obowiqzkow za dany rok obrotowy,
4) wyniki kontroli przeprowadzonych w Banku przez podmioty zewnOrzne, w tym audyt wewnOrzny

przeprowadzony przez Spoldzielczy System Ochrony SGB lub kontrola Komisji Nadzoru Finansowego, nie
wykazaly istotnych uchybien w obszarze nadzorowanym przez danego cztonka Zarzgdu.

6. Czionek Zarzqdu uzyskuje pozytywng ocen tylko i wytqcznie w przypadku spelnienia wszystkich przestanek
wskazanych w ust. 4 i 5.

Zasady przyznawania i wyptacania regulaminowej premii rocznej

1. Wysokok premii rocznej nie mo2e stanowie znaczgcej czOci wynagrodzenia cztonka Zarzgdu Banku.

2. Na podstawie przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza podejmuje decyzj w formie uchwaly o przyznaniu premii
rocznej i jej wysokoki dla poszczegolnych cztonkbw Zarzqdu w przypadku oceny pozytywnej.

3. Premia roczna nie jest przyznawana w przypadku:
1) negatywnej oceny pracy cztonka Zarz4u,
2) zagro2enia niespelnienia wymogow ostro2nokiowych; o ktorym mowa w art. 142 ust. 1 Ustawy Prawo

bankowe;
3) zagro2enia upadlokig;
4) gdy czionek Zarzqdu uczestniczyt w dziataniach, ktorych wynikiem byty znacznej straty Banku lub byta

odpowiedzialna za takie dziatania;
5) nie spetnienia odpowiednich standardow dotyczqcych r*jmi bezpiecznego i ostro2nego zarzgdzania

bankiem.

4. Przyznana cztonkowi Zarzgdu premia roczna wypiacana jest jednorazowo w formie pieniOnej, w terminie
30 dni roboczych po pod*iu uchwaly przez Ra4 Nadzorczq.

Zbiorcze informacje iloSciowe na temat wynagrodzeri cztonkow Zarzadu za rok 2019r.

Wyszczegolnienie Warto§a

Cz
ZarzOu

Wynagrodzenie stale w tys. zl 3 4 3 t o n k o w i e

( 3 osoby) Wynagrodzenie zmienne --

Informacja dot. platnoSci z tytulu
rozpoczecia i zakonczenia
zatrudnienia w roku obrotowym

Liczba °sob uzyskujqcych platnoki --

Wartok platnoki --

Najwy2sza platnoS6 na rzecz jednej osoby --

XVI. Ryzyko p lynnoki

Zarzqdzanie ryzykiem plynnoki zostato podzielone na dwa poziomy:



• zarzqdzanie ryzykiem w dzialalnoki operacyjnej, w ramach ktorego:
— Glowny Ksigowy odpowiada za zarzqdzanie plynnokig krotkoterminowq;
— Oddzialy Banku odpowiadajq za gromadzenie depozytow i udzielania kredytow

• zarzgdzanie ryzykiem, w ramach ktorego Stanowisko ds. Analiz, Ryzyk, Kontroli i Zgodnoki odpowiada za
identyfikacj, pomiar, kontrol i sprawozdawanie.

W przyjOych rozwiqzaniach organizacyjnych Banku nie funkcjonuje w Komitet, ktory uczestniczy w zarzqdzaniu
ryzykiem plynnoki.

Glownym Prodlem finansowania dzialalnoki Banku sq depozyty podmiotow niefinansowych, ich lqczna kwota
powinna stanowie co najmniej 80% pasywow ogotem. Bank posiada i aktualizuje w okresach rocznych plan
pozyskiwania i utrzymywania depozytow.
Bank dostosowuje skal dzialania do moPliwoki zapewnienia stabilnego finansowania.
Bank zaklada moPliwok pozyskiwania dodatkowym Prode rodkow z Banku Zrzeszajgcego na zasadach
i w zakresie moPliwoki Banku Zrzeszajqcego;
W sytuacji awaryjnej, dodatkowym Prodlem finansowania mogq bye rodki uzyskane w ramach Minimum
Depozytowego lub Funduszu Pomocowego na zasadach okrelonych w Umowie Systemu Ochrony SGB.

Zarzqdzanie ryzykiem plynnoki w Banku ma charakter skonsolidowany i calokiowy. Oznacza to zarzqdzanie
plynnokiqzlotowq, zarowno w odniesieniu do pozycji bilansowych jak i pozabilansowych we wszystkich horyzontach
czasowych ustalonych przez Bank i obejmuje wszystkie komorki i jednostki organizacyjne Banku.
Funkcje skarbowe i funkcje zarzqdzanie plynnokig sq w peini scentralizowane.

Bank jest czlonkiem Zrzeszenia SGB oraz Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB. W zwiqzku z tym, zarzqdzanie
ryzykiem plynnoki odbywa si zgodnie z zasadami ustalonymi w Zrzeszeniu i Systemie.

Bank Zrzeszajqcy realizuje nastpujqce zadania:
1) prowadzenie rozliczeh pieniOnych Bankow Spoldzielczych,
2) zabezpieczanie Bankow SpOldzielczych przed ryzykiem zwiqzanym z zaktoceniami w realizacji rozliczen

miOzybankowych,
3) zabezpieczanie plynnoki §rOddziennej dla Bank6w Spoldzielczych,
4) prowadzenie rachunkow bie2qcych Bankow Spoldzielczych,
5) udzielanie kredytow w rachunku bie2qcym Bankom Spoldzielczynn zgodnie z regulacjami wewnOrznymi Banku

Zrzeszaj4cego,
6) gromadzenie nadwyPek §rodkow Bankow Spoldzielczych,
7) prowadzenie rachunkow Minimum Depozytowego,
8) utrzymywanie aktywow ptynnych stanowiqcych pokrycie §rodkow Minimum Depozytowego,
9) wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia plynnoki (LCR),
10) po§redniczenie w zakupie przez Banki Spoldzielcze papierow wartokiowych w ramach limitow ustalonych przez

11) przeprowadzanie „zagregowanych" testow warunk6w skrajnych i awaryjnych planow plynnoki,
12) wsparcie Bankow Spoldzielczych w zakresie narzOzi analitycznych sluPqcych pomiarowi ryzyka ptynnoki,

w tym wyznaczanie krzywej krancowego kosztu finansowania.

Jednostka zarzqdzajapa Systemem Ochrony realizuje nastpukce zadania:
1) udzielanie pomocy plynnokiowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Systemie Ochrony,
2) wyznaczanie minimalnego zasobu aktywOw plynnych w Systemie Ochrony (mm. poprzez aktualizacj kwoty

Minimum Depozytowego),
3) ustalanie limitow ryzyka plynnoki w Systemie Ochrony;
4) monitorowanie poziomu plynnoki Uczestnikow na zasadzie indywidualnej i zagregowanej,
5) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku plynnoki pomiOzy Uczestnikami,
6) opracowanie procedur wzorcowych dotyczqcych zarzqdzania ryzykiem plynnoki.

NadwyPki rodkow niewykorzystane na dziatalno§6 kredytowq lub nie przeznaczone przez Bank na zakup innych

aktywow (w tym aktywow plynnych) gromadzi Bank Zrzeszajqcy.
Bank mope w inny sposob zagospodarowae nadwy2k rodkOw tylko za zgodq Banku Zrzeszajqcego.

Na dat sporzqdzania niniejszej informacji Bank wykazywal nadwy2k plynnoki (rozumianq jako maksymalna kwota
rodkow, o ktorg mop, zostae zmniejszone aktywa plynne, aby regulacyjne miary plynnoki nie spadly poniPej

wymaganego minimum:

Nazwa nadwyiki
WartoSe nadwyiki

w tys. zl.



LCR ponad minimum — nadwyika aktyw6w plynnych 8.316

VVielkok miar plynnoSci oraz wska2nika LCR przedstawiajqsi nastwujgco:

Nazwa Wielkoge Obowiazujacy poziom

Nadzorcza miara plynno§ci diugoterminowej 266% 100%

Wskainik LCR 421% 80%

Urealniona luka plynnoSci dla pierwszych trzech przedzialow z uwzglOnieniem pozycji bilansowych i
pozabilansowych oraz skumulowane luki plynnoSci przedstawiaja, nasVujqco:

Luka prosta Luka skumulowana

Lp
Przedzial plynnoSci Luka bilansowa

Luka (z
pozabilansem)

Przedzial plynnoSci Luka bilansowa
Luka (z

pozabilansem)

1 do 1 miesi4ca 12 407 10 748 do 1 miesiqca 12 407 10 748

2 od 1 do 3 miesiecy 33 577 32 610 do 3 miesiecy 45 984 43 358

3 od 3 do 6 miesiecy 8 801 7 765 do 6 miesiecy 54 785 51 123

Na dat sporzqdzania niniejszej informacji Bank posiadal mo2liwoS6 skorzystania z nastpujgcych, dodatkowych
2r6del finansowania:

Rodzaj Kwota Warunki dostvu
_

poZyczka plynnokiowa z Funduszu Pomocowego 62.552 w sytuacji awaryjnej

lokata plynnokiowa ze rodkow Minimum Depozytowego 161.117 w sytuacji awaryjnej

Przyczyny, ktore mogq spowodowao nara2enie Banku na ryzyko plynnoSci to:
• niedopasowanie terminow zapadalnoSci aktywow do termin6w zapadalnoSci pasyw6w i istnienie niekorzystnej

skumulowanej luki plynnoSci w poszczegolnych przedzialach,
• przedterminowe wycofywanie depozytow przez klientow zaburzajqce prognozy przyplywow pieniOnych Banku,
• nadmierna koncentracja depozytow pod wzglOem du2ych kontrahentow,
• znaczape zaanga2owanie depozytowe °sob wewnOrznych Banku,
• koniecznoSe pozyskiwania depozytow po wysokim koszcie w sytuacji naglego zapotrzebowania na Srodki,
• wadliwe plany awaryjne plynnoSci nie uwzglOniajqce szokowych zachowan klient6w,
• niski stosunek depozytow, w tym depozytow stabilnych do akcji kredytowej Banku,
• niewystarczajape fundusze wfasne do finansowania aktyw6w strukturalnie nieplynnych,
• wysoki poziom kredytow dlugoterminowych.

Bank dywersyfikuje 2r6dla finansowania gfownie poprzez:
• ograniczanie depozyt6w du2ych deponentow,
• r62ne terminy wymagalnoSci depozyt6w,
• ro2ny charakter depozytow: depozyty terminowe i

Bank ogranicza ryzyko plynnoSci poprzez:
• stosowanie limitow ograniczajqcych ryzyko plynnoSci, w tym wewntrznych limitow systemu ochrony,
• testowanie planu awaryjnego plynnoSci zapewniajapego niezakl6cone prowadzenie dzialalnoSci w przypadku

wystuienia sytuacji kryzysowych,
• lokowanie nadwy2ek w aktywa plynne, ktore majg za zadanie zapewnienie przetrwanie w sytuacji skrajnej,
• przystqpienie do Systemu Ochrony SGB, kt6re zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc plynnoSciowqz

Funduszu Pomocowego,
• utrzymywanie Minimum depozytowego w Banku Zrzeszajqcym,
• okreSlanie prognoz nadwy2ki z uwzglOnieniem dodatkowego bufora plynnoSci,
• przeprowadzanie audytu systemu zarzqdzania ryzykiem plynnoSci przez pracownikow jednostki zarzqdzajqcej

systemem ochrony.

Gfownymi po*iami stosowanymi w procesie mierzenia pozycji plynnoSci i ryzyka plynnoSci
1) baza depozytowa — zobowiqzania terminowe i bie2qce wobec os6b fizycznych oraz innych podmiotow

niefinansowych, z wylgczeniem transakcji dotyczqcych obrotu na hurtowym rynku finansowym,

2) depozyty — baza depozytowa oraz zobowiqzania terminowe i bie24ce wobec instytucji rzqdowych lub
samorzqdowych oraz podmiotow finansowych, z wylapzeniem bankow;



3) plynnok dzienna - zdolno§6 wykonania wszystkich zobowiqzan pieniWych na zamknicie dnia;
4) plynno§6 bie24ca - zdolnok wykonania wszystkich zobowiqzan pieniOnych w terminie platnoki

przypadajgcym w okresie 7 kolejnych dni;
5) plynno§6 kr6tkoterminowa - zdolno§6 wykonania wszystkich zobowiqzan pieniOnych w terminie platnoki

przypadajqcym w okresie 30 kolejnych dni;
6) plynno§6 §rednioterminowa - zapewnienie wykonania wszystkich zobowigzan pieniOnych w terminie platnoki

przypadajqcym w okresie powyZej 1 miesiqca i do 12 miesicy;
7) plynno§6 dlugoterminowa - monitorowanie mo2liwoki wykonania wszystkich zobowiqzan pieniOnych w

terminie platno§ci przypadajqcym w okresie powy2ej 12 miesicy;
8) bufor plynno§ci - oszacowana przez Bank wysokok potrzebnych aktywow nieobci4onych, stanowiqca

zabezpieczenie na wypadek zrealizowania si scenariuszy warunkow skrajnych plynnoki w okre§lonym,
w obowiqujqcej w Banku strategii zarzqdzania ryzykiem, „horyzoncie prze2ycia".

Bank wykorzystuje wyniki testow warunk6w skrajnych do: planowania awaryjnego, wyznaczaniu poziomu limit6w,
szacowania kapitalu wewnOrznego, zmiany polityki plynno§ciowej Banku..
Awaryjne plany plynno§ci zostaly zintegrowane z testami warunk6w skrajnych poprzez wykorzystywanie testow
warunkow skrajnych jako scenariuszy uruchamiajqcych awaryjny plan plynno§ciowy.

W celu utrzymywania ryzyka plynno§ci na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniom na §rodki
plynne w sytuacjach kryzysowych Bank utrzymuje odpowiedni wielkoC aktywow lub dodatkowych 2rodel
finansowania, ktore mogq by6 natychmiast wykorzystywane przez Bank jako 2r6dlo §rodkow plynnych.
W ramach alternatywnych Zrodel finansowania Bank wyr62nia:
1) sprzeda2 wysokoptynnych aktywOw (aktywa nieobci4one) lub zaciqgnicie kredytow zabezpieczonych tymi

aktywami;
2) dodatkowe ZrOdla finansowania w postaci:

- pozyskania poZyczki plynno§ciowej ze Spoldzielni;
- lokaty plynno§ciowej zfoZonej przez BZ ze §rodkow Minimum Depozytowego.

Do aktyw6w nieobci4onych mogq by6 zaliczane aktywa, kt6re spelniajq wszystkie z wymienionych warunkow:
1) brak obci4en;
2) wysoka jako§6 kredytowa;
3) latwa zbywalnok;
4) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszkod do wykorzystania aktyw6w w celu pozyskania rodk6w;
5) sprzeda2 aktywa nie oznacza koniecznoki podejmowania nadzwyczajnych dzialan.

Bank utrzymuje aktywa nieobcigZone (liczone wedlug wartoki bilansowej) na poziomie rownym lub wy2szym od
wyznaczonego bufora plynnoki.

Z zakresu ryzyka plynnoSci w Banku funkcjonuje system informacji zarzqdczej, ktory pozwala Zarzqdowi i Radzie N.
na m.in.:
1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyMych limitow,
2) kontrol realizacji cel6w strategicznych w zakresie ryzyka plynno§ci,
3) ocen skutkow podejmowanych decyzji,
4) podejmowanie odpowiednich dzialan w celu ograniczania ryzyka.

Raporty z ryzyka plynno§ci dla Zarzgdu sporzgdzane sq z czstotliwo§ciq miesicznq, a dla Rady Nadzorczej
z czstotliwo§ci4 kwartainq.
System informacji zarzgciczej z zakresu ryzyka plynnoki zawiera mm. dane na temat:
1) struktury Zrodel finansowania dzialalno§ci Banku, ze szczegOlnym uwzglOnieniem depozytow;
2) stabilno§ci 2rodet finansowania dzialainoeci Banku;
3) stopnia niedopasowania terminow platnoki pozycji bilansowych i pozabilansowych;
4) wpfywu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka plynnoki;
5) poziomu aktywow nieobci4onych;
6) analizy wskaZnikow plynnoki;
7) wynikow testow warunkow skrajnych;
8) ryzyka zwiqzanego z plynnokiqdlugoterminowq;
9) stopnia przestrzegania limitow.



XVII. Diwignia finansowa (CRR art. 451)

Zgodnie z art. 429 ust. 2 Rozporzgdzenia CRR Bank mierzy ryzyko cl2wigni finansowej poprzez obliczanie wskaZnika
d2wigni finansowej liczonego jako wyra2ony w procentach udzial kapitalu Tier I (miara kapitalu) w aktywach wediug
wartoki bilansowej, powikszonych o lqcznq kwot zobowigzan pozabilansowych udzielonych (miara ekspozycji
calkowitej), przy czym:
1) w aktywach wedfug wartoki bilansowej Bank nie uwzgiOnia pozycji pomniejszajqcych kapital podstawowy i

dodatkowy Tier I, w szczegolnoki: wartoeci niematerialnych i prawnych pomniejszajqcych kapital podstawowy
Tier I, udzialow kapitalowych pomniejszajqcych kapital podstawowy i dodatkowy Tier I, aktywow z tytulu podatku
odroczonego opartych na przyszlej rentownoSci pomniejszajqcych kapitat podstawowy Tier I;

2) wartoeo ekspozycji pozabilansowych jest wyliczana od wartoeci nominalnej (bez uwzglOniania korekt z tytutu
rezerw celowych i odpisow aktualizujqcych odnoszqcych si do odsetek) z uwzglOnieniem wspolczynnikow
konwersji, z zastrze2eniem dolnego limitu 10% dla pozycji pozabilansowych niskiego ryzyka

1. Zestawienie dotyczqce uzgodnienia aktywow ksiwowych i ekspozycji wska2nika d2wigni:

Lp.* Pozycja Kwota

1 Aktywa razem wedlug opublikowanych sprawozdan finansowych 159.583

6 Korekta z tyt. pozycji pozabilansowych (tj. konwersja na kwoty ekwiwalentu

kredytowego ekspozycji pozabilansowych)
2.973

7 Inne korekty 46

8 Miara ekspozycji calkowitej skiadaj4cej sie na wskanik d2wigni 162.510

*) numeracja zgodna z Rozporzaslz. wykonawczym Komisji (UE) nr 2016/200 z 15.02.2016r. ustanawiaja.cym standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania
informacji na temat wska±nika dZwigni instytucji

2. Ujawnienie wska2nika cl2wigni

Lp. Pozycja
Ekspozycje wskainika diwigni

okregione w rozporzqdzeniu w

sprawie wymogOw kapitalowych

Ekspozycje bilansowe (z wytqczeniem instrument6w pochodnych, transakcji finansowanych z uiyciem papierow

warto§ciowych i aktywow powierniczych)
1 Pozycje bilansowe (z wyfqczeniem instrumentOw pochodnych, transakcji finansowanych z

uZyciem papierow wartoSciowych i aktywow powierniczych ale z uwzglgdnieniem
zabezpieczenia)

159.583

2 (Kwoty aktywow odliczane przy ustalaniu kapitalu Tier I) - 46

3 Catkowite ekspozycje bilansowe (z wyl. instrumentow pochodnych, transakcji
finansowanych z uZyciem papierOw wart. i aktywOw powierniczych) (suma wierszy 112) 159.537

Inne pozycje pozabilansowe

17 Ekspozycje pozabilansowe wyra2one warto§ci4 nominalnq brutto 6.273

18 (Korekty z tytulu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego) - 3.300

19 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17-18) 2.973

Kapital i miara ekspozycji calkowitej

20 Kapitaf Tier I 11.391

21 Miara ekspozycji calkowitej skladakcej si na wska2nik d2wigni (suma wierszy 3, 19) 162.510
Wskainik diwigni

22 Wskainik diwigni 7,01

3. Podzial ekspozycji bilansowych (z wylqczeniem instrumentow pochodnych, transakcji finansowanych z u2yciem
apierow wartoeciowych i eksoozvcii wvfaczonych

Lp. Pozycja
Ekspozycje wskainika diwigni

okreSlone w rozporzqdzeniu w

sprawie wymog6w kapitalowych
EU-1 Calkowite ekspozycje bilansowe (z wylqueniem instrumentOw pochodnych,

transakcji finansowanych z uiyciem papierOw warto§ciowych i ekspozycji 159.537
wylqczonych) w tym:

EU-2 Ekspozycje zaliczane do portfela hand lowego 0
EU-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego w tym: 159.537
EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec panstwa 817
EU-6 Ekspozycje wobec samorzgdow regionalnych, wielostronnych bankow

rozwoju, organizacji mie.dzynarodowych i podmiot6w sektora publicznego 0
ktorych nie traktuje sie jak panstwa



EU-7 Instytucje 97.513

EU-8 Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomokiach
26.561 _

EU-9 Ekspozycje detaliczne 22.705

EU-10 Przedsigbiorstwa 5.022

EU-11 Ekspozycje ktorych dotyczy niewykonanie zobowiqzania 115

EU-12 Pozostale ekspozycje (np. kapitalowe, sekurytyzacyjne i inne aktywa nie

generujqce zobowigzania kredytowego)

_

6.804

4. Informacje jako§ciowe

Ryzyko nadmiernej d2wigni finansowej Bank klasyfikuje do ryzyk nieistotnych;
zarzgdzanie tym rodzajem ryzyka odbywa sig w ramach ryzyka kapitalowego — w

Opis procedur stosowanych w oparciu o zatwierdzong w Banku Strategig zarzqdzania kapitalowego.

celu zarzqdzania ryzykiem Takie podejkie wynika z faktu, 2e Bank do obliczania aktywbw wa2onych ryzykiem
nadmiernej diwigni finansowej stosuje metodg standardowq (co ogranicza nadmiernqmoliwok wykorzystywania

ni2szych wag ryzyka). W zwiqzku z tym zachowanie odpowiednich wspolczynnikow
kapitalowych, powoduje, 2e wskanik d2wigni utrzymuje sig rownie2 na
bezpiecznym poziomie

Opis czynnik6w ktOre mialy
wplyw na wskainik diwigni w

Czynnikiem wptywajnm, w najwigkszej mierze na poziom wska2nika byt wzrost

okresie ktOrego dotyczy
aktywow i zobowiqzan pozabilansowych (dynamika 103%), charakteryzujqcy sig

ujawniony wskainik diwigni
wy2szq dynamik4ni2 wzrost funduszy Tier I (102%).

WICEPREZES ZARZADU

Ewa  Olko

Zatwierdzil :

WICEPREZES ZARZADU

herpRena ta awojs ka

P R E ZE %/ ZA N ZA D U

Agnie*k'd'Au,kus tytis ka



Zalgcznik nr 1
do Informacji z zakresu Polityki informacyjnej EBS

wg stanu na 31.12.2019r.
Opis systemu zarzqdzania, w tym systemu zarzqdzania ryzykiem, systemu kontroli

wewngtrznej oraz polityki wynagrodzeri, a takie spetnianiu przez cztonkow Rady Nadzorczej i
Zarz4du wymogaw okre§lonych w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe.

Bank zgodnie z przepisami ustawy — Prawo bankowe posiada system zarzqdzania, sktadajqcy sie z systemu
zarzgdzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnetrznej, a take odpowiedniq polityke wynagrodzen wspierajqcq
kulture ryzyka (zarzgdzania ryzykiem).

I. Informacja o systemie zarzgdzania ryzykiem, Strategii i celach zarzgdzania ryzykiem

System zarzqdzania ryzykiem realizowany jest na podstawie Strategii zarzqdzania ryzykiem przyjetej w Banku,
obejmujgcej cele i organizacje zarzqdzania ryzykiem, a take apetyt na ryzyko.

1. Cele dla istotnych rodzajOw ryzyka oraz sposOb ich realizacji

Ryzyko kredytowe (w tym koncentracji, detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie)

Cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego obejmujq:
1) wdroPenie systemu zarzqdzania ryzykiem kredytowym zapewniajqcego stabilny rozwoj optymalnego jakokiowo

portfela kredytowego;
2) utrzymywanie jakoki portfela kredytowego Banku, wyraPonej udzialem kredytow zagroPonych w kredytach

ogbfem na poziomie nie wyPszym od 4,00%;
3) utrzymywanie pokrycia rezerwami celowymi i odpisami na odsetki nale2noki zagroPonych od podmiotow sektora

niefinansowego i instytucji rzgdowych lub samorzgdowych na poziomie co najmniej 33%;
4) ograniczanie ryzyka utraty wartoki aktyw6w, wynikajqcego z pozostalych (poza kredytami) aktywow Banku.

Bank realizuje cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego poprzez:
1) stosowanie odpowiednich standardow zawartych w regulacjach kredytowych, w szczegolnoki dotyczq_cych

oceny zdolnoki kredytowej klientow Banku oraz prowadzenia monitoringu kredytow;
2) ustanawianie skutecznych i adekwatnych do ponoszonego ryzyka zabezpieczen splaty kredytow,

w szczegolnoki weryfikacja wartoki i pfynnoki, zarowno podczas oceny wniosku kredytowego, jak i w ramach
prowadzonego monitoringu, ograniczanie ryzyka prawnego w procesie ustanawiania zabezpieczen;

3) inwestowanie nadwyPek zgromadzonych rodkow na lokatach w Banku Zrzeszajgcym lub za porednictwem
Banku Zrzeszajqcego w innych instrumentach finansowych w ramach limitow ustanowionych przez System
Ochrony SGB; Bank zaktada, Pe maksymalna kwota instrumentow finansowych, innych ni2 wyemitowane przez
Skarb Pahstwa lub NBP nie mope przekroczyb 100% funduszy wfasnych Banku.

4) utrzymywanie w bilansie Banku tylko portfeli aktywow o charakterze bankowym;
5) utrzymywanie aktywow obci4onych najwy2szym ryzykiem kredytowym, tj. portfela kredytow podmiotow

niefinansowych na poziomie nie wyPszym ni2 40% ich udzialu w sumie bilansowej;
6) dostarczanie Zarzqdowi Banku informacji o poziomie ryzyka kredytowego umoPliwiajqcych podejmowanie

ostroPnokiowych, zasadnych decyzji dotyczqcych dzialalnoki kredytowej Banku.

Cele strategiczne w zakresie ryzyka koncentracji obejmuj4:
1) utrzymywanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego w zakresie uwarunkowanym terenem

dzialania Banku;
2) bezwzgledne przestrzeganie limitow koncentracji duPych ekspozycji okrelonych w CRR.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
1) angaPowanie sie Banku w bran2e, w kt6rych obstudze Bank posiada wieloletnie dowiadczenie oraz ustalanie

limitow koncentracji w pojedyncze bran2e:
2) ograniczenie fq_cznej kwoty duPych ekspozycji do poziomu 200% uznanego kapitalu;
3) ograniczanie ryzyka koncentracji w ten sam rodzaj zabezpieczenia w postaci hipoteki poprzez opracowanie

I stosowanie odpowiednich standardow postepowania dotyczqcych zarzqdzania ryzykiem ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie.

Cele strategiczne w zakresie ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych obejmujq:



1) wdro2enie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarzgdzania ryzykiem w obszarze zwiqzanym z detalicznymi
ekspozycjami kredytowymi, ktore bOq uwzglOnialy w sposob adekwatny do skali prowadzonej dzialalnoki
zapisy dobrych praktyk w zakresie zarzgdzania detalicznymi ekspozycjami kredytowymi;

2) prowadzenie dzialalnoki w zakresie zwiqzanym z udzielaniem detalicznych ekspozycji kredytowych majqcej na celu
utrzymanie zaanga2owania na nieistotnym poziomie;

3) utrzymywanie udzialu portfela detalicznych ekspozycji zagro2onych na poziomie nie wy2szym od 1,5% calego
portfela detalicznych ekspozycji kredytowych.

4) zaanga2owanie siQ w detaliczne ekspozycje kredytowe maksymalnie do 30% ich udziafu w portfelu kredytowym.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
1) przyjQcie maksymalnego okresu kredytowania dla detalicznych ekspozycji kredytowych na 10 at;
2) udzielanie kredytow detalicznych tym klientom w przypadku ktorych poziom relacji wydatkow zwiqzanych

z obsfugg zobowigzan kredytowych i innych ni2 kredytowe zobowiqzan finansowych do dochodow tych klientow
(wska2nik Dtl) nie przekracza:
a) 50% - w przypadku, gdy dochod klienta detalicznego nie przekracza jednego przeciQtnego miesiQcznego

wynagrodzenie w sektorze przedsOiorstw,
b) 65% - w przypadku, gdy dochod klienta detalicznego przekracza poziom jednego przeciQtnego miesiQcznego

wynagrodzenia w sektorze przedsOiorstw.

Cele strategiczne w zakresie ryzyka zwiganego z udzielaniem kredyt6w zabezpieczonych hipotecznie
obejmujq:
1) wdro2enie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarzqdzania ryzykiem w obszarze zwiqzanynn z ekspozycjami

zabezpieczonymi hipotecznie, ktore bQdq_ uwzglQdnialy w sposbb adekwatny do skali prowadzonej dzialalnoki
zapisy dobrych praktyk w zakresie zarzqdzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie;

2) prowadzenie dzialalnoki w zakresie zwiqzanym z udzielaniem kredytow zabezpieczonych hipotecznie majqcej
na celu utrzymanie zaanga2owania na nieistotnym poziomie;

3) utrzymywanie udzialu portfela kredytow zagro2onych zabezpieczonych hipotecznie na poziomie nie wy2szym od
4,00% calego portfela kredytow zabezpieczonych hipotecznie;

4) zaanga2owanie si w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie maksymalnie do 65% ich udzialu
w portfelu kredytowym.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
1) udzielanie kredytow zabezpieczonych hipotecznie, tym klientom detalicznym w przypadku ktorych poziom relacji

wydatkow zwigzanych z obsfugq zobowiqzan kredytowych i innych ni2 kredytowe zobowiqzan finansowych do
dochodow tych klientow (wska2nik Dt1) nie przekracza poziomow okre§lonych w Strategii.

2) stosowanie limitow LtV, na maksymalnym poziomie:
a) 80% - w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomokiach mieszkalnych z terminem

splaty do 10 at, -
b) 75% - w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomokiach mieszkalnych z terminem

splaty powy2ej 10 at,
c) 75% - w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomoki komercyjnej z terminem

spfaty do 10 at,
d) 70% - w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomoki komercyjnej z terminem

splaty powy2ej 10 at,
3) preferowanie zabezpieczen hipotecznych w postaci nieruchomoki mieszkalnych, stosowanie maksymalnego

okresu kredytowania dla osob prywatnych 25 at, dla podmiotow gospodarczych 15 at.
4) stosowanie ostro2nego podejkia do wycen nieruchomoki, mm. poprzez:

a) dokonywanie weryfikacji wycen przez pracownikow;
b) zlecanie ponownych wycen, je2eli w ocenie Banku wartok nieruchomoki obni2yla o 15% i je2eli

zabezpieczenia ekspozycji Banku na tej nieruchomoki pomniejszajg podstawQ naliczania rezerw celowych
i odpisow aktualizujqcych dotyczqcych odsetek.

5) stosowanie wymagan w zakresie wkladu wfasnego, na minimalnynn poziomie:
a) 20% - przypadku ekspozycji kredytowych zwiqzanych z finansowaniem nieruchomoki mieszkalnych,
b) 10% - w przypadku ekspozycji kredytowych zwiqzanych z finansowaniem nieruchomoki komercyjnych;

Ryzyko operacyjne

Cele strategiczne w zakresie ryzyka operacyjnego obejmujq:
1) optymalizacja efektywnoki gospodarowania poprzez zapobieganie i minimalizowanie strat operacyjnych oraz

wyeliminowanie przyczyn ich powstawania;



2) racjonalizacja kosztow;
3) zwiekszenie szybkoki oraz adekwatnoki reakcji Banku na zdarzenia od niego niezaleZne;
4) automatyzacja procesow realizowanych w Banku, pozwalajqca w sposob bezpieczny zredukowaO ryzyko

wynikajqce z bledow ludzkich;
5) wdro2enie efektywnej struktury zarzqdzania ryzykiem operacyjnym, w tym okre§lenie rol i odpowiedzialno§ci w

zakresie zarzqdzania ryzykiem operacyjnym.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez opracowanie i wdrolenie:
1) systemu zarzqdzania ryzykiem operacyjnym, adekwatnego do profilu ryzyka Banku;
2) systemu zarzqdzania zasobami ludzkimi, ktory pozwala na stworzenie kultury organizacyjnej wspierajqcej

efektywne zrzqdzanie ryzykiem operacyjnym;
3) skutecznego systemu kontroli wewnetrznej pozwalajgcego na monitorowanie i korygowanie wykrytych

nieprawidlowoki (w szczegolno§ci w obszarach najbardziej nara2onych na ryzyko);
4) odpowiednich warunkow technicznych (w tym technologicznych) wspierajqcych w sposob bezpieczny dzialalnok

Banku i przetwarzane przez niego informacje;
5) procedur opisujqcych istniejgce w Banku procesy, ktore regularnie sq dostosowywane do zmieniakcych

warunkow otoczenia wewnetrznego i zewnetrznego;
6) planow awaryjnych i planow zachowania ciqgfoki dziafania Banku.

Ryzyko plynno§ci

Celem strategicznym w zakresie zarzOzania ryzykiem plynnoki jest:
1) zapewnienie finansowania aktywow i terminowego wykonania zobowiqzan w toku normalnej dzialalnoki Banku

lub w innych warunkach, ktore mo2na przewidzik, bez koniecznoki poniesienia straty,
2) zapobieganie powstania sytuacji kryzysowej, zwlaszcza z powodu czynnikow wewnqtrzbankowych oraz

posiadanie aktualnego i skutecznego planu awaryjnego na wypadek wystqpienia takiej sytuacji.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
1) utrzymywanie przez Bank aktywow nieobci*onych na minimalnym poziomie stanowiqcym zabezpieczenie na

wypadek zrealizowania sie scenariuszy warunkow skrajnych plynnoki w „horyzoncie prze4cia" wynoszqcym
30 dni (tolerancja ryzyka plynnoki);

2) realizowanie strategii finansowania;
3) pozyskiwanie depozytow o mo2liwie dfugich terminach wymagalnoki, tak aby Bank mogl otwierao po stronie

aktywnej pozycje o dlu2szym horyzoncie czasowym;
4) utrzymywanie na bezpiecznym poziomie nadzorczych miar plynno§ci, przy jednoczesnym minimalizowaniu

kosztow z tym zwiqzanych;
5) utrzymywanie wymogu pokrycia plynno§ci (wska2nika LCR) oraz stabilnego finansowania (wska2nika NSFR)

przynajmniej na poziomie okre§lonym w Planie Naprawy jako poziom ostrzegawczy;
6) finansowanie na bezpiecznym poziomie kredytowi powiekszonych o majqtek trwaly przez depozyty powiekszone

o fundusze wfasne z zachowaniem limitu przyjetego w Systemie Ochrony;
7) utrzymywanie ptynno§ciowej struktury bilansu na poziomie zapewniajqcym wystepowanie nadwy2ki

skumulowanych aktywow nad skumulowanymi pasywami w okresie do 1 roku oraz nadwy2ki skumulowanych
pasywow nad skumulowanymi aktywami w okresie powy2ej 1 roku;

8) zapewnienie globalnej wyptacalnoki Banku, oznaczajqcej posiadanie skumulowanej luki plynno§ci (bez
uwzglednienia zobowigzan pozabilansowych udzielonych i otrzymanych) na poziomie nieujemnym;

9) dywersyfikacja 2rodef finansowania poprzez ograniczanie udziatu rodlcow duZych deponentOw;
10) identyfikacje wszelkich zagro2en zwiqzanych z ryzykiem utraty pfynnoki w zale2no§ci od stwierdzonego

charakteru zagro2enia postepowanie wedlug procedur awaryjnych okre§lonych w obowiqzujqcych w Banku
zasadach zarzqdzania ryzykiem plynno§ci.

Ryzyko stogy procentowej w portfelu bankowym

Cele strategiczne w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmuk:
1) utrzymanie zmiennoki wyniku finansowego, w tym wyniku odsetkowego, w granicach niezagra2ajgcych

bezpieczenstwu Banku i realizacji jego planu finansowego,
2) ograniczanie negatywnego wpfywu zmian stop procentowych poprzez odpowiednie ksztaltowanie struktury

aktywow i pasywow wraZliwych na zmiany stop procentowych;
3) utrzymywanie poziomu ryzyka w ramach ustanowionych limitow opisanych w wewnetrznej procedurze dotyczqcej

zasad zarzqdzania ryzykiem stopy procentowej, lecz nie wiecej ni2 22,5% annualizowanego wyniku odsetkowego
dla ryzyka przeszacowania oraz 2,5% annualizowanego wyniku odsetkowego dla ryzyka bazowego.

,VVartok kredytow obliczona jako: kwota nominalna kapitafu kredytu (dla kredytow w rachunkach bie24cych jest to kwota wykorzystanego
kapitalu) minus nierozliczona prowizja minus rezerwa celowa oraz odpisy aktualizujace dotyczace odsetek



Bank realizuje cele strategiczne poprzez:

1) ograniczenie ryzyka stopy procentowej tylko do portfela bankowego i tylko do pozycji wynikajqcych z produktow
bilansowych;

2) ograniczenie kwoty pozycji wra2liwych na zmiany stop procentowych z terminami przeszacowania powy2ej 1 roku
do maksymalnie 1% sumy bilansowej;

Ryzyko wa I utowe

Cele strategiczne w zakresie dzialalnoki walutowej obejmujq:

1) d4enie do pelnego zaspokojenia potrzeb klientow w zakresie obslugi dewizowej,
2) minimalizowanie ryzyka walutowego.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
1) dq2enie do utrzymania domkniOych indywidualnych pozycji walutowych, tak aby pozycja walutowa calkowita nie

przekroczyla 1% funduszy wfasnych Banku,
2) prowadzenie transakcji wymiany walut polegajqcych na zagospodarowywaniu nadwy2ek rodkow walutowych

oraz domykaniu otwartych pozycji walutowych Banku; transakcje walutowe nie majq charakteru spekulacyjnego;
3) utrzymywanie poziomu aktywow plynnych w walutach obcych ktore zaspokoja_ wyplywy netto w danej walucie

obcej,
4) niedokonywanie transakcji w walutach niewymienialnych.

Ryzyko kapitalowe

Diugoterminowe cele kapitalowe Banku obejmujq:
1) da_2enie do zapewnienia odpowiedniej struktury oraz systematycznego wzrostu funduszy wfasnych, adekwatnych

do skali i rodzaju prowadzonej dziatalnoki;

2) ograniczenie wyznaczania lqcznej kwoty ekspozycji na ryzyko do rodzajow ryzyka przewidzianych przez przepisy
prawa przy zato2eniu braku prowadzenia dziatalnoki handlowej;

3) posiadanie minimalnej wielkokilgcznego wspolczynnika kapitalowego na poziomie 17,5%;

4) posiadanie minimalnej wielkoki wspolczynnika kapitalu Tier I na poziomie 11,5%, powi0<szone o bufor
antycykliczny;

5) posiadanie minimalnej wielkoki wspoiczynnika kapitalu podstawowego Tier I na poziomie 10%, powiqkszone
o bufor antycykliczny;

6) obci4enie kapitalem wewnOrznym funduszy wlasnych na maksymalnym poziomie 70%; tym samym posiadanie
wewnOrznego wspolczynnika kapitalowego na minimalnym poziomie 11,5%.

7) utrzymywanie takiej struktury funduszy Tier I, aby kapital rezerwowy stanowit co najmniej 70% funduszy Tier I;

8) dywersyfikacja funduszu udzialowego poprzez ograniczenie pakietow udzialOw jednego cztonka do 5% funduszu
udzialowego, zwiOszenie pakietu udzialow powy2ej 5% funduszu udzialowego wymaga zgody Spoidzielni;

9) przekazywanie na fundusze wfasne minimum 50% nadwy2ki bilansowej;

10)posiadanie zaanga2owania kapitalowego w kapital zakladowy (akcyjny) Banku Zrzeszajqcego na poziomie
minimum 0,5% sumy bilansowej Banku.

11)ograniczenie jednostkowego zaanga2owania kapitalowego w instytucjach finansowych, bankach krajowych,
zakiadach ubezpieczen i zakiadach reasekuracji w taki sposob, aby umniejszenie funduszy wtasnych Banku
z tego tytutu nie stanowilo zagro2enia dla celow okrelonych w pkt. 3, 4 i 5.

12)nie anga2owanie si kapitalowe w podmioty bOqce Uczestnikami Systemu Ochrony, za wyjqtkiem Banku
Zrzeszajapego.

Ryzyko braku zgodno§ci

Cele strategiczne w zakresie ryzyka braku zgodnoki obejmujg:
1) zapewnienie dzialania Banku zgodnego z przepisami prawa, regulacjami wewnOrznynni oraz standardami

rynkowymi ;
2) zapewnienie zgodnoki regulacji wewnOrznych Banku z przepisami zewnOrznymi;
3) dq2enie i dbalok o:

a) wizerunek zewnOrzny Banku rozumianego jako instytucja zaufania publicznego,
b) pozytywny odbior Banku przez klientow,
c) przejrzystok dzialan Banku wobec klientow,
d) stworzenie kadry pracowniczej identyfikujqcej si z Bankiem, dobrze zorganizowanej wewnOrznie dla

realizacji wspolnych celow wytyczonych przez Bank.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez:



1) identyfikacjc, ocenc, kontrolc, monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka braku zgodnoki;
2) projektowanie i wprowadzenie bazujacych na ocenie ryzyka braku zgodnoki mechanizmow kontroli ryzyka

braku zgodnoki;
3) sprawne i skuteczne podejmowanie dzialah naprawczych w sytuacji zidentyfikowania braku zgodnoki;
4) systematyczne podnoszenie kompetencji komorki ds. zgodnoki.

2. Organizacja procesu zarz4clzania ryzykiem

Funkcjonujacy w Banku system zarzadzania ryzykiem zorganizowany jest na dwoch niezaleZnych poziomach:
1) na pierwszy poziom sklada sic zarzadzanie ryzykiem w dzialalnoki operacyjnej Banku;
2) na drugi poziom sklada sic:

a) zarzadzanie ryzykiem przez pracownikow na specjalnie powolywanych do tego stanowiskach lub
w komorkach organizacyjnych, na kt6re sklada sic: identyfikacja, pomiar lub szacowaniem, kontrola,
monitorowanie oraz sprawozdawanie ryzyka,

b) dzialalno§6 komorki do spraw zgodnoki.
Zarzadzanie ryzykiem na drugim poziomie jest niezaleZne od zarzadzania ryzykiem na pierwszym poziomie.

Zgodnie z obowiazujaca w Banku struktura organizacyjna:
1) w ramach poziomu pierwszego funkcjonuja nastcpujace komorki organizacyjne i stanowiska:

a) w Centrali Banku:
• Glowny Ksicgowy,
• Stanowisko ds. Finansowo-Ksicgowych,
• Stanowisko ds. Rozliczeh,
• Stanowisko ds. Sprawozdawczoki i Analiz;
• Stanowisko ds. Administracyjno-Informatycznych;
• Stanowisko ds. Analiz Kredytowych;
• Stanowisko ds. Marketingu, Produktow i VVindykacji,
• Stanowisko ds. Analiz Kredytowych,

b) Oddzialy;

2) w ramach poziomu drugiego funkcjonuje Stanowisko ds. Analiz, Ryzyk, Kontroli i Zgodnoki, ktore pelni w Banku
role kom6rki ds. zgodnoki;

Rada Nadzorcza w systemie zarzadzania ryzykiem sprawuje nadzor nad wprowadzeniem systemu zarzadzania
ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodnoki oraz ocenia jego adekwatno§6 i skutecznok

Zarzad w systemie zarzadzania ryzykiem projektuje, wprowadza oraz zapewnia dzialanie, spojnego ze strategia
zarzadzania Bankiem, systemu zarzadzania ryzykiem.
Zarzadzanie ryzykiem w Banku realizowane jest przez poszczeg6lnych czlonkow Zarzadu w ramach przypisanych im
obowiazkow przy czym nadz6r drugim poziomem zarzadzania przypisany jest Prezesowi Zarzadu.

3. Metody pomiaru poszczegOlnych rodzaj6w ryzyka, stosowane limity ograniczajqce ryzyko, polityka
stosowanych zabezpieczeri ograniczajgcych ryzyko, opis innych metod ograniczania ryzyka
stosowanych w Banku

Ryzyko kredytowe

Pomiar ryzyka kredytowego Bank dzieli na dwa poziomy:
a) indywidualny
b) portfelowy,
w ramach ktorych ryzyko jest mierzone odpowiednio poprzez:

a) wycenc kaZdej ekspozycji i tworzenie rezerw celowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansow w sprawie
zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiazane z dzialalnokia bank6w;

b) dla portfela kredytowego:
• ocenc struktury podmiotowej, rodzajowej i jakokiowej portfela kredytowego,
• ocenc poziomu wskaZnika kredyt6w zagroZonych, badanie udzialu portfeli kredyt6w zagroZonych w

podportfelach kredytowych,
• ocenc udzialu kredyt6w restrukturyzowanych w portfelu kredytowym,
• ocenc wskaZnika Texas, w przypadku w ktorym wskaZnik kredytow zagroZonych (NFL) jest nie mniejszy

ni2 5%,



• ocen wielkoki salda rezerw celowych w porownaniu z wielkokiq wyniku na dzialalnoki bankowej
I wielkokig wyniku finansowego Banku,

• ocen stopnia pokrycia rezerwami celowymi kredytow zagro2onych,
• ocen wartoki odzysku z zabezpieczen oraz poziomu pokrycia kredytow zabezpieczeniami,
• monitorowania kredytow, ich struktury, czynnik6w ryzyka,
• analiz ryzyka wynikakcego z zaanga2owan wobec podmiot6w, o ktorych mowa w art. 79a ustawy Prawo

ban kowe,
• analiz ryzyka kredytowego z tytufu koncentracji,
• analiz ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie;
• analiz ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych;
• ocen skali stosowanych odstpstw od warunkow kredytowania i ich wplywu na ryzyko,
• przeprowadzaniu testow warunkow skrajnych.

Bank ogranicza ryzyko kredytowe poprzez:
• prowadzenie odpowiedniej polityki kredytowej, w tym standard6w kredytowych dotyczqcych oceny zdolnoki

kredytowej,
• stosowanie zabezpieczen splaty kredytow,
• stosowanie systemu limitow.

W obszarze ryzyka kredytowego Bank stosuje nasVujqce limity:

Rodzaj limitu wartoo
Limit koncentracji wobec pojedynczy podmiot lub podmioty powiqzane maksymalnie 19% uznanego kapitalu

Limit koncentracji wobec innego banku krajowego lub grupy powiqzanych klientow, w
ktorej skied wchodzi co najmniej jeden bank krajowy niebedqcy bankiem zrzeszajqcym

maksymalnie 40% uznanego kapitalu

Limit koncentracji wobec czlonkow Rady Nadzorczej, czlonkow Zarzqdu, pracownikow
zajmujqcych stanowisko kierownicze w Banku, oraz podmiotow z nimi powiqzanych

maksymalnie 10% kapitalu podst. Tier I.

Limit koncentracji na lqcznq kwote „duZych" ekspozycji maksymalnie 200% uznanego kapitalu

Limity koncentracji w ten sam sektor gospodarczy

Handel hurtowy i detaliczny maksymalnie 100% uznanego kapitalu

Obsluga nieruchomoki maksymalnie 100% uznanego kapitalu

Budownictwo maksymalnie 100% uznanego kapitalu

Przetworstwo przemyslowe maksymalnie 100% uznanego kapitalu

Transport i gospodarka magazynowa maksymalnie 100% uznanego kapitalu

Informacja i komunikacja maksymalnie 100% uznanego kapitalu 1

Pozostale branZe nie wymienione powyej _ maksymalnie 100% uznanego kapitalu

Limity koncentracji w ten sam rodzaj zabezpieczenia

Hipoteka na nieruchomoki mieszkalnej maksymalnie 200% uznanego kapitalu

Hipoteka pozostala maksymalnie 200% uznanego kapitalu

Weksel maksymalnie 200% uznanego kapitalu

Limity koncentracji w ten sam rodzaj produktu

Kredyty inwestycyjne maksymalnie 100% uznanego kapitalu

Kredyty obrotowe maksymalnie 100% uznanego kapitalu

Kredyty na nieruchomoki mieszkaniowe maksymalnie 200% uznanego kapitalu

Kredyty na nieruchomoki pozostale maksymalnie 160% uznanego kapitalu

Kredyty gotowkowe maksymalnie 100% uznanego kapitalu

Limit lqcznego zaanga2owania w detaliczne ekspozycje kredytowe (DEK) maksymalnie 30% portfela kredytowego

Limit udzialu detalicznych ekspozycji kredytowych niezabezpieczonych maksymalnie 20% portfela DEK

Limit laicznego zaanga2owania w ekspozycje kred. zabezpieczone hipotecznie (EKZH) maksymalnie 65% portfela kredytowego

Limit tqcznego zaangaZowania w ekspozycje kredytowe mieszkaniowe zabezpieczone

hipotecznie (EKMZH)
maksymalnie 35% portfela kredytowego

Limit lacznego zaangaZowania w ekspozycje kredytowe na nieruchomoSci komercyjne
zabezpieczone hipotecznie (EKNKZH)

maksymalnie 30% portfela kredytowego

Ryzyko operacyjne

1) Pomiar ryzyka operacyjnego odbywa si z dwoch punktow widzenia:
a) na podstawie incydentow/zdarzen operacyjnych, ktore mialy miejsce
b) na podstawie oceny zdarzen, ktore mogqzaistniee/zdarzen potencjalnych,



w oparciu o:
• ,,map e ryzyka operacyjnego",
• testy warunkow skrajnych,
• Kluczowe Wska2niki Ryzyka,
• samoocene ryzyka.

Bank ogranicza ryzyko operacyjne poprzez:
a) wdro2enie regulacji wewnetrznych opisukcych realizowane w Banku procesy, systemy i oferowane Klientom

produkty,
b) wydawanie rekomendacji lub zalecen, ktore pozwalajq na zminimalizowanie ryzyka,
a) stosowanie mechanizmow kontrolnych (mm. wprowadzenie w Banku systemu zatwierdzania/akceptacji

„na drugq reke", regularne przeprowadzanie kontroli wewnetrznych),
b) transferowanie ryzyka,
c) stosowanie planow ci4glo§ci dzialania.

W obszarze ryzyka operacyjnego Bank stosuje nastepukce limity:

Rodzaj limitu wartoo

Limit straty brutto (zrealizowana, niezrealizowana)

Limit straty potencjalnej („prawie strata", ,rapidly recoverd loss events")

maksymalnie 6% wymogu kapitalowego z tyt. ryzyka
operacyjnego

maksymalnie 10% wymogu kapitalowego z tyt. ryzyka
operacyjnego

Ryzyko plynnoSci (opisane r6wnie2 szerzej w cze§ci XVI Informacji)

Bank zarzqdza, w tym mierzy ryzyko plynnoSci w trzech horyzontach czasowych:
a) plynnoSci dziennej,
b) plynno§ci krotkoterminowej (do 30 dni) — stosujqc przeplywy pienie2ne,
c) ptynnoSci strukturalnej (wynikajqcej z wszystkich aktywow, pasyw6w i pozycji pozabilansowych, w tym plynnoSci

Srednio- i dfugoterminowej) — stosujqc:
• ocene stabilno§ci 2r6del finansowania dzialalno§ci Banku, w tym zwlaszcza depozyt6w (mm. ustalenie

poziomu osadu, uzalenienie od finansowania du2ych deponentow, os6b wewnetrznych, jednostek
samorzqdu terytorialnego),

• zestawienie urealnionych terminow platnoSci aktyw6w, pasywow i zobowigzan pozabilansowych — Luke
plynno§ci,

• analize wska2nik6w plynnoSciowych,
• ocene poziomu aktywow plynnych,
• testy warunkow skrajnych.

Bank ogranicza ryzyko plynnoSci poprzez:
a) stosowanie systemu limitow,
b) monitorowanie i reagowanie na sygnaly wczesnego ostrzegania,
c) utrzymywanie aktywow nieobcig2onych zabezpieczajqcych sytuacje kryzysowq w okreSlonym „horyzoncie

prze2ycia" wynoszqcym 30 dni,
d) posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryjnych planow plynno§ci.

W obszarze ryzyka plynnoSci Bank stosuje nastepuj4ce limity:

Rodzaj limitu wartoo
nadzorcze miary plynnoSci diugoterminowej — wspOlczynnik pokrycia aktyw6w nieplynnych
funduszami wiasnymi

minimum 1

wskaZnik plynnoSci krotkoterminowej (LCR) minimum 100%

udzial zobowigzah pozabilansowych w sumie bilansowej maksimum 6%
Udziat pasywow stabilnych powigksz. o fundusze wlasne w kredytach powigksz. o maktek trwaly minimum 100%
aktywa nieobci4one powigkszone o zobowiqzania pozabil. otrzymane / pasywa niestabilne minimum 100%
udzial lqcznej kwoty SrodkOw zgromadzonych przez duZych deponentOw w bazie depozytowej maksimum 20%
udzial depozytOw powigkszonych o fundusze wl. w kredytach powigksz. o maktek trwaly minimum 150%
wewngtrzny wska2nik NSFR minimum 111%

Ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym

Bank mierzy ryzyko stopy procentowej dla dwoch istotnych rodzajow tego ryzyka:



a) przeszacowania wynikajqcego z niedopasowania terminow przeszacowania pozycji wra2liwych na zmiany stop
procentowych,

b) bazowego spowodowanego niedoskona14 korelacjq zmian stop referencyjnych,
w oparciu o:
• Luk stopy procentowej,
• ocen wplywu zmian stop procentowych na wynik finansowy Banku,
• analiz wska2nikow,
• testy warunkow skrajnych

Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez:
a) stosowanie systemu limitow,
b) dopasowywanie (w ramach mo2liwoki) terminow przeszacowania aktywow i pasywow wra2liwych na zmian

stop procentowych oraz stop referencyjnych.

W obszarze ryzyka stopy procentowej Bank stosuje nastpuj4ce limity:

Rodzaj limitu wartoo

Limit zmiany wyniku odsetkowego z tyt. ryzyka przeszacowania maksymalnie 22,5% wyniku odsetkowego

Limit zmiany wyniku odsetkowego z tytulu ryzyka bazowego maksymalnie 2,5% wyniku odsetkowego

Limit zmiany wyniku odsetkowego z tyt. ryzyka przeszacowania i bazowego lqcznie maksymalnie 21% funduszy wiasnych

Limit zmiany wartoki ekonomicznej Banku do funduszy wiasnych maksymalnie 2% funduszy wiasnych

Ryzyko walutowe

Bank mierzy ryzyko walutowe w oparciu o:
• wyznaczanie pozycji walutowych
• ocen wplywu zmian kursow walutowych na wynik finansowy Banku,
• analiz wska2nikow,
• testy warunkow skrajnych.

Bank ogranicza ryzyko walutowe poprzez:
a) stosowanie systemu limitow,
b) domykanie pozycji walutowych.

W obszarze ryzyka walutowego Bank stosuje nastwuj4ce limity:

Rodzaj limitu warto§o
Limit dla calkowitej pozycji walutowej maksymalnie 1% funduszy wiasnych

Limit na otwartq pozycjg walutowq w USD maksymalnie 0,30% funduszy wiasnych

Limit na otwartg pozycj walutowq w EUR maksymalnie 0,70% funduszy wiasnych

Ryzyko kapitalowe

Bank mierzy ryzyko kapitalowe poprzez:
a) wyznaczanie wymogow kapitalowych, w ramach kapitalu regulacyjnego,
b) szacowanie kapitalu wewnOrznego na istotne rodzaje ryzyka,
c) ocen wspolczynnikow kapitalowych,
d) ocen relacji kapitalu wewnOrznego w stosunku do funduszy wlasnych,
e) dokonywanie testow warunkow skrajnych.

Bank ogranicza ryzyko kapitalowe poprzez:
a) utrzymywanie odpowiedniego poziomu wspolczynnikow kapitalowych oraz relacji kapitalu wewnOrznego w

stosunku do funduszy wiasnych,
b) posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryjnych planow kapitalowych.

W obszarze ryzyka kapitalowego stosuje nastwujqce limity alokacji kapitatu:

_ Rodzaj ryzyka Warto§o % w stosunku do funduszy wiasnych

ryzyko kredytowe 52% funduszy wfasnych

ryzyko operacyjne 6% funduszy wtasnych

ryzyko koncentracji 1% funduszy wlasnych

ryzyko plynnoki 1% funduszy wiasnych

ryzyko stopy procentowej 9% funduszy wiasnych



ryzyko kapitalowe 1% funduszy wiasnych

Ryzyko braku zgodnoki

Ryzyko braku zgodnoSci zostato uznane przez Bank jako ryzyko trudnomierzalne, std Bank ocenia ryzyko braku
zgodnoSci opierakc sie na:
1) oszacowaniu wystpienia najbardziej prawdopodobnej liczby typowych naruszen compliance;
2) oszacowaniu potencjalnej lub rzeczywistej straty w wyniku wystqpienia naruszen compliance;
3) ocenie wystpowania dodatkowych czynnikow ryzyka braku zgodno§ci zwiqzanych ze zmiang otoczenia

prawnego;
oraz dokonywana jest na podstawie matrycy ryzyka.

II. Informacja o systemie kontroli wewnctrznej

System kontroli wewnetrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany do charakteru
i profilu ryzyka i skali dziatalnoSci Banku.

Zarzqd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich
jednostkach/kom6rkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu
kontroli wewnetrznej, kthry obejmuje funkcje kontroli i komorke do spraw zgodnoSci.

Rada Nadzorcza sprawuje nadz6r nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego systemu
kontroli wewnetrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego skutecznoSci.

Funkcjonujqcy w Banku system zarzqdzania ryzykiem i system kontroli wewnetrznej sq zorganizowane na
trzech, niezaleZnych i wzajemnie uzupelniajqcych sie liniach obrony (poziomach).
Na pierwszq linie obrony sklada sie operacyjne zarzqdzanie ryzykiem, powstalym w zwiqzku z dzialalnoSciq
prowadzonq przez Bank. Komorki pierwszej linii obrony odpowiedzialne sq za projektowanie i zapewnienie
przestrzegania mechanizmaw kontrolnych, w szczeg6lnoSci w procesach biznesowych funkcjonujqcych w Banku
oraz zgodnoSci postepowania z regulacjami.

Na drug g linie obrony sklada sie zarzqdzanie przez pracownik6w na specjalnie powolanych do tego stanowiskach i
komorkach organizacyjnych niezaleZne od operacyjnego zarzqdzania ryzykiem na pierwszym poziomie. Druga linia
obrony odpowiedzialna jest mm. za monitorowanie bieZ4ce przyjetych mechanizmow kontrolnych, przeprowadzanie
pionowych test6w mechanizmow kontrolnych, ocene adekwatnoSci i skutecznoSci mechanizmow kontrolnych,
matryce funkcji kontroli, prowadzenie rejestru nieprawidlowoSci znaczqcych i krytycznych oraz raportowanie o tych
nieprawidlowoSciach.

Trzeciq linie obrony stanowi audyt wewnetrzny realizowany przez Spoldzielczy System Ochrony SGB. Audyt
wewnetrzny odpowiedzialny jest za badanie oraz ocene adekwatnoSci i skutecznoSci mechanizmow kontroli
I niezaleZnego monitorowania ich przestrzegania odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarowno
w odniesieniu do systemu zarzqdzania ryzykiem, jak i systemu kontroli wewnetrznej.

Celem systemu kontroli wewnetrznej Banku jest wspomaganie zarzqdzania Bankiem, realizacja wyznaczonych
cel6w, w tym usprawnianie realizacji zadan Banku oraz zapewnienie bezpieczenstwa i stabilnego jego
funkcjonowania, przyczyniajgce sie w szczeg6InoSci do zapewnienia:
1. skutecznoSci i efektywnoSci dziatania Banku,
2. wiarygodnoSci sprawozdawczoSci finansowej,
3. przestrzegania zasad zarzgdzania ryzykiem w Banku,
4. zgodnoSci dzialania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnetrznymi i standardami rynkowymi.

W ramach systemu kontroli wewnetrznej w Banku wyodrebniona jest:
1. funkcja kontroli, na ktOrq skladak sie wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujqcych w Banku,

niezaleZne monitorowanie przestrzegania tych mechanizm6w kontrolnych oraz raportowanie w ramach funkcji
kontroli,

2. komOrka do spraw zgodno§ci, kt6rej zadaniem jest identyfikacja, ocena, kontrola i monitorowanie ryzyka braku
zgodnoSci dzialalnoSci banku z przepisami zewnetrznymi, regulacjami wewnetrznymi i standardami rynkowymi
oraz przedstawianie raport6w w tym zakresie.

3. niezale2nq komarke audytu wewnetrznego — kornorka Spoldzielni wykonujqca zadania zwiqzane
z przeprowadzaniem audytu w Systemie Ochrony.
Na wszystkich poziomach, w ramach systemu zarzqdzania ryzykiem i systemu kontroli wewnetrznej stosowane

sq odpowiednie mechanizmy kontrolne lub niezaleZne monitorowanie ich przestrzegania.



Mechanizmy kontrolne przyjOe w Banku wbudowane sa w funkcjonujace procesy, czynnoki, w codzienna
dzialalnok operacyjna Banku. Proces projektowania, zatwierdzania i wprowadzania w Banku mechanizm6w
kontrolnych jest odpowiednio udokumentowany i umo2liwia przypisanie komorkom organizacyjnym
odpowiedzialnoki za realizacj zadan w poszczegOlnych etapach tego procesu.

W Banku zapewniona jest niezale2nok monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne wyodrOnienie linii
obrony oraz poziomego poprzez rozdzielenie zadan dotyczacych stosowania danego mechanizmu kontrolnego i
niezale2nego monitorowania jego przestrzegania w ramach danej mu. Za monitorowanie odpowiednio: poziome
(weryfikacja bie2aca, testowanie) w ramach danej in odpowiedzialni sa wyznaczeni pracownicy, w tym kierownicy
jednostek/komOrek organizacyjnych oraz pionowe pierwszej linii obrony przez drugaIini obrony odpowiada glownie
komorka do spraw zgodnoki. Monitorowanie przestrzegania mechanizmOw kontrolnych obejmuje weryfikacj
bie2aca i testowanie w ramach monitorowania pionowego i poziomego z uwzglOnieniem:

- celow systemu kontroli wewnOrznej,
- zfo2onoki procesow, w tym zwfaszcza procesow istotnych,
- liczby, rodzaju i stopnia zlo2onoki mechanizmaw kontrolnych,
- ryzyka zaistnienia nieprawidlowoki,
- zasobow poszczegolnych linii obrony, w tym kwalifikacji, doSwiadczenia i umiejOnoki pracownikow tych
- zasady proporcjonalnoki.

Podstawowym narzOziem do operacyjnego zarzadzania systemem kontroli w Banku jest matryca funkcji
kontroli, w ktorej powiazano cele ()One systemu kontroli wewnOrznej i wyodrOnione w ich ramach cele
szczegolowe z procesami istotnymi wraz z wpisanymi w te procesy kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i
niezale2nym monitorowaniem tych mechanizm6w.

Bank okreSlif kategorie nieprawidlowoki wykrytych przez system kontroli wewnOrznej, biorac pod uwap ich
negatywny wpfyw na zapewnienie osiagania okreSlonych celow systemu kontroli wewnOrznej. Nadanie odpowiedniej
kategorii nieprawidlowoki stwierdzonej, w ramach niezale2nego monitorowania, polega na oszacowaniu poziomu
ryzyka zwiazanego z ta nieprawidlowokia. W Banku prowadzony jest rejestr wszystkich nieprawidlowoki
znaczacych i krytycznych. VVykryte w ramach pierwszej linii obrony nieprawidlowoki znaczace lub krytyczne, sa
niezwfocznie raportowane do komorki organizacyjnej drugiej linii obrony, odpowiedzialnej za niezale2ne
monitorowanie procesu, w ramach kt6rego zaistniala dana nieprawidfowok znaczaca lub krytyczna, a w przypadku
nieprawidfowoki krytycznych rownie2 do Zarzadu Banku oraz komorki audytu wewnOrznego. Stwierdzone
w ramach drugiej linii obrony nieprawidlowoki znaczace lub krytyczne, sa niezwlocznie raportowane do Zarzadu
Banku i Rady Nadzorczej, a w przypadku nieprawidlowoki krytycznych rownie2 do komorki audytu wewnOrznego.

Zarzad i Rada Nadzorcza otrzymuje w okresach pofrocznych informacje o wynikach testowania pionowego
i poziomego przestrzegania kluczowych mechanizmow kontrolnych z uwzglOnieniem mm. zestawienia wykrytych
nieprawidlowoki znaczacych i krytycznych oraz informacji dotyczacych efektOw dziafan podjOych w celu usunicia
tych nieprawidlowoki.

Zgodnie z Umowa Systennu Ochrony komorka audytu wewnOrznego przygotowuje syntetyczna informacj
o najistotniejszych nieprawidlowokiach, stwierdzanych w trakcie audytow wewnOrznych i w okresach polrocznych
przekazuje do Banku. Bank wykorzystuje ww. informacje w celu poprawy jakoki wykonywanych usfug i obni2enia
poziomu ryzyka prowadzonej

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatnoki i skutecznoki systemu kontroli wewntrznej, w tym
funkcji kontroli, komOrki do spraw zgodnoki oraz wynikow audytu przeprowadzonego przez konnork audytu
wewnOrznego. Dokonujac oceny, Rada Nadzorczej bierze pod uwap informacje przekazane przez Zarzad
o sposobie wypelniania zadan przez pracownik6w Banku w ramach funkcji kontroli oraz komOrki do spraw zgodnoki
ze szczegOlnym uwzglOnieniem:
- adekwatnoki i skutecznoki systemu kontroli wewnOrznej w zapewnieniu osiagania ka2dego z celow systemu

kontroli wewnOrznej,
- skali i charakterze nieprawidlowoki znaczacych i krytycznych oraz najwa2niejszych dzialan zmierzajacych do

usunicia tych nieprawidlowoki, w tym o podMych Srodkach naprawczych i dyscyplinujacych,
- zapewnienia niezale2noki komorce do spraw zgodnoki,
- zapewnienia erodkow finansowych niezbOnych do skutecznego wykonywania przez pracownikow kornorki

zgodnoSci oraz do systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania doSwiadczenia i umiejOnoki
przez pracownikow tej komorki.

Illinformacja o polityce wynagrodzeri

Na polityk wynagrodzen w Banku skfada
1) Regulamin wynagradzania czionkow Zarzadu,
2) Polityka znniennych skladnikow wynagradzania °sob zajmujacych stanowiska kierownicze,



3) Polityka wynagrodzen czlonkow organu nadzorujapego / Rady Nadzorczej;
4) Regulamin dzialania czfonkow Rady Nadzorczej,
5) Uchwala Zebrania Przedstawicieli w sprawie wynagrodzenia dla czfonkow Rady Nadzorczej.

VVynagrodzenia czionkow Zarzqdu Banku i osob pelninch funkcje kierownicze w Banku sq tak ustalane, aby
odpowiadafy w szczegolnoki rodzajowi wykonywanej pracy, stopniowi odpowiedzialnoki i kwalifikacjom
wymaganym przy jej wykonywaniu, a take uwzglOnialy iIoó i jakok wiadczonej pracy, oraz zapewnialy
prawidlowok realizacji przez czionkow Zarzgdu i CzIonkow Rady zadan wynikakcych z dziafalnoki banku.
Podstawg ustalenia wynagrodzenia jest Regulamin wynagradzania czlonk6w Zarzqdu, uwzglOniajqcy mo2liwoki
ekonomiczne Banku.

W Banku obowigzuje „Polityka zmiennych skladnikOw wynagrodzen os6b zajmujapych stanowiska kierownicze
w Express Banku Spoldzielczym w Rzeszowie". Adresatami polityki sq pracownicy, ktorych dzialalnok zawodowa
ma istotny wpfyw na profil ryzyka Banku, tj. czlonkowie Zarzqdu. Jej celem jest ugruntowanie skfonnoki kadry
zarzgdzajqcej — poprzez zastosowane mechanizmy wynagradzania - do szczeg6Inej dbaloki o dlugoterminowe
dobro Banku, do ochrony interes6w klientow oraz unikania nadmiernej ekspozycji na ryzyko. Informacja w tym
zakresie zostala szerzej opisana w cz*i XV Informacji.

Zasady wynagradzania czfonk6w Rady Nadzorczej Banku okre§la ,Polityka wynagrodzen czfonkow organu
nadzorujqcego/Rady Nadzorczej w Express Banku Spoldzielczym w Rzeszowie", „Regulamin dzialania czlonkOw
Rady Nadzorczej Express Banku Spoldzielczego w Rzeszowie" oraz uchwala Zebrania Przedstawicieli w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla czfonk6w Rady Nadzorczej.

IV. Informacja o powolaniu komitetu ds. wynagrodzen

Bank, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo bankowe nie powoluje komitetu ds. wynagrodzen.

V.  I n f o r m a c j a  o  s p e i n i e n i u  p r z e z  c z I o n k o w  R a d y  N a d z o r c z e j  i  Z a r z 4 d u  w y m o g o w

okre§lonych w art.  22aa ustawy Prawo Ban kowe

CzIonkowie Zarzqclu i Rady Nadzorczej Banku sq objci ocenq odpowiednioki obejmujgc4 proces weryfikacji
reputacji, uczciwoki, etycznoki, wiedzy, umieMnoki i do§wiadczenia, w celu okrelenia czy sq osobami
odpowiednimi do pefnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiqzkow. Ocena odpowiednioki jest
dokonywana przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny czfonkow Rady Nadzorczej oraz przez Rad
Nadzorczq w zakresie czlonkow Zarzqdu.

Ocena ma charakter uprzedni w przed powofaniem oraz nastwczy w trakcie pelnienia funkcji.

Czfonkowie Zarzgdu oraz Rady Nadzorczej nie powinni rownie2peiLniO funkcji czlonka zarzqdu oraz rady nadzorczej
w innych podmiotach w liczbie ograniczonej przez art. 22aa ust 2, w powiqzaniu z ust. 3.
VVszyscy czfonkowie Zarzgdu oraz Rady Nadzorczej zgodnie z dokonanq ocenq spelniajg wymagania art. 22aa
ustawy - Prawo bankowe.



Zalqcznik nr 2
do Informacji z zakresu Polityki informacyjnej EBS

wg stanu na 31.12.2019r.

Nwiadczenie Zarp.clu

Zarzqd Express Banku Spoldzielczego w Rzeszowie oSwiadcza, Ze ustalenia opisane w„Informacji z zakresu PoIityki

informacyjnej Express Banku SpOldzielczego w Rzeszowie wg stanu na 31.12.2019r." sq adekwatne do stanu

faktycznego, a funkcjonujqcy w Banku system zarzqdzania ryzykiem jest adekwatny do skali oraz zioZonoSci

prowadzonej przez Bank dzialalno§ci.
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Zaiqcznik or 3
do Informacji z zakresu Polityki informacyjnej EBS

wg stanu na 31.12.2019r.

0§wiadczenie Zarz4du
Zarzqd Express Banku Spdfdzielczego w Rzeszowie cpwiadcza, 2e profil ryzyka zwiqzanego ze strategiq
dzialalnoSci Banku w 2019 roku byl zgodny z przyjOq strategiqzarzqdzania ryzykiem.

Raport z realizacji ustalonego przez Racip Nadzorczq apetytu na ryzyko wyra2onego
wskabikami iloSciowyrni wg stanu na 31.12.2019 r.

Stoplen 1
Nazwa I i m i tu IL Wysoko6a limitu Vbr

;
artoSa

realizacji i
r Ryzyko kredytowe -- __

Udzial instrument& finansowych wfunduazach wiaanych Max 100% 0,0% 0%

—9%-U cizial kredytow zagrotonych w portfelu kredytowym Max 4,0% 0,35%- -

UdzIat rezerw celmvych i odpisow na odsetki na naletrioaci zagroiwsumie nalebioeci zagrodonych Min. 33%
-

53,0% 62%_
Udzial portfela kredytow podmiotow nieffnansowych w sumie bilansowej Max. 40% 34,1% 85%

132,2% 68%

--
Udzial lacznej kwoty duzych ekpozycji w uznanym kapitale Max.200%

Udzial EKZH w lacznej wartoici ekepozycji kred. zabezpiecz hipoteczniew sekt. bankowyniq Max 2% 0,006% -0,3%
U dzial ekspozycji kredytowych zabezpieczonychhipoteczniewportfelukredytowym Max 65% 60,0% _ 92%

Udziatzagroionych EKZH w portfelu EKZH ogotem Max. 4%
_

0,3% 7%

Udzial DEK w facznej wartoici detalicznych ekspozycji kredytowych sektora bankowegom Max 2%
_.

0,5% __0,010%
_UdzIal detalicznych ekspozycji kredytowych w portfelu kredytowym Max 30% 26,0% 87% _

Udzial zagrotonych detalicznych ekspozycji kredytowych w DEK ogbtem Max 1.50% OA% 26%
_ _ _ _ .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - -1r

r
._=_=.= _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
lUdzial calkowitej pozycjl walutowej w funduszach wfasnych Max 1% 0,04% 4%

. - — —F- 7 -7 7 —- — - - -
Ryzykoply n n oki

Wartoito wskainika LCR Min.100ii 421% 24% _
Wartobo wskainika NSFR Min. 111% 211% 53%
Udzial depozytow powickez o fundusze Maims w kredytach pow. o matektrwaIy Min. 150% 279% 54%
Udzialdepozybiw podmiob5w nleffnansowych w pasywach ogOlem Min. 80% 90%
I I ciao przekroczeft Ilmitu lukl plynnoici w okresie do 1 roku o 0 •
iloSoprzekroczenlimitu luklplynnoSciwokra&powyiej 1 roku o 0 -
ilooprzekroczen limitu luki plynnoSci skumulowanej (bez uwzgl. zobow.pozabil.oraz funduszy wt _0 0

1 Ryzyko stopy procentowej-- 1- -
Udziatpozycji wraillwych na zmiany stopproc. z terminamiprzeszacoviania powj 1 roku w sumie
. Max 1% 0,00%
bilansowej
Pozlom ekspozycjina ryzyko stopy procentowej (zmiana wyniku odsetkowego dla ryzyka

Max 6% 4,6% 77%
. rzeszacowanla I rvzvka bazoweaoffunduszv wfasnychl

Ryzykokapitalowe

t.qczny wspi5lczynnik kapitalowy (wspolczynnik wyplacalnoici) Min 17,5% 22,45% 78%
Wspolczynnik kapItalu Tier I Min 11,5% 22,45% 51%
ispi:4- czynnik kapitalu podstawowegoTler I
-Ddziat

Min 10,0% 22.45% 45%
kapitalu wewnetrznego w funduszach wlasnych

._
Max 70% 50.3% 12%

Wskainlk diwigni finansowej Min 5% 7,0% 71%
Ryzyko operacyjne

Sums straty brutto z ostatnich 12 m-cy k4ax. 6 % kwdy wymogu kapt r 1,9% 32%zlyt ryzyka operacyjnego

Sums straty potencjalnejz ostatnich 12 m-cy Max. 10% kwc4y wymogu kapt 11%
11%z tytryzyka operacyjnego
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