
Za łącznik nr 1 do Informacji podlegających ujawnieniom zgodnie z 
Polityką Informacyjną dotyczącą adekwatności kapitałowej w Banku 
Spółdzielczym w Miliczu  wg stanu na dzień 31.12.2020 rok. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU 

 
 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miliczu, w związku z art. 435 ust. 1 lit. e - f) 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, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, oświadcza, że stosowane w Banku systemy 

zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku, a zakres ogłaszanych infor macji  jest 

adekwatny do stanu faktycznego oraz profilu ryzyka Banku. 

 

Ogólny profil ryzyka Banku wynika z przyjętych przez Bank strategii, w szczególności Strategii działania Banku, Strategi i  

zarządzania ryzykiem, Polityki kapitałowej, Polityk dotyczących zarządzania poszczególnymi istotnymi rodzajami ryzyka 

w Banku. 

 

Ogólny profil ryzyka w Banku został określony na podstawie wybranych wielkości oraz wskaźników i na dzień 

31.12.2020 r.  kształtował się następująco: 
 

Tabela 1 - Ogólny profil ryzyka Banku według stanu na 31.12.2020 r. Dane liczbowe w tys. zł 
 

L p . W yszczególnienie 3 1.12.2020 

1 Suma bilansowa 517 406 

2 Obligo kredytowe 231 257 

3 Baza depozytowa 475 867 

4 Fundusze własne 36 728 

5 Wynik działalności bankowej 15 873 

6 Koszty działania z amortyzacją 12 334 

7 Różnica na rezerwach i odpisach aktualizujących  1 199 

8 Wynik finansowy netto 1 791 

9 Łączny współczynnik kapitałowy 15,75% 

10 Współczynnik kapitału Tier I (Współczynnik kapitału podstawowego Tier I) 15,43% 

11 Wskaźnik dźwigni 6,82% 

12 Wskaźnik jakości obliga kredytowego 4,29% 

13 Wskaźnik pokrycia kredytów depozytami 205,77% 

14 ROA netto 0,36% 

15 ROE netto 5,08% 

16 Marża odsetkowa 2,58% 

17 C/I 76,98% 

 

Na podstawie osiągniętych wyników działania oraz cyklicznych raportów w zakresie oceny adekwatności  kapitałowej 

Banku oraz ryzyk obciążających działalność Banku, Zarząd oświadcza, że ogólny profil ryzyka Banku jest adekwatny do 

przyjętych założeń określających tolerancję na ryzyko. 

 

 


