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Tabela . LRSum: Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika
dźwigni

Kwota mająca zastosowanie

Aktywa razem według opublikowanych sprawozdań 
finansowych 116 363 695

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

1 752 136

Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik
dźwigni 118 115 831

Tabela LRCom: Wspólne ujawnienie wskaźnika dźwigni Ekspozycje wskaźnika dźwigni
określone w rozporządzeniu w sprawie wymogów
kapitałowych

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

Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów 
pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem 
papierów wartościowych i aktywów powierniczych, ale
z uwzględnieniem zabezpieczenia 116 363 695

(Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier 
I)
Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem 
instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych 
z użyciem papierów wartościowych i aktywów 
powierniczych) (suma wierszy 1 i 2) 116 363 695

Inne ekspozycje pozabilansowe

Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością 
nominalną brutto 1 752 136

(Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu 
kredytowego)

Kapitał i miara ekspozycji całkowitej

Kapitał Tier I

Kapitał  Tier 1, gdyby nie stosowano tymczasowego 
traktowania niezrealizowanych zysków i strat 
wycenianych według wartości godziwej przez inne 
całkowite dochody, zgodnie z art. 468 Rozporządzenia

11 295 804



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

118 115 831

Wskaźnik dźwigni

Wskaźnik dźwigni 9,59
Wskaźnik dźwigni z wyłączeniem wpływu 
ewentualnego mającego zastosowanie wyłączenia 
ekspozycji wobec banków centralnych zgodnie z 
Wytycznymi EBA/GL/2020/11

0

Wskaźnik dźwigni finansowej,  gdyby nie stosowano 
tymczasowego traktowania niezrealizowanych zysków 
i strat wycenianych według wartości godziwej przez 
inne całkowite dochody, zgodnie z art. 468 
Rozporządzenia – wytyczne EBA/GL/2020/12

0

Tabela LRSpl: Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji
finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych)

Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem 
instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych 
z użyciem papierów wartościowych

116 363 695

i ekspozycji wyłączonych), w tym:

Ekspozycje zaliczane do portfela handlowego ------------

Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego, w tym

Obligacje zabezpieczone -------------

Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec 
państwa 26 091 307

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, 
wielostronnych banków rozwoju, organizacji 
międzynarodowych i podmiotów sektora publicznego, 0

których nie traktuje się jak państwa
Instytucje 30 282 251
Zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

Ekspozycje detaliczne 1 125 513
Przedsiębiorstwa 54 096 317
Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania 2 752

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

4 765 340

Tabela LRQua: Pola na tekst o dowolnym formacie do celów ujawniania informacji jakościowych



Opis  procedur  stosowanych  w  celu  zarządzania
ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej

Zarządzanie ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej
odbywa  się  w  ramach  „Instrukcji  Procedura  oceny
adekwatności  kapitałowej  Banku  Spółdzielczego  w
Krzyżanowicach”.  W  ramach  zarządzania  ryzykiem
nadmiernej  dźwigni  finansowej,  Bank  monitoruje
wskaźnik dźwigni z częstotliwością kwartalną. Poziom
wskaźnika dźwigni uwzględniany jest w
ramach wyznaczania bieżącego profilu ryzyka Banku i
raportowany  jest  kwartalnie  do  Zarządu  i  Rady
Nadzorczej Banku.

Opis  czynników,  które  miały  wpływ  na  wskaźnik
dźwigni w okresie,

W 2021 r. wskaźnik dźwigni finansowej utrzymywał się
na poziomie  powyżej  wewnętrznego i  regulacyjnego
minimum.
Wskaźnik dźwigni na koniec roku 2021 wynosi 9,59% i
w ujawnionym okresie nie uległ zmianom.
Wskaźnik  dźwigni  znajdował  się  na  bezpiecznym
poziomie,  przy  niewielkich  zmianach  w  okresach
kwartalnych,  zależących od zmian kapitału  TierI  i  od
zmian sumy aktywów i pozycji pozabilansowych.

którego dotyczy ujawniony wskaźnik dźwigni


