Ujawnienie informacji Banku Spółdzielczego w Kielcach dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Zał.4

I. Fundusze własne.

Tabela 1.
Bank ujawnia informacje na temat funduszy własnych

Kapitał podstawowy Tier I: instrumenty i kapitały rezerwowe

1

(A) KWOTA W
DNIU
UJAWNIENA

(B) ODNIESIENIE DO ARTYKUŁU
ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/
2013

(C) KWOTA
REZYDUALNA
OKREŚLONA W
ROZPORZĄDZENIU
(UE) NR 575/ 2013

art. 26 ust. 1, art. 27, 28 i 29, wykaz EUNB, o
którym mowa w art. 26 ust. 3

Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne

3 303

W tym: instrument typu 1

3 303 wykaz EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 3

W tym: instrument typu 2

wykaz EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 3

W tym: instrument typu 3

wykaz EUNB, o którym mowa w art. 26 ust. 3

2

Zyski zatrzymane

art. 26 ust.1 lit. c)

3

Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe, z uwzględnieniem
niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z mającymi zastosowanie standardami
rachunkowości)

3a

Fundusze ogólne ryzyka bankowego

4

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 3, i powiązane ażio
emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału podstawowego Tier I

art. 486 ust 2

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, podlegające zasadzie praw nabytych do
dnia 1 stycznia 2018r.

art. 486 ust 2

5

Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w skonsolidowanym kapitale podstawowym Tier I)

0 art. 84, 479, 480

5a

Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu wszelkich możliwych do
przewidzenia obciążeń lub dywidend

art. 26 ust. 2

6

Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi

64 772 art. 26 ust 1
3 122 art. 26 ust 1 lit. f)

71 197

64 772
3 122

71 197

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne
7

Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna)

-279 art. 34, 105

-279

8

Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego) (kwota ujemna)

-158 art. 36 ust. 1 lit. b), art.37, art. 472 ust. 4t

-158

9

Zbiór pusty w EU
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10

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności z
wyłączeniem aktywów wynikających z różnic przejściowych (po odliczeniu powiązanej
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienie warunków
określonych w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. c), art.38, art. 472 ust. 5

11

Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą związane z zyskami lub stratami z
tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne

art. 33 lit. a)

12

Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej straty

art. 36 ust. 1 lit. d), art. 40, 159, art. 472
ust. 6

13

Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych (kwota ujemna)

art. 32 ust. 1

14

Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, wycenione według wartości godziwej, które wynikają ze
zmian zdolności kredytowej instytucji

art. 33 lit. b)

15

Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. e), art. 41, art. 472 ust. 7

16

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach
własnych w kapitale podstawowym Tier l (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. f), art. 42, art. 472 ust. 8

17

Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora
finansowego , jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające
na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. g), art. 44, art. 472 ust. 9

18

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w
kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu
kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit h), art. 43, 45, 46, art. 49
ust. 2 i 3, art. 79, art. 472 ust. 10

19

Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w
instrumentach w kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz
po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. i), art. 43, 45, 47, art. 48
ust. 1 lit. b), art. 49 ust. 1-3, art. 79, 470,
art. 472 ust. 11

20

Zbiór pusty w UE

20

Kwota ekspozycji następujących pozycji kwalifikujących się do wagi ryzyka równej 1 250 %,
jeżeli instytucja decyduje się na wariant odliczenia

art. 36 ust. 1 lit. k)

20

w tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (i), art. 89-91

20

w tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (ii), art. 243 ust. 1
lit. b), art. 244 ust. 1 lit. b) art. 258

20

w tym: dostawy instrumentów z późniejszym terminem rozliczenia (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. k) ppkt (iii), art. 379 ust. 3

21

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych
(kwota przekraczająca próg 10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3)
(kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit c), art. 38, art. 48 ust. 1 lit.
a), art. 470, art. 472 ust. 5

22

Kwota przekraczająca próg 15 % (kwota ujemna)

art. 48 ust. 1
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23

w tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie instrumenty w kapitale
podstawowym Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli insty1ucja dokonała znacznej
inwestycji w te podmioty

24

Zbiór pusty w UE

25

w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic
przejściowych

art. 36 ust. 1 lit c), art. 38, art. 48 ust. 1 lit.
a), art. 470, art. 472 ust. 5

25a

Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. a), art. 472 ust. 3)

25b

Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane z pozycjami kapitału
podstawowego Tier l (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. l)

26

Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału podstawowego Tier l pod
względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR.

26a

Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z art. 467 i 468;

art. 36 ust. 1 lit. i), art. 48 ust. 1 lit. b), art.
470, art. 472 ust. 11

w tym: ...filtr dla niezrealizowanej straty 1

art. 467

w tym: ...filtr dla niezrealizowanej straty 2

art. 467

w tym fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego 60%

art. 468

w tym: ...filtr dla niezrealizowanego zysku 2

art. 468

Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału podstawowego Tier l w
odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń wymaganych przed przyjęciem CRR

art. 481

w tym: …

art. 481

27

Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym Tier l, które przekraczają
wartość kapitału dodatkowego Tier l instytucji (kwota ujemna)

art. 36 ust. 1 lit. j)

28

Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier l

29

Kapitał podstawowy Tier l

26b

-437

-437

70 760

70 760

Kapitał dodatkowy Tier I: Instrumenty
30

Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne

31

w tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny zgodnie z mającymi zastosowanie standardami
rachunkowości

32

w tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania zgodnie z mającymi zastosowanie standardami
rachunkowości

33

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa wart . 484 ust. 4, i powiązane ażio
emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału dodatkowego Tier l

art. 486 ust. 3

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, podlegające zasadzie praw nabytych do
dnia 1 stycznia 2018 r.

art. 483 ust. 3

Kwalifikujący się kapitał Tier l uwzględniony w skonsolidowanym kapitale dodatkowym Tier
l (w tym udziały mniejszości nieuwzględnione w wierszu 5) wyemitowany przez jednostki
zależne i będący w posiadaniu stron trzecich

art. 85, 86, 480

34

art. 51, 52
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35

w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemitowane przez jednostki zależne

36

Kapitał dodatkowy Tier l przed korektami regulacyjnymi

art. 486 ust. 3
0

0

Kapitał dodatkowy Tier I: korekty regulacyjne
37

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych
instrumentach dodatkowych w kapitale Tier l (kwota ujemna)

art. 52 ust. 1 lit. b), art. 56 lit. a), art. 57,
art. 475 ust. 2

38

Udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier l podmiotów
sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe
mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota ujemna)

art. 56 lit. b), art. 58 i art. 475 ust. 3

39

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w
kapitale Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej
inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu
kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)

art. 56 lit. c), art. 59, 60, 79, art. 475 ust. 4

40

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych
instrumentach dodatkowych w kapitale Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz
po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)

art. 56 lit. d), art. 59, 79, art. 475 ust. 4

41

Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału dodatkowego Tier l pod względem
kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym
przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. kwoty
rezydualne określone w CRR)

41a

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier l w odniesieniu do odliczeń od
kapitału podstawowego Tier l w okresie przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia
(UE) nr 575/2013

art. 472, art. 472 ust. 3 lit. a), art. 472 ust.
4, art. 472 ust. 6, art. 472 ust. 8 lit. a), art.
472 ust. 9, art. 472 ust. 1O lit. a), art. 472
ust. 11 lit. a)

W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne straty netto w bieżącym okresie,
wartości niematerialne i prawne, brak rezerw na pokrycie oczekiwanych strat itd.

41b

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier l w odniesieniu do odliczeń od
kapitału podstawowego Tier II w okresie przejściowym zgodnie z art. 475 rozporządzenia
(UE) nr 575/2013.
W tym pozycje, które należy wyszczególnić , np. krzyżowe powiązania kapitałowe w
instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych
inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd.

art. 477, art. 477 ust. 3, art. 477 ust. 4 lit.
a)

41c

Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału dodatkowego Tier l w odniesieniu
do dodatkowych filtrów i odliczeń wymaganych przed przyjęciem CRR

art. 467, 468, 481

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat

art. 467

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków

art. 468

w tym: …

art. 481

42

Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II, które przekraczają wartość kapitału
Tier II instytucji (kwota ujemna)

art. 56 lit. e)

43

Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier l

0
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44

Kapitał dodatkowy Tier l

0

45

Kapitał Tier l (kapitał Tier I = kapitał podstawowy Tier I + kapitał dodatkowy Tier I)

70 760

70 760

Kapitał Tier II: Instrumenty i rezerwy
46

Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne

0 art. 62, 63

47

Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 5, i powiązane ażio
emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału Tier II

art. 486 ust. 4

Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego , podlegające zasadzie praw nabytych do
dnia 1 stycznia 2018 r.

art. 483 ust. 4

48

Kwalifikujące się instrumenty funduszy własnych uwzględnione w skonsolidowanym kapitale
Tier II (w tym udziały mniejszości i instrumenty dodatkowe w kapitale Tier l
nieuwzględnione w wierszach 5 lub 34) wyemitowane przez jednostki zależne i będące w
posiadaniu stron trzecich

art. 87, 88, 480

49

w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemitowane przez jednostki zależne

art. 486 ust. 4

50

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego

2 181 art. 62 lit. c) i d)

2 181

51

Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi

2 181

2 181

Kapitał Tier II: korekty regulacyjne
52

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach
własnych w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane (kwota ujemna)

art. 63 lit. b) ppkt (i), art. 66 lit. a), art. 67,
art. 477 ust. 2

53

Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane
podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania
kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota ujemna)

art. 66 lit. b), art. 68 i art. 477 ust. 3

54

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki
podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej
inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu
kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna)

art. 66 lit. c), art. 69, 70, 79, art. 477 ust. 4

54a

w tym: nowe udziały kapitałowe niebędące przedmiotem uzgodnień dotyczących okresu
przejściowego

54b

w tym udziały kapitałowe istniejące przed dniem 1 stycznia 2013 r. i będące przedmiotem
uzgodnień dotyczących okresu przejściowego

55

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w
kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowalnych
pozycji krótkich) (kwota ujemna)

56

Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału Tier II pod względem kwot ujętych
przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym , przeznaczonych do
wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w
CRR)

art. 66 lit. d), art. 69, 79, art. 477 ust. 4
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56a

art. 472, art. 472 ust. 3 lit. a), art. 472 ust.
4, art. 472 ust. 6, art. 472 ust. 8 lit. a), art.
472 ust. 9, art. 472 ust. 10 lit. a), art. 472
ust. 11 lit. a)

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do odliczeń od kapitału
podstawowego Tier l w okresie przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) nr
575/2013
W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne straty netto w bieżącym okresie,
wartości niematerialne i prawne, brak rezerw na pokrycie oczekiwanych strat itd.

56b

Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do odliczeń od kapitału
dodatkowego Tier l w okresie przejściowym zgodnie z art. 475 rozporządzenia (UE) nr
575/2013 .

art. 475, art. 475 ust. 2 lit. a), art. 475 ust.
3, art. 475 ust. 4 lit. a)

W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania kapitałowe w
dodatkowych instrumentach w kapitale Tier l, bezpośrednie udziały kapitałowe w
nieistotnych inwestycjach dokonywanych w kapitał innych podmiotów sektora finansowego
itd.
56c

Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału Tier II w odniesieniu do
dodatkowych filtrów i odliczeń wymaganych przed przyjęciem CRR

art. 467, 468, 481

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat

art. 467

w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków

art. 468

w tym: …

art. 481

57

Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II

58

Kapitał Tier II

59

Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier l + kapitał Tier II)

59a

Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot
ujętych w okresie przejściowym, przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR)

60

0
2 181

2 181

72 941

72 941

w tym: pozycje nieodliczone od kapitału podstawowego Tier l (kwoty rezydualne określone w
rozporządzeniu (UE) nr 575/2013)
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego oparte na przyszłej rentowności po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego , pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach
własnych w kapitale podstawowym Tier l itd.)

art. 472, art. 472 ust. 5, art. 472 ust. 8 lit.
b), art. 472 ust. 10 lit. b), art. 472 ust. 11
lit. b)

w tym: pozycje nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier l (kwoty rezydualne określone w
rozporządzeniu (UE) nr 575/2013)
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania kapitałowe w instrumentach
w kapitale Tier II, bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał
innych podmiotów sektora finansowego itd.)

art. 475, art. 475 ust. 2 lit. b), art. 475 ust.
2 lit. c), art. 475 ust. 4 lit. b)

w tym: pozycje nieodliczone od kapitału Tier II (kwoty rezydualne określone w
rozporządzeniu (UE) nr 575/ 2013)
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach
własnych w kapitale Tier II, pośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w
kapitał innych podmiotów sektora finansowego, pośrednie udziały kapitałowe w istotnych
inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd.)

art. 477, art. 477 ust. 2 lit. b), art. 477 ust.
2 lit. c), art. 477 ust. 4 lit. b)

Aktywa ważone ryzykiem razem

359 954
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Współczynniki i bufory kapitałowe
61

Kapitał podstawowy Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)

16,91 art. 92 ust. 2 lit. a), art. 465

62

Kapitał Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)

16,91 art. 92 ust. 2 lit. b), art. 465

63

Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko)

17,43 art. 92 ust. 2 lit. c)

64

Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący kapitału podstawowego Tier
l zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a) powiększony o wymogi utrzymywania bufora
zabezpieczającego i antycyklicznego , jak również bufor ryzyka systemowego oraz bufor
instytucji o znaczeniu systemowym (bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub
bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym) wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji
na ryzyko)

2,5

65

w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego

2,5

66

w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego

67

w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego

67a

w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o
znaczeniu systemowym

dyrektywa w sprawie wymogów
kapitałowych, art. 131

68

Kapitał podstawowy Tier l dostępny w celu pokrycia buforów (wyrażony jako odsetek łącznej
kwoty ekspozycji na ryzyko)

dyrektywa w sprawie wymogów
kapitałowych, art. 128

69

[nieistotne w przepisach unijnych]

70

[nieistotne w przepisach unijnych]

71

[nieistotne w przepisach unijnych]

dyrektywa w sprawie wymogów
kapitałowych, art. 128, 129, 130

0

Współczynniki i bufory kapitałowe
72

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów sektora finansowego, jeżeli
instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz po
odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich)

73

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w
kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała
znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu
kwalifikowalnych pozycji krótkich)

74

Zbiór pusty w UE

75

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych
(kwota poniżej progu 10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3)

art. 36 ust. 1 lit. h), art. 45, 46, art. 472 ust.
7 076 10, art. 56 lit. c), art. 59, 60, art. 475 ust. 4,
art. 66 lit. c), art. 69, 70, art. 477 ust. 4
art. 36 ust. 1 lit. i), art. 45, 48, 470, art. 472
ust. 11

792

art. 36 ust. 1 lit. c), art. 38, 48, 470, art.
472 ust. 5

Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II
76

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu do
ekspozycji objętych metodą standardową (przed zastosowaniem pułapu)

2 181 art. 62

77

Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z metodą
standardową

4 499 art. 62
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78

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu do
ekspozycji objętych metodą wewnętrznych ratingów (przed zastosowaniem pułapu)

art. 62

79

Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z metodą
wewnętrznych ratingów

art. 62

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania (mających zastosowanie wyłącznie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2022 r.)
80

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale podstawowym Tier l będących
przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania

art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 2 i 5

81

Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier l ze względu na pułap (nadwyżka ponad
pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności)

art. 484 ust. 3, art. 486 ust. 2 i 5

82

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w kapitale Tier l będących
przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania

art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 3 i 5

83

Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier l ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap
po upływie terminów wykupu i zapadalności)

art. 484 ust. 4, art. 486 ust. 3 i 5

84

Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale Tier II będących przedmiotem
ustaleń dotyczących wycofania

art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 4 i 5

85

Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie
terminów wykupu i zapadalności)

art. 484 ust. 5, art. 486 ust. 4 i 5

0

II. Dźwignia finansowa.
Tabela 1.

Wskaźnik dźwigni

31.12.2017

30.06.2018

31.12.2018

30.06.2019

31.12.2019

30.06.2020

31.12.2020

Wskaźnik dźwigni – wykorzystując w pełni
wprowadzoną definicję Kapitału Tier

6,01

6,38

6,28

6,13

5,80

5,64

5,25

Wskaźnik dźwigni – wykorzystując przejściową
definicję Kapitału Tier I,

6,27

6,61

6,28

6,13

5,80

5,64

5,25

Wskaźnik dźwigni obliczany jako prosta średnia arytmetyczna miesięcznych wskaźników dźwigni w ciągu kwartału.
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Tabela 2.

Dzień odniesienia:

31.12.2020

Nazwa podmiotu:

Bank Spółdzielczy w Kielcach

Poziom stosowania:

Indywidualny

Tabela 3.
Tabela LRSum: Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika dźwigni na dzień 31.12.2020 roku.
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota mająca zastosowanie

1

Aktywa razem według opublikowanych sprawozdań finansowych

6

Korekta z tytułu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja na kwoty ekwiwalentu
kredytowego ekspozycji pozabilansowych)

7

Inne korekty

8

Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni

1 318 822
24 293
3 511
1 346 626

Tabela 4.
Tabela LRCom: Wspólne ujawnienie wskaźnika dźwigni na dzień 31.12.2020 roku.

Lp.

Wyszczególnienie

Ekspozycje wskaźnika
dźwigni określone w
rozporządzeniu w
sprawie wymogów
kapitałowych

Ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów
pochodnych i transakcji finansowanych z
użyciem papierów wartościowych)
1

Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych,
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i
aktywów powierniczych, ale z uwzględnieniem zabezpieczenia)

2

(Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I)

3

Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów
pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów
wartościowych i aktywów powierniczych) (suma wierszy 1 i 2)

1 322 770,00
-437,00

1 322 333,00
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Ekspozycje z tytułu instrumentów pochodnych
Ekspozycje z tytułu transakcji finansowanych z użyciem
papierów wartościowych
Inne ekspozycje pozabilansowe
17

Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto

54 610,00

18

(Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego)

-30 317,00

19

Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17 i 18)

24 293,00

Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429 ust. 7 i 14
rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (bilansowe
i pozabilansowe)
Kapitał i miara ekspozycji całkowitej

"w pełni wdrożone"

20

Kapitał Tier I

21

Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni
(suma wierszy 3, 11, 16, 19, EU-19a i EU-19b)

"przejściowa"
70 760,00

70 760,00

1 346 626,00

1 346 626,00

5,25

5,25

Wskaźnik dźwigni
22

Wskaźnik dźwigni

Wybór przepisów przejściowych i kwota wyłączonych pozycji
powierniczych
EU-23

Wybór przepisów przejściowych na potrzeby określenia miary
kapitału

EU-24

Kwota wyłączonych pozycji powierniczych zgodnie z art. 429
ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

wg w pełni wdrożonej
definicji kapitału Tier
1

wg przejściowej
definicji kapitału Tier
1

Tabela 5.
Tabela LRSpl: Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych) na dzień 31.12.2020 roku.

Lp.

Wyszczególnienie

EU-1

Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych,
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji
wyłączonych), w tym:

EU-2

Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego

EU-3

Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego, w tym:

EU-4

Obligacje zabezpieczone

EU-5

Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa

Ekspozycje wskaźnika
dźwigni określone w
rozporządzeniu w sprawie
wymogów kapitałowych
1 322 770

1 322 700

453 200
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Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, wielostronnych banków rozwoju,
organizacji międzynarodowych i podmiotów sektora publicznego,
których nie traktuje się jak państwa

313 656

EU-7

Instytucje

222 970

EU-8

Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

189 465

EU-9

Ekspozycje detaliczne

28 232

EU-10

Przedsiębiorstwa

28 544

EU-11

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

34 172

EU-12

Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne i inne aktywa
niegenerujące zobowiązania kredytowego)

52 531

EU-6

Tabela 6.
Tabela LRQua: Informacje jakościowe

Lp.

Wyszczególnienie

Opis

1

Opis procedur stosowanych w celu
zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni
finansowej

Bank w liście ryzyk uznanych za istotne pomieścił ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej. Bank posiada regulacje
wewnętrzne dotyczące wyznaczania współczynników kapitałowych, wskaźnika dźwigni i nadmiernej dźwigni oraz
wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. Bank dokonuje kalkulacji wskaźnika dźwigni w
kwartalnych okresach sprawozdawczych i analizuje jego wysokość.

2

Opis czynników, które miały wpływ na
wskaźnik dźwigni w okresie, którego
dotyczy ujawniony wskaźnik dźwigni

Wartości wskaźnika w okresie 2017 – 2020 zawarto w Tabeli 1 - Dźwignia finansowa. Spadek wskaźnika dźwigni
w 2020 wynikał przede wszystkim ze wzrostu poziomu całkowitej kwoty ekspozycji z tytułu aktywów i zobowiązań
pozabilansowych. Wzrost ten miał wyższą dynamikę niż dynamika zmiany kapitału Tier I Banku.
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