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OSwiadczenie na temat profilu ryzyka

w Banku Sp6ldzielczym w Rymanowie

Zarzqd Banku Sp6tdzielczego w Rymanowie informuje, 2e o96lny profil ryzyka Banku wynika
z przyjqtych przez Bank strategii, a w szczeg6lno6ci:

L.
2.

Strategii zarzqdzania poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka w Banku Sp6ldzielczym w Rymanowie
Strategii dzialania Banku Sp6tdzielczego w Rymanowie na lata 2015-2018

oraz polityk dotyczEcych zarz4dzania poszczeg6lnymi istotnymi ryzykami w Banku.'

W roku 2017
nadzorczych,

Bank dokonywal pomiaru oraz oceny ryzyka, zgodnie

tj. Uchwai, Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego,

z

zasadami przepis6w

a tak2e zgodnie z wymogami

wynikajAcymi z Pakietu CRD lVlCRR.

Og6lny poziom (profil) ryzyka w Banku, zawarty jest w Strategii dzialania Banku na lata 2015-2018
oraz w Strategii zarzqdzania poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka, zostal okreslony na podstawie
po2qdanego poziomu limit6w iwskainik6w przyjqtych do oceny ptzez TanEd i Radq Nadzorczq.
Na dzie6

3t.t2.2ot7r. wybrane pozycje bilansu osiEgniqte przez Bank ksztaltowaiy sie na poziomie

zawartym w poniZszej Tabeli:

Depozyty (z uwzglqdnieniem odsetek)
Fundusze wlasne (uzna ny kapitat)

Na dzief 31.12.2017r. wskainiki tolerancji zawarte w Strategii zarzqdzania poszczeg6lnymi rodzajami

ryzyka uksztaltowaly siq na nastqpujqcym poziomie:

1

Udziat kredyt6w

zagro2onych
w kredvtach
2

< 15%

72,650/o

< r0%

8,79%

osi

Udziaf kredyt6w
przeterminowa nych w
kredytach og6lem

ptynnoit

Ryzyko

Wsp6lczynnik udzialu
podstawowej i
3

4

uzupelniajEcej rezerwy
pfynnoSci w a ktywach
og6lem (Nadzorcza
Miara Ptyn nosci M1)

Wsp6lczynnik pokrycia
aktywow nieplynnych
fundusza mi wfasnymi

> 0,20

0,50

> 1,00

1,04

(Nadzorcza Miara
PlynnoSci M2)
Ryzy ko stopy p roce ntow

Wra2liwoii Banku

ej

na

ryzyko stopy
5

procentowej - zmiana
st6p procentowych o

<

17

13,50%

,50%

200 pb.

6

Wra2liwoii Banku

na

ryzyko walutowe

< 0,2To

0,0202%

15% kwoty wymogu

kapitatowego
7

Limit straty rzeczywistej

z

tytutu

ryzyka operacyjnego

wyliczonego na podstawie
Rozporzqdzenia 57 5 / 2013

0,72To kwoly wymogu kapitalowego
tytulu ryzyka operacyjnego wyliczonego
na podstawie Rozporzqdzen ia 575/2013

z

UE

UE

Relacja kapitatu
8

wewnqtrznego

<=9Q%

57 ,7 6%

>=13,25%

L3,86%

>=10,25%

LL,90%

do fund uszy wlasnych
9
10

tqczny wsp6fczynnik
kapitafowy
Wsp6iczynn ik ka pitalu
TIER

I

Na podstawie uzyskanych wynik6w dzialania oraz cyklicznych raport6w dotyczEcych procesu
zarzEdzania poszczeg6lnymi rodzajami ryzyk zarzEd oswiadcza, 2e og6lny profil (poziom) ryzyka
w Banku jest adekwatny do przyjqtych zaloze6, okre6lajEcych tolerancjq na ryzyko.

Ryman6w, dnia 04.07.2018r.

Zarzqd Banku Sp6ldzielczego w Rymanowie
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Zolqcznik nr 1
Do I nformacji dotyczqcej
kw o tn o I c i ka p ito low ej
Banku Sp6ldzielczego w Rymanowie
ode

OSwiadczenie Zarzqdu

Zarzqd Banku Sp6ldzielczego

w

Rymanowie z siedzibq: 38-480 Ryman6w ul. Rynek 14, niniejszym

o5wiadcza, 2e ustalenia opisane w ,,lnfotmdcji dotyczqcej odekwotnoici kopito.lowej Banku
w Rymonowie" wg stanu na 3LI2.2O17 r., sE adekwatne do stanu faktycznego, a
stosowane systemy zarzqdzania ryzykiem sq odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii ryzyxa

Sp6tdzielczego

Ba n

ku.
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