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WPROWADZENIE

1. Informacja zostafa opracowana w celu realizacji „Zasad polityki informacyjnej w Express Banku Spoldzielczym
w Rzeszowie" (wprowadzonej Uchwalq Zarzqdu nr 1/26/Z/2018 z dnia 27.04.2018r., zatwierdzonej uchwalq Rady
Nadzorczej nr 2/2/RN/2018 z dnia 11.05.2018r.) oraz spelnienia wymogow dotyczqcych ujawniania informacji
zawartych w Rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ni 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie
wymogOw ostrotnoSciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajqpe rozporzqdzenie
(UE) nr 648/2012 (zwane dalej CRR), stanowiapego podstawg prawnq na dzieri sporzqdzenia niniejszej

informacji, tj. na 31 grudnia 2017r.
2. Bank informuje, te niniejszy dokument obejmuje cale zakres ujawnianych informacji, okretIonych w CzeSci

Osmej Rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego 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 Spoldzielczy w Rzeszowie, z siedzibq 35-111 Rzeszow ul. Rejtana 49/11 b, wpisany jest do Krajowego
Rejestru Sqdowego przez Sad 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 plynnotci
I wyplacalnoSci.

3. Z uczestnictwa w Systemie wynikajq korzyki — migdzy innymi dostep do Srodkow pomocowych w sytuacjach
zagrotenia plynnoSci lub wyplacalnotci, oraz obowiqzki, do kV:4)th nalety m.in. stosowanie systemu limitaw
ustalonych w Systemie oraz poddawaniesic dzialaniom prewencyjnym podejmowanym przez jednostkg zarzqdzajqpq
Systemem.

4. Bank na dzien 31.12.2017 roku nie posiadaf udzialaw w podmiotach zaletnych nie objetych konsolidacjq
5. W 2017 roku Bank prowadzil dzialalnoS6 w ramach jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w n/w

placowkach:
1) Centrala w Rzeszowie, ulica Rejtana 49/11b,
2) Oddzial w Krasnem, Krasne 121,
3) I Oddziat w Rzeszowie, ulica Rejtana 49/11b,
4) II Oddzial w Rzeszowie, ulica Marszatkowska 15,
5) III Oddziaf w Rzeszowie, ulica Krakowska 12b13,
6) IV Oddzial w Rzeszowie, ulica Dqbrowskiego 56— dzialalnoS6 plactiwki zakonczona 31.05.2017r.

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

1. Zarzqdzanie ryzykiem w Banku odbywa sic zgodnie z dlugofalowq „Strategiq zarzqdzania ryzykiem w Express
Banku Spoldzielczym w Rzeszowie” przygotowanq przez Zarzqd i zatwierdzonq przez Rade Nadzorczq Banku.
Jest ona zgodna z zaloteniami strategii dzialania Banku i podlega corocznemu przeglqdowi zatzqdczemu
i weryfikacji. Przeglqd i weryfikacja dokonywana jest rowniet w przypadku wystgpowania znaczqcych zmian
wewnqtrz lub w otoczeniu Banku.

2. Strategia zarzqdzania tyzykiem 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 ponosit.

4. Cele definiujqce apetyt na ryzyko majq charakter wskainikow iloSciowych, w tym limitOw wewngtrznych, a takte
zaloten dotyczqcych zasad zarzqdzania ryzykiem o charakterze jakoSciowym.

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

6. Zatwierdzone przez Zarzad Banku oSwiadczenie na temat adekwatnoSci ustalen dotyczqcych zarzqdzania
ryzykiem, dakce pewnotO, te stosowane systemy zarzqdzania ryzykiem sq odpowiednie z punktu widzenia
profilu i strategii Banku (art. 435 ust.1 lit. e) stanowi Zalqcznik nr 2 do niniejszej Informacji.

7. Zatwierdzone przez Zarzqd Banku oSwiadczenie na temat ogolnego profilu ryzyka zawierajaca kluczowe



wska2niki i dane liczbowe, zapewniajape zewnetrznym zainteresowanym stronom caloeciowy obraz zaizqdzania
ryzykiem przez Bank, w tym tolerancje na ryzyko okreelone przez Rade Nadzorczq stanowi Zatqcznik 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 zajmujqstanowisk dyrektorskich.

2) Czionkow Zaizqdu powofuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, dzialajqc wg „Statutu Express
Banku Spoldzielczego w Rzeszowie", biorqc pod uwagg wyniki oceny uprzedniej kwalifikacji, dotwiadczenia
I reputacji kandydata. Oceny nastepczej kwalifikacji, doSwiadczenia i reputacji Czionkow Zarzqdu dokonuje
Rada Nadzorcza, zgodnie z „Procedure oceny kwalifikacji czionkOw Zarzedu oraz Zatzedu Express Banku
SpOdzielczego w Rzeszowie",

3) Czlonkow Rady Nadzorczej wybiera Zebranie Pizedstawicieli zgodnie ze „Statutem Express Banku
Spoldzielczego w Rzeszowie" oraz „Procedure oceny kwalifikacji czionkOw Rady Nadzorczej oraz Rady
Nadzorczej Express Banku Spoldzielczego w Rzeszowie", biorac pod uwage kwalifikacje, doSwiadczenie
I reputacje kandydata. Zebranie Ptzedstawicieli dokonuje rOwnie2 oceny nastepczej w trakcie pelnienia
funkcji.

4) Bank, z uwagi na skale dzialalnoSci nie stosuje strategii zra2nicowania w zakresie wyboru czlonkow Zarzqdu.

5) Bank z uwagi na skale dzialania nie tworzy Komitetu ds. ryzyka.

6) Rada Nadzorcza Banku — w zwiqzku z wejSciem w Zycie Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o bieglych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - w dniu 8 wrzeania 2017 roku podjela uchwale o powolaniu
Komitetu Audytu w ramach Rady.

7) Przeplyw informacji dotyczacej ryzyka kierowanej do Zaizqdu oraz Rady Nadzorczej w Banku jest
sformalizowany i objqty „Instrukcje sporzadzania informacji zatzqdczej w Express Banku Spoldzielczym
w Rzeszowie" definiujaca; czestotliwoea, zakres, odbiorcOw i terminy sporzedzania raportow i sprawozdan
dotyczqcych ryzyka. Systemem informacji zarzadczej s objete wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez
Bank za istotne. Zakres i czestottiwaS6 raportowania jest dostosowana do skali narkenia na ryzyko, a takte
zmiennoaci ryzyka zapewniajap mo2liwoS6 podejmowania decyzji, oraz odpowiedniej reakcji w przypadku
zmiany ekspozycji na ryzyko.

III. Fundusze wtasne (CRR art. 437)
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Podstawowe informacie dotyczace otOwnych cech wszystkich pozycji I sktadnikow funduszy wtasnych.

• Skumulowane inne calkowite dochody (i pozostate kapitaly rezerwowe, z uwzglgdnieniem
niezrealizowanych zyskow i strat zgodnie z majkcymi zastosowanie standardami rachunkowo§ci)
Na w/w pozycje skladajq sic:
1) Kapitaf rezerwowy, ktory obejmuje fundusz zasobowy w kwocie 10.479 tys. z1 - tworzony z podzialu zysku

netto oraz wpisowego czlonkow, oraz fundusz rezerwowy w kwocie 55 tys. zf - tworzony z podzialu zysku

netto,
2) Skumulowane inne calkowite dochody dotyczqce funduszu z aktualizacji wyceny majqtku trwafego

w wysokoeci 40 tys. zl.

• Kwota kwalifikujkcych sig pozycji o kterych 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. wartoSci
zadeklarowanych I wpfaconych udzialow czfonkowskich do dnia 31.12.2011r., pomniejszonej o wszystkie wypfaty,
ktOre mialy miejsce w latach 2012— 2015, zamortyzowanej 020% w roku 2014 oraz po 10% od 2015r..

• WartoSci niemateriaine i prawne (po odliczeniu powikzanej rezerwy z tytulu odroczonego podatku
dochodowego) — kwota ujemna
Pozycja dotyczy wartotci netto Wartotci niematerialnych i prawnych, pomniejszajapej kapital podstawowy Tier I.

D Dodatkowe odliczenia z tytulu rezerw — kwota ujemna
Pozycja dotyczy odliczenia z tytulu nieuznanych rezerw oraz odpisow w sytuacji kiedy w wartoaci ekspozycji
uwzgledniane sq wszystkie rezetwy i odpisy dotyczqce odsetek.

• Korekty regulacyjne dotyczkce niezrealizowanych zyskow I strat zgodnie z art. 467 i 468
Pozycja dotyczy okreSlonej wartoSci procentowej (20%) funduszu z aktualizacji wyceny majqtku twalego, ktOra
jest odejmowana w ramach innych przejSciowych korekt kapitalu podstawowego Tier I.

IV. Wymogi kapitatowe (CRR art. 438)

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

2. Poziomem wyjSciowym dla ustalenia kapitalu wewngtrznego jest wyliczony regulacyjny wym6g kapitalowy.
Bank wyznacza regulacyjny wymOg kapitafowy dla ryzyka:
a) kredytowego, w oparciu o metode standardowq,
b) operacyjnego, w oparciu o metodg wskainika bazowego,
c) walutowego. w aparciu o metode de minimis.

3. Nastepnie Bank ocenia, czy regulacyjny wym6g kapitalowy w pelni pokrywa ryzyko kredytowe, operacyjne i
walutowe i je2eli jest to konieczne, to, zgodnie z obowiazujqcymi w Banku zasadami szacowania kapitalu
wewngtrznego, oblicza dodatkowy wym6g kapitalowy na te ryzyka.

4. Kapital wewnetany stanowi sumg regulacyjnego wymogu kapitalowego, dodatkowych wymogow kapitalowych, o
ktorych mowa w ust. 3, oraz wymogOw kapitalowych na pozostafe istotne rodzaje ryzyka obliczonych zgodnie z
obowiqzujacymi w Banku zasadami szacowania kapitalu wewngtrznego.

5. Celem strategicznym Banku w zakresie poziomu adekwatnoSci kapitalowej jest utzymywanie refacji kapitalu
wewnetrznego w stosunku do funduszy wlasnych na maksymalnym poziomie 80%.
Na date informacji refacja wynosila 39%.

6. W 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego tile nalolyia na Bank obowiqzku utrzymywania dodatkowych
wymogow kapitalowych.

7. Poni2sza tabela przedstawia kwoty stanowiqce 8% ekspozycji waionej ryzykiem dla ka2dej z klas ekspozycji.

Kategoria , Wartott aktywow
waionych ryzykiem

Wymdg kapitalowy
wtys. at

ekspozycje wobec izqdow centralnych lub bank* centralnych 341 27
ekspozycje wobec samorzadow regionalnych lub wladz lokalnych --- ---

ekspozycje wobec podmiotew sektora publicznego --- ---
ekspozycje wobec instytucji 524 42



ekspozycje wobec przedsiablorstw 5.659 453

ekspozycje detaliczne 11.646 932

ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomoSciach 9.865 789

ekspozycje, ktorych dotyczy niewykonanie zobowiazania 211 17

ekspozycje kapitalowe 1.204 96

inne ekspozycje 2.554 204

Razem 32.004
_

2 560

8. Zestawienie sumaryczne kapitalu regulacyjnego i kapitalu wewngtrznego z tytutu poszczegolnych ryzyk wg stanu
na 31.12.2017 roku.

Wewnetrzny man i a „ pilaw wn

3

Alokacja dodatkowego

Rodzal ryzyka writhe
wymagandinFilm I

kapdatu wg wymagaii

kapitatowy din Fibre II

Ryzyko kredytowe 3 201 2 560 641

Ryzyko rynkowe 0 0 0

Ryzyko operacyjne 561 561 0

Ryzyko koncentracji zaangaiowah, w tym: 0 x 0

karanraci duty& zaargamwati 0 X o
',interim:IL ue xxi sam sob' gotcoderexy 0 X

-- - - - - - 0-

Icrostrecx tor mnsain rorIzzimbexpetbsta 0 X 0

Ryzyko atopy procentowejw kaiqdze bankowej 370 x 378

Ryzyko plynnonci 0 x 0

Ryzyko kapitalowe 0 x 0

Kapitat regulacyjny 3 121

Kapitat wewnqtrzny 4 140

Wspotczynnik wyplacalnoici 27,23

Wewnqtrzny wapbtczynnik wyptacalnoici 20,52

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 makroostro2noklowym nad systemem
finansowym i zarzedzaniu kryzysowym w systemie finansowym ad dnia 1 stycznia 2016 r. wska2nik bufora
antycyklicznego wynosi 0% dla ekspozycji kredytowych na terytorium RP. Wskatnik w tej wysokoki obowiezuje do
czasu zmiany jego poziomu przez Ministra Finansew w drodze rozporzadzenia.
Na date sporzedzania informacji wymeg w zakresie specyficznego dla Banu bufora antycyklicznego nie wystapil.

VII. Wskainiki  globalnego znaczenia systemowego (CRR art. 441)

Nie dotyczy. Bank nie jest bankiem istotnym systemowo.

VIII. Korekty z tytutu ryzyka kredytowego (CRR art. 442)

1. Definicje naleinooci przeterminowanych i zagroionych, podejicia w zakresie korekt wartoSci I rezetw
celowych/odpisow dotyczacych odsetek, w tym rowniei rezerwy na ryzyko ogolne.



W ramach szacowania wymogu kapitalowego na ryzyko kredytowe okreelana jest klasa ekspozycji, ktOrej
dotyczy niewykonanie zobowiqzania (przeterminowanych). Zaliczane sq tutaj ekspozycje, ktarych okres
mzeterminowania jest dlu±szy nit 90 dni oraz przeterminowana kwota pizekracza:

- w przypadku ekspozycji detalicznych 500 zlotych,
- w przypadku pozostaiych klas ekspozycji 3.000 zlotych.

NaleZnotciami zagroionymi sq ekspozycje kredytowe zaliczone do kategorii poni2ej standardu, wqtpliwej i straconej
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Finans6w w sprawie zasad iwoizenia rezerw na ryzyko zwiqzane

z dziatalnoSciq Panic&
Bank tworzy rezerwy celowe na ekspozycje zagrokne oraz odpisy na odsetki od tych ekspozycji w wysokoeci:

• 20% w zakresie ekspozycji w kategorii ponitej standardu,
• 50% w zakresie ekspozycji w kategodi wqtpliwej,
• 100% w zakresie ekspozycji w kategodi straconej,

po uwzglednieniu pomniejszen podstawy naliczania rezerw i odpisee.

Bank nie tworzy rezerwy na ryzyko ogolne.

2. Ekspozycje kredytowe wedfug wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzien 31.12.2017 roku,
bez uwzglednienia skutk6w ograniczania tyzyka kredytowego oraz Sredniq kwote ekspozycji
w okresie od 31.12.2016r. do 31.12.2017 roku w podziale na klasy przedstawia ponitsze zestawienie.

L. Wyszczegolnienie

Stan na dzien
31.12.2017r.

w tya. xi

Srednia kwota
w okresie od 31.12.2016r.

do 31.12.2017 r.

1 ekspozycje wobec rzadew centralnych lub bank& centralnych 801 1.775

2. ekspozycje wobec samorzadow regionalnych lub wladz lokalnych — 231

3. ekspozycje wobec padmiotow sektora publicznego -- —
4. ekspozycje wobec instytucji 96.919 87.133

5- ekspozycje wobec przedslcbiorstw 8.835 9.019

6. ekspozycje detaliczne 16,313 12.195

7- ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomonciach 16.269 17.118

8. ekspozycje, ktorych dotyczy niewykonanie zobowigzania 157 207

9- ekspozycje kapitdowe 1.204 943

10- inne ekspozycje 5.635 6.769

RAZEM 146.133 135.390

3. Rozkfad geograficzny ekspozycji w podziale na obszary waine pod wzglgdem istotnym kategodi ekspozycji wraz
z dodatkowymi szczegolowymi podzialami w stosownych przypadkach — nie dotyczy.
Bank prowadzi dziafalno6 lokalnie i nie zachodzi potrzeba badania zaangatowania w poszczeg6Ine gminy, 1302
powiaty i wojewOdztwa.

4. Rozkfad ekspozycji w zaleinoSci od bran2y lub typu kontrahenta z podziafem na kategorie ekspozycji

a) Struktura zaangabawania Banku wobec sektora finansowego

Lp. Typ kontrahenta Wartoto wtys. zl

1. Banki

Naletnotci normalne
Naleinancipod obserwack

Naleinaci zagroione

97.704
97.704

---

2. Pozostale instytucje poirednictwa finansowego

a Pomocnicze instytucje finansowe - -
4. Instytucjeubezpieczeniowe - -

Razem zaangatowanle w sektome finansowym ' 97.704



b) Struktura zaangaiowania Banku wobec sektora niefinansowego:

Lp. Typ 'contrast Wartoie w tys. zt

Przedsiebiorshva i spOlki panstwowe .
1. Naletnoki normalne .

Nalekoki pod obserwacje -
Naleinoki zagroione .

Pizedsieblorstwa I sp6lki mywatne oraz spoldzielnie

72. Nalekoki nonnalne 9918968
Naletnoki pod obsenvacje 521
Nalekoki zagrotone 148

Przedsiebiorcy Indywidualni 7 410

3. Naletnoki nommlne 7 114

NaletnoSci pod obserwacja 190

Naleinkci zagroione 106
Osoby mywatne 20 000

4. Naleinkci normalne 19 974'
Naletnoki pod obsewracja 25
Naleinoki zagrokne

_
1

Rolnicy Indywidualni 162
5. Naleinoki nonnalne 162

Nalekoki pod obsenvack 0
Naletnkci zagrokne

Instytucje niekomercyjne dziatajace na rzecz gospodarshv domowych -
6. Naletnaki no/mine •

Naleinaki pod obserwacle -
Naletnoki zagrotane -

Razem zaangatowanie w sektorze niefinansowym 37 439

c) Struktura zaangakwania Banku wobec sektora budietowego - zaangatowania wobec sektora budietowego
nie wystepowaly.

d) Struktura zaangakwania Banku w poszczegolnych brantach ( wg wartoki nominalnej):

Lp Waite WartotO w tys. it
1. Obstuga nieruchomoici 4.384

Naleinotci normalne 3.838
Naleinotci pod obserwacjq 468
Naleinotci zagroione ---
Zobowiqzanla pozabilansowe 78

2. Handel huitowy i detaliczny 3.890
Naleinotci normalne 2.964
Naleinotci pod obserwacjq 72
NaleinoSci zagrotone 176
Zobowiqzania pozabilansowe 678

3. Transport, gospodarka magazynowa i tqcznoie 3.071
Naleinotci normalne 2.820
Naleinoaci pod obserwacjq 177
Naleinoki zagraione ---
Zobowiqzania pozabilansowe 74

4. Informacja i komunikacja 2.818
Naleinoeci normalne 2.311
Naleinotci pod obsetwack ---
Naleinotci zagroione ---
Zobowiqzania pozabilansowe 507

5. Przetwerstwo przemystowe 2.546
Naleinotci nomialne 1.951
NaleinoSci pod obserwacjq ---
Nalethooci zagrotone 4
Zobowiqzania pozabilansowe 591

6. Using' i dzialalnoo6 niesklasyfikowana powyiej 3.380
NaleinoSci normalne 2.261
NaleinoSci pod obserwacjq ---
Naleinotci zagroione 146
Zobowiqzania pozabilansowe 973

Razem zaangatowanie w sektorze niefinansowym 20.089



6. Struktura ekspozycji kredytowych wg termin6w zapadalnoSci (wartote nominalna);

TermIn zapadalnaScl Wartoge w tys. zi

- do 1 miesiaca 1.142

- ad 1 miesiaca do 3 miesigcy 998

- od 3 miesiscy do 6 miesigcy 2.058

- ad 6 miesiecy do 1 roku 1453

- od1 roku do 2 tat 6.107

-ad 2/at do 5 (at 10.110

-ad Slat do 10 kit 8.171

- ad 10 let do 20 let 5.058

- powytej 20 let 812

Razem 37.909

7. WartoS6 ekspozycji zagroknych i przeterminowanych wedlug podmiot6w w wartoki nominalnej.

w ivs. zl

Wyszczegetniede
EksPozYole
zagrotone

Ekspozycje

przetenninowene

Przedsigbiorstwa i spolki prywatne I spoldzielnie 196 49

Rolnicy indywidualni -- —

Przedsigbiorcy indywidualni 131 43

Osoby prywatne 35 48

Instytucje niekomergine --

Razem 364 140

8. Zmiany stanu korekt i rezerw/adpisow z tyt. ekspozycji zagrotonych wraz z saldem poczatkowym i koncowym:
w tn. zi

Kate gone Saida poczatkowe Saida koricowe
Rummy celowe Odpisy na odsefki Rezervry celowe Odpisy na odsefki

Pon(iej standardu — — 0,4 —

Wafplfwe 3,9 0,1 25,6 —

Stracone 244,5 173,2 87,6 92,2

9. 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:

Wariott ekspozycji luedytovrych (bilansowa brutto)dla kfOrych
Rodzaj zabezpieczenia Bank atm uje pomnlejszente podstavry naliczanla rezenv celowych

wiles. zt

Hipoteka na nieruchomaci 811

Zastaw rejestrowy 139

2) wyznaczania aktywow watonych ryzykiem - w zakresie zamiany wagi ryzyka kontrahenta na wage ryzyka
zabezpieczenia lub stosowania preferencyjnej wagi ryzyka 35%:

Rodzaj zabezpieczenia Wartoid ekspozycji kredytowych (bilansowa netto)dfa Mold
Bank Wes* technikg redukcji ryzyka kredytowego w to. z1

Zabezpieczenia tzeczywlste

Brodki pieniethe zdeponowane w Banku 728
Zabezpieczenia nierzeczywiste

Preferencyjna waga ryzyka 35% 5.612



IX. Aktywa obeigionefflieobcigione (CRR art. 443)

Aktywa
Wattage

bilansowa
Wartoa6 godziwa Wattage bliansowa Wartoto godzIwa

aktywOW
a Ittywow aktywow wolnych akrywew wolnych

obclefonyCh
obciatonych ad obciaten ad delete/I

010 040 060 090

010 Aktywa Banku — 142.032

030 Instrumenty kapitalowe --- 785

040 Dlutne papiery wartoSciowe - - 419

120 Ione aktywa -- 140.828

Zabezpieczenia ottzymane

Wattage godziwa obciaionych Wedged godziwa zabezpleczed
zabezpleczen otaymanych tub oltzymanych tub wyemitowanych wlasnych

yryemilowanych wlesnych dluinyeh dluinych papierew wartoeciowych
paplerew wartoiclowych dostqpnych die ca/ow obekienia

010 040

130 Zabezpleczenia otrzymane pan Bank

150 Inshvmenty kapitalowe

160 Blaine papiery warto3ciowe

230 'rule zabezpieczenia oh-zymane

240
Wyemitowane whasne diutne papiery wart:pack:me
inne nit obboacie zabezpieczone lob papiery typo ABS

Aktywa obcikionthabezpieczenia otrzymane i powigzane zobowlkzania

Odpowladafece zobowiezania,
Akira, rabezpieczenia °layman*

I wyemItowane wlasne &ulna papleryzobowiezanla waninkowe I udgelone
papal(' papist wartoactowych wartafclowe lane nil obcktione obligacje

zahezpieczone I paplary typo ABS
010 030

010 Warto36 bilansowa vryhranych zobowiazaA finans.
- - ._

Informacje a is totnoic i oboilieft jetli uznano u is to tne

X. Korzys tanie  z ocen zewnetrznych ins tytuc ji  oceny wiarygodnoac i  kredytowej (ECAI)  (CRR ar t.  444)

Bank wykorzystuje oceny zewnetrznych instytucji oceny wiarygodnoSci kredytowej ECAI na potrzeby wyznaczania
aktywOw watonych ryzykiem, dla nastgpujecych ekspozycji wobec:
1) instytucji - jeteli rezydualny termin ekspozycji jest dlutszy nit 3 miesiace,

2) samorzadow regionalnych lub wiadz lokalnych - jeteli ekspozycja nie jest denominowana lub f inansowana w

walucie krajowej,
3) podmiotOw sektora publicznego - jeteli pierwotny termin zapadalnoeci ekspozycji jest diutszy nit 3 miesiace,
ktarym to kategoriom przypisywana jest waga ryzyka odpowiadajaca stopniu jakotci kredytowej rzedu polskiego.

Bank korzysta z ocen jakotci kredytowej nadanych przez ECAI:

1) Fitch Ratings;
2) Moody's Investors Service;
3) Standard and Poor's Ratings Services.

Jeteli nadane oceny odpowiadaja rotnym wagom ryzyka wOwczas Bank uwzglccinia tc ocen, ktarej odpowiada

wytsza waga ryzyka.
Jeteli dostgpne sq wiccej nit dwie oceny kredytowe sporzadzone przez wyznaczone ECAI die danej pozycji z
ratingiem, wowczas uwzglednia sic te dwie spored nich, z ktOrymi wiatesig najnitsze wagi ryzyka, z zastrzeteniem
te: jeteli dwie najnitsze wagi ryzyka rertnie sic od siebie, przypisuje sic wytszqz nich;

Bank uzaletnia przyznanie wagi ryzyka ad stopnia jakoSci kredytowej, ktary przypisano rzadowi polskiemu wg

nastgpujecej tabeli:

Stopien jakoeci kredytowej rzedu polskiego 1 2 3 4 5 6

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



Bank uzaleZnia stopien jakotci kredytowej ad oceny wiarygodnotci kredytowej w nastepujacy sposOb:

Stopien Ocena wiarygodnoici kredytowej
jakoici

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 poniiej Caa i poniiej CCC i pantie]

Wedlug danych na 31,12.2017 roku nie wystqpily wartotci ekspozycji zwiazane z w/w stopniem jakotci kredytowej

XI. Ryzyko rynkowe (CRR art. 445)

L.p. Rodzaj wymogu Wym6g kapitalowy

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

2. Wyntg zgodnie z art. 92 ust. 3111 c. — ryzyko walutowe 0,00

XII. Ryzyko operacyjne (CRR art. 446)

Wymag kapitalowy z tytulu ryzyka operacyjnego wyliczany jest metodg podstawowego wskainika (BR) i na dzien
31.12.2017r. wynosif 561 tys. z1

W 2017 roku nie stwierdzono istotnego zdagenia ryzyka operacyjnego, rozumianego jako zdarzenie w wyniku
ktbrego powstafa strata powflej 10.000 zl.

Straty brutto z tytulu ryzyka operacyjnego, zarejestrowane w 2017 r., w podziale na rodzaj i kategorie, przedstawia
ponitsza tabela (w tys.0,00 zl):

Rodzaje ryzyka Kategorie ryzyka
Soma drat

blunt, _

1. Olzuetwo wewnetane
I. Ozralania nieeprawnrcoe

2. KraareZI IMVSOID

2. Oezuetwo rues° 1. KradnetIow:use/to

2 Porweszer'steso & ______,.m.

3. Zanily dotyczaoe zatrudnienia arm

bezpleczenetwo w mleJscu pug.

1. Stosvnlo ceapowrycze
_i Bezzieczeigwoircdomska yracy

3. Podziely Id SigY a lla* -

4. Mime', produkty I praktyki operacyjne

1. Obskays kbenlow, ulawnivie intrmayj o krrer4adi, zcboviskzerea
-2 NievAakiwe praldyki Innesowe lub rynkowe
3. Wady zeodullOw

4. wasyikacia kkatt i elscozycw
5 Udall dorakze -

5. Szkody zwiazane z aktywami rzerzowymt 1.K10o1 pridovre Irene zdarzert 0,92

6. Zahlocenia dzialaInoicl bank° I awarie syetemow 1.Syst-my [-- 1,18 1

7. I•Yykonywanie transakcji, dostawa oraz
zarza.dzanie proeesami operacyjnymi 114.

1.11Vprowathre do systmo, wykolywarie, =imam I c a 1,21

Z NW:Drown r sorawozdayerzok -
3 Cokumen(aqa detyczeca tient,'

Zazateree rachunkarni kientSw

5. Uczestacy p-xesow we bedazy kiesmo balky Omizby

6. Surzedawcy, 1 dos'avcy -

F Razem 3,31

Dziafania zapobiegawcze podejmowane przez Bank w celu uniknigcia strat w przyszlotci to min.:
1) transfer ryzyka poprzez ubezpieczenia mienia i wartotci pienigtnych,
2) modyfikowanie wewnqtrznych akt6w normatywnych w aspekcie redukowania ryzyka operacyjnego do poziomu

akceptowanego,
3) wzmocnienie mechanizmOw kontroli funkcjonalnej w obszarze poprawnotci pracy w systemie ewidencyjno-

ksiggowym (np. kontrola „na drugs rgkg"),
4) sprzedai klientom bankowotci elektronicznej, kt6ra zmniejsza obcift2enie pracownikow z tytulu popelnianych

bledow operacji bankowych,
5) b1e2ace przeglady, serwis i konserwacje spagtu i urzadzen (np. systemtw alarrnowych, przeciwpoiarowych,

monitodngu, bankomat6w);
6) ochrona przed dostgpem osOb nieuprawnionych — system autoryzacji, szyfrowania, kodowania,



7) szkolenie pracownikow majape na celu prawidlowe wykonywanie operacji, a takie uSwiadomienie istnienia
I sposob6w zapobiegania wystgpowaniu ryzyka,

8) monitorowanie zdarzen ryzyka operacyjnego, gromadzenie informacji dotyczqcych ryzyka i ich okresowa analiza,
9) stosowanie odpowiednich procedur dokonywania operacji, a takie limitOw w zakresie podejmowania decyzji

w celu ograniczenie strat mogqcych powsta6 z tytulu blgd6w popeinianych przez ludzi.

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

Podzial ekspozycji ze wzglgdu na cel nabycia (zyski kapitalowe, przyczyny strategiczne) wg stanu na dzien
31.12.2017 roku przedstawia poni2sze zestawienie.

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

Kwota ekspozycji zakupionych ze
wzgledu na przyjetestrategie

1 Akcje w SGB-Bank SA w Poznaniu - 743

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

3 Udzialy SpOldzielnia Mieszkaniowa - 1

4 Udzialy Spoldzielczy System Ochrony SGB - 1

RAZEM — 785

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 rachunkowoaci bank6w.

XIV. Ryzyko stogy procentowej pozycji zakwalifikowanych do portfela bankowego (CRR art. 448)

Ryzyko stopy procentowej w Banku wynika glawnie z niedopasowania terminOw przeszacowania aktywnw I pasywow
wra2liwych na zmiany stop procentowych oraz niedopasowania tych pozycji ze wzglgdu na stopy referencyjne.

W Banku wystepuje nadwy2ka aktywaw nad pasywami wrailiwymi na zmiany stop procentowych, kt6ra wynosi 34%
sumy bilansowej.

Spadek step procentowych 0200 punktOw bazowych obniia wynik odsetkowy Banku o 888 tys. zl.

Wzrost stOp procentowych o 200 punktow bazowych zmienia bilansowqwartoS6 kapitalu 026 tys. zt.

XV. Polityka zmiennych skladnikow wynagrodzeh osOb zajmujqcych stanowiska kierownicze
(CRR art. 450)

Bank realizujqc zapisy Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i FinansOw z dnia 6 mama 2017 r. w sprawie systemu
zarzqdzania ryzykiem i systemu kontroli wewngtmnej, polityki wynagrodzen oraz szczegalowego sposoby
szacowania kapitalu wewngtrznego w bankach, wprowadzil aPolitykg zmiennych skladnikow wynagrodzen psi%
zajmujqcych stanowiska kierownicze w Express Banku SpOldzielczym w Rzeszowie" zwanq dalej „Politykq'.
Przez osoby zajmujape stanowiska istotne w Banku (kierownicze), rozumie sig wylqcznie czlonkow Zarzqdu,
poniewa2 pa dokonaniu oceny pracownikOw dokonanej na podstawie kryteriOw jakoSciowych i wfaSciwych kryteriew
iloSciowych ( art. 3 i 4 Rozporzqdzenia delegowanego Komisji UE Nr 604/2014 analizy stanowisk istotnych)
— stwierdzono, ie dziatalnoS6 zawodowa pozostalych pracownikow nie wywiera istotnego wplywu na profil ryzyka
w Banku.
Rada Nadzorcza omawiala zagadnienia oceny polityki wynagrodzen w 2017 roku jeden raz.

Postanowienia 000lne

1. Wynagrodzenie osith zajmujqcych stanowiska kierownicze obejmuje:
1) sidadniki stale — wynagrodzenie zasadnicze okreSlone w umowie o pracg, a takie jednorazowe odprawy

I rekompensaty z tytulu zakoficzenia stosunku pracy lub inne awiadczenia wynikajape z przepisow
Kodeksu pracy lub „Regulaminu wynagradzania czlonk6w Zarzqdu Express Banku SpOldzielczego w
Rzeszowie", przyslugujape na rownych warunkach wszystkim pracownikom;

2) skladniki zmienne — premie rocznq.
2. Wynagrodzenia przyznawane w Banku majq charakter wylacznie pienig2ny.

3. Stale skladniki wynagrodzenia stanowiq na tyle dui czge6 wynagrodzenia, aby mo2liwe bylo prowadzenie
elastycznej polityki zmiennych skladnikow wynagrodzenia, w tym obni2anie lub nieprzyznawanie zmiennych
skladnikow wynagrodzenia, przy czym stosunek zmiennych skladnikOw wynagrodzenia do stalych skladnikow
wynagrodzenia nie make przekracza6 100% w odniesieniu do kaidej z °sob zajmujqcej stanowisko kierownicze.



4. Lqczna wysokoto premii rocznej przyznanej osobom zajmujqcym stanowiska istotne nie mote ogranicza6
zdolnoSci Banku do zwigkszania jego funduszy wlasnych i nie mote by6 wytsza, nit 25% rocznego,
zweryfikowanego przez biegfego rewidenta wyniku finansowego netto Banku za dany rok podlegajqcy ocenie.

Zasadv oceny efektow pracv Czfonkow Zarzadu

1. Podstawqoceny efektOw pracy sq kryteria dotyczqce oceny wynikOw cafego Banku, a takte ocena indywidualnych

wynik6w danego czlonka Zarzqdu.
2. Oceny efekt6w pracy czionkOw Zarzqdu Banku dokonuje Rada Nadzorcza.
3. Ocena ta dokonywane jest po zakonczeniu roku obrachunkowego, nie pOtniej nit do konca czerwca roku

nastepujacego po okresie oceny, i obejmuje 3 lata.
4. Ocena efekt6w pracy czionkOw Zarzqdu obejmuje m.in. wskatniki Banku.

CzIonek Zarzqdu ma prawo do premii rocznej, gdy wokresie podlegaiftcym ocenie wykonanie planu finansowego

zostafo zrealizowane na poziomie:
1) zysku netto nie nitszym nit 80% zaplanowanego poziomu;
2) zwrotu z aktyw6w (ROA) nie nitszym nit 80% zaplanowanego poziomu;
3) wskatnika naletnoSci zagrotonych — gdy Srednia osiqgnietych wskainikow rozumianych jako stosunek

kredytow zagrotonych do ogalu kredyt6w w portfelu kredytowym nie przekroczyla w okresie oceny 10%.
4) facznego wspOiczynnika kapitalowego nie nitszym nit 15%, jednakie przy zachowaniu poziomu

wspolczynnika wymaganego przepisami prawa.
5) wskatnika plynnoSci LCR nie nitszym nit 100%.

5. Rada Nadzorcza dokonuje rowniei oceny indywidualnej wynik6w pracy czlonka Zarzqdu.
Czlonek Zarzqdu ma prawo do premii rocznej, gdy w okresie podlegajapym ocenie:

1) dokonano pozytywnej oceny efekt6w pracy realizacji zadan czlonka Zarzqdu wynikajacych z zakresu jego
obowiqzkow i odpowiedzialnoSci;

2) uzyskaf pozytywna °cane kwalifikacji,
3) uzyskaf absolutorium z wykonania obowiqzkow za dany rok obrotowy,
4) wyniki kontroh przeprowadzonych w Banku przez podmioty zewnetrzne, w tym audyt wewngtrzny

przeprowadzony przez SpOldzielczy System Ochrony SGB lub kontrola Komisji Nadzoru Finansowego, nie
wykazafy istotnych uchybien w obszarze nadzorowanym przez danego czlonka Zarzadu.

6. Czlonek Zarzftdu uzyskuje pozytywnq mane tylko i wykcznie w przypadku spelnienia wszystkich przeslanek
wskazanych w ust. 4 i 5.

Zasadv przvznawania i wvpfacania reoulaminoweipremii rocznej

1. WysokoS6 premii rocznej nie mote stanowiO znaczqcej czgaci wynagrodzenia czlonka Zarzqdu Banku.

2. Na podstawie przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwaly o przyznaniu premii
rocznej i jej wysokoSci dla poszczeganych czlonkew Zarzqdu w przypadku oceny pozytywnej.

3. Premia roczna nie jest przyznawana w przypadku:
1) negatywnej oceny pracy czlonka Zarzqdu,
2) zagrotenia niespelnienia wymogow ostrotnoSciowych; o kt6rym mowa w art. 142 ust. 1 Ustawy Prawo

bankowe;
3) zagrotenia upadlotciq;
4) gdy czionek Zarzqdu uczestniczyf w dziafaniach, ktOrych wynikiem byly znacznej straty Banku fub byfa

odpowiedzialna za takie dziafania;
5) nie spelnienia odpowiednich standard6w dotyczqcych rgkojmi bezpiecznego i ostrotnego zarzqdzania

bankiem.

4. Przyznana czfonkowi Zarzqdu premia roczna wyplacana jest jednorazowo w formie pienietnej, w terminie
30 dni roboczych po podjeciu uchwaly przez Rade Nadzorczq.

Zbiorcze informacie iloSciowe na temat wynagrodzeri czionkow Zarzqdu za rok 2017r.

Wyszczegolnienie Wartoto

CzIonkowie
Zarzkdu

wynagrodzenie stale w tys. zl 372

( 3 osoby) VVynagrodzenie zmienne —

lnformacja dot. platnoki z tytulu
rozpoczgcia i zakonczenia
zatrudnienia w roku obrotowym

Liczba °sob uzyskujapych platnoki 2

Wartok platnoSci 52

Naiwyisza platnok na rzecz jednej osoby 28



XVI. Plynnoed finansowa (Rekomendacja P)

Zarzqdzanie ryzykiem plynnoSci zostato podzielone na dwa poziomy:

• zarzqdzanie ryzykiem w dzialalnooci operacyjnej, w ramach ktorego;
— ZespOt Ekonomiczny" odpowiada za zarzqdzanie plynnotciq krotkoterminowq;
— Oddzialy Banku odpowiadajqza gromadzenie depozytow I udzielania kredytow

• zarzqdzanie ryzykiem, w ramach ktorego Stanowisko ds. Analiz, Ryzyk, Kontroli i Zgodnotci odpowiada za
identyfikacje, pomiar, kontrolg i sprawozdawanie.

W przyktych rozwiqzaniach organizacyjnych Banku nie funkcjonuje w Komitet, ktOry uczestniczy w zarzqdzaniu
ryzykiem plynnotci.

Glownym &Aim finansowania dziafalnotcl Banku sq depozyty podmiotOw niefinansowych, ich tqczna kwota
powinna stanowi6 co najmniej 80% pasywnw ogalem.
Bank posiada i aktualizuje w okresach rocznych plan pozyskiwania i utizymywania depozytow.
Bank dostosowuje skale dziatania do mo2liwatci zapewnienia stabilnego finansowania.
Bank zaktada mo2liwota pozyskiwania dodatkowym 21.6(10 trodkOw z Banku Zrzeszajqcego na zasadach i w
zakresie mo2liwotci Banku Zrzeszajapego;
W sytuacji awaryjnej, dodatkowym 2radlem finansowania mogq by6 trodki uzyskane w ramach Minimum
Depozytowego lub Funduszu Pomocowego na zasadach okrealonych w Umowie Systemu Ochrony SGB.

Zarzqdzanie ryzykiem plynnotci w Banku ma charakter skonsolidowany i caloSciowy. Oznacza to zarzqdzanie
plynnotciqzlotowq, 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 plynnotciqsq w pelni scentralizowane.

Bank jest cztankiem Zrzeszenia SGB oraz Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB. W zwiftzku z Wm, zaizadzanie
ryzykiem plynnotci odbywa sic zgodnie z zasadami ustalonymi w Zizeszeniu i Systemie.

Bank Zrzeszajqcy realizuje nastgpujape zadania:
1) prowadzenie rozliczen pienig2nych BankOw Spoldzielczych,
2) zabezpieczanie BankOw SpOldzielczych pized ryzykiem zwiqzanym z zaki6ceniami w realizacji rozliczen

miedzybankowych,
3) zabezpieczanie plynnotci trOddziennej dla BankOw SpOldzielczych,
4) prowadzenie rachunkOw bie2qcych BankOw SpOldzielczych,
5) udzielanie kredytow w rachunku bietqcym Bankom SpOldzielczym zgodnie z regulacjami wewngtrznymi Banku

Zizeszakcego,
6) gromadzenie nadwgek trodkOw BankOw Spoldzielczych,
7) prowadzenie rachunkew Minimum Depozytowego,
8) ulizymywanie aktywow plynnych stanowiqcych pokrycie trodkow Minimum Depozytowego,
9) wyznaczanie i utizymywanie zagregowanego wymogu pokrycia plynnotci (LCR),
10) potredniczenie w zakupie przez Banki Spoldzielcze papierOw wartotciowych w ramach limitOw ustalonych przez

SpOldzielnic,
11) przeprowadzanienzagregowanych" test6w warunkow skrajnych i awaryjnych planow plynnotci,
12) wsparcie BankOw Spoldzielczych w zakresie narzedzi analitycznych slutftcych pomiarowi ryzyka plynnotci, w

tym wyznaczanie krzywej krancowego kosztu finansowania.

Jednostka zarzqdzajqca Systemem Ochrony realizuje nastgpujqce zadania:
1) udzielanie pomocy plynnotciowej Uczestnikom, zgodnie z pizepisami obowiazujapymi w Systemie Ochrony,
2) wyznaczanie minimalnego zasobu aktywow plynnych w Systemie Ochrony (m.in. poprzez aktualizacjc kwoty

Minimum Depozytowego),
3) ustalanie limitow ryzyka plynnotci w Systemie Ochrony;
4) monitorowanie poziomu plynnoaci Uczestnikaw na zasadzie indywidualnej i zagregowanej,
5) prowadzenie wymiany informacji o ryzyku plynnoSci pomigdzy Uczestnikami,
6) opracowanie procedur wzorcowych dotyczqcych zarzqdzania ryzykiem plynnoeci.

Nadwyiki trodkOw niewykorzystane na dzialalnoto kredytowq lub nie przeznaczone przez Bank na zakup innych
aktywow (w tym aktywOw plynnych) gromadzi Bank Zrzeszajqcy.
Bank moie w inny spos6b zagospodarowae nadwy±kg trodkow tylko za zgodq Banku Zrzeszajqcego.

Na datc spoizqdzania niniejszej informacji Bank wykazywat nadwy2kg plynnotci (rozumiankjako maksymalna kwota
rodkOw, o ktOrq mogq zosta6 zmniejszone aktywa plynne, aby regulacyjne miary plynnotci nie spadly ponliej

wymaganego minimum:



Nazwa nadwylict
Wartoto nadurytkt

w tys.
Nadzorcza miara plynnoici krotkoterminowej ponad minimum — nadwyika
podstawowej I uzupelniajacej rezerwy plynnotci (hez uwzglednienia zobowligan

pozabil. otrzymanych)

LCR ponad minimum — nadwyika aktywow plynnych

Wielkok miar *anti oraz wskatnika LCR przedstawiajksiq nastepujaco:

22954

8.363

Nazwa Wialkoto Obowiszukcy poziom

Nadzorcza miara plynnoSci kratkoterminowej 36% 20%

Nadzorcza miara plynnoaci dlugoterminowej 240% 100%

Wskainik LCR 450% 64%

Urea lniona  luka  plynnoki  dla  pie rws zyc h t r zec h przedzia l6w z uwzglednieniem pozyc ji  bi lans owyc h i

pozabilansowych oraz skumulowane luki plynnoki przedstawiajg sic nastepujqco:

Luka prosta Luka skumulowana

Lp
Przedzial plynnoeci Luka bilansawa

Luka (z
p bilansem)

Przedzial plynneaci Luka bilansawa
Luka (z

pozabilansem)

1 Przedzul od 1 dna do 1 m -ca 8 663 7 455 Przerkaal do 1 nieRca 8 663 7 455

2 Przednal air nr-ca do 3 arty 40 486 40 325 Przedaal do 3 mercy 49 149 47 780

3 Przedual od 3 m-cy do 6 m-cy 3 971 3 765 Preednal do 5 nieslacy 53 120 51 545

Na date sporzadzania niniejszej informacji Bank posiadal motliwok skorzystania z nastepujacych, dodatkowych

tradet finansowania:

Rodzaj Kwota Warunkt dostypu

poiyczka plynnotciowa z Funduszu Pomocowego 57.221 w sytuacji awaryjnej

lokata plynnotclowa ze trodkOw Minimum Depozytowego 133.507 w sytuacji awaryjnej

Przyczyny, kt6re mogaspowodowao naraienie Banku na ryzyko plynnoSci to:

• niedopasowanie terrain& zapadalnoki aktywow do termini* zapadalnoSci pasywow i istnienie niekorzystnej
skumulowanej luki plynnoki w poszczegolnych przedzialach,

• nagle i nadmierne wycofywanie depozyt6w pfzez kf ient6w zaburzajace prognozy przyplywow pienic inych
Banku,

• koniecznok pozyskiwania depozytow pa wysokim koszcie w sytuacji naglego zapotrzebowania na Srodki,
• istnienie duiej nadplynnoki, co mote mik negatywne przeiotenie na wynik f inansowy Banku,
• wysoki poziom kredyt6w dlugoterminowych.
Bank dywersyfikuje inkta finansowania glownie poprzez:

• oferowanie produkt6w depozytowych klientom z sektora niefinansowego i budtetowego,
• ograniczanie depozytem dutych deponent*,
• ittne terminy viormagainoki depozyt6w,
• 'tiny charakter depozyt*: depozyty terminowe i bietace.

Bank ogranicza ryzyko plynnoSci poprzez:

• stosowanie llmitáw ograniczajacych ryzyko plynnoki, w tym wewngtrznych limit6w systemu ochrony,
• systematyczne testowanie planu awaryjnego plynnoki zapewniajapego niezaklocone prowadzenie dziatainoki

w paypadku wystapienia sytuacji kryzysowych,

• lokowanie nadwytek w aktywa plynne, ktore majgza zadanie zapewnienie przetmranie w sytuacji skrajnej,
• przystapienie do Systemu Ochrony SOB, kt6re zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc plynnoaciowqz

Funduszu Pomocowego,

• utrzymywanie Minimum depozytowego w Banku Zrzeszajacym,
• okrealanie prognoz nadwytki z uwzglednieniem dodatkowego bufora plynnoki,
• przeprowadzanie audytu systemu zatzadzania ryzykiem plynnoki przez pracownik6w jednostk!  zarzadzajacej

systemem ochrony.



Glownymi pojeciami stosowanymi w procesie mierzenia pozycji plynnotci i ryzyka ptynnotci sq:
1) baza depozytowa — zobowiazania terminowe i bietace wobec osab fizycznych oraz innych podmiotow

niefinansowych, z wylaczeniem transakcji dotyczqcych obrotu na hurtowym iynku finansowym,

2) depozyty — baza depozytowa oraz zobowiqzania terminowe i bletace wobec instytucji rzadowych lub
samorzadowych oraz podmiot6w finansowych, z wylgczeniem bank6w;

3) plynnote dzienna — zdolnoS6 wykonania wszystkich zobowiazan pienigtnych na zamkniecie dnia;
4) p lynnote bietaca — zdolnoto wykonania wszystkich zobowikzan pienietnych w terminie p latnoSci

przypadajacym w okresie 7 kolejnych dni;

5) plynnoS6 krotkoterminowa — zdolnoS6 wykonania wszystkich zobowiazan pienietnych w terminie pfatnoSci
przypadajacym w okresie 30 kolejnych dni;

6) plynnoto arednioterminowa — zapewnienie wykonania wszystkich zobowiazati pienigtnych w terminie platnoaci
przypadajacym w okresie powyiej 1 miesiapa i do 12 miesiecy;

7) plynnoto dlugoterminowa — monitorowanie moiliwoSci wykonania wszystkich zobowiazah pienigtnych w
terminie platnoSci przypadajacym w okresie powyiej 12 miesiecy;

8) bufor plynnoSci — oszacowana przez Bank wysokoS6 potrzebnych aktywaw nieobciatonych, stanowiaca
zabezpieczenie na wypadek zrealizowania sic scenariuszy warunkow skrajnych plynnoSci w okreelonym, w
obowigzujapej w Banku strategii zatzadzania tyzykiem, „horyzoncie przeiycia"; wynoszkcym 30 dni

Bank wykorzystuje wyniki testing warunkaw skrajnych do: planowania awaryjnego, wyznaczaniu poziomu limitow,
szacowania kapitalu wewnetrznego, zmiany polityki plynnoaciowej Banku..
Awaryjne plany plynnoaci zostaly zintegrowane z testami warunkow skrajnych popizez wykorzystywanie test6w
warunkaw skrajnych jako scenariuszy uruchamiajacych awaryjny plan plynnoSciowy.

W celu utrzymywania ryzyka plynnotci na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniom na Srodki
plynne w sytuacjach leyzysowych Bank utrzymuje odpowiednift wielkok aktyw6w lub dodatkowych
finansowania, ktere mogq by6 natychmiast wykorzystywane przez Bank jako irodlo arodkow plynnych.

W ramach altematywnych trOdet finansowania Bank wyrotnia:
1) sprzedat wysokoplynnych aktywOw (aktywa nieobciaione) lub zaciagniecie kredyt6w zabezpieczonych tymi

aktywami;
2) dodatkowe radta finansowania w postaci:

— pozyskania potyczki plynnotciowej ze Spoldzielni;
— lokaty plynnoSciowej zlotonej przez BZ ze Srodkow Minimum Depozytowego.

Do aktyw6w nieobciatonych maga by6 zaficzane aktywa, ktOre spelniajk wszystkie z wymienionych warunk6w:

1) brak obciaiert
2) wysoka jakoS6 kredytowa;

3) latwa zbywalnoS6;
4) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszk6d do wykorzystania aktyw6w w celu pozyskania arodk6w;
5) sprzedat aktywa nie oznacza koniecznoSci podejmowania nadzwyczajnych dzialan.

Bank utrzymuje aktywa nieobcigione (liczone wedlug wartotci bilansowe)) na poziomie rewnym lub wyiszym ad wyznaczonego

bufora plynnotci.
W zakresie moiliwoSci pozyskiwania trodkOw z Banku Zrzeszajacego oraz ze Spthidzielczego Systemu Ochrony

SOB obowiazuja n/w ograniczenia:
1. Laczna wysokoto pomocy finansowej, udzielonej przez SpOldzielczy System Ochrony SOB, nie mote by6

wyisza, nit 20% SrodkOw stanowiqcych Fundusz Pomocowy.
Potyczka plynnaciowa z Funduszu Pomocowego - do wysokoSci n ie przekraczajacej  20% Srodkow

stanowiqcych Fundusz Pomocowy, na okres nie dlutszy nit 1 rok.
Udzielenie tej formy pomocy finansowej wymaga ustanowienia przez Uczestnika zabezpieczenia w formie
pizewidzianej w szczegolnoeci w Kodeksie cywilnym lub Prawie wekslowym, zabezpieczajacego zwrot pelnej

kwoty pomocy wraz z odsetkami i innymi naletnoSciami ubocznymi.
2. MoiliwoSci pozyskiwanie arodkow z Banku Zrzeszajqcego w formie np.: kredytu w rachunku bietqcym, okreSla

„Regulamin udzielania kredyt6w ze arodkow wlasnych SOB Banku S.A. dla bank6w speldzielczych naletacych
do Spaldzielczej Grupy Bankowej".

Z zakresu ryzyka plynnotci w Banku funkcjonuje system informacji zarzqdczej, ktery pozwala Zarzqdowi i Radzie N. na

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym pizyjetych limit6w,
2) kontrole realizacji celOw strategicznych w zakresie ryzyka plynnoeci,

3) mane skutkow podejmowanych decyzji,
4) podejmowanie odpowiednich dzialan w celu ograniczania ryzyka.



Raporty z ryzyka plynnoaci dla Zarzgdu sporzgplzane s z czestotliwacigmiesigczng, a dla Rady Nadzorczej z czgstotliwOtcla,

kwartaing,
System informacji zarzqdczej z zakresu ryzyka plynnoki zawiera mm. dane na temat:
1) struktury 2rodef finansowania dzialalnoki Banku, ze szczegelnym uwzglednieniem depozyt6w;

2) stabfinoki irodel finansowania dziatalnoSci Banku;
3) stopnia niedopasowania termin6w pfatnoki pozycji bilansowych i pozabilansowych;

4) wplywu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka plynnoki;

5) poziomu aktywow nieobcigtonych;

6) analizy wska2nik6w plynnoki;
7) wynik6w test6w warunk6w skrajnych;
8) ryzyka zwiqzanego z plynnokiqdlugoterminowq;
9) stopnia przestrzegania

XVII. Dtwignia finansowa (CRR art. 451)

1. Zestawienie dotyczqce uzgodnienia aktyw6w ksiegowych i ekspozycji wskainika divvigni

Lp. * Pozycja
_

Kwota

1 Aktywa razem wedlug opublikowanych sprawozdan finansowych 142.031

6 Korekta z tyt. pozycji pozabilansowych (11. kanwersja na kwoty ekwiwalentu
kredytowego ekspozycji pozabilansowych)

1.880

7 Inne korekty 33

8 Miara ekspozycji calkowitej skladajgcej sic na wskainik cliwigni 143.878
numeracja zgodna z Raz/matt& tvykonawczymKornis]) (LIE)nr 2016/200 z 1502.2016.ustanawiajasym slanderdy techniczne w odniesieniudoujewniania

in formacji no temet wsketnika d2wIgn1 Instylucji

2. Ujawnienie wska2nika cl2wigni

Lp. Pozycja
Ekspozycjewskalnikadiwigni
okreflone w rozporzadzenlu w

sprawie vrymogew kapitalovrych
Ekspozycje bilansowe (z wytqczeniem instrument)* pochodnych, transakcji finansowanych z utyclem papier*
wartaciovrych i aktywew powierniczych)

1 Pozycje bilansowe (z wylqczeniem instrumentow pochodnych, transakcji finansowanych z
uiyciem papierow wartotciowych i aktywew powierniczych ale z uwzglednieniem
zabezpieczenia)

142.031

2 (Kwoty aktywow odliczane przy ustalaniu kapitalu Tier I) - 33
3 Calkowiteekspozycje bilansowe(z wyl instrumentdw pochodnych, Iransakcji

finansowanych z uiyciem papierow wart. i aktywdw powierniczych) (suma wierszy Ii 2) 141.998
tune pozycje pozabilansowe

17 Ekspozycje pozabilansowe wyraione warioSciqnominalna brulto 4.134
18 (Korekty z tytulu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego) - 2.254
19 lime ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17-18) 1.880
Kapital i miara ekspozycji calkowitej

20 Kapital Tier I 10.622

21 Miara ekspozycji calkowitej skladajgcej sic na wska2nik divoigni (soma wierszy 3, 19) 143.878
Wskainik diwigni

22 Wskainik diwigni 7,38

3. Podzial ekspozycji bilansowych (z wylqczeniem instrumentow pochodnych, transakcji finansowanych z utyciem
papier6w wartokiowych I eksoozycii wyfaczornich

Lp. Pozycja Ekspozycjewskainika cliwigni
okreSlonewrozporzadzenk w

sprawk wymogewkapitalovrych
EU-1 Calkowite ekspozycje bilansowe (z wyfaczeniem instrument)* pochodnych,

transakcji finansowanych z nil/clam papierdwwadoiciowych i ekspozycji 142.031
wytucznych) wtym:

EU-2 Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego 0
Eu-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego w tyrn: 142.031
EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec paristwa 801
EU-6 Ekspozycje wobec samorzgdOw regionalnych, wielostronnych bank&

rozwoju, organizacji migdzynarodowych i podmiotow sektora publicznego 0-



ktarych nie traktuje sic jak panstwa

EU-7 lnstytucje 96.918
EU-8 Ekspozycje zabezpieczone na nieruchomoaciach 15.733
EU-9 Ekspozycje detaliczne 15.129
Eli -10 Przedsiabiorstwa 6.421
EU-11 Ekspozycje ktOrych dotyczy niewykonanie zabowiftzania 157
EU-12 Pozostale ekspozycje (np. kapitalawe, sekurytyzacyjne i inne aktywa nie

generujape zobowiqzania lwedytowego)
6.872

4. Informacje jakoaciowe

Ryzyko nadmiernej diwigni finansowej Bank klasyfikuje do ryzyk nieistotnych;
zarzqdzanie [yin rodzajem ryzyka odbywa sic w ramach ryzyka kapitalowego - w

1 Opts procedurstosowanych w aparciu a zatwierdzonqw Banku Strategic zarzetclzania kapitalowego.

Mu zarzedzania zyzykiem Takie podejecie wynika z faktu, Ze Bank do obliczania aktywow waionych ryzykiem
nadmiernej diwigni finansowej stosuje metodc standardowq (co ogranicza nadmiernqmoilmotd wykorzystywania

niiszych wag ryzyka). W;zwiqzku z tym zachowanie odpowiednich wspOlczynnikow
kapitalawych, powoduje, 2e wskainik diwigni utrzymuje sic rowniet na
bezpiecznym poziomie

2

Opts czynnikow More mialy
witty na wskainik diwigni w Czynnikiem wplywajacym, w najwickszej mierze na poziom wskainika byl wzrost

okresie ktorego dotyczy aktywaw i zobowiazan pozabilansowych (dynamika 113%), charakteryzujapy sic

ujawniony wskainik diwigni " - S-22 dynamikg nii wzrost funduszy Tier I (103%).-
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Zakcznik nr 1
do Inbrmacji z zakresu Polityki informacyjnej EBS

wg stanu na 31.12.2017r.

Opis systemu zarzkdzania, w tym systemu zarzadzania ryzykiem, systemu kontroli
wewngtrznej oraz polityki wynagrodzeri, a takie spelnianiu przez cztonkow Rady Nadzorczej I

Zarzkdu wymogow okretIonych wart. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Bank zgodnie z przepisami ustawy — Prawo bankowe posiada system zarzadzania, skladajacy sig z systemu
zarzedzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewngtrznej, a takie odpowiednik polityke wynagrodzen wspierajack

kulturg ryzyka (zarzedzania ryzykiem).

I. Informacja o systemie zarzkdzania ryzykiem, Strategi i  I celach zarzgdzania ryzykiem

System zarzadzania ryzykiem realizowany jest na podstawie Strategii zarzadzania ryzykiem przyjgtej w Banku,

obejmujecej cele i organizacje zarzedzania ryzykiem, a takie apetyt na ryzyko.

1. Cele dla istotnych rodzajow ryzyka oraz sposob ich real izacj i

Ryzyko kredytowe (w tym koncentracji, detaficznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji kredytowych

zabezpieczonych hipotecznie)

Cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego obejmujk:
1) ograniczanie strat na portfelu kredytowym oraz minimalizacja ryzyka wystapienia kredytaw zagroionych, przy

zachowaniu oczekiwanego poziomu dochodowoSci i wartoki portfela kredytowego,
2) dostarczanie Zarzadowi Banku informacji o poziomie ryzyka kredytowego umo2liwiajacych podejmowanie

ostro2nokiowych, zasadnych decyzji dotyczacych dzialalnoki kredytowej Banku;
3) utrzymywanie jakoki portfela kredytowego Banku, wyratonej udzialem kredytaw zagroionych w kredytach

ogOlem na poziomie nie wy2szym ad 6,00%;
4) utrzymywanie pokrycia rezerwami celowymi naletnoki zagrotonych ad podmiotow sektora niefinansowego i

instytucji rzedowych lub samorzadowych na poziomie co najmniej 30%;
5) ograniczanie ryzyka utraty wartoki aktywaw, wynikajacego z pozostalych (poza kredytami) aktywew Banku.

Bank realizuje cele strategiczne w zakresie ryzyka kredytowego poprzez:
1) stosowanie odpowiednich standard6w zawartych w regulacjach kredytowych, w szczegolnoSci dotyczacych

oceny zdolnaki kredytowej klientow Banku oraz prowadzenia monitoringu kredytOw;
2) ustanawianie skutecznych i adekwatnych do ponoszonego ryzyka zabezpieczen solely kredyt6w,

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

3) inwestowanie nadwyiek zgromadzonych erodkOw na lokatach w Banku Zrzeszajacym lub za pokednictwem
Banku Zrzeszajecego w innych instrumentach finansowych w ramach limitow ustanowionych przez System
Ochrony SGB; Bank zakiada, ie maksymalna kwota instrument6w finansowych, innych ni2 wyemitowane przez
Skarb Panstwa lub NBP nie mo2e przekroczy6 100% funduszy wlasnych Banku.

4) utrzymywanie w bilansie Banku tylko Wen aktywdow o charakterze bankowym;

5) utrzymywanie aktywOw obcigonych najwy2szym ryzykiem kredytowym, tj. portfela kredytow podmiotOw
niefinansowych na poziomie nie wy2szym ni2 60% ich udzialu w sumie bilansowej .

Cele strategiczne w zakresie ryzyka koncentracji obejmujk:

1) utrzymywanie umiarkowanie zdywersyfikowanego portfela kredytowego w zakresie uwarunkowanym terenem
dziafania Banku;

2) bezwzglgdne przestrzeganie limitow koncentracji duZych ekspozycji okretIonych w CRR;
3) budowg, weryfikacjg i aktualizacjg Zasad zarzadzania ryzykiem koncentracji.

Bank reatuje cele strategiczne poprzez:
1) angatowanie sig Banku w brat, w ktorych obsfudze Bank posiada wieloletnie doSwiadczenie oraz ustalanie

limitow koncentracji w pojedyncze brat;
2) ograniczanie ryzyka koncentracji w ten sam rodzaj zabezpieczenia w postaci hipoteki poprzez opracowanie

I stosowanie odpowiednich standardow postgpowania dotyczacych zazadzania ryzykiem ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie.



Cele strategiczne w zakresie ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych obejmuj

1) wdro2enie, weryfikacja i aktualizacja zasad zarzkdzania ryzykiem w obszarze zwikzanym z detalicznymi
ekspozycjami kredytowymi, kt6re bedk uwzglednialy w sposOb adekwatny do skali prowadzonej dzialalnoaci
zapisy dobrych praktyk w zakresie zatzedzania detalicznymi ekspozycjami kredytowymi;

2) prowadzenie dzialalnoeci w zakresie zwikzanym z udzielaniem detalicznych ekspozycji kredytowych majkcej na celu
utizymanie zaangaiowania na nieistotnym poziomie;

3) utrzymywanie udzialu portfela detalicznych ekspozycji zagroionych na poziomie nie wykszym od 4,0% calego
portfela detalicznych ekspozycji kredytowych.

4) zaanga2owanie sic w detaliczne ekspozycje kredytowe maksymalnie do 45% ich udzialu w portfelu kredytowym.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez:

1) przyjgcie maksymalnego okresu kredytowania dla detalicznych ekspozycji kredytowych na 10 lat;

2) udzielanie kredyt6w detalicznych tym klientom w przypadku ktarych poziom relacji wydatkOw zwiezanych
z obslugg zobowikzan kredytowych i innych ni2 kredytowe zobowiezan finansowych do dochodow tych klientOw
(wskainik DB) nie przekracza:
a) 50% - w przypadku, gdy dochad klienta detalicznego nie przekracza jednego przecictnego miesiecznego

wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw,
b) 65% - w przypadku, gdy &chat' klienta detalicznego przekracza poziom jednego przecietriego miesiecznego

wynagrodzenia w sektorze przedsicbiorstw.

Cele strategiczne w zakresie ryzyka zwiazanego z udzielaniem kredytow zabezpieczonych hipotecznie
obejmujft
1) wdro2enie, weryfikacja i aktualizacja zasad zwzgdzania ryzykiem w obszarze zwiftzanym z ekspozycjami

zabezpieczonymi hipotecznie, kt6re bed uwzglednialy w spos6b adekwatny do skali prowadzonej dziatalnoSci
zapisy dobrych praktyk w zakresie zatzkdzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie;

2) prowadzenie dziafalnoeci w zakresie zwiezanym z udzielaniem kredytow zabezpieczonych hipotecznie majacej
na celu utrzymanie zaanga2owania na nieistotnym poziomie;

3) utrzymywanie udzialu portfela kredytOw zagro2onych zabezpieczonych hipotecznie na poziomie nie wy2szym od
6,00% calego portfela kredytOw zabezpieczonych hipotecznie;

4) zaanga2owanie sic 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

wydatk6w zwikzanych z obsfugq zobowikzan kredytowych i innych nik kredytowe zobowikzan finansowych do
dochodOw tych klientow (wska2nik DU) nie przekracza poziomOw okretIonych w § 23.

2) stosowanie limit& LW, na maksymalnym poziomie:
a) 80% - w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomoSciach mieszkalnych z terminem

spfaty do 10 lat, -
b) 75% - w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych na nieruchomoeciach mieszkalnych z terminem

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

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

splaty powytej 10 lat,
3) preferowanie zabezpieczen hipotecznych w postaci nieruchomoSci mieszkalnych, stosowanie maksymalnego

okresu kredytowania dla os6b prywatnych 25 lat, die podmiotow gospodarczych 15 lat.

4) stosowanie ostro2nego podejScia do wycen nieruchomoSci, mm. poprzez:
a) dokonywanie weryfikacji wycen przez pracownikOw;
b) zlecanie ponownych wycen, jeieli w ocenie Banku wartote nieruchomoSci obnikyla sic wiccej ni2 20% i jeteli

zabezpieczenia ekspozycji Banku na tej nieruchomoSci pomniejszajg podstawg naliczania rezerw celowych.

5) stosowanie wymagan w zakresie wldadu wiasnego, na minimalnym poziomie:

a) 20% - przypadku ekspozycji kredytowych zwikzanych z finansowaniem nieruchomoSci mieszkalnych,

b) 10% - w przypadku ekspozycji kredytowych zwigzanych z finansowaniem nieruchomoSci komercyjnych;

Ryzyko operacyjne

Cele strategiczne w zakresie ryzyka operacyjnego obejmujk
1) optymalizacja efektywnoSci gospodarowania poprzez zapobieganie i minimafizowanie strat operacyjnych oraz

wyellminowanie przyczyn ich powstawania;



2) racjonalizacja kosztow;
3) zwickszenie szybkotci oraz adekwatnoeci reakcji Banku na zdarzenia od niego niezale2ne;
4) automatyzacja procesOw realizowanych w Banku, pozwalajaca w sposob bezpieczny zredukowat ryzyko

wynikajace z bigdow ludzkich;
5) wdro2enie efektywnej struktury zarzadzania ryzykiem operacyjnym, w tym okretlenie rol i odpowiedzialnotci w

zakresie zarzadzania ryzykiem operacyjnym.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez opracowanie i wdro2enie:
1) systemu zarzadzania ryzykiem operacyjnym, adekwatnego do profilu ryzyka Banku;
2) systemu zarzadzania zasobami ludzkimi, ktory pozwala na stworzenie kultury organizacyjnej wspierajacej

efektywne zrzadzanie ryzykiem operacyjnym;
3) skutecznego systemu kontroli wewngtrznej pozwalajacego na monitorowanie i korygowanie wykrytych

nieprawidlowotci (w szczeg6Inotci w obszarach najbardziej naratonych na ryzyko);
4) odpowiednich warunkow technicznych (w tym technologicznych) wspierajacych w spos6b bezpieczny dzialalnoto

Banku i przetwarzane przez niego informacje;
5) procedur opisujacych istniejace w Banku procesy, ktore regularnie sq. dostosowywane do zmieniajacych

warunkaw otoczenia wewngtrznego i zewngtznego;
6) planow awaryjnych i planow zachowania ciagloeci dzialania Banku.

Rvzvko plynnotci

Celem strategicznym w zakresie zarzadzania ryzykiem plynnotci jest:
1) zapewnienie finansowania aktywOw i terminowego wykonania zobowiazan w toku normalnej dzialalnoeci Banku

lub w innych warunkach, ktore moths przewidziee, bez koniecznotci poniesienia straty,
2) zapobieganie powstania sytuacji kryzysowej, zwiaszcza z powodu czynnikaw wewnatabankowych oraz

posiadanie aktualnego i skutecznego planu awaryjnego na wypadek wystapienia takiej sytuacji,
3) utrzymywanie przez Bank aktywOw nieobcigionych na minimalnym poziomie stanowiacym zabezpieczenie na

wypadek zrealizowania sic scenariuszy warunkow skrajnych plynnotci w nhoryzoncie przeiycia" wynoszacym
30 dni.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
1) reafizowanie strategli finansowania, o ktorej mowa w ust. 3;
2) pozyskiwanie depozytOw o moNwie dlugich terminach wymagalnotci, tak aby Bank mOgl otwierao po stronie

aktywnej pozycje o dfu2szym horyzoncie czasowym;
3) utrzymywanie na bezpiecznym poziomie nadzorczych miar plynnotci, przy jednoczesnym minimalizowaniu

kosztew z tym zwiazanych;
4) utrzymywanie wymogu pokrycia plynnotci (wskainika LCR) oraz stabilnego finansowania (wskabika NSFR) na

wymaganym przepisami poziomie;
5) finansowanie kredytow przez depozyty stabilne (osad) oraz nadwy2kg funduszy wlasnych nad majatkiem

trwalym,
6) utrzymywanie plynnotclowej struktury bilansu na poziomie zapewniajacym wystgpowanie nadwy2ki

skumulowanych aktywOw nad skumulowanymi pasywami w okresie do 1 roku oraz nadwytki skumulowanych
pasyw6w nad skumulowanymi aktywami w okresie powyiej 1 roku;

7) zapewnienie globalnej wyplacalnotci Banku, oznaczajacej posiadanie skumulowanej luki plynnotci (bez
uwzglgdnienia zobowiazan pozabilansowych udzielonych i otrzymanych) na poziomie nieujemnym;

8) dywersyfikacja 2r0de1 finansowania poprzez ograniczanie udzialu rodkow dutych deponentOw;
9) identyfikacjg wszelkich zagroten zwiazanych z ryzykiem utraty plynnotci w zaleinotci od stwierdzonego

charakteru zagro2enia postgpowanie wedfug procedur awaryjnych okreglonych w obowiazujacych w Banku
zasadach zatzadzania ryzykiem plynnotci.

Rvzvko stony procentowej w portfelu bankowvm

Cele strategiczne w zakresie ryzyka stopy procentowej obejmuja:
1) utrzymanie zmiennotci wyniku finansowego, w tym wyniku odsetkowego, w granicach niezagratajacych

bezpieczenstwu Banku i realizacji jego planu finansowego,
2) ograniczanie negatywnego wpfywu zmian stop procentowych poprzez doskonalenie narzgdzi pomiaru i

odpowiednie ksztaltowanie struktury aktyw6w i pasyw6w wrailiwych na zmiany stop procentowych;
3) utrzymywanie poziomu ryzyka w ramach ustanowionych limitaw opisanych w wewngtrznej procedurze dotyczacej

zasad zarzadzania ryzykiem stopy procentowej.



Bank realizuje cafe strategiczne poprzez:

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

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

Ryzyko walutowe

Cele strategiczne w zakresie dzialalnotci walutowej obejmuk
1) dftienie do pelnego zaspokojenia pofizeb klientow w zakresie obslugi dewizowej,

2) minimalizowanie ryzyka walutowego.

Bank realizuje cele strategiczne poprzez:
1) dkienie do utrzymania domknietych indywidualnych pozycji walutowych, tak aby pozycja walutowa cafkowita nie

przekroczyfa 2% funduszy wfasnych Banku,
2) prowadzenie transakcji wymiany walut polegajacych na zagospodarowywaniu nadwyiek trodkOw walutowych

oraz domykaniu otwartych pozycji walutowych Banku; transakcje walutowe nie majq charakteru spekulacyjnego;
3) utrzymywanie poziomu aktywew pfynnych w walutach obcych More zaspokojq wyplywy netto w danej walucie

obcej,
4) niedokonywanie transakcji w walutach niewymienialnych.

Ryzyko kapitatowe

Dlugoterminowe cele kapitafowe Banku obejmuk
1) dqienie do zapewnienia odpowiedniej struktury oraz systematycznego wzrostu funduszy wfasnych, adekwatnych

do skali i rodzaju prowadzonej dzialalnotci;

2) ograniczenie wyznaczania kcznej kwoty ekspozycji na ryzyko do rodzaj6w ryzyka przewidzianych przez przepisy
prawa przy zalo2eniu braku prowadzenia dzialalnotei handlowej;

3) posiadanie minimalnej wielkotci kcznego wspolczynnika kapitalowego na poziomie: w 2018 roku — 13,875%, od
2019 roku -14,5%, powigkszone o bufor antycykliczny;

4) posiadanie minimalnej wielkotci wspOlczynnika kapitalu Tier I na poziomie: w 2018 roku — 10,875%, od 2019
roku -11,5%, powigkszone a bufor antycykliczny;

5) posiadanie minimalnej wielkoki wspOlczynnika kapitalu podstawowego Tier I na poziomie: w 2018 roku —
9,375%, od 2019 roku -10%, powigkszone o bufor antycykliczny;

6) obciqtenie kapitalem wewnghznym funduszy wfasnych na maksymalnym poziomie 80%; tym samym posiadanie
wewngtrznego wspolczynnika kapitalowego na minimalnym poziomie 10%.

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

8) dywersyfikacja funduszu udzialowego poprzez ograniczenie pakiet6w udzialOw jednego czionka do 5% funduszu
udzialowego, zwigkszenie pakietu udziafow powyiej 5% funduszu udzialowego wymaga zgody Spoldzielni;

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

10)posiadanie zaangatowania kapitalowego w kapitaf zakiadowy (akcyjny) Banku Zrzeszakcego na poziomie
minimum 0,5% sumy bilansowej Banku.

11)ograniczenie jednostkowego zaangabowania kapitalowego w instytucjach finansowych, bankach krajowych,
zakladach ubezpieczen i zakladach reasekuracji w taki spos6b, aby umniejszenie funduszy wlasnych Banku
z tego tytulu nie stanowifo zagro2enia dla celOw okretIonych w pkt, 3, 4 i 5.

12)nie angafrowanie sic kapitalowe w podmioty beckce Uczestnikami Systemu Ochrony, za wyjqtkiem Banku

Zrzeszajqcego.

Ryzyko braku zpodnotci

Cele strategiczne w zakresie ryzyka braku zgodnotci obejmujq:
1) zapewnienie dziafania Banku zgodnego z przepisami prawa, regulacjami wewnetiznymi oraz standardami

rynkowymi ;
2) zapewnienie zgodnotci regulacji wewngtrznych Banku z przepisami zewngtanymi;
3) dqtenie i dbalote o:

a) wizerunek zewngtrzny Banku rozumianego jako instytucja zaufania publicznego,
b) pozytywny odbiar Banku przez klient6w,
c) przejrzystote dziafan Banku wobec klientow,
d) stworzenie kadry pracowniczej identyfikukcej sic z Bankiem, dobrze zorganizowanej wewnetrznie dla

realizacji wspolnych celOw wytyczonych przez Bank.



Bank reartzuje cele strategiczne poprzez:
1) identyfikacje, °Gene, kontrole, monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka braku zgodnonci;
2) projektowanie i wprowadzenie bazujqcych na ocenie ryzyka braku zgodnoSci mechanizm6w kontroli ryzyka

braku zgodnoeci;
3) sprawne i skuteczne podejmowanie dziatan naprawczych w sytuacji zidentyfikowania braku zgodnoSci;
4) systematyczne podnoszenie kompetencji kom6rki ds. zgodnoSci.

2. Organizacja procesu zarzqdzania ryzykiem

Funkcjonujecy w Banku system zarzadzania ryzykiem zorganizowany jest na dwoch niezaleinych poziomach:
1) na pierwszy poziom skfada sic zarzadzanie ryzykiem w dzialalno§ci operacyjnej Banku;
2) na drugi poziom skfada sic:

a) zarzqdzanie ryzykiem przez pracownikOw na specjalnie powolynnych do tego stanowiskach lub
w komorkach organizacyjnych, na ktare sklada sic: identyfikacja, pomiar lub szacowaniem, kontrola,

monitorowanie oraz sprawozdawanie ryzyka,
b) dziatalnoS6 komorki do spraw zgodnoSci.

Zarzadzanie ryzykiem na drugim poziomie jest niezaleine ad zarzadzania ryzykiem na pierwszym poziomie.

Zgodnie z obowiazujack w Banku struktura organizacyjnk.
1) w ramach poziomu pierwszego funkcjonujqnastepujace kom6rki organizacyjne i stanowiska:

a) w Central Banku:
> ZespOf Ekonomiczny,
> Stanowisko ds. Marketingu, Produktaw i Windykacji,
> Stanowisko ds. Informatyki

b) Oddzialy;

2) w ramach poziomu drugiego funkcjonujq nastepukce komorki organizacyjne i stanowiska:
a) Stanowisko ds. Analiz, Ryzyk, Kontrali i ZgodnoSci, ktare pelni w Banku role komorki ds. zgodnoSci;
b) Stanowisko ds. Organizacji i Analiz Kredytowych;
c) Glowny Ksiegowy.

Rada Nadzorcza w systemie zarzadzania ryzykiem sprawuje 'tad& nad wprowadzeniem systemu zarzadzania ryzykiem,
w tym ryzykiem braku zgodnoSci oraz ocenia jego adekwatnote i skutecznote.

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 poszczegOlnych czlonkow Zarzedu w ramach przypisanych im
obowikzkOw przy czym nadzOr drugim poziomem zarzedzania przypisany jest Prezesowi Zarzadu.

3. Metody pomiaru poszczegolnych rodzajow ryzyka, stosowane limity ograniczajape ryzyko, polityka
stosowanych zabezpieczeri ograniczakcych 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 kt6rych ryzyko jest mierzone odpowiednio poprzez:

a) wycene ka2dej ekspozycji i tworzenie rezerw celowych zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Finansow w sprawie
zasad twomenia rezerw na ryzyko zwiazane z dzialarnaciqbankow;

b) dla portfela kredytowego:
• °Gene struktury podmiotowej, rodzajowej i jakoeciowej portfela kredytowego,
• °Gene poziomu wskatnika kredytow zagrotonych, badanie udzialu pottfeli kredytOw zagroZonych w

podportfelach kredytowych,
• Nene wielkoeci salda rezerw celowych w ponfmnaniu wielkoSciq wyniku na dziatalnoeci bankowej i

wielkotciq wyniku finansowego Banku,
• °Gene stopnia pokrycia rezerwami celowymi kredyt6w zagroionych,
• °Gene wartoeci odzysku z zabezpieczen oraz poziomu pokrycia kredytOw zabezpieczeniami,
• monitorowania kredyt6w, ich struktury, czynnikew ryzyka,



• analize ryzyka wynikajacego z zaangalowan wobec podmiotOw, o ktorych mowa w art. 79a ustawy Prawo
bankowe,

• analizg ryzyka kredytowego z tytulu koncentracji,

• analizg ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie;

• analizg ryzyka detalicznych ekspozycji kredytowych;
• °cane skali stosowanych odstapstw ad warunk6w kredytowania i ich wplywu na ryzyko,
• przeprowadzaniu test6w warunkow skrajnych.

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

kredytowej,
• stosowanie zabezpieczen spfaty kredytow,
• stosowanie systemu limitOw.

W obszarze ryzyka kredytowego Bank stosuje nastepujace limity:
Rodzaj limitu i wartoad

Limit koncentracji wobec pojedynczy podmiot lub podmioty powiqzane maksymalnie 18% uznanego kapitalu

Limit koncentracji wobec innego banku krajowego lub grupy powiqzanych kkent6w, w
ktarej sklad wchodzi co najmniej jeden bank krajowy niebedapy bankiem zrzeszajqcym

maksymalnie 60% uznanego kapitalu

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

maksymalnie 25% kapitalu podst. Tier.

Limit koncentracji na tqcznq kwotgoduiych" ekspozycji maksymalnie 200% uznanego kapitalu

Limity koncentracji w ten sam sektor gospodarczy

Handel hurtowy i detaliczny maksymalnie 160% uznanego kapitalu

Obsluga nieruchomoSci maksymalnie 160% uznanego kapitalu

Budownictwo maksymalnie 160% uznanego kapitalu

Przetwarstwo przemyslowe maksymalnie 160% uznanego kapitalu

Pozostale bran2e nie wymienione powyiej maksymalnie 160% uznanego kapitalu

Limity koncentracji w ten sam rodzaj zabezpieczenia

Hipoteka na nieruchomoSci mieszkalnej maksymalnie 250% uznanego kapitalu

Hipoteka pozostala maksymalnie 250% uznanego kapitalu

Porcczenie cptilne _ maksymalnie 250% uznanego kapitalu

Weksel maksymalnie 100% uznanego kapitalu

Limity koncentracji w ten sam rodzaj produktu

Kredyty inwestycyjne maksymalnie 160% uznanego kapitalu

Kredyty obrotowe maksymalnie 160% uznanego kapitalu

Kredyty na nieruchomoSci mieszkaniowe maksymalnie 160% uznanego kapitalu

Kredyty na nieruchomotci pozostale maksymalnie 100% uznanego kapitalu

Kredyty gotowkowe maksymalnie 160% uznanego kapitalu

Limit lqcznego zaangatowania w detaliczne ekspozycje kredytowe (DEK) maksymalnie 45% portfela kredytowego

Limit udzialu detalicznych ekspozycji kredytowych niezabezpieczonych maksymalnie 60% portfela DEK

Limit Iftcznego zaangatowania w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie

(EKZH)
maksymalnie 65% portfela kredytowego

Limit lqcznego zaangaiowania w ekspozycje kredytowe mieszkaniowe zabezpieczone

hipotecznie (EKMZH)
maksymalnie 35% portfela kredylowego

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

maksymalnie 20% portfela kredytowego

Ryzyko operacyjne

1) Pomiar ryzyka operacyjnego odbywa sic z dwach punkt6w widzenia:
a) na podstawie incydentOw/zdarzen operacyjnych, ktore mialy miejsce
b) na podstawie oceny zdarzen, ktore mogq zaistnithzdalzen potencjalnych,

w oparciu o:
• „mpg ryzyka operacyjnego",
• testy warunkow skrajnych,
• Kluczowe Wskatniki Ryzyka,
• samooceng ryzyka.



Bank ogranicza ryzyko operacyjne poprzez:
a) stosowanie odpowiednich procedur dokonywania operacji, a takte limitOw w zakresie podejmowania decyzji

w celu ograniczenie strat mogacych powsta6 z tytulu blgd6w popelnianych przez ludzi,
b) stosowanie mechanizmOw kontrolnych (m.in. wprowadzenie w Banku systemu zatwierdzania/akceptacji

ana drugargkg", regulame przeprowadzanie kontroli wewngtrznych),
c) transferowanie ryzyka,
d) stosowanie plan& ciagloaci dzialania,
e) szkolenie pracownikow,
f) przekazywanie bie2acych informacji na temat istotnych zdarzen ryzyka operacyjnego, w celu zapobiegania

rozprzestrzenianiu sig ryzyka I ograniczeniu jego wplywu,
g) monitorowanie zdarzen ryzyka operacyjnego, gromadzenie informacji dot. ryzyka i ich okresowa analiza,
h) okresowe raportowanie na temat poziomu ryzyka i obszar6w szczeg6Inie naratonych na ryzyko.

W obszarze ryzyka operacyjnego Bank stosuje nastepujape limity:

Rodzaj limitu
Limit straty brutto(zrealizowana, niezrealizowana)

Limit straty potencjalnej I,prewie stralte, .rapidly recoverd loss
events')

wariote
maksymalnie 6% wymogu kapitalowego z tyt. ryzyka

operacyjnego
maksymalnie 10% wymogu kapitalowego z tyt. ryzyka

operacyjnego

Ryzyko plynnoici (opisane rownie2 szerzej w czgSci XVI Informacji)

Bank zarzadza, w tym mierzy ryzyko plynnoSci w trzech horyzontach czasowych:
a) plynnoaci dziennej,
b) plynnoSci kratkoterminowej (do 30 dni) — stosujap przeplywy pienigthe,
c) plynnoeci strukturalnej (wynikajacej z wszystkich aktywow, pasyw6w i pozycji pozabilansowych, w tym plynnoSci

Srednio- i dlugoterminowej) — stosujap:
• °Gang stabilnoSci 2r6det finansowania dzialalnoSci Banku, w tym zwlaszcza depozytow (m.in. ustalenie

poziomu osadu, uzale2nienie ad finansowania dutych deponentow, osOb wewngtrznych, jednostek
samorzadu terytorialnego),

• zestawienie urealnionych tannin& platnoSci aktyw6w, pasywOw i zobowiazan pozabilansowych — Luke
plynnoSci,

• analizg wskainikow plynnoSciowych,
• oceng poziomu aktywow piynnych,
• testy warunk6w skrajnych.

Bank ogranicza ryzyko plynnoSci poprzez:
a) stosowanie systemu limit6w,
b) monitorowanie i reagowanie na sygnaly wczesnego ostrzegania,
c) utrzymywanie aktywaw nieobciatonych zabezpieczajacych sytuacjg kryzysowa w okreelonym ,,horyzoncie

przeiycia" wynoszacym 30 dni,
d) posiadanie, aktualizowanie i testowanie awaryjnych planOw plynnoSci.

W obszarze ryzyka plynnoSci Bank stosuje nastcpujace Iimity:

Rodzaj limitu wart o6
nadzorcze miary plynnoeci dlugoterminowej — wspolczynnik pokrycia aktywow nieptynnych
funduszami wlasnymi minimum 1

wskainik plynnoSci krotkoterminowej (LCR) minimum 80%
udziaf kredytow w sumie bilansowej maksimum 60%
udzial kredytOw brutto z terminem splaty powy2ej Slat w depozytach stabilnych maksimum 60%
udzial kredytdw brutto o terminie zapadalnotci powyiej 10 at w depozytach stabilnych maksimum 10%
udziaf zobowigzan pozabilansowych w sumie bilansowej maksimum 10%
udziaf depozytow stabilnych w depozytach minimum 60%
udziaf depozyt6w niestabilnych w sumie bilansowej maksimum 30%
udziaf lacznej kwoty trodkew zgromadzonych przez dutych deponentow w bazie depozytowej maksimum 20%
udzial depozytow powigkszonych o fundusze wf. w kredytach powigksz. o maktek trwaly minimum 105%
wewngtrzny wskainik NSFR minimum 100%



Ryzyko stogy procentowej w portfelu bankowym

Bank mietzy ryzyko stopy procentowej dla dwoch istotnych rodzaj6w logo ryzyka:
a) przeszacowania wynikajacego z niedopasowania terminOw przeszacowania pozycji wra2liwych na zmiany st6p

procentovvych,
b) bazowego spowodowanego niedoskonalk korelacja zmian stop referencyjnych,

w oparciu o:
• Lukg stopy procentowej,
• oceno wplywu zmian stop pracentowych na wynik finansowy Banku,
• analize wska2nikow,
• testy warunkow skrajnych

Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez:
a) stosowanie systemu limitow,
b) dopasowywanie (w ramach mo2liwooci) termitic* przeszacowania aktywOw i pasywew wra2liwych na zmiang

stop procentowych oraz stop referencyjnych.

W obszarze ryzyka stopy procentowej Bank stosuje nastepujace limity:

Podia] limitu wartono
Limit zmiany wyniku odsetkowego z tyt. ryzyka przeszacowania maksymalnie 21% wyniku odsetkowego
Limit zmiany wyniku odsetkowego z tytufu ryzyka bazowego ,maksymalnie 5% wyniku odsetkowego
Limit zmiany wartoAci ekonomicznej Banku do funduszy wlasnych maksymalnie 2% funduszy wlasnych
Limit zmiany wyniku odsetkowego z tyt. ryzyka przeszacowania i bazowego lqcznie maksymalnie 15% funduszy wfasnych

Ryzyko walutowe

Bank mierzy ryzyko walutowe w oparciu o:
• wyznaczanie pozycji walutowych
• °cog wplywu zmian kursow walutowych na wynik finansowy Banku,
• analize wskainikOw,
• testy warunkow skrajnych.
Bank ogranicza ryzyko walutowe poprzez:
a) stosowanie systemu limitow,
b) domykanie pozycji walutowych.

W obszarze ryzyka walutowego Bank stosuje nastepujace limity:

• Rodzaj limitu wartote
Limit dla calkowitej pozycji walutowej maksymalnie 2% funduszy wlasnych
Limit na °twang pozycjq walutowqw USD maksymalnie 0,50% funduszy wfasnych
Limit na otwartqpozycjg walutowqw EUR maksymalnie 0,80% funduszy wfasnych

Ryzyko kapitalowe

Bank mietzy ryzyko kapitatowe poprzez:
a) wyznaczanie wymogOw kapitalowych, w ramach kapitalu regulacyjnego,
b) szacowanie kapitalu wewngtrznego na istotne rodzaje ryzyka,
c) °cane wspOlczynnikow kapitalowych,
d) ocene relacji kapitatu wewngtrznego w stosunku do funduszy wlasnych,
e) dokonywanie task* warunkaw skrajnych.

Bank ogranicza ryzyka kapitalowe poprzez:
a) utrzymywanie odpowiedniego poziomu wspOlczynnikOw kapitalowych oraz relacji kapitatu wewnetrznego w

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

W obszarze ryzyka kapitalowego stosuje nastepujace limity alokacji kapitalu:

Rodzaj ryzyka Wartoet % w stosunku do funduszy wlasnych
ryzyko kredytowe 60% funduszy wfasnych
ryzyko operacyjne 8% funduszy wfasnych



lyzyko koncentracji 1% funduszy wlasnych

ryzyko plynnoki 2% funduszy wlasnych

ryzyko stopy procentowej 7% funduszy wlasnych

ryzyko kapitalowe 2% funduszy wlasnych

R yzyko  br aku zgodnoac i

Ryzyko braku zgodnoki zostalo uznane przez Bank jako ryzyko trudnomierzalne, siker Bank ocenia ryzyko braku zgodnotci

opierajqc Sic na:
1) oszacowaniu wystqpienia najbardziej prawdopodobnej liczby typowych naruszen compliance;
2) oszacowaniu potencjalnej lub rzeczywistej straty w wyniku wystqpienia naruszen compliance;
3) ocenie wystgpowania dodatkowych czynnikow ryzyka braku zgodnotc i zwif tzanych ze zmianq 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 dziafalnotci Banku.

Zarzqd Banku odpowiada  za  zapro jektowanie , wpr owadzenie  o r az zapewnienie  we  ws zys tk ic h

jednostkach/komorkachistanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu

kontroli wewngtrznej, ktory obejmuje funkcjg kontroli i komorkg do spraw zgodnoaci.

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

Funkcjonujapy w Banku system zarzqdzania ryzykiem i system kontroli wewngtrznej sq zorganizowane na

trzech, niezale2nych i wzajemnie uzupelniajacych sic liniach obrony (poziomach).
Na pierwszq Iiniç obrony sktada s ic operacyjne zarzqdzanie ryzykiem, powstatym w zwiqzku z dzialalnotc iq
prowadzonq przez Bank. Komarki pierwszej lini i  obrony odpowiedzialne s  za projektowanie i zapewnienie

przestrzegania mechanizmow kontrolnych, w szczegOlnotci w procesach biznesowych funkcjonujacych w Banku

oraz zgodnoSci postcpowania z regulacjami.

Na drugq linie obrony sklada sic zarzqdzanie przez pracownikOw na specjalnie powolanych do tego stanowiskach i
komOrkach organizacyjnych niezaleine od operacyjnego zarzqdzania ryzykiem na pierwszym poziomie. Druga linia

obrony odpowiedzialna jest m.in. za monitorowanie bietqce przyjetych mechanizmOw kontrolnych, przeprowadzanie
pionowych task* mechanizmOw kontrolnych, merle adekwatnogci i skutecznotci mechanizmOw kontrolnych,

matryce funkcji kontroli, prowadzenie rejestru nieprawidiowoSci znaczacych i krytycznych oraz raportowanie o tych
nieprawidlowotciach.

Trzeciq linig obrony stanowi audyt wewngtrzny realizowany przez Spoldzielczy System Ochrony SGB. Audyt
wewngtrzny odpowiedzialny jest za badanie oraz °Gene adekwatnotc i i skutecznotei mechanizmow kontroli
i niezalethego monitorowania ich przestrzegania odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zarOwno

w odniesieniu do systemu zarzqdzania ryzykiem, jak i systemu kontroli wewngtrznej.

Celem systemu kontroli wewngtrznej Banku jest wspomaganie zarzadzania Bankiem, realizacja wyznaczonych
celOw, w tym usprawnianie  rea lizac ji  zadan Banku oraz zapewnienie  bezpieczens twa i  s tabi lnego jego
funkcjonowania, przyczyniajace sic w szczegolnotci do zapewnienia:

1. skutecznoeci i efektywnotci dzialania Banku,
2. wiarygodnoaci sprawozdawczotci finansowej,

3. przestrzegania zasad zarzqdzania ryzykiem w Banku,

4. zgodnoSci dzialania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewngtrznymi i standardami rynkowymi.

W ramach systemu kontroli wewnetrznej w Banku wyodrcbniona jest:

1. funkcja kontroli, na Mork sidadajq sic wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujqcych w Banku,
n1eza1e2ne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmOw kontrolnych oraz raportowanie w ramach funkcji
kontroli,

2. kom6rka do spraw zgodnoeci, ktOrej zadaniem jest identyfikacja, ocena, kontrola i monitorowanie ryzyka braku

zgodnotci dzialalnoaci banku z przepisami zewngtrznymi, regulacjami wewngtrznymi i standardami rynkowymi

oraz przedstawianie raportOw w tym zakresie.

3 .  nieza le2nq komor kc  audytu wewngtr znego  — komor ka  Spo ldzie lni  wykonujqc a  zadania  zwiqzane
z przeprowadzaniem audytu w Systemie Ochrony.



Na wszystkich poziomach, w ramach systemu zarzqdzania ryzykiem i systemu kontroli wewnetanej stosowane
sq odpowiednie mechanizmy kontrolne lub niezale2ne monitorowanie ich przestrzegania.

Mechanizmy kontrolne przyjgte w Banku wbudowane sq w funkcjonujace procesy, czynnoeci, w codziennq
dzialalnok operacyjnq Banku. Proces projektowania, zatwierdzania i wprowadzania w Banku mechanizm6w
kontrolnych jest odpowiednio udokumentowany i umo2liwia przypisanie kom6rkom organizacyjnym
odpowiedzialnoeci za realizacjg zadan w poszczegalnych etapach tego procesu.

W Banku zapewniona jest niezale2nok monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne wyodrebnienie linii
obrony oraz poziomego poprzez rozdzielenie zadan dotyczqcych stosowania danego mechanizmu kontrolnego i
niezaleinego monitorowania jego przestrzegania w ramach danej linH. Za monitorowanie odpowiednio: poziome
(weryfikacja bie2aca, testowanie) w ramach danej mu odpowiedzialni sq wyznaczeni pracownicy, w tym kierownicy
jednostek/komOrek organizacyjnych oraz pionowe pierwszej linii obrony przez drugq linig obrony odpowiada glOwnie
komorka do spraw zgodnoeci. Monitorowanie przestrzegania mechanizmOw kontrolnych obejmuje weryfikacje
bie±qcqi testowanie w ramach monitorowania pionowego i poziomego z uwzglgdnieniem:

- celOw systemu kontroli wewngtanej,
- zfoionoeci procesaw, w tym zwlaszcza procesow istotnych,
- liczby, rodzaju i stopnia ztoknoeci mechanizmow kontrolnych,
- ryzyka zaistnienia nieprawidlowoeci,
- zasobOw poszczegolnych mu obrony, w tym kwalifikacji, doewiadczenia i umielgtnoeci pracownikOw tych
- zasady proporcjonalnoeci.

Podstawowym naagdziem do operacyjnego zarzqdzania systemem kontroli w Banku jest matryca funkcji
kontroli, w ktarej powiazano cele °One systemu kontroli wewngtrznej i wyodranione w ich ramach cele
szczegolowe z procesami istotnymi wraz z wpisanymi w te procesy kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i
niezaleinym monitorawaniem tych mechanizmow.

Bank okreefil kategorie nieprawidlowoeci wykrytych przez system kontroli wewngtrznej, biorqc pod uwagg ich
negatywny wplyw na zapewnienie osiqgania okreelonych celow systemu kontroli wewngtrznej. Nadanie odpowiedniej
kategorii nieprawidlowoeci stwierdzonej, w ramach niezale2nego monitorowania, polega na oszacowaniu poziomu
ryzyka zwiqzanego z tq nieprawidlowoeciq. W Banku prowadzony jest rejestr wszystkich nieprawidlowoki
znaczqcych i krytycznych. Wykryte w ramach pierwszej mu obrony nieprawidlowoki znaczape lub krytyczne, sq
niezwlocznie raportowane do komOrki organizacyjnej drugiej linii obrony, odpowiedzialnej za niezale2ne
monitorowanie procesu, w ramach kt6rego zaistniala dana nieprawidlowok znaczqca lub krytyczna, a w przypadku
nieprawidlowoeci krytycznych rOwnie2 do Zarzqdu Banku oraz komOrki audytu wewngtrznego. Stwierdzone
w ramach drugiej linii obrony nieprawidlowoki znaczape lub krytyczne, sq niezwlocznie raportowane do Zarzadu
Banku i Rady Nadzorczej, a w paypadku nieprawidlowoeci krytycznych rOwniet do komOrki audytu wewngtrznego.

Zarzqd i Rada Nadzorcza otrzymuje w okresach pOlrocznych informacje o wynikach testowania pionowego
i poziomego przestrzegania kluczowych mechanizmew kontrolnych z uwzglgdnieniem mm. zestawienia wykrytych
nieprawidlowoeci znaczqcych i krytycznych oraz informacji dotyczqcych efektOw dziatan podjgtych w celu usunigcia
tych nieprawidlowoki.

Zgodnie z Umowq Systemu Ochrony kom6rka audytu wewnetrznego przygotowuje syntetycznq informacjg
o najistotniejszych nieprawidlowoeciach, stwierdzanych w trakcie audytow wewngtanych i w okresach polrocznych
przekazuje do Banku. Bank wykorzystuje ww. informacje w celu poprawy jakoki wykonywanych ustug i obniienia
poziomu ryzyka prowadzonej dzialalnoeci.

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatnoki i skutecznoki systemu kontroli wewngtrznej, w tym
funkcji kontroli, komotid do spraw zgodnoeci oraz wynik6w audytu przeprowadzonego przez komOrkg audytu
wewngtanego. Dokonujqc oceny, Rada Nadzorczej bierze pod uwagg informacje przekazane przez Zarzqd
o sposobie wypelniania zadah przez pracownikOw Banku w ramach funkcji kontroli oraz komOrki do spraw zgodnoki
ze szczegolnym uwzglgdnieniem:
- adekwatnoeci i skutecznoeci systemu kontroli wewngtrznej w zapewnieniu osiftgania katiego z celOw systemu

kontroli wewngtrznej,
- skali i charaktetze nieprawidlowoeci znaczqcych i krytycznych oraz najwabiejszych dzialan zmieaajacych do

usunigcia tych nieprawidlowooci, w tym o podjgtych erodkach naprawczych i dyscyplinujqcych,
- zapewnienia niezale2noki komOrce do spraw zgodnoki,
- zapewnienia erodkOw finansowych niezbgdnych do skutecznego wykonywania przez pracownik6w kom6rki

zgodnoaci oraz do systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania doewiadczenia i umiejetnoeci

przez pracownikaw tej komOrki.



III. Informacja o polityce wynagrodzeti

Na politykg wynagrodzen w Banku skfada sig:
1) Regulamin wynagradzania czionkOw Zarzedu,
2) Polityka zmiennych skiadnikOw wynagradzania osab zajmujecych stanowiska kierownicze,
3) Polityka wynagrodzen cztonk6w organu nadzorujecego / Rady Nadzorczej;
4) Regulamin dziafania czfonkow Rady Nadzorczej,
5) Uchwala Zebrania Przedstawicieli w sprawie wynagrodzenia dla czlonkow Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenia czionkow Zarzedu Banku i os6b pelniecych funkcje kierownicze w Banku se tak ustalane, aby
odpowiadaly w szczegOlnoSci rodzajowi wykonywanej pracy, stopniowi odpowiedzialnotci i kwalifikacjom
wymaganym przy jej wykonywaniu, a tak2e uwzgIgdnialy iloS6 i jakoS6 Swiadczonej pracy, oraz zapewnialy
prawidlowoS6 realizacji przez czlonkOw Zarzedu i CzfonkOw Rady zadan wynikajecych z dzialalnoSci banku.
Podstawq ustalenia wynagrodzenia jest Regulamin wynagradzania czlonkow Zarzedu, uwzglgdniajecy moiliwotci
ekonomiczne Banku.
W Banku obowiezuje „Polityka zmiennych skladnikow wynagrodzen °sob zajmujecych stanowiska kierownicze w
Express Banku SpOldzielczym w Rzeszowie". Adresatami polityki se pracownicy, ktorych dzialalnoa6 zawodowa ma
istotny wplyw na profil ryzyka Banku, tj. czlonkowie Zarzedu. Jej celem jest ugruntowanie skfonnoaci kadry
zarzedzajecej — poprzez zastosowane mechanizmy wynagradzania - do szczegolnej dbaloaci o dlugoterminowe
dobro Banku, do ochrony interesOw klientOw oraz unikania nadmiemej ekspozycji na ryzyko. Informacja w tym
zakresie zostala szerzej opisana w czgSci XV Informacji.

Zasady wynagradzania czlonkOw Rady Nadzorczej Banku okreSla „Polityka wynagrodzen czlonkOw organu
nadzorujecego/Rady Nadzorczej w Express Banku SpOIdzielczym w Rzeszowie", „Regulamin dzialania czlonkOw
Rady Nadzorczej Express Banku SpOldzielczego w Rzeszowie" oraz uchwala Zebrania Przedstawicieli w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla czlonkow Rady Nadzorczej.

IV. Informacja o powolaniu komitetu ds. wynagrodzeri

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

V. Informacja o spetnieniu przez czlonkOw Rady Nadzorczej i Zarzadu wymog6w
okrelonych wart. 22aa ustawy Prawo Bankowe

CzIonkowie Zarzedu i Rady Nadzorczej Banku se objgci merle w zakresie wiedzy, umiejetnoSci i doSwiadczenia,
odpowiedniego do pelnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowlezkaw, a take rgkojmi nale2ytego
wykonywania tych obowiezkOw dokonywanq odpowiednio przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny czlonkOw
Rady Nadzorczej, oraz Rada Nadzorczq w zakresie czfonkow Zarzedu.
Ocena ma charakter uprzedni w przed powofaniem oraz nastgpczy w trakcie pe4nienia funkcji.
Czfonkowie Zarzedu oraz Rady Nadzorczej nie powinni rowniet pelnifi funkcji czlonka zarzedu oraz rady nadzorczej
w innych podmiotach w liczbie ograniczonej przez art. 22aa ust 2, w powiezaniu z ust. 3.
Wszyscy czionkowie Zarzedu oraz Rady Nadzorczej zgodnie z dokonanq za 2017 rok °Gene spelniaje wymagania
art. 22aa ustawy - Prawo bankowe.



Zalecznik nr 2
do Informacji z zakresu Polityki informacyjnej EBS

wg stanu na 31.12.2017r.

06wiadczenie Zarzgdu

Zarzqd Express Banku Spoldzielczego w Rzeszowie oSwiadcza, 2e ustalenia opisane w „Informacji z zakresu Polityki

informacyjnej Express Banku SpOldzielczego w Rzeszowie rig stony no 31.12.2017C sq adekwatne do stanu

faktycznego, a stosowane systemy zarzadzania tyzykiem sq odpowiednie z punktu widzenia profilu

i strategii ryzyka Banku,
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Zakcznik nr 3
do Informacji z zakresu Polilyki informacSej EBS

wg stanu na 31.12.2017r.

Oiwiadczenie Zarzqdu

Zarzqd Express Banku SpOldzielczego w Rzeszowie o6wiadeza, ie profil ryzyka zwiqzanego ze strategiq dzialalnoki
Banku w 2017 roku by! zgodny z przyjgtqstrategiq zatzqdzania ryzykiem.

Raport z realizacji ustalonego przez Rade Nadzorczkapetytu na ryzyko wyraionego
wskainikami iloaciowymi wg stanu na 31.12.2017 r.

Moisten
Nazwa Bright Wysokoio °mho Watio46

reallzacji

[ Ryzyko kredytowe

ILIcIzIat instrumentowfinansawych wfunduszach wlasnych Max 100% 0,0% 0%
r
lUdzIal kredytow zagrotonych w portfelu kredytowym Max 8,D% 0,97% 12%

Udziat rezenv celowych at kredyty zagroionew sumie kredytew zagroionych Mm. 30% 31,2% 104%

Udziat portfela kredytow podmiolbw niefinansowych w auntie bilansowej Max 60% 264% 44%

Udzi at EKZEI w la.cznej wartoici ekspozycji kredytowych zabezpieczonych _
Max 2% 0.004%

hipotecznle w sektome bankowymm
0,2%

—
Udziat ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipoteczniew portfetu

Max 65% 52,1% BD%
kredytavrym
Udzla I zagroionych ekspozycji kredytowych zabezpteczonych hipotecznle w

Max 8% 1,1% 9%
portfelu ekspozycji kredytorrych zabezpieczonych hIpotecznle ogolem
Udziat DER w I konej wartoeci detalicznych ekepozycji kredylowychsektora
bankowegool Max 2% 0,0D6% 0.3%

21,6%UdzIal detallcznych ekapozycjI kredytowych w portfelu kredytowym i Max 45% 48%
Udzlat zagrotonych detallcznych ekspozycji kredytovrych w detallcznych '

Max 4,0%
1
ekapozyclach kredytovrych ogolem

04% 10%

1 Ryzyko walutowe
—  —

0,17% 9%
_1ludziat calkowltej pozycji walutcnrej w funduszach wlasnych Max 2%

1 =. _ _
Ryzyko plynnoici

,
lUdzI at kredytow w depozytach atabilnych (oaad) Max 0,6 0,47

_1

76%

hllobt przekroczeh limitu luki plynnoici w okreele do 1 Wm o o - ,
toih przekroczett limitu luki plynnoici w okreeie powytej 1 roku 0 L °_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

Ryzyko stogy procentowej

Udzial pozycji wrailirrych na zmiany atop procentowych z terminami

przeazacowania powytej 1 roku w surnle bllansowej Max 1% 0.00% 0%

Poziom ekspozycll na ryzyko atopy procentowej (zmiana wyn Wu
odeetkowegotfunduazywlasnych) Max 6% 4,0% 67%

Ryzyko lcapitalowe

tacznywapblczynnik kapitatorry (waphIczynnikwyplacalno6ci) Min 13,25% 27,23% 206%
Wspolczynnik kapitalu Tier! Min 10,25% 27,23% 266% —I
WsphIczynnik kapItalu podstawowegoTier I Min 1025%

Max 80%

2723%

39,0%

266%

49%

Uk

dzial kapitalu wevmetrznego w funduszach wlaanych

Wskainik diwigni finansowej Min 3% 7,4% 247%
I- - . _
1 Ryryko operacyjne
I
Ruma atraty brutto z ostatnich 12 racy

Max. 6 IS lanky wymogu
kassawago ztyt ryzyka 0,6% 10%

operacyjnego

Suma atraty potencjainej z ostatnIch 12 m-cy
Max. 10% kwory wymcgu
kaPtatwellazDet7 4)44
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