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Wstęp 

1. Hexa Bank Spółdzielczy, zwany dalej Bankiem, z siedzibą w Piątnicy Poduchownej ul. Stawiskowska 30, 

przedstawia informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące profilu ryzyka Banku, funduszy 

własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji określonych 

wymogami regulacyjnymi, wg stanu na dzień 31.12.2020 roku, zwany dalej dniem sprawozdawczym. 

2. Informacja została opracowana z uwzględnieniem wymogów określonych 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, w zakresie dotyczącym 

obowiązków i zasad ujawniania informacji przez instytucje, 

• Wytycznych EBA/GL/2018/10 z dnia 17.12.2018 r. dotyczących ujawnienia w zakresie ekspozycji 

nieobsługiwanych i restrukturyzowanych, 

• Ustawie Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 roku poz. 128, z późn. zm.), 

• Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji 

Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz. 17), 

• Statucie Hexa Banku Spółdzielczego, 

• Polityce informacyjnej w Hexa Banku Spółdzielczym. 

3. Bank w zakresie ujawnianych informacji stosuje pominięcie informacji uznanych za: 

• nieistotne - informacje nieistotne, to w opinii Banku informacje, których pominięcie lub nieprawidłowe 

ujawnienie nie powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję odbiorcy opierającego się na tych 

informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych, 

• zastrzeżone lub poufne - Bank uznaje informacje za zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości 

publicznej w opinii Banku osłabiłoby jego pozycję konkurencyjną. Bank uznaje informacje za poufne, jeśli 

Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności. 

4. W przypadku pominięcia informacji, wiadomość o tym jest podawana w odpowiedniej części niniejszego 

Raportu. 

5. Dane liczbowe prezentowane są w pełnych złotych, a ewentualne różnice w sumach 

 i udziałach mogą wynikać z zaokrągleń kwot do pełnych złotych oraz zaokrągleń udziałów procentowych do 

dwóch miejsc dziesiętnych. 

6. Bank stosuje Polskie Standardy Rachunkowości. Informacje podlegające ujawnieniu według 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie dotyczą Banku. 

7. Wszystkie regulacje dotyczące monitorowania poziomu ryzyka oraz kapitału są dostępne  

w siedzibie Centrali Banku pod adresem: 

 

Hexa Bank Spółdzielczy 

ul. Stawiskowska 30 

18-421 Piątnica Poduchowna 
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I. Informacje ogólne 

1. Hexa Bank Spółdzielczy z siedzibą w Piątnicy Poduchownej przy ulicy Stawiskowskiej 30 został wpisany do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS 0000116820. 

2. Bankowi nadano numer statystyczny REGON: 000494048 oraz NIP: 718-000-63-43 

3. Bank jest członkiem Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości. 

4. Bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

5. W 2020 roku Bank prowadził działalność w ramach struktury organizacyjnej: 

• Centrala Banku, 

• Oddziały Banku 

o Oddział w Piątnicy 

o Oddział w Wiźnie 

o Oddział w Stawiskach 

o Oddział w Łomży 

o Oddziały w Białymstoku (I i II) 

• Punkt Obsługi Klienta w Łomży (do 15 grudnia 2020 roku). 

6. Według stanu na dzień sprawozdawczy Bank na dzień 31.12.2020 roku posiadał 100% udziałów o wartości 

650.000 zł. w podmiocie zależnym HB Inwestycje Sp. z o.o., które nie były objęte konsolidacją. Przedmiotem 

działalności Spółki było zarządzanie nieruchomościami. 

II. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem - art. 435 Rozporządzenia 

1. Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie ze Strategią zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka 

w Hexa Banku Spółdzielczym przyjętą przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Banku. Strategia jest 

zgodna z założeniami Strategii Hexa Banku Spółdzielczego na lata 2017-2020 i podlega corocznemu 

przeglądowi zarządczemu i weryfikacji. Przegląd i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku 

występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku. Na lata 2021-2023 Bank zatwierdził nową 

Strategię działania. 

2. Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Hexa Banku Spółdzielczym jest powiązana z innymi 

regulacjami o charakterze strategicznym, np. Strategią i polityką kapitałową oraz Polityką w zakresie 

dywidendy, Planami finansowymi, a także Politykami w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyk. 

3. Strategia zarządzania ryzykiem zawiera cele strategiczne w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami 

ryzyka oraz cele definiujące apetyt Banku na ryzyko, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom 

ryzyka jaki Bank może ponosić. 

4. Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów wewnętrznych, 

a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze jakościowym. 

5. Informacja dotycząca art. 435. ust. 1 lit a-d Rozporządzenia, tzn. strategii i procesów zarządzania tymi 

rodzajami ryzyka; struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na 

temat jej uprawnień i statusu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie; zakresu i charakteru 

systemów raportowania i pomiaru ryzyka; strategii w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także 

strategii i procesów monitorowania stałej skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników 

łagodzących ryzyko - zawarte są w Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz politykach i 

instrukcjach przedmiotowych. 

6. Zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleń, dotyczących zarządzania ryzykiem 

w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia 

profilu i strategii Banku zawarte zostało w części XXIII niniejszego Raportu.  
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7. W zakresie art. 435 ust 2 Rozporządzenia Bank informuje, że: 

• Zarząd składa się z trzech osób i w jego skład wchodzą: 

o Prezes Zarządu, 

o Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych, 

o Wiceprezes Zarządu ds. handlowych. 

• Prezes Zarządu pełni funkcje członka Rady Nadzorczej Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych. Pozostali 

członkowie Zarządu Banku nie pełnią stanowisk dyrektorskich poza Bankiem. Przez stanowisko 

dyrektorskie należy rozumieć funkcje Członka Zarządu lub rady nadzorczej pełnione w podmiotach 

objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 

113 ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013, lub podmiotach, w których Bank posiada znaczny pakiet akcji, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 36 rozporządzenia nr 575/2013. 

• Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając wg Regulaminu 

działania Rady Nadzorczej w Hexa Banku Spółdzielczym oraz Regulaminu działania  Zarządu Hexa Banku 

Spółdzielczego, biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji 

kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada 

Nadzorcza zgodnie z Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości Członków Zarządu Hexa Banku 

Spółdzielczego.  

• Rada Nadzorcza składała się 11 członków. Spośród Członków Rady Nadzorczej osiem osób pełni swoją 

funkcję więcej niż bieżącą kadencję. 

• Członków Rady Nadzorczej powołuje Zebranie Przedstawicieli zgodnie z Regulaminem przeprowadzania 

wyborów na Członków Rady Nadzorczej Hexa Banku Spółdzielczego biorąc pod uwagę kwalifikacje, 

doświadczenie i reputację kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji Członków 

Rady Nadzorczej dokonuje Zebranie Przedstawicieli. 

• Bank, z uwagi na skalę działalności nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie wyboru Członków 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

• W obrębie Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej Hexa Banku Spółdzielczego, do 

którego zadań należy między innymi: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności 

systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym. W roku 

2020 odbyło się pięć posiedzeń Komitetu Audytu. 

• Przepływ informacji dotyczącej zarządzania ryzykami kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

w Banku jest sformalizowany i objęty Instrukcją funkcjonowania Systemu Informacji Zarządczej (SIZ), 

definiującej częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań dotyczących 

ryzyka. Systemem Informacji Zarządczej objęte są wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za 

istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest dostosowana do skali narażenia na ryzyko, a także 

zmienności ryzyka zapewniając możliwość podejmowania decyzji oraz odpowiedniej reakcji w przypadku 

zmiany ekspozycji na ryzyko. 

III. Zakres stosowania - art. 436 Rozporządzenia 

Bank nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych 

IV. Fundusze własne - art. 437 Rozporządzenia 

1. Hexa Bank Spółdzielczy definiuje części składowe funduszy własnych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

na dzień 31 grudnia 2020 roku, w szczególności postanowieniami Rozporządzenia i Prawa Bankowego. Bank 

ujawnia informacje dotyczące funduszy własnych zgodnie z przepisami art. 437 oraz 492 Rozporządzenia oraz 

zgodnie  z wymogami przedstawionymi w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1423/2013 z dnia 
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20 grudnia 2013 roku ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących 

ujawnienia informacji na temat funduszy własnych instytucji. 

2. Zgodnie z tymi przepisami, fundusze własne składają się z następujących elementów: 

• kapitał podstawowy Tier I (CET1) obejmujący m.in. uznany fundusz udziałowy, skumulowane inne 

całkowite dochody, kapitały rezerwowe, fundusz ogólnego ryzyka, kapitał z aktualizacji wyceny 

• kapitał dodatkowy Tier I (AT1), obejmujący m.in. instrumenty kapitałowe, o których mowa w art. 52 

Rozporządzenia oraz ażio emisyjne związane z tymi instrumentami – obligacje podporządkowane 

amortyzowane zgodnie z zasadą praw nabytych,  

• kapitał Tier II, obejmujący m.in. instrumenty kapitałowe spełniające kryteria określone w art. 63 

Rozporządzenia oraz ażio emisyjne związane z tymi instrumentami, korekta z tytułu ogólnego ryzyka 

kredytowego.  

3. Wszystkie wymienione kapitały podlegają korektom z tytułu pomniejszeń oraz mającym zastosowanie filtrom 

ostrożnościowym.  

4. Dane liczbowe przedstawione w poniższej Tabeli nr 1 obrazują strukturę funduszy własnych Banku według 

stanu na dzień 31 grudnia 2020r. 

Tabela 1. Struktura funduszy własnych Banku na dzień 31.12.2020 r. 

 

5. Hexa Bank Spółdzielczy  buduje swoją bazę kapitałową w oparciu  o kapitały najwyższej jakości Tier I (kapitał 

podstawowy Tier I stanowi 99% funduszy własnych) – głównie w postaci funduszu zasobowego tworzonego 

z podziału nadwyżki finansowej. Kapitał rezerwowy stanowi niemal 92 % funduszy własnych. 
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V. Wymogi kapitałowe - art. 438 Rozporządzenia 

VI.1 Wymogi kapitałowe - zasady ogólne 

1. Wyliczenia regulacyjnych wymogów kapitałowych na dzień 31 grudnia 2020 roku, dokonano w oparciu 

o postanowienia Rozporządzenia, przy zastosowaniu następujących metod (poniżej w nawiasach podano 

odwołanie do fragmentów Rozporządzenia): 

• metoda standardowa na ryzyko kredytowe (Część III, Tytuł II, Rozdział 2); 

• kompleksowa metoda ujmowania zabezpieczeń finansowych do ograniczania ryzyka kredytowego (Część 

III, Tytuł II, Rozdział 4); 

• metoda wskaźnika bazowego na ryzyko operacyjne (Część III, Tytuł III, Rozdział 2); 

• metoda na ryzyko walutowe (Część III, Tytuł IV, Rozdział 3). 

2. Bank nie wyznacza wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia, ryzyka cen towarów, 

rozmycia oraz ryzyka kredytowego kontrahenta. 

3. Bank ze względu na skalę działalności handlowej wymóg w zakresie funduszy własnych  

z tytułu ryzyka rynkowego wyznacza tylko w ramach ryzyka walutowego, 

4. Celem procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego jest zapewnienie utrzymywania kapitału 

w wysokości dostosowanej do profilu ryzyka Banku. Dążąc do realizacji tego celu w procesie ICAAP 

realizowane są następujące działania: 

• identyfikacja rodzajów ryzyka występujących w Banku, 

• wyodrębnienie istotnych rodzajów ryzyka, 

• pomiar i alokacja kapitału wewnętrznego na poszczególne rodzaje ryzyka, 

• agregacja kapitału wewnętrznego, 

• monitorowanie i raportowanie kapitałowe, 

• zarządzanie adekwatnością kapitałową. 

5. Celem strategicznym w zakresie zarządzania kapitałem jest budowa odpowiednich funduszy własnych, 

zapewniających bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów. Długoterminowym celem kapitałowym Banku 

jest takie zwiększenie poziomu funduszy własnych przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, które przy 

akceptowanym przez Radę Nadzorczą tempie przyrostu aktywów ważonych ryzykiem pozwoli na 

utrzymywanie łącznego współczynnika kapitałowego na poziomie co najmniej 13,50 % oraz współczynnika 

kapitału Tier I na poziomie co najmniej 11,50 %. 

VI.2 Wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe 

1. Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 Rozporządzenia 

- 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 112 przedstawia 

tabela nr 2. 

2. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego obliczane zgodnie z metodą standardową na koniec 

2020 r. wyniosły 17 347 tys. zł, co stanowiło ponad 87% wymogów regulacyjnych (na wymóg regulacyjny 

który wynosił 19 891 tys. zł; składa się wymóg z tytułu ryzyka kredytowego oraz wymogi z tytułu ryzyka 

operacyjnego (2 544 tys. zł). 
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Tabela 2. Kwota ekspozycji ważonej ryzykiem wg. stanu na dzień 31.12.2020 

 

 

VI.3 Wymogi kapitałowe w odniesieniu do portfela handlowego oraz z tytułu ryzyka walutowego 

Wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c) przedstawia tabela nr 3. 

 

Tabela 3. Wymogi w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do portfela handlowego oraz z tytułu ryzyka 
walutowego 

 
 

VI.4 Wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego 

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są przez Bank zgodnie z metodą wskaźnika bazowego 

(art. 315-316 Rozporządzenia). Na koniec 2020 r. wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne wynosił 2 544 tys. zł. 

co stanowiło  13 % wymogów regulacyjnych. 
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VI.5 Kapitał wewnętrzny w Banku 

1. W metodzie szacowania kapitału wewnętrznego definiuje się poszczególne rodzaje ryzyka jakie 

zidentyfikowano w działalności Banku i szacuje się ich istotność. Szacowanie kapitału wewnętrznego 

przebiega w następujących etapach: 

• Przyjęcie za punkt wyjścia przy ustalaniu limitów wartości regulacyjnej całkowitego współczynnika 

kapitałowego oraz planowanej na koniec roku wartości funduszy własnych i całkowitej ekspozycji na 

ryzyko. Kalkulacja kapitału wewnętrznego przeprowadzona została do 22 stycznia 2021 r., tzn. że w 

kalkulacji nie uwzględnione zostały korekty dokonane po tej dacie. Jeżeli wartość wprowadzonych 

korekt nie stanowi znaczącej pozycji, która wpłynęłaby na zmiany w kalkulacji ICAAP, Bank nie dokonuje 

ponownego przeliczenia kapitału wewnętrznego Banku.    

• Wydzielenie części funduszy własnych na pokrycie buforów regulacyjnych.  

(Na koniec 2020 roku wartość funduszy własnych wydzielonych na pokrycie buforów regulacyjnych 

wyniosła 6 217 tys. zł. co stanowiło 15,35% funduszy własnych. Tym samym na pokrycie strat, które 

ujawniły w obszarze ryzyk uznanych przez Bank za istotne pozostało  34 282 tys. zł.) 

• Szacowanie wartości kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzk Filaru I i Filaru II uznanych za istotne. 

2. Poza ryzykiem kredytowym oraz pozostałymi ryzykami (walutowym i operacyjnym) wykorzystywanymi do 

szacowania kapitału regulacyjnego, na potrzeby obliczenia współczynników kapitałowych, w celu 

oszacowania kapitału wewnętrznego zidentyfikowano szereg dodatkowych ryzyk Filaru II. 

3. W ramach II Filaru badano następujące ryzyka:  

• koncentracji (związane ze zbyt dużym zaangażowaniem Banku wobec dużych ekspozycji, w ten sam sektor 

gospodarczy, w ten sam rodzaj zabezpieczenia kredytowego, w jednorodny instrument finansowy) i 

rezydualne, 

• stopy procentowej w księdze bankowej, 

• kapitałowe (niewypłacalności), 

• płynności, 

• biznesowe (obejmujące ryzyko wyniku finansowego), 

• nadmiernej dźwigni finansowej, 

• nieprzewidziane. 

4. Bank szacuje kapitał w okresach kwartalnych zgodnie z przyjętą przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę 

Nadzorczą procedurą określoną w „Instrukcji oceny adekwatności kapitałowej”. 

5. W 2020 roku za ryzyka istotne uznawano następujące ryzyka: 

• ryzyko adekwatności kapitałowej, uwzględniające dźwignię finansową 

• ryzyko kredytowe 

• ryzyko inwestycji kapitałowych i dłużnych 

• ryzyko płynności 

• ryzyko stopy procentowej 

• ryzyko walutowe 

• ryzyko operacyjne 

6. Podział funduszy własnych przedstawia Tabela 4. Wyniki pomiaru kapitału wewnętrznego w Banku 

przedstawia zaprezentowano w tabeli 5, tabela 6 przedstawia wymogi w zakresie funduszy własnych oraz 

zestawienie współczynników koncentracji. 
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Tabela 4 

 

Tabela 5. 

 

Tabela 6. Wymogi w zakresie Funduszy własnych i współczynników wypłacalności 
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VI. Ekspozycja na ryzyko kontrahenta - art. 439 Rozporządzenia 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Bank nie posiadał ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta. 

VII. Bufory kapitałowe - art. 440 Rozporządzenia 

Przepisy dyrektywy CRD IV, w szczególności dotyczące regulacyjnych buforów kapitałowych, zostały 

zaimplementowane do prawodawstwa krajowego w 2015 r. poprzez przyjęcie Ustawy o nadzorze 

makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym oraz 

stosowną aktualizację Prawa Bankowego. Ustawa określiła bufory kapitałowe, które instytucje finansowe mają 

obowiązek utrzymywania ponad poziomy minimalne, określone w Rozporządzaniu CRR. Bufory powinny być 

pokrywane kapitałem podstawowym typu Tier I.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Hexa Bank Spółdzielczy był zobowiązany do utrzymywania utrzymania: 

współczynnika kapitału Tier I na poziomie co najmniej 8,50% oraz łącznego współczynnika kapitałowego na 

poziomie co najmniej 10,50%. 

Tym samym Bank spełniał wymogi regulacyjne w zakresie współczynników wypłacalności. 

VIII. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego - art. 441 Rozporządzenia 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Bank nie należał do banków istotnych systemowo. 

IX. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego - art. 442 

• Art. 442.a, 442.b Rozporządzenia 

1. Jako ekspozycję przeterminowaną, Bank uznaje każdą kwotę kapitału, ratę kapitałową, ratę odsetkową 
niespłaconą w terminie określonym w umowie kredytu lub spłaconą w niepełnej wysokości. 

2. Przeglądów oraz klasyfikacji ekspozycji kredytowych Bank dokonuje zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia 16.12.2008 r. 
(tekst jednolity Dz.U. z 08.12.2015r. poz. 2066) z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane 
z działalnością banków z dnia 12.10.2017 (Dz.U z 23.10.2017 poz. 1965) z późn. zm. oraz z wewnętrzną 
procedurą zgodną z Rozporządzeniem. 

3. Ekspozycjami zagrożonymi są należności poniżej standardu, wątpliwe i stracone, zgodnie z kryteriami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw. 

4. Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych do odpowiednich kategorii ryzyka, stosując dwa kryteria: 

• kryterium terminowości spłaty kapitału lub odsetek w odniesieniu do: 
o ekspozycji kredytowych wobec Skarbu Państwa, 
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o ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych, udzielonych na cele niezwiązane z działalnością 
gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 

• w odniesieniu do pozostałych ekspozycji kredytowych, dwóch niezależnych od siebie kryteriów: 
o terminowości spłaty kapitału lub odsetek, 
o sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika. 

5. Bank tworzy rezerwy celowe i odpisy aktualizujące oraz rezerwę na ryzyko ogólne. Rezerwy celowe i odpisy 
tworzone są na ryzyko związane z działalnością Banku w odniesieniu do ekspozycji kredytowych 
zaklasyfikowanych do grupy „pod obserwacją” oraz ekspozycji "zagrożone" tj. do kategorii "poniżej 
standardu", "wątpliwe" lub „stracone". 

6. Wysokość tworzonych rezerw i odpisów związana jest bezpośrednio z kategorią ryzyka, do której została 
zaklasyfikowana ekspozycja oraz z jakością przyjętych prawnych zabezpieczeń ekspozycji. Na pokrycie ryzyka 
związanego z działalnością kredytową Bank dokonuje odpisów na rezerwy celowe i odpisy aktualizujące, 
tworzone w ścisłej korelacji z rozpoznanym ryzykiem tj. na pokrycie straty związanej z określonymi 
należnościami lub ich grupami w oparciu o ocenę możliwości jej wystąpienia. 

• Art. 442.c Rozporządzenia 

Całkowitą kwotę ekspozycji po rozliczeniu równoważących się transakcji i bez uwzględnienia skutków 
ograniczenia ryzyka kredytowego, a także średnią kwotę ekspozycji w okresie jednego roku z podziałem na różne 
kategorie ekspozycji przedstawia tabela nr 7: 
 
Tabela 7: Kwota ekspozycji i średnia kwota ekspozycji w poddziale na kategorie ekspozycji 
  

 

• Art. 442.d Rozporządzenia 

Bank nie prezentuje rozkładu geograficznego ekspozycji, z racji braku ekspozycji wobec kontrahentów 
zlokalizowanych poza obszarem terytorium RP. 
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• Art. 442.e Rozporządzenia 

Bank monitoruje portfel kredytowy z uwzględnieniem struktury branżowej w wartościach nominalnych 
w rozbiciu na kategorie należności. Rozkład ekspozycji w zależności od branży przedstawia tabela nr 8. 

Tabela 8: Kwota ekspozycji w zależności od branż w rozbiciu na kategorie należności – bez osób fizycznych: 
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• Art. 442.f Rozporządzenia 

Zestawienie rezydualnych terminów zapadalności dla wszystkich ekspozycji przedstawia tabela nr 9. Poniższe 

dane przedstawiono według typu kontrahenta (wg wartości nominalnej na podstawie sprawozdania FIN005_1). 

Tabela 9 Zestawienie rezydualnych terminów zapadalności ekspozycji w podziale sektor gospodarki, typ 

kontrahenta i kategorię ekspozycji 

 

• Art. 442.g Rozporządzenia 

Kwotę kredytów zagrożonych, utworzonych rezerw celowych i odpisów aktualizujących przedstawia tabela nr 

10, a kredytów przeterminowanych w podziale na typy kontrahenta przedstawia tabela nr 11. 

Tabela 10 Kredyty zagrożone  

 

Tabela 11 Kredyty przeterminowane 

 

• Art. 442.h Rozporządzenia 

Bank nie prezentuje informacji z podziałem na ważne obszary geograficzne, z racji braku ekspozycji wobec 

kontrahentów zlokalizowanych poza Polską. 

• Art. 442.i Rozporządzenia 

Bank tworzył rezerwy celowe i odpisy aktualizujące na ekspozycje kredytowe, które zaliczał w ciężar kosztów. 

Przy ustalaniu skali ryzyka obciążającego ekspozycje kredytowe Bank wykorzystywał dwa niezależne kryteria: 

• terminowość spłaty kapitału lub odsetek, 

• sytuację ekonomiczno-finansową dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela). 
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Bank tworząc rezerwy celowe na ryzyko kredytowe oraz odpisy aktualizujące stosuje obowiązujące przepisy 

wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie tworzenia rezerw (RMF). 

Określając wartość wymaganych rezerw celowych (w części kapitałowej) oraz odpisów aktualizujących (w części 

odsetkowej) na ryzyko kredytowe, związanych z ekspozycjami kredytowymi stanowiącymi należności z tytułu 

kredytów i pożyczek detalicznych, zaklasyfikowanych do kategorii „normalne" Bank stosował stawkę na 

poziomie 1,5% ich podstawy. Wymagane rezerwy i odpisy zostały pomniejszone o wartość rezerw utworzonych 

na ryzyko ogólne (wymagane rezerwy były niższe od 25% wartości rezerwy na ryzyko ogólne). 

• wartość wymaganych rezerw celowych i odpisów aktualizujących na koniec 2020 roku wyniosła 

49,0 tys. zł, 

• 25% wartości rezerwy na ryzyko ogólne na koniec roku 2020 wynosiła 247,5 tys. zł. (rezerwa na ryzyko 

ogólne na dzień 31.12.2020 wynosiła 990 tys. zł), 

• Bank nie tworzył rezerw i odpisów aktualizujących na w/w kategorię ekspozycji. 

Określając wartość wymaganych rezerw celowych (w części kapitałowej) oraz odpisów aktualizujących (w części 

odsetkowej) na ryzyko kredytowe, związanych z pozostałymi ekspozycjami kredytowymi, zaklasyfikowanych do 

kategorii „pod obserwacją" Bank stosował stawkę na poziomie 1,5% podstawy. Wymagane rezerwy i odpisy 

zostały pomniejszone o wartość rezerw utworzonych na ryzyko ogólne (Wymagane rezerwy były niższe od 25% 

wartości rezerwy na ryzyko ogólne). 

• wartość wymaganych rezerw celowych i odpisów aktualizujących na konie 2020 roku wyniosła 

202,7 tys. zł, 

• 25% wartości rezerwy na ryzyko ogólne na koniec roku 20 wynosiła 247,5 tys. zł. (rezerwa na ryzyko ogólne 

na dzień 31.12.2020 wynosiła 990 000 zł), 

• Bank nie tworzył rezerw i odpisów aktualizujących na w/w kategorię ekspozycji. 

W przypadku wszystkich ekspozycji zagrożonych Bank stosował następujące stawki dla rezerw celowych i 

odpisów aktualizujących 

• 20% podstawy tworzenia rezerw - w przypadku kategorii „poniżej standardu", 

• 50% podstawy tworzenia rezerw - w przypadku kategorii „wątpliwe", 

• 100% podstawy tworzenia rezerw - w przypadku kategorii „stracone". 

W tabeli 12 przedstawiono wartość utworzonych rezerw celowych i odpisów aktualizujących na ekspozycje 

kredytowe w podziale na kategorie ekspozycji. 

Tabela 12. Wartość utworzonych rezerw celowych i odpisów aktualizujących z tytułu ekspozycji kredytowych. 

Stan na dzień 31-12-2020 r. 

 

Za dokonywanie okresowych przeglądów ekspozycji kredytowych oraz określenia podstawy tworzenia i 

rozwiązywania rezerw celowych zobowiązany jest Zespół Analityków Kredytowych. Zespół Analityków 
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Kredytowych po dokonaniu przeglądu ekspozycji kredytowych przedkłada - w ujęciu ilościowym i wartościowym 

- wykazy dłużników zaklasyfikowanych do zmiany poszczególnych kategorii ryzyka. 

W celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego w Banku obowiązywały 

następujące instrukcje: 

• „Instrukcja monitoringu ekspozycji kredytowych oraz klasyfikacji i tworzenia rezerw celowych", 

• „Instrukcja prawnych form zabezpieczeń należności bankowych". 

Na koniec 2020 r. wartość rezerw celowych i odpisów aktualizujących z tytułu ekspozycji kredytowych wyniosła 

11 685 tys. zł. w tym: 

• wartość rezerw celowych – 10 957 tys. zł 

• odpisów aktualizujących z tytułu ekspozycji kredytowych – 728 tys. zł. 

Uzgodnienie zmian korekty o szczególne i ogólne ryzyko kredytowe dla ekspozycji kredytowych o utraconej 

wartości, przedstawione oddzielnie prezentuje tabela nr 13. 

Tabela 13: Zmiana stanu wartości rezerw celowych i odpisów aktualizujących na należności bilansowe w 

okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  

 

Ponadto Bank utworzył rezerwy na pozostałe należności (prowizje i inne opłaty) w wysokości 107 tys. zł. 

XI. Aktywa wolne od obciążeń - art. 443 

Składnik aktywów jest traktowany jako obciążony, jeżeli został on zastawiony lub podlega jakiejkolwiek formie 

ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej transakcji bilansowej lub 

pozabilansowej, z której nie może on zostać swobodnie wycofany (np. w celu zastawiania dla potrzeb 

finansowania). 

Nie dotyczy - Bank nie dokonuje operacji zabezpieczanych instrumentami finansowymi. 

XII. Korzystanie z ECAI - art. 444 

W procesie wyliczania wymogów z zakresu funduszy własnych Bank korzysta z ocen wiarygodności kredytowej 

nadawanych przez następujące instytucje wiarygodności kredytowej:  

1)Moody’s Investors Service,  

2)Standard and Poor’s Ratings Services,  

3)Fitch Ratings.  

Proces przenoszenia oceny emitenta i emisji na potrzeby wyliczania wymogów w zakresie funduszy własnych 

jest zgodny z przepisami rozporządzenia CRR, Część III, Tytuł II, Rozdział 2. 
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XIII. Ekspozycja na ryzyko rynkowe - art. 445 

1. Zasady zarządzania ryzykiem walutowym opisane są w Strategii, Polityce i Instrukcji zarządzania ryzykiem 

walutowym w Hexa Banku Spółdzielczym. 

2. Bank dokonuje dziennego pomiaru ryzyka walutowego. Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz 

komentarzem w formie analizy przekazywane są cyklicznie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku. 

Według stanu na 31.12.2020 r. ekspozycja Banku na ryzyko walutowe wynikała z utrzymywania otwartych 

długich pozycji w walutach EUR oraz USD i krótkiej dla GBP. Wymienione pozycje walutowe tworzyły 

całkowitą pozycje walutową długą o wartości 188 243 zł., tj. na poziomie nie przekraczającym 2% funduszy 

własnych Banku. Taki poziom ekspozycji nie powodował konieczności obciążania kapitałów wymogiem 

z tytułu ryzyka walutowego. Biorąc powyższe pod uwagę Bank nie miał podstawy do tworzenia wymogów 

zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b (nie dotyczy Banku) oraz art. 92 ust. 3 lit. c (ryzyko walutowe) 

XIV. Ekspozycja na ryzyko operacyjne - art. 446 Rozporządzenia 

1. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są przez Bank metodą wskaźnika bazowego (art. 

315-316 Rozporządzenia ). Kwota wymogu w zakresie funduszy własnych na ryzyko operacyjne została 

zaprezentowana w punkcie VI.4 Ujawnień. 

2. Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego - zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane w rejestrze 

zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2020 roku podane są w poniższej tabeli 14. 

Tabela14: Zdarzenia ryzyka operacyjnego w 2020 

 

3. W 2020 roku nie stwierdzono istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego, rozumianych jako zdarzenia które 

powodują nieprzerwany czas niedostępności dla Klientów powyżej 48h, występują powyżej 8 razy w kwartale, 

a powstałe straty wynoszą poniżej 1% funduszy własnych. 
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4. Bank podejmuje działania przeciwdziałające ryzyku odpowiednio do wyników oceny tego ryzyka. Działania 

zabezpieczające obejmują: 

• wdrożenie i systematyczna weryfikacja procesów zapobiegania występowaniu oraz zmniejszania skutków 

ryzyka, odpowiednio do rodzaju ryzyka i jego możliwego wpływu na wynik Banku, 

• zapobieganie powstawaniu zagrożeń o charakterze katastroficznym lub zagrażającym utratą ciągłości 

działania Banku, 

• zapewnienie opłacalności stosowania wybranych metod ograniczania ryzyka, odpowiednio do skali 

działania Banku i wielkości ryzyka, 

• działania prewencyjne, związane z identyfikacją i monitoringiem ryzyka prowadzenia operacji, 

rozpoznawaniem i zapobieganiem powstawaniu zdarzeń ryzyka operacyjnego w trakcie codziennej 

działalności, a także zapewnienie identyfikacji i oceny ryzyka przed podjęciem istotnych decyzji 

związanych z wdrożeniem nowych produktów, procesów, systemów, 

• osłabianie i niwelowanie skutków powstałych zdarzeń poprzez przygotowanie odpowiednich procedur i 

sposobów reagowania pracowników Banku na wypadek zajścia zdarzenia ryzyka operacyjnego, a także 

poprzez dokonanie przeniesienia ryzyka na inne podmioty w przypadku opłacalności i dostępności takiej 

metody dla danego rodzaju ryzyka, 

• stosowanie ubezpieczeń, 

• tworzenie planów awaryjnych zachowania ciągłości działania, 

• okresową weryfikację procedur obowiązujących w Banku. 

XV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym - art. 447 Rozporządzenia 

1. Listę ekspozycji wynikających z modelu funkcjonowania Banku w Zrzeszeniu oraz modelu biznesowego 

według stanu na dzień sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie. 

Tabela 15: Ekspozycje kapitałowe wg stanu na 31.12.2020 r. 

 

Na dzień bilansowy w/w akcje i udziały zostały zaliczone do kategorii „pozostałych akcji i udziałów” zaliczonych 

do aktywów trwałych i zostały wycenione według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty  

wartości. 

2. Na dzień 31.12 2020 r. Bank posiadał aktywa finansowe dostępne do sprzedaży w postaci certyfikatów 

inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. 

3. Zestawienie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży z uwzględnieniem wyceny i odpisów z tytułu 

trwałej utraty wartości według stanu na dzień 31.12.2020 roku przedstawia poniższe zestawienie. 
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Tabela 16: Ekspozycje kapitałowe dostępne do sprzedaży wg stanu na 31.12.2020 r. 

 

XVI. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przepisana pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym - 

art. 448 Rozporządzenia 

1. Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej zostały opisane w Instrukcji pomiaru, limitowania, 
raportowania i kontroli ryzyka stopy procentowej. 

2. Przez ryzyko stopy procentowej rozumie się ryzyko wynikające z narażenia aktualnego  
i przyszłego wyniku finansowego Banku (głównie wyniku odsetkowego) oraz posiadanych kapitałów 
(funduszy) na niekorzystny wpływ zmian niezależnych od Banku rynkowych stóp procentowych. 

3. W Banku występują trzy podstawowe rodzaje ryzyka stopy procentowej: 

• Ryzyko niedopasowania – ryzyko wynikające z struktury terminowej pozycji wrażliwych na zmiany stóp 
procentowych, którego źródłem są różnice w czasie dostosowania oprocentowania tych instrumentów. 
Obejmuje ono zmiany w strukturze terminowej stóp procentowych występujące w sposób spójny na 
krzywej dochodowości (ryzyko równoległe) lub w sposób zróżnicowany w poszczególnych okresach 
(ryzyko nierównoległe) 

• Ryzyko bazowe – ryzyko wynikające z wpływu względnych zmian stóp procentowych na pozycje 
wrażliwe na zmiany stóp procentowych, które mają podobne okresy zapadalności, ale są wyceniane 
według różnych indeksów stóp procentowych. Ryzyko bazowe wynika z niedoskonałej korelacji w 
dostosowaniu stóp procentowych uzyskiwanych i płaconych od różnych pozycji wrażliwych na zmiany 
stóp procentowych. 

• Ryzyko opcji Klienta – ryzyko wynikające z opcji w przypadku, gdy Bank lub jego Klient może zmienić 
poziom i terminy przepływów pieniężnych.  

4. Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie relacji przychodów i kosztów odsetkowych 

oraz bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału wynikającej ze zmian stóp procentowych w granicach 

niezagrażających bezpieczeństwu Banku i akceptowanych przez Radę Nadzorczą. 

5. Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z miesięczną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze 

stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są cyklicznie Zarządowi i Radzie 

Nadzorczej Banku. 

6. Wpływ szokowej zmiany spadku rynkowych stóp procentowych o 200 punktów bazowych według stanu na 

dzień 31.12.2020 r. wskazuje na możliwą zmianę wyniku odsetkowego o 2 584 tys. zł; 1 801 tys. zł z tyt. ryzyka 

przeszacowania, 40 tys. zł z tyt. ryzyka opcji Klienta oraz 744 tys. zł z tyt. ryzyka bazowego. Strata jaką Bank 

może ponieść stanowi 20,19% wyniku odsetkowego, który Bank wygenerował w okresie 12 miesięcy 2020 r. 

oraz około 6% funduszy własnych. 

7. W wyniku zastosowania założeń dla przeprowadzania nadzorczych testów warunków skrajnych na dzień 

2020-12-31, zmiana wartości ekonomicznej Banku ulegałaby odpowiednim zmianom: 

• równoległy wzrost stóp procentowych – spadek o 4 410 tys. zł 

• równoległy spadek stóp procentowych – wzrost o 2 039 tys. zł 

• szok gwałtowny (spadek stóp krótkoterminowych i  wzrost stóp długoterminowych) – spadek 

o 1 618 tys. zł 

• szok umiarkowany (wzrost stóp krótkoterminowych i spadek stóp długoterminowych) – wzrost 

o 937 tys. zł 

• wzrost stóp krótkoterminowych – spadek o 295 tys. zł 
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• spadek stóp krótkoterminowych - wzrost o 579 tys. zł. 

XVII. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne - art. 449 Rozporządzenia 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Bank nie posiadał ekspozycji na pozycje sekurytyzacyjne. 

XVIII. Polityka w zakresie wynagrodzeń - art. 450 Rozporządzenia 

System polityki wynagradzania w Hexa Banku Spółdzielczym oparty jest o: 

• Politykę wynagradzania członków organu nadzorującego w Hexa Banku Spółdzielczym, 

• Polityka wynagrodzeń w Hexa Banku Spółdzielczym, 

• Regulamin wynagradzania Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego, 

• Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Hexa Banku Spółdzielczym. 

• Regulamin premiowania (nagradzania) pracowników Hexa Banku Spółdzielczego. 

Na system wynagrodzeń w Banku składają się wynagrodzenia stałe (zasadnicze),  wynagrodzenia zmienne 

(premia). Wynagrodzenia stałe obejmują stałe składniki wynagrodzeń, zależne od doświadczenia zawodowego 

i zakresu odpowiedzialności związanej z pełnioną funkcją, a także jednorazowe odprawy i rekompensaty z tytułu 

zakończenia stosunku pracy lub inne świadczenia wynikające z przepisów prawa lub Regulaminu wynagradzania, 

przysługujące na równych warunkach wszystkim pracownikom, nie związane z wynikami osiąganymi przez Bank 

lub wynikami pracy danego zidentyfikowanego pracownika. Wynagrodzenia zmienne jest zależne od 

zrównoważonych i dostosowanych do ryzyka wyników lub innych czynników określonych w Polityce 

wynagrodzeń. Stosunek zmiennego wynagrodzenia do stałego wynagrodzenia u pracownika, którego działalność 

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku, nie przekracza w Banku 100%.  

Informacje o sumie wypłaconych w 2020 r. wynagrodzeń dla  osób których działalność zawodowa ma istotny 

wpływ na profil ryzyka w Banku przedstawiono w tabeli 17 i 17a. 

Tabela 17: Wynagrodzenie Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu Banku  

 

 
Tabela 17a: Informacje ilościowe dotyczące pracowników których działalność zawodowa ma istotny wpływ na 
profil ryzyka Banku za okres 01.01. - 31.12.2020r. 
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XIX. Dźwignia finansowa - art. 451 Rozporządzenia 

1. Wartość wskaźnika dźwigni finansowej wyliczana jest zgodnie z artykułem 429 Rozporządzenia jako iloraz 

kapitału Tier I oraz miary ekspozycji całkowitej w sprawozdawczym dniu odniesienia. 

2. Zgodnie z artykułem 499 ust.1 Rozporządzenia, wskaźnik dźwigni jest obliczany, przedstawiany 

w sprawozdaniu i ujawniany zarówno w odniesieniu do kapitału Tier I (w pełni wprowadzona definicja), jak 

i według definicji przejściowej kapitału Tier I. 

3. Bank oblicza i raportuje w sprawozdawczości obowiązkowej wskaźnik dźwigni na koniec każdego kwartału 

kalendarzowego. 

4. Wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2020 r. wyliczona zgodnie z art. 429 Rozporządzenia wynosiła: 

• 6,99% - wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier I, 

• 6,99% - wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier I. 

5. Przy obecnie przyjętych założeniach Strategii Ryzyka i biorąc pod uwagę coroczną ocenę istotności rodzajów 

ryzyka, Bank ocenia ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej jako niskie. 

6. Poziom wskaźnika dźwigni znajduje się na zadawalającym poziomie, przy niewielkich jego zmianach, nie jest 

więc uzasadniony opis czynników wpływających na zmiany jego wielkości. 

XX. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego - art. 452 Rozporządzenia 

Bank nie stosował wewnętrznych ratingów w odniesieniu do ryzyka kredytowego. 

 Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego - art. 453 Rozporządzenia 

Hexa Bank Spółdzielczy wypracował zasady zarządzania zabezpieczeniami. Zostały one określone i wprowadzone 
do stosowania w Banku w postaci wewnętrznych reguł  i regulacji.  

• Art. 453.a Rozporządzenia  

1. Bank stosuje niektóre techniki redukcji ryzyka kredytowego zgodne z Rozdziałem 4 Tytuł II Część trzecia 
Rozporządzenia w części dotyczącej stosowania metody standardowej wyznaczania wymogów kapitałowych 
z tytułu ryzyka kredytowego, pod warunkiem, że ekspozycja kredytowa, w stosunku do której Bank 
zastosował ograniczenie ryzyka kredytowego, nie będzie generować kwoty ważonej ryzykiem wyższej niż 
identyczna ekspozycja, której ryzyko kredytowe nie zostało ograniczone. 

2. Na dzień 31.12.2020 r. do redukcji ryzyka kredytowego Bank wykorzystywał 

• kaucje - ochrona kredytowa rzeczywista - art. 197 ust. 1 lit. a rozporządzenia.  

• gwarancje – ochrona kredytowa nierzeczywista – art. 201 ust. 1 lit. a rozporządzenia. 

• Art. 453.b Rozporządzenia 

1. Podejmując decyzję o zaangażowaniu kredytowym Bank dąży do uzyskania pełnego zabezpieczenia, o jak 
najwyższej jakości przez cały okres kredytowania. Jakość zabezpieczenia oceniana jest wg. jego płynności, 
aktualnej wartości rynkowej, wpływu na poziom tworzonych rezerw oraz możliwości zmniejszenia wymogów 
kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego. 

2. W celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko kredytowe przy ustanawianiu zabezpieczenia Bank stosuje zasadę 
dywersyfikacji, zarówno w zakresie zabezpieczeń rzeczowych, jak i osobistych. 

3. Bez względu na to, czy przy obliczaniu kwot ekspozycji ważonych ryzykiem stosowane są techniki redukcji 
ryzyka kredytowego czy też nie, Bank dokonuje pełnej oceny ryzyka kredytowego ekspozycji kredytowych i 
przechowuje odpowiednią dokumentację w tym zakresie. 
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• Art. 453.c Rozporządzenia 

1. Bank preferuje zabezpieczenia, które mogą być wykorzystywane w celu redukcji ryzyka kredytowego, w tym 
w szczególności: 

• zabezpieczenia hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej, 

• zabezpieczenia hipotecznie na nieruchomości komercyjnej, 

• zdeponowane w Banku środki pieniężne, 

• polisy ubezpieczeniowe na życie, z których prawa zostały przeniesione na Bank lub na których został 
ustanowiony zastaw na rzecz Banku, 

• gwarancje udzielone przez: 
o podmioty sektora publicznego, które są traktowane jak ekspozycje wobec banków lub rządów 

centralnych w metodzie standardowej obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, 
o jednostki samorządu terytorialnego i władze lokalne, 
o banki, 
oraz inne zabezpieczenia pozwalające na pomniejszenie podstawy naliczania rezerwy celowej, wynikające 
z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad tworzenia 
rezerw na ryzyko związane z działalnością banków oraz z wewnętrznych procedur Banku. 

2. Zgodnie z Instrukcją prawnych form zabezpieczenia należności bankowych rozróżnia się w szczególności 
następujące formy zabezpieczenia: 

• weksel in blanco, 

• depozyt bankowy, kaucja pieniężna, blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym, 

• pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, 

• poręczenie według prawa cywilnego. Jedną z form zabezpieczenia w tej grupie zabezpieczeń jest 
poręczenie wg. prawa cywilnego Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. udzielane 
na zasadach opisanych w Umowie o współpracy oraz w Regulaminie ŁFPK Sp. z o.o., 

• poręczenie wekslowe, 

• gwarancja, 

• przelew wierzytelności na zabezpieczenie, 

• cesja praw z umów ubezpieczenia, 

• przeniesienie prawa własności (przewłaszczenie) na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku, 

• przeniesienie prawa własności (przewłaszczenie) na zabezpieczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości, 

• zastaw rejestrowy, 

• zastaw zwykły, 

• zastaw finansowy, 

• hipoteka, 

• hipoteka przymusowa, 

• akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 
Kodeksu postepowania cywilnego, 

• przystąpienie do długu, 

• przejęcie długu, 

• ubezpieczenie kredytu, 

• gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, której 
zasady udzielania zawierają odrębne przepisy dotyczące udzielania kredytów zabezpieczonych ww. 
gwarancjami, 

• akredytywa wystawiana na zlecenie Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego na rzecz Banku przez Bank 
Zarządzający. Bank Zarządzający – Bank, który zarządza zasobami finansowymi Funduszu w oparciu o 
zgromadzone w Banku aktywa oraz wystawia akredytywy celem zabezpieczenia części wartości kapitału 
udzielonych kredytów i pożyczek. 
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• Art. 453.d Rozporządzenia 

Bank nie dokonuje transakcji na instrumentach pochodnych. 

• Art. 453.e Rozporządzenia 

1. Mając na uwadze ograniczenie koncentracji ryzyka kredytowego wynikającego z zaangażowania 
w poszczególne grupy podmiotów, produktów, branż, zabezpieczeń, Bank monitoruje w trybie miesięcznym 
poziom wykorzystania limitów ograniczających nadmierną koncentrację portfela kredytowego. 

2. Bank ogranicza zaangażowanie w pojedynczy podmiot lub grupę podmiotów powiązanych poprzez 
wyznaczenie, zatwierdzonego przez Zarząd i Radę Nadzorczą, limitu koncentracji wobec klienta lub grupy 
podmiotów powiązanych. 

3. Bank monitoruje zaangażowania pod kątem przekroczenia 10% funduszy własnych Banku w stosunku do 
jednego podmiotu lub grupy podmiotów powiązanych i kontroluje określony przepisami Rozporządzenia 
i ustawy Prawo Bankowe limit koncentracji zaangażowań w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów 
powiązanych w wysokości 25% uznanego kapitału. 

4. W celu kontroli i ograniczania ryzyka koncentracji wynikającego z zaangażowań wobec podmiotów tej samej 
branży Bank monitoruje i kontroluje branże poprzez ustanowienie limitów zaangażowania na branże, 
stosownie do związanego z nimi ryzyka. 

5. W ramach kontroli ryzyka koncentracji wynikającego z zaangażowań zabezpieczonych tym samym rodzajem 
zabezpieczenia, Bank ustanawia i monitoruje limity zaangażowania na ekspozycje kredytowe. 

• Art. 453.f, 453.g Rozporządzenia  

Nie dotyczy 

XXII. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego - art. 454 

Rozporządzenia 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Bank nie stosował wewnętrznych modeli w pomiarze ryzyka operacyjnego.  

XXIII. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego - art. 455 Rozporządzenia 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Bank nie stosował wewnętrznych modeli w pomiarze ryzyka rynkowego.  

XXIV. Ujawnienia zgodnie z art. 111a Prawa Bankowego 

1. Informacja o działalności Hexa Banku Spółdzielczego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale 
na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie 
skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy. 

Nie dotyczy 

2. Informacja o stopie zwrotów z aktywów obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej.  
 

Stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i średni stan sumy bilansowej liczony ze stanów na 
koniec każdego miesiąca w 2020 roku wynosiła 0,60 %  
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3. Informacja o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1 Prawa Bankowego, stronach umowy, jej 

przedmiocie oraz kosztach, o ile działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust. 1 albo o braku 

takiej umowy. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Bank nie posiadał zawartych umów o których mowa w art. 141f ust. 1 Prawa 

Bankowego. 

4. Opis systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej 

Zarządzanie ryzykiem ma głównie na celu ochronę zgromadzonych depozytów oraz innego rodzaju pasywów 

takich jak fundusze własne oraz udziały powierzone Bankowi przez klientów i udziałowców, zapobieganie 

stratom oraz wykorzystanie możliwości osiągnięcia zysku, rozwijanie działalności operacyjnej. Cele te Bank 

osiąga dokonując identyfikacji, pomiaru lub szacowania oraz monitorowania ryzyk występujących w 

działalności Banku. Zgodnie ze Strategią Zarządzania poszczególnymi ryzykami oraz zatwierdzonymi 

Politykami w zakresie poszczególnych ryzyk, jako istotne ryzyka w Banku zidentyfikowano: 

• ryzyko  kredytowe, w tym  ryzyko koncentracji  zaangażowań  oraz  rezydualne (ze szczególnym 

uwzględnieniem ryzyka ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie) 

• ryzyko płynności i finansowania 

• ryzyko stopy procentowej 

• ryzyko rynkowe, rozumiane jako ryzyko walutowe 

• ryzyko operacyjne 

• ryzyko braku zgodności 

• ryzyko biznesowe (wyniku finansowego) 

• ryzyko kapitałowe(niewypłacalności) 

• ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej 

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej stanowi wykonanie postanowień i wytycznych 

określonych w Ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 (Dz.U. 2019 poz. 2357 z późn. zm.), Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06.03.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 637) w sprawie systemu zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania 

kapitału wewnętrznego w bankach, Rekomendacji H, dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, 

wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2017 r. oraz Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji 

Nadzorowanych – wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. System kontroli wewnętrznej w Banku 

został dostosowany do jego struktury organizacyjnej, wielkości i profilu ryzyka, w szczególności 

uwzględniając: 

• stopień skomplikowania procesów funkcjonujących w Banku i w podmiotach zależnych, 

• zasoby, którymi dysponuje Bank, 

• ryzyko zaistnienia nieprawidłowości w zakresie poszczególnych procesów, w tym w szczególności 

w zakresie procesów istotnych, 

• ocenę dotychczasowej adekwatności i skuteczności pierwszej, drugiej i trzeciej linii obrony. 

W Banku, który jest uczestnikiem systemu ochrony SSOZ BPS, na mocy zapisów Rekomendacji H KNF, zostały 

powiązane cele ogólnych systemu kontroli wewnętrznej, określone w Prawie Bankowym, z procesami 

istotnymi wraz z wpisanymi w te procesy kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezależnym 

monitorowaniem (weryfikacją lub testowaniem) tych mechanizmów. Dokumentacją powyższego powiązania 

celów stanowi obowiązująca w Banku matryca funkcji kontroli. Organizacja zarządzania ryzykiem w Banku 

jest oparta o podział zadań realizowany w trzech, wzajemnie niezależnych liniach obrony: pierwsza linia 

obrony (zarządzanie ryzykiem na pierwszym poziomie) - którą stanowi bieżące zarządzanie ryzykiem przez 

wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Banku, druga linia obrony (zarządzanie ryzykiem na drugim 

poziomie) -  którą stanowi działanie: funkcję kontroli (ryzyka) oraz trzecia linia obrony - którą stanowi audyt 
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wewnętrzny, który zgodnie z obowiązującymi przepisami w Banku realizowany jest przez Spółdzielnię 

Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

W procesie zarządzania systemem kontroli wewnętrznej, uczestniczą wszyscy pracownicy oraz wszystkie 

organy, jednostki i komórki organizacyjne Banku. Szczególną rolę pełnią: 

• Rada Nadzorcza; 

• Komitet Audytu; 

• Zarząd; 

• Komórka ds. zgodności; 

• Zespół Analiz Ryzyk; 

• Zespól Analityków Kredytowych; 

• Główny Księgowy. 

 Ujawnienia w zakresie ryzyka płynności - wg. Rekomendacji P 

Płynność w Banku polega na zapewnieniu zdolności do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań  

przez Bank w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć, bez 

konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Adekwatny poziom płynności, uwzględniający specyfikę 

prowadzonej działalności, oznacza posiadanie lub łatwy dostęp do dostatecznej ilości gotówki. 

Ryzyko płynności jest to zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów i terminowego wykonania 

zobowiązań w toku normalnej działalności Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć, powodujące 

konieczność poniesienia nieakceptowanych strat. Celem procesu zarządzania ryzykiem płynności jest 

zapewnienie możliwości realizowania zobowiązań na bazie dziennej, zdolności do utrzymania płynności 

w krótkim, średnim i długim okresie zarówno  w normalnych warunkach, jak i w przypadku wystąpienia zdarzeń 

kryzysowych - tak na poziomie Banku, jak i rynku – ograniczających dostęp do zabezpieczonych 

i niezabezpieczonych źródeł finansowania. 

Celem strategicznym Banku w zarządzaniu płynnością jest pełne zabezpieczenie jego płynności, minimalizacja 

ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości oraz optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych. 

1. Do celów strategicznych w zakresie zarządzania ryzykiem płynności należy: 

• pełne zabezpieczenie płynności Banku oraz minimalizacja ryzyka utraty płynności przez Bank 

w przyszłości, 

• utrzymywanie nadwyżki płynności, złożonej z wolnych od obciążeń, wysokiej jakości aktywów 

umożliwiającej przetrwanie różnorodnych zdarzeń kryzysowych, 

• zapewnienie stabilnych, zdywersyfikowanych źródeł finansowania o odpowiedniej jakości, 

• optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych oraz utrzymanie poziomu ryzyka płynności 

zgodnego z założonym apetytem na ryzyko, 

• podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa działania Banku w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowych poprzez kształtowanie odpowiedniej struktury aktywów i pasywów przy 

uwzględnieniu pożądanej rentowności działania, 

• rozwijanie działalności inwestycyjnej w granicach, zatwierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, przy 

założeniu zachowania bezpieczeństwa finansowego Banku, norm płynności i adekwatności kapitałowej 

oraz postanowień nadzorczych rekomendacji; 

• zwiększanie potencjału operacyjnego na rynku międzybankowym w celu efektywnego zarządzania 

kapitałem i płynnością Banku, w tym zapobiegania stratom w wyniku ponoszenia dodatkowych kosztów 

związanych z utrzymaniem płynności oraz wykorzystania możliwości osiągnięcia zysku w ramach 

przyjętych założeń i limitów, 
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• utrzymanie obowiązujących wskaźników wynikających z unijnego pakietu CRDIV/CRR oraz z Uchwały nr 

386/2008 KNF powyżej minimalnych poziomów. 

2. Ze względu na ograniczoną skalę działalności walutowej zarządzanie płynnością złotową i walutową ma 

charakter skonsolidowany, zarówno w odniesieniu do pozycji bilansowych jak i pozabilansowych oraz 

wszystkich horyzontów czasowych. 

3. Bank kształtuje bazę depozytów z uwzględnieniem zasady zachowania właściwej relacji pomiędzy terminami 

wymagalności depozytów, a długością udzielanych kredytów oraz sytuacji rynkowej. Głównym źródłem 

finansowania aktywów są depozyty podmiotów sektora niefinansowego oraz samorządowego, natomiast 

w zakresie finansowania aktywów o długim terminie zapadalności są to depozyty stabilne (obliczone na 

podstawie wskaźników osadu), stanowiące pewne źródło finansowania długoterminowego aktywów oraz 

fundusze własne Banku pomniejszone o aktywa trwałe. 

4. Bank może regulować swoją płynność płatniczą poprzez wykorzystywanie szeregu instrumentów 

oferowanych przez Bank Zrzeszający, a także NBP (np. bony pieniężne). 

5. Poziom ekspozycji Banku na ryzyko płynności ograniczany jest obowiązującym systemem limitów zarówno 

zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wszystkie ustalone limity płynności były przestrzegane 

6. Wyliczone w grudniu wartości nadzorczych miar płynności kształtowały się znacznie powyżej wartości 

regulacyjnych: 

• M3 – 2,22 

• M4 - 1,20 

• LCR- 220  

Miary nadzorcze wyliczane są codziennie. Nie stwierdzono naruszenia norm w żadnym dniu w okresie 2020 

roku. 

7. W ramach analizy ryzyka płynności comiesięcznie przeprowadza się testy warunków skrajnych. 

8.  Zakres przeprowadzania testów warunków skrajnych w Banku jest współmierny do charakteru, rozmiaru 

i skali działalności banku, złożoności modelu biznesowego oraz profilu ryzyka. 

9. Testy warunków skrajnych (ich założenia i scenariusze) podlegają przeglądom co najmniej raz w roku, a w 

przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych lub skali prowadzonej działalności częściej. 

10.  Testy warunków skrajnych badają wpływ zmiany zarówno czynników wewnętrznych, jak i systemowych 

(oddzielnie, jak i łącznie) na możliwość utrzymania płynności przez Bank. 

11.  O wynikach testów informowany był Zarząd oraz Rada Nadzorcza Banku. 

12.  Bank działając jako instytucja społecznego zaufania był przygotowany do przezwyciężenia każdej z możliwych 

przyczyn powstania ryzyka utraty płynności. Plany awaryjne opracowane zostały na wypadek, gdyby 

rozwiązania normalnie stosowane w bieżącym zarządzaniu płynnością okazały się bezskuteczne. Szczegółowy 

wykaz podejmowanych działań w sytuacji awaryjnej wraz z wykazem osób zawarty został w Planach 

awaryjnych zarządzania płynnością. 

 Ujawnienia dotyczące ekspozycji obsługiwanych i restrukturyzowanych zgodnie z wytycznymi 

Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/GL/2018/06 z dnia 31.10.2018 r.  

Na koniec grudnia 2020 r. wskaźnik NPL w Banku wyniósł 4% i był on niższy od wartości 5 %. W związku 

z powyższym zgodnie z wytycznymi EBA oraz zasadami SSOZ, Bank nie musi obligatoryjnie wprowadzać 

strategii zarzadzania ekspozycjami nieobsługiwanymi. Biorąc jednak pod uwagę wysoki poziom wskaźnika 

NPL, oscylujący w okolicy wartości wskazanej w zasadach SSOZ Bank opracowuje ją w ramach planu 

finansowego. Zgodnie z wytycznymi EBA/GL/2018/10 z dnia 17.12.2018 r. Bank ujawnia informacje na temat 

ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych zgodnie ze wzorami, które stanowią załączniki nr 1-4 
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 Oświadczenie Zarządu - art. 435 ust.1 lit. e i f Rozporządzenia  

Zarząd Hexa Banku Spółdzielczego niniejszym oświadcza, że: 

1. opisane w niniejszym Raporcie ustalenia dotyczące zarządzania ryzykiem dają pewność, że stosowane 

systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii 

2. obowiązujący w Banku system zarządzania ryzykiem, ocenia się jako dostosowany do skali, profilu i strategii 

działalności oraz generowanego ryzyka. Poniżej przedstawiono ogólny profil ryzyka oraz kluczowe wskaźniki 

i dane liczbowe, zapewniające całościowy obraz zarządzania ryzykiem  

 

 

 

 

Piątnica Poduchowna, 15.06.2021r.    Zarząd Hexa Banku Spółdzielczego 
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