
Informacje podlegające ujawnieniu   
Banku Spółdzielczego w Łęcznej 

według stanu na 31 grudnia 2017 roku 
 
 

Bank zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych dokonuje ujawnienia informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym profilu 
ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych 
informacji według stanu na dzień 31 grudzień 2017 roku. 

 

Na podstawie Polityki informacyjnej Bank ujawnia w cyklach rocznych: 
1) roczne sprawozdanie finansowe, 
2) procedury i organizację zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, 
3) stan i strukturę funduszy własnych, 
4) wymogi kapitałowe, 
5) stan i strukturę ekspozycji kredytowych, w tym ekspozycji zagrożonych i przeterminowanych, 
6) stan rezerw celowych, 
7) politykę w zakresie wynagrodzeń. 
 

Roczne sprawozdanie finansowe Banku za rok 2017 wraz z opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta jest 
udostępnione zainteresowanym na tablicach ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych Banku. 

 

Podstawowe pozycje sprawozdania finansowego Banku na dzień 31.12.2017 r.: 

• suma bilansowa        - 166 615 833,39 zł 

• należności        - 157 843 222,23 zł 

• zobowiązania        - 153 829 307,94 zł 

• zysk netto        -         431 405,51 zł 

• zysk z lat ubiegłych       -           54 682,27 zł 

• fundusze własne        -    10 026 143,64 zł 

• współczynnik kapitałowy       -                  11,40 % 
 

Bank dokonuje okresowej, lecz również incydentalnej (w przypadku nagłej zmiany poziomu ryzyka) 
identyfikacji istotności ryzyka wpływającego na jego działalność. W roku 2017 za istotne ryzyka bankowe 
występujące w prowadzonej działalności Bank uznał:  

• ryzyko kredytowe, 
• ryzyko operacyjne (w tym ryzyko braku zgodności),   
• ryzyko koncentracji,    
• ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej,   
• ryzyko płynności,  
• ryzyko wyniku finansowego,  
• ryzyko kapitałowe.  

 

Zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka odbywa się w oparciu o procedury regulujące sposób ich 
identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli dostosowane odpowiednio do profilu, skali i złożoności 
działania Banku.  

 

Cele definiujące apetyt na ryzyko, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank 
może ponosić, mają charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów wewnętrznych, a także założeń 
dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze jakościowym. Bank przestrzega wprowadzonych limitów 
wewnętrznych, które ograniczają poziom ryzyka w poszczególnych obszarach działania Banku.   
Zakres oraz rodzaj pomiaru ryzyka, system raportowania, stosowane zabezpieczenia i normy ograniczające 
ryzyka są określone w następujących procedurach: 

1) Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Łęcznej, 
2) Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Łęcznej, 
3) Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku Spółdzielczym w Łęcznej, 
4) Instrukcja zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku Spółdzielczym w Łęcznej, 
5) Instrukcja zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku Spółdzielczym w Łęcznej, 
6) Instrukcja zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Łęcznej, 
7) Instrukcja bezpieczeństwa systemów informatycznych w Banku Spółdzielczym w Łęcznej, 
8) Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Łęcznej. 
9) Instrukcja zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Łęcznej. 



Szacowanie kapitału wewnętrznego odbywa się w oparciu o procedury: Instrukcja oceny adekwatności 
kapitałowej w Banku Spółdzielczym w Łęcznej oraz Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Łęcznej. 
Celem procesu adekwatności kapitałowej (ICAAP) jest ustalenie wielkości kapitału wewnętrznego niezbędnego 
do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyk występujących w działalności Banku,  
z uwzględnieniem przewidywanego poziomu ryzyka.  

 

Bank na dzień 31 grudzień 2017 roku posiadał nadwyżkę funduszy własnych nad wymogami kapitałowymi  
w wysokości 28,48%, tj. 2 854 968,33 zł. 
 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad systemem zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz ocenia 
adekwatność i skuteczność tego systemu, zatwierdza polityki oraz dokonuje oceny ich realizacji. 

 

Przepływ informacji dotyczących ryzyk, a kierowanych do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku jest 
sformalizowany i objęty Instrukcją sporządzania informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w Łęcznej, która 
definiuje: częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań. Systemem 
informacji zarządczej objęte są wszystkie ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Częstotliwość oraz obszar 
raportowania jest dostosowany do skali narażenia na ryzyko, a także zmienność ryzyka, co zapewnia możliwość 
podejmowania decyzji oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko. 

 

Zarząd współdziałając z Radą Nadzorczą w 2017 roku realizował zadania dalszego zrównoważonego  
i bezpiecznego rozwoju Banku. W zarządzaniu kierowano się założeniami ustalonymi w Strategii działania Banku 
Spółdzielczego w Łęcznej na lata 2016-2020 oraz rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego określającymi 
zasady bezpiecznej działalności bankowej. 

 

W okresie sprawozdawczym wzrosły zasoby finansowe Banku oraz stan kredytów i innych należności. Bank 
umocnił się kapitałowo. Kontynuowano modernizację techniczną systemów informatycznych.  
Czynnikiem warunkującym działalność i rozwój każdego banku – obok wyposażenia technicznego i personelu - 
są kapitały własne. Wzrost ryzyka w działalności bankowej, zwłaszcza ryzyka kredytowego wymaga 
adekwatnego zwiększenia kapitałów własnych. 
Fundusze własne Banku w 2017 roku wzrosły z 9 635 932,10 zł do 10 026 143,64 zł. Wyższe fundusze własne 
pozwalają na powiększanie stanu aktywów, a zwłaszcza obliga kredytów i obsługi kredytowej większych 
podmiotów gospodarczych. Obecnie Bank dla jednego podmiotu gospodarczego (podmiotów powiązanych 
organizacyjnie i gospodarczo) może uruchamiać kredyty w kwotach do 2,5 mln zł.  
 

W dniu 29 maja 2018 roku odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli, w którym uczestniczyli delegaci 
wybrani na zebraniach Grup Członkowskich, Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku oraz pracownicy.  
Zebranie Przedstawicieli po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 
2017 pozytywnie oceniło pracę Banku i udzieliło absolutorium członkom Zarządu. Dokonało podziału nadwyżki 
bilansowej wypracowanej w 2017 roku (431 405,51 zł) oraz zysku z lat ubiegłych (54 682,27 zł), który był 
wynikiem wprowadzonych zmian ustawowych i przeznaczono w 100% na zwiększenie kapitałów Banku.                     
Po dokapitalizowaniu fundusze własne przewyższą kwotę 10,5 mln zł. 
    

W Banku celem polityki w zakresie wynagrodzeń jest adekwatne wynagradzanie pracowników mających 
istotny wpływ na profil ryzyka. Rada Nadzorcza omawiała zagadnienia oceny polityki wynagrodzeń w 2017 roku 
jeden raz. Z uwagi na skalę działalności Banku nie powoływano komisji/komitetu ds. wynagrodzeń. Informacją 
dotyczącą polityki zmiennych składników wynagrodzeń zostali objęci Członkowie Zarządu. Zasady oraz kryteria 
przyznawania wynagrodzeń określono w wewnętrznych regulacjach Banku.   

 

Wynagrodzenie osób zajmujących stanowiska kierownicze składa się z wynagrodzenia stałego to znaczy 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia zmiennego, czyli premii, przy czym wynagrodzenie zmienne 
nie może być wyższe niż 30% wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego w okresie, za który wypłaca jest 
premia. W 2017 roku wynagrodzenie zmienne osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku stanowiło 0% 
wynagrodzenia stałego tych osób. 
 

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym opracowane w oparciu o zapisy Polityki informacyjnej 
Banku Spółdzielczego w Łęcznej podlegające ujawnieniom są udostępniane wszystkim zainteresowanym  
w formie papierowej w Centrali Banku w Łęcznej, ul. Partyzancka 17 w pokoju Prezesa Zarządu. 
 
 
 
Łęczna, dnia 04.06.2018 r.                                                                                                   Zarząd 
                                                                                                                                      Banku Spółdzielczego 


