
1 Dzień odniesienia  31.12.2018
2 Nazwa podmiotu Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim
3 Poziom stosowania indywidualny

Kwota mająca zastosowanie

1 Aktywa razem według opublikowanych sprawozdań finansowych 155 495 278,43

6
Korekta z tytułu pozycji pozabilansowych (tj. konwersja na kwoty ekwiwalentu kredytowego 
ekspozycji pozabilansowych) 2 284 424

7 Inne korekty -70 945,61
8 Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni 157 708 756,77

Ekspozycje wskaźnika dźwigni określone 
w rozporządzeniu w sprawie wymogów 
kapitałowych

1

Pozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z 
użyciem papierów wartościowych i aktywów powierniczych, ale z uwzględnieniem 
zabezpieczenia) 155 495 278

2 (Kwoty aktywów odliczane przy ustalaniu kapitału Tier I) -70 945,61

3

Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji 
finansowanych z użyciem papierów wartościowych i aktywów powierniczych) (suma 
wierszy 1 i 2) 155 424 333

17 Ekspozycje pozabilansowe wyrażone wartością nominalną brutto 7 143 362
18 (Korekty z tytułu konwersji na kwoty ekwiwalentu kredytowego) -4 858 938
19 Inne ekspozycje pozabilansowe (suma wierszy 17 i 18) 2 284 424

EU-19a
(Wyłączenie ekspozycji wewnątrz grupy (na zasadzie nieskonsolidowanej) zgodnie z art. 
429 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (bilansowych i pozabilansowych)) 0

EU-19b
(Ekspozycje wyłączone zgodnie z art. 429 ust. 14 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 
(bilansowe i pozabilansowe)) 0

20 Kapitał Tier I 8 869 517

21
Miara ekspozycji całkowitej składającej się na wskaźnik dźwigni (suma wierszy 3, 11, 16, 
19, EU-19a i EU-19b) 157 708 757

22 Wskaźnik dźwigni 5,62

EU-23 Wybór przepisów przejściowych na potrzeby określenia miary kapitału

Wskaźnik dźwigni

Wybór przepisów przejściowych i kwota wyłączonych pozycji powierniczych

Ujawnienie informacji na temat wskaźnika dźwigni na dzień 31.12.2018r. w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim

W odniesieniu do wskaźnika dźwigni Bank ujawnia informacje zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji 
(UE) 2016/200 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaźnika 
dźwigni instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
Wskaźnik dźwigni prezentowany jest zgodnie z załącznikiem nr I do w/w rozporzadzenia. Bank prezentuje pozycje niezerowe 
z zachowaniem struktury w/w załącznika.

Kapitał i miara ekspozycji całkowitej

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

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

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

Inne ekspozycje pozabilansowe

Tabela LRCom: Wspólne ujawnienie wskaźnika dźwigni



Ekspozycje wskaźnika dźwigni określone 
w rozporządzeniu w sprawie wymogów 
kapitałowych

EU-1
Całkowite ekspozycje bilansowe (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji 
finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ekspozycji wyłączonych), w tym: 155 495 278,43

EU-3 Ekspozycje zaliczane do portfela bankowego, w tym: 155 495 278,43
EU-5 Ekspozycje traktowane jako ekspozycje wobec państwa 13 991 275,00

EU-6
Ekspozycje wobec samorządów regionalnych, wielostronnych banków rozwoju, organizacji 
międzynarodowych i podmiotów sektora publicznego, których nie traktuje się jak państwa 9 717 284,00

EU-7 Instytucje 48 587 449,00
EU-8 Zabezpieczone hipotekami na niuruchomościach 21 427 682,00
EU-9 Ekspozycje detaliczne 45 620 660,00
EU-10 Przedsiębiorstwa 2 265 580,00
EU-11 Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania 543 724,00

EU-12
Pozostałe ekspozycje (np. kapitałowe, sekurytyzacyjne i inne aktywa niegenerujące 
zobowiązania kredytowego) 13 341 624,00

1 Opis procedur stosowanych w celu zarzadzania ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej

2

Na wskaźnik dźwigni w ujawnianym okresie wpływ miała wielkość Kapitału Tier 1 oraz wielkość posiadanej przez Bank całkowitej 
kwoty ekspozycji z tytułu aktywów  i zobowiązań pozabilansowych, która wzrosła znacznie w porównaniu z wartością w 2017r.

Instrukcja wyznaczania współczynników kapitałowych oraz wskaźnika dźwigni określa procedury stosowane w celu zarządzania 
ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej. Szczegółowe wytyczne zawarte są 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, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 CZĘŚĆ SIÓDMA DŹWIGNIA FINANSOWA Artykuł 
429 oraz w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2016/200 z dnia 15 lutego 2016 r. ustanawiające wykonawcze 
standardy techniczne w odniesieniu do ujawniania informacji na temat wskaźnika dźwigni instytucji zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

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

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

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


