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51.  Adekwatność kapitałowa 
 

Jedno z głównych zadań Banku polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu kapitału. W ramach polityki 
zarządzania kapitałem Grupy mBanku, mBank tworzy ramy i wytyczne dla jak najbardziej efektywnego 
planowania i wykorzystania bazy kapitałowej, które: 

 są zgodne z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi oraz regulacjami wewnętrznymi, 

 zabezpieczają kontynuację realizacji celów finansowych zapewniających odpowiedni poziom zwrotu dla 
akcjonariuszy, 

 zapewniają utrzymanie silnej bazy kapitałowej będącej podstawą wsparcia dla rozwoju biznesu. 

Polityka zarządzania kapitałem w Grupie mBanku opiera się o dwa podstawowe filary: 

 utrzymanie optymalnego poziomu i struktury funduszy własnych, przy wykorzystaniu dostępnych metod i 
środków, między innymi takich jak zatrzymanie zysku netto, pożyczka podporządkowana czy emisja akcji, 

 efektywne wykorzystanie istniejącego kapitału, między innymi poprzez zastosowanie systemu mierników 
efektywności wykorzystania kapitału, ograniczenie działalności nie przynoszącej oczekiwanej stopy zwrotu 
oraz rozwój produktów o niższej absorpcji kapitału. 

Efektywne wykorzystanie kapitału jest integralną częścią polityki zarządzania kapitałem zorientowanej na 

osiągnięcie optymalnej stopy zwrotu z kapitału i dzięki temu stworzenia stabilnych podstaw zasilania bazy 
kapitałowej w przyszłych okresach. Pozwala to na utrzymanie współczynnika kapitału podstawowego Tier 
I (wyliczanego jako iloraz kapitału podstawowego Tier I i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko), 
współczynnika kapitału Tier I (wyliczonego jako iloraz kapitału Tier I i łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 
oraz łącznego współczynnika kapitałowego (wyliczanego jako iloraz funduszy własnych i łącznej kwoty 
ekspozycji na ryzyko) na poziomie istotnie wyższym od wymaganego przez instytucję nadzorującą.  

Kapitałowe cele strategiczne Grupy mBanku zorientowane są na utrzymanie zarówno łącznego 

współczynnika kapitałowego jak i współczynnika kapitału podstawowego Tier  I na poziomie odpowiednio 
wyższym niż poziom wymagany przez instytucję nadzorującą. Pozwala to na rozwój biznesu przy 
jednoczesnym spełnieniu norm nadzorczych w dłuższej perspektywie. 

Współczynniki kapitałowe  

Pomiar adekwatności funduszy własnych, w tym między innymi kalkulacja współczynników kapitałowych 
i wskaźnika dźwigni finansowej, funduszy własnych oraz całkowitego wymogu kapitałowego Grupy mBanku 

odbywał się w oparciu o przepisy: 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 648/2012, z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie CRR), 

 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku ustanawiającego 
wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z późniejszymi zmianami 
(Rozporządzenie ITS), 

 Ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665) z późniejszymi 
zmianami, 

 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 1513) o nadzorze makroostrożnościowym nad 

systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,  

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyższej wagi ryzyka dla 
ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach. 

W procesie wyliczania skonsolidowanych funduszy własnych i wymogów w zakresie funduszy własnych 
uwzględniane są spółki objęte konsolidacją ostrożnościową zgodnie z zasadami określonymi 
w Rozporządzeniu CRR.  

W związku z wejściem w życie w 2015 roku Ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 

finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Ustawa), która transponuje przepisy 
Dyrektywy CRD IV do polskiego porządku prawnego, na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa mBanku 
zobowiązana jest dodatkowo utrzymywać fundusze własne na poziomie, który pozwoli pokryć wyznaczony 
na mocy przepisów ustawy bufor zabezpieczający (conservation buffer) w wysokości 1,25% łącznej kwoty 
ekspozycji na ryzyko. 
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Wskaźnik bufora antycyklicznego dla ekspozycji kredytowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który 
miał zastosowanie na koniec 2017 roku, zgodnie z artykułem 83 Ustawy, wyniósł 0%. Wskaźnik bufora 
antycyklicznego specyficznego dla Grupy mBanku, wyznaczany zgodnie z przepisami Ustawy jako średnia 
ważona wskaźników bufora antycyklicznego mających zastosowanie w jurysdykcjach, w których odnośne 
ekspozycje kredytowe Grupy się znajdują, wyniósł  2 p.b. na dzień 31 grudnia 2017 roku. Na wartość 

wskaźnika wpływ miały przede wszystkim ekspozycje oddziałów zagranicznych mBanku w Czechach i na 
Słowacji, gdzie wskaźniki bufora antycyklicznego wynosiły na koniec 2017 r. odpowiednio: 0,5% i 0,5%. 

W 2016 roku Bank otrzymał decyzję administracyjną KNF, zgodnie z którą Bank został uznany za inną 
instytucję o znaczeniu systemowym (O-SII). Na Bank został nałożony bufor innej instytucji o znaczeniu 
systemowym, który zgodnie z decyzją KNF z dnia 19 grudnia 2017 r. wyniósł 0,75% łącznej kwoty 
ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia CRR. Bufor ten powinien być 

utrzymywany zarówno na poziomie indywidualnym, jak i skonsolidowanym. Bank przyjął, że określona w 
grudniu 2017 roku w decyzji administracyjnej wartość bufora ma zastosowanie wg stanu na 31 grudnia 
2017 roku. 

Ostatecznie wymóg połączonego bufora wyznaczony dla Grupy na koniec 2017 roku wyniósł 2,02% łącznej 

kwoty ekspozycji na ryzyko.  

Dodatkowo w wyniku przeprowadzonej przez Urząd KNF w 2017 roku oceny ryzyka w ramach procesu 
badania i oceny nadzorczej (BION), w szczególności oceny ryzyka związanego z portfelem walutowych 

kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, Bank otrzymał indywidualne zalecenie, aby 
utrzymywać fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 
skonsolidowanym w wysokości 3,53% na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego oraz 2,65% na 
poziomie współczynnika kapitału Tier I (na poziomie jednostkowym odpowiednio 4,10% i 3,07%). 
Dodatkowy wymóg kapitałowy wyznaczony przez KNF w 2017 r. obejmował także dodatkowe czynniki 
ryzyka związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi w obszarze ryzyka operacyjnego, ryzyka 
rynkowego oraz ryzyka zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców. 

Wysoki poziom dodatkowego wymogu kapitałowego wynikał z zastosowanej przez KNF wobec  wszystkich 
banków w Polsce jednakowej metodyki, która nie uwzględnia wskazań modeli wewnętrznych 
wykorzystywanych przez mBank do kalkulacji wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego. 
Metodyka ta zakłada wspólny dla wszystkich banków punkt wyjścia do ustalenia dodatkowego wymogu 
kapitałowego, polegający na zastosowaniu wagi ryzyka z metody standardowej  obowiązującej w Polsce w 

kalkulacji wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego dla walutowych ekspozycji zabezpieczonych 

na nieruchomościach, stosowanej w bankach posługujących się metodą standardową. W efekcie, ponad 
połowa wyznaczonego przez KNF dodatkowego wymogu kapitałowego dla mBanku wynika z „dorównania” 
wymogu kapitałowego do poziomu wymogu kalkulowanego przy zastosowaniu metody standardowej. 
Drugi ważny element składowy, który miał wpływ na poziom dodatkowego wymogu kapitałowego 
w ramach drugiego filara związany był z nadzorczą oceną BION kwantyfikującą ryzyko przypisane do 
portfela walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, gdzie biorąc pod uwagę specyfikę 
portfela Banku, brane były pod uwagę następujące czynniki: 

 udział w portfelu kredytów o LTV > 100%, 

 poziom realizowanej przez Bank marży z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw 
domowych, 

 wrażliwość łącznego współczynnika kapitałowego Banku na zmiany kursów walut i stóp procentowych,  

 przygotowanie Banku na przewalutowanie zadanej puli portfela kredytów. 

Wartości wymagane współczynników kapitałowych uwzględniają łącznie następujące elementy: 

 podstawowe wymaganie KNF w zakresie współczynników kapitałowych adresowane do banków 
w Polsce: 12% na poziomie funduszy własnych oraz 9% na poziomie kapitału Tier I;  

 dodatkowy wymóg kapitałowy w filarze II ze względu na posiadany portfel kredytów hipotecznych 
w walutach obcych: 3,53% na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego oraz 2,65% na poziomie 

współczynnika kapitału Tier 1 w ujęciu skonsolidowanym; 

 wymóg połączonego bufora – 2,02%.  

Współczynniki kapitałowe w ujęciu skonsolidowanym znajdowały się w 2017 r.  powyżej wymaganych 
wartości.  
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Obok rachunku współczynników kapitałowych i porównania ich z wartościami wymaganymi, 
z uwzględnieniem wspomnianych buforów kapitałowych oraz dodatkowego wymogu kapitałowego 

nakładanego w ramach II filara, drugim elementem kontroli adekwatności funduszy własnych Grupy jest 
weryfikacja, czy spełnione są wymagania wynikające z art. 500 Rozporządzenia CRR. W tym celu 
porównywana jest wartość funduszy własnych Grupy z wartością, która stanowi 80% wartości całkowitego 
wymogu kapitałowego wyliczonego przy zastosowaniu metody standardowej do kalkulacji wymogu z tytułu 
ryzyka kredytowego. Tak przeprowadzona równoległa kalkulacja ma zapewnić, że fundusze własne Grupy 
w wyniku stosowania metody wewnętrznych ratingów nie będą zbyt niskie, tzn. nie spadną poniżej poziomu 
80% funduszy własnych, jakie Grupa musiałaby utrzymywać stosując metodę standardową. Grupa posiada 

fundusze własne, które są istotnie wyższe niż wskazany poziom odniesienia. 

Skonsolidowany wskaźnik dźwigni finansowej, liczony według przepisów Rozporządzenia CRR oraz 
Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10 października 2014 roku zmieniającego 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, 
z uwzględnieniem przejściowej definicji kapitału Tier 1, na koniec 2017 r. wyniósł 9,00%.  
 

Fundusze własne 

Zgodnie z Rozporządzeniem CRR, na skonsolidowane fundusze własne składa się skonsolidowany kapitał 
podstawowy Tier I, skonsolidowany kapitał dodatkowy Tier I oraz skonsolidowany kapitał Tier II, przy czym 
w Grupie mBanku nie identyfikuje się pozycji, które kwalifikowałyby się jako dodatkowy kapitał Tier I. 

Kapitał podstawowy Tier I Grupy mBanku obejmuje: 

 opłacone instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne, 

 zyski zatrzymane w poprzednich latach, 

 niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu, 

 inne skumulowane całkowite dochody, 

 pozostałe kapitały rezerwowe, 

 fundusze ogólne ryzyka bankowego, 

 pozycje pomniejszające kapitał podstawowy Tier I (zyski i straty wycenione według wartości godziwej 
wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z instrumentami pochodnymi 
będącymi zobowiązaniami, korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny, wartości 
niematerialne, niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat, instrumenty własne w 
kapitale podstawowym Tier I, korekty regulacyjne dotyczące innych skumulowanych całkowitych 

dochodów oraz odpisy netto). 

Kapitał Tier II Grupy mBanku obejmuje: 

 instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne (zobowiązania podporządkowane o określonym 
terminie wymagalności), 

 kwotę kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 5 Rozporządzenia CRR i powiązane 

ażio emisyjne, przeznaczoną do wycofania z kapitału Tier II (zobowiązania z tytułu papierów 

wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności). 

Fundusze własne Grupy mBanku na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 14 280 242 tys. zł. Jednocześnie 
kapitał podstawowy Tier I Grupy mBanku wyniósł 12 454 486 tys. zł. 
 
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 
 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko Grupy mBanku obejmuje: 

 kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego 
kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia, 

 kwotę ekspozycji na ryzyko rynkowe, obejmującą ryzyko pozycji, ryzyko walutowe i ryzyko cen 
towarów, 

 kwotę ekspozycji na ryzyko operacyjne, 

Grupa mBanku

Współczynnik kapitałowy
Poziom 

wymagany

Poziom 

zaraportowany

Poziom 

wymagany

Poziom 

zaraportowany

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 17,55% 20,99% 17,00% 20,29%

Współczynnik kapitału Tier 1 (Tier 1 ratio) 13,67% 18,31% 13,19% 17,32%

31 grudnia 2017 31 grudnia 2016
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 kwotę ekspozycji na ryzyko korekty wyceny kredytowej, 

 kwoty innych ekspozycji na ryzyko, obejmujące kwoty wynikające z zastosowania floora nadzorczego. 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku metoda AIRB stosowana była do wyliczania wymogów w zakresie funduszy 
własnych z tytułu ryzyka kredytowego i kredytowego kontrahenta dla: 

 ekspozycji korporacyjnych mBanku, 

 portfela detalicznych kredytów mBanku zabezpieczonych hipotecznie,  

 ekspozycji mBanku z tytułu kredytowania specjalistycznego dla nieruchomości przychodowych 
(metoda IRB „slotting approach”), 

 ekspozycji detalicznych mBanku niezabezpieczonych hipotecznie, 

 ekspozycji detalicznych mBanku wobec mikrofirm zabezpieczonych hipotecznie (zgoda warunkowa), 

 ekspozycji wobec banków komercyjnych (zgoda warunkowa), 

 ekspozycji kredytowych spółki zależnej - mLeasing S.A., 

 ekspozycji z tytułu kredytowania specjalistycznego w zakresie nieruchomości przychodowych 

w mBanku Hipotecznym S.A. – spółce zależnej mBanku (metoda IRB „slotting approach”). 

W przypadku portfeli objętych warunkową zgodą na stosowanie metody AIRB Grupa mBanku zobowiązana 
jest stosować tzw. floor nadzorczy, który oznacza konieczność uzupełnienia kwoty wymogu w zakresie 
funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego do wartości wymogu obliczonej według metody 
standardowej w sytuacji, gdy wymóg w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego obliczony 
z wykorzystaniem metody AIRB byłby niższy niż wyliczony z wykorzystaniem metody standardowej. 

W 2017 roku Grupa mBanku otrzymała potwierdzenia (z Europejskiego Banku Centralnego oraz KNF) 
wypełnienia warunków o istotności wysokiej określonych w zgodzie warunkowej na stosowanie metody 
wewnętrznych ratingów do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego dla ekspozycji 
detalicznych mBanku niezabezpieczonych hipotecznie. Pozwala to w pełni zastosować metodę 
wewnętrznych ratingów do kalkulacji wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego dla wskazanego 

portfela. 

W przypadku ekspozycji detalicznych mBanku zabezpieczonych hipotecznie (mikrofirmy) oraz ekspozycji 

wobec banków komercyjnych, określone przez nadzór warunki o istotności wysokiej zostały zrealizowane 
i Grupa aktualnie oczekuje na potwierdzenie ich realizacji ze strony nadzoru.  

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko Grupy mBanku na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 68 031 807 
tys. zł, w tym kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka kredytowego, kredytowego kontrahenta oraz 
floora nadzorczego stanowiła  60 081 313 tys. zł. 

Kapitał wewnętrzny 

Wdrożony w Grupie mBanku proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, tzw. ICAAP (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process), ma na celu utrzymanie funduszy własnych na poziomie 
adekwatnym do profilu i poziomu ryzyka wynikającego z działalności Grupy mBanku.  

W związku z tym, że całkowity wymóg kapitałowy Grupy mBanku wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem CRR 
jak również kapitał wewnętrzny oszacowany dla Grupy mBanku na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, 
polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach są niższe niż 

wartość funduszy własnych Grupy mBanku, na dzień 31 grudnia 2017 roku Grupa mBanku utrzymywała 
fundusze własne na poziomie zgodnym z wymaganiami Rozporządzenia CRR. 

Kapitał wewnętrzny Grupy mBanku na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 4 282 200 tys. zł. 
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Adekwatność kapitałowa 31.12.2017 31.12.2016

Kapitał podstawowy Tier I 12 454 486 11 303 332

Fundusze własne 14 280 242 13 244 239

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na ryzyko kredytowe, kredytowe kontrahenta, rozmycia oraz dostaw z 

późniejszym terminem rozliczenia:
59 950 298 57 223 519

 - w tym przy zastosowaniu metody standardowej 14 283 317 12 466 389

 - w tym przy zastosowaniu metody AIRB 45 665 766 44 755 625

 - w tym kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek 

niewykonania zobowiązania
1 215 1 505

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko rozliczenia / dostawy - -

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko pozycji, ryzyko walutowe i ryzyko cen towarów 759 117 1 098 347

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko operacyjne 6 938 734 6 586 472

Dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko stałych kosztów pośrednich - -

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko korekty wyceny kredytowej 252 643 213 304

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko dużych ekspozycji w portfelu handlowym - -

Kwoty innych ekspozycji na ryzyko 131 015 138 335

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 68 031 807 65 259 977

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 18,31% 17,32%

Łączny współczynnik kapitałowy 20,99% 20,29%

Kapitał wewnętrzny 4 282 200 4 524 006

31.12.2017 31.12.2016

14 280 242 13 244 239

12 454 486 11 303 332

12 454 486 11 303 332

3 563 819 3 550 593

169 143 169 016

3 394 928 3 381 975

(252) (398)

1 015 536 2 674 588

625 597 2 211 205

389 939 463 383

150 900 (14 319)

7 703 414 4 925 039

1 153 753 1 131 453

(32 136) (43 746)

(1 938) (5 880)

(30 198) (37 866)

(674 689) (547 658)

(710 642) (582 663)

35 953 35 005

(256 144) (310 101)

(29 988) (22 838)

(139 979) (39 679)

- -

1 825 756 1 940 907

1 250 000 1 250 000

- -

575 756 690 907

KAPITAŁ TIER II

Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II

Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II podlegających zasadzie praw nabytych i 

pożyczki podporządkowane

(-) Kwota brutto innych wartości niematerialnych

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi

(-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I

Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne

Kapitał dodatkowy Tier I

(-) Wartości niematerialne 

Ażio

(-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I

Zyski zatrzymane

Zyski zatrzymane w poprzednich latach

Uznany zysk lub uznana strata

Inne skumulowane całkowite dochody

Pozostałe kapitały rezerwowe

Fundusze ogólne ryzyka bankowego

Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych

Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego 

instytucji związanego z instrumentami pochodnymi będącymi zobowiązaniami

(-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny

Opłacone instrumenty kapitałowe

FUNDUSZE WŁASNE

Fundusze własne

KAPITAŁ TIER I

Kapitał podstawowy Tier I

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I
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31.12.2017 31.12.2016

59 950 298 57 223 519

14 283 317 12 466 389

14 283 317 12 466 389

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych 30 116 33 608

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych 195 085 262 711

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego 19 850 16 533

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju - -

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych - -

Ekspozycje wobec instytucji 194 652 136 462

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 7 416 649 5 182 543

Ekspozycje detaliczne 2 175 102 1 286 578

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach 3 543 293 4 935 420

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania 436 300 266 369

Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem 50 084 29 401

Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych - -

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę 

kredytową 
- -

Ekspozycje związane z przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania 160 155

Ekspozycje kapitałowe 191 566 293 801

Inne pozycje 30 460 22 808

45 665 766 44 755 625

- -

42 274 686 41 773 094

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych - -

Ekspozycje wobec instytucji 1 234 473 1 601 493

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP 5 629 507 5 131 499

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne 5 771 962 5 937 710

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne 13 161 751 12 617 430

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabezpieczone nieruchomością 1 048 526 1 098 692

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP zabezpieczone nieruchomością 5 532 303 6 930 867

Kwalifikowane odnawialne ekspozycje detaliczne - -

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec MŚP 3 253 371 2 738 607

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP 6 642 793 5 716 796

- -

- -

3 391 080 2 982 531

1 215 1 505
Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek 

niewykonania zobowiązania

Metody IRB w przypadku gdy stosowane są oszacowania własne LGD lub współczynniki konwersji

Ekspozycje kapitałowe według metody IRB

Pozycje sekurytyzacyjne według metody IRB

Inne aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego

Metody IRB w przypadku gdy nie są stosowane oszacowania własne LGD ani współczynniki konwersji

Ryzyko kredytowe

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego 

kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia

Metoda standardowa

Kategorie ekspozycji według metody standardowej z wyłączeniem pozycji sekurytyzacyjnych

Metoda AIRB


