
Załącznik nr 2

Informacje  na temat  funduszy własnych Banku Spółdzielczego w Krzyżanowicach w okresie  przejściowym
zgodnie  z  Rozporządzeniem wykonawczym UE nr  1423/2013 z  20.12.2013r.  ustanawiającym wykonawcze
standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych.

Kapitał podstawowy Tier I:
 instrumenty i kapitały rezerwowe

(A)
Kwota w dniu

ujawnienia (w tys. zł)

(B)
Odniesienie do

artykułu
Rozporządzenia

(UE) nr 575/2013

3

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

11 371,78 art. 26 ust. 1

3a Fundusze ogólne ryzyka bankowego - art.26 ust.1 lit. F)

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

0 art.486 ust.2

6
Kapitał podstawowy Tier I przed korektami 
regulacyjnymi

11 371,78

Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne

8
Wartości  niematerialne  i  prawne  (po  odliczeniu
powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego) (kwota ujemna)

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

26a
Korekty  regulacyjne  dotyczące  niezrealizowanych
zysków i strat zgodnie z art.467 i 468

-43,38

w  tym:  fundusz  z  aktualizacji  wyceny  majątku
trwałego

-43,38 art. 468

28
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale 
podstawowym Tier I

-43,38

29 Kapitał podstawowy Tier I 11 328,40

Kapitał dodatkowy Tier I: Instrumenty

36
Kapitał  dodatkowy  Tier  I  przed  korektami
regulacyjnymi

-

Kapitał dodatkowy Tier I: korekty regulacyjne
44 Kapitał dodatkowy Tier I -

45
Kapitał  Tier  I  (kapitał  Tier  I=kapitał
podstawowy Tier I + kapitał dodatkowy Tier I)

-

Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy
50 Korekty z tytułu ryzyka kredytowego - art. 62 lit. c) i d)
51 Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi -

Kapitał Tier II: korekty regulacyjne

57
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale 
podstawowym Tier II

-

58 Kapitał Tier II -

59
Łączny kapitał  (łączny kapitał  =  kapitał  Tier  I  +
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 Aktywa ważone ryzykiem -



Współczynniki i bufory kapitałowe

61
Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek
kwoty eskpozycji na ryzyko)

20,24
art.92 ust.2 lit. a), 
art. 465

62
Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek kwoty 
eskpozycji na ryzyko)

20,24
art. 92 ust.2 lit. b), 
art.. 465

63
Łączny  kapitał  (wyrażony  jako  odsetek  kwoty
ekspozycji na ryzyko)

20,24 art. 92 ust.2 lit. c)

Współczynniki i bufory kapitałowe

Pułapy stosowane do uwzględnienia 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)

- art. 62

Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 
(mających zastosowanie wyłącznie od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 01 stycznia 
2022r.)

80
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w 
kapitale podstawowym Tier I będących 
przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania

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


