
 
              

 

 

 

 

 

Informacje  

ujawniane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 575/2013 z dnia 26.06.2013 r. 

 

 

 

I. PROFIL RYZYKA 

 

Profil ryzyka Banku, w ujęciu ilościowym Bank określa poprzez wskazanie udziału kapitału 

wewnętrznego na poszczególne rodzaje ryzyka w funduszach własnych. 

Na datę sporządzenia informacji profil ryzyka Banku przedstawiał się następująco: 

 

Rodzaj ryzyka 
Wartość % w stosunku  

do funduszy własnych 

Ryzyko kredytowe 41,3% 

Ryzyko operacyjne   5,6% 

Ryzyko koncentracji zaangażowań   1,7% 

Ryzyko wyniku finansowego   0,2% 

 

 

 

II. POZIOM KAPITAŁU 

 

W celu spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu CRR, Bank jako instytucja mała i 

niezłożona w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 145 Rozporządzenia CRR oraz instytucja nienotowana w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 148 Rozporządzenia CRR, ujawnia najważniejsze wskaźniki, o których 

mowa w art. 447 Rozporządzenia CRR. 

Wskaźniki te prezentuje tabela na kolejnej stronie. 

 

 

 

 

 



 
              

 

 

 

 
Najważniejsze wskaźniki  

(Załącznik I do  Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 r. - art. 447 Rozporządzenia CRR) 

 

 

 

Sokółka, czerwiec 2022 r. 

        Bank Spółdzielczy w Sokółce  

31.12.2021 r.

dany rok

31.12.2020 r.

rok poprzedni

1 Kapitał podstawowy Tier 1 29 653 29 118

2 Kapitał Tier 1 29 653 29 118

3 Łączny kapitał 29 653 29 118

4 Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 173 689 171 243

5 Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (% ) 17,07 17,00

6 Współczynnik kapitału Tier I (% ) 17,07 17,00

7 Łączny współczynnik kapitałowy (% ) 17,07 17,00

EU-7a Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (% ) - -

EU-7b W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe) - -

EU-7c W tym: obejmujące kapitał Tier I (punkty procentowe) - -

EU-7d Łączne wymogi w zakresie funduszy własnych SREP (% ) 8,00 8,00

8 Bufor zabezpieczający (% ) 2,50 2,50

EU-8a Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego (% ) - -

9 Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny (% ) - -

EU-9a Bufor ryzyka systemowego (% ) - -

10 Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (% ) - -

EU-10a Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym (% ) - -

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

EU-11a Łączne wymogi kapitałowe (% ) 10,50 10,50

12 Kapitał podstawowy Tier I dostępny po spełnieniu łącznych wymogów w zakresie funduszy własnych SREP (% ) 9,07 9,00

13 Miara ekspozycji całkowitej 442 790 401 386

14 Wskaźnik dźwigni (% ) 6,70 7,25

EU-14a Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej (% ) - -

EU-14b W tym: obejmujące kapitał podstawowy Tier I (punkty procentowe) - -

EU-14c Łączne wymogi w zakresie wskaźnika dźwigni SREP (% ) 3,00 3,00

EU-14d Wymóg w zakresie bufora wskaźnika dźwigni (% ) - -

EU-14e Łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (% ) 3,00 3,00

15 Aktywa płynne wysokiej jakości (HQLA) ogółem (wartość ważona – średnia) 123 072 45 183

EU-16a Wypływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona 51 823 30 168

EU-16b Wpływy środków pieniężnych – Całkowita wartość ważona 4 958 3 115

16 Wypływy środków pieniężnych netto ogółem (wartość skorygowana) 46 865 27 052

17 Wskaźnik pokrycia wypływów netto (% ) 260,73 162,24

18 Dostępne stabilne finansowanie ogółem 363 657 -

19 Wymagane stabilne finansowanie ogółem 233 492 -

20 Wskaźnik stabilnego finansowania netto (% ) 155,75 -

Współczynniki kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

Dostępne fundusze własne (kwoty)

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem

Wskaźnik stabilnego finansowania netto

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka innego niż ryzyko nadmiernej dźwigni (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

Wymóg połączonego bufora i łączne wymogi kapitałowe (jako odsetek kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem)

Wskaźnik dźwigni

Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych w celu uwzględnienia ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej)

Bufor wskaźnika dźwigni i łączny wymóg w zakresie wskaźnika dźwigni (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej)

Wskaźnik pokrycia wypływów netto


