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Załącznik nr 2 

 do Strategii Zarządzania Ryzykiem w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie 

Mapa Ryzyka 

 
Parametry wyznaczające poziom poszczególnych kategorii ryzyka, stanowiące mapę ryzyka Banku  
 

MAPA RYZYKA 
  niski (1) 

umiarkowany 

(2) 

podwyższony 

(3) 

wysoki 

(4) OCENA 

WARTOŚĆ 

WSKAŹNI

KA 

POZIOM RYZYKA 

  

  

        

RYZYKO KREDYTOWE             

ryzyko kontrahenta 

udział należności zagrożonych/ze 

stwierdzoną utratą wartości w portfelu 

należności ogółem <2% 2%-5% >5%-15% >15%     

roczna dynamika portfela 

kredytowego  0-5% >5%-10% >10%-25% >25%     

roczna dynamika portfela 

kredytowego w odniesieniu do 

dynamiki funduszy własnych <0,9 0,9-1,0 >1,0-1,1 >1,1     

relacja funduszy własnych do 

należności zagrożonych >2,0 >1,5-2,0 1,3-1,5 <1,3     

ryzyko koncentracji 

struktura przedmiotowa (produktowa) 

należności 12,50% >12,5%-50% >50%-75% >75%     

struktura branżowa   należności  10% >10%-20% >20%-30% >30%     

udział dużych zaangażowań w 

portfelu kredytowym 0% 15% >15%-50% >50%     

udział kredytów zabezpieczonych 

hipoteką w portfelu kredytowym 10% >10%-25% >25%-50% >50%     

RYZYKO RYNKOWE 

ryzyko kursowe 

średnia pozycja całkowita podmiotu 

za okres 12 m-cy / fundusze własne 

(%) <2% 2%-5% >5%-10% >10%     

maksymalna zaobserwowana pozycja 

całkowita podmiotu za okres 12 m-cy 

/ fundusze własne (%)  <5% 5%-10% >10%-15% >15%     

ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym 

skumulowana luka przeszacowania/ 

wartość bilansową aktywów 10% >10%-15% >15%-20% >20%     

zmiana (w skali roku) wartości 

ekonomicznej kapitału/wyniku 

odsetkowego netto w wyniku 

wzrostu/spadku stóp procentowych o 

200 pb/ fundusze własne (%) 5% >5%-10% >10%-15% >15%     

zmiana (w skali roku) wyniku 

odsetkowego netto w wyniku wzrostu/ 

spadku stóp procentowych o 100 pb/ 

wynik odsetkowy netto 5% >5%-10% >10%-15% >15%     

RYZYKO OPERACYJNE 

zmiana w ciągu roku wartości sumy 

bilansowej przypadającej na jednego 

zatrudnionego 5% >5%-10% >10%-15% >15%     

liczba placówek 3 >3-10 >10-20 >20     
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liczba systemów informatycznych 

wykorzystywanych przez bank  5 >5-8 >8-10 >10     

liczba  prowadzonych rachunków 2.000 

>2.000-

100.000 

>100.000-

2.000.000 

>2.000.0

00     

liczba zdarzeń ryzyka operacyjnego na 

jednego zatrudnionego 0,05 >0,05-0,20 >0,20-0,50 >0,50     

wielkość strat poniesionych z tytułu 

zdarzeń ryzyka operacyjnego (w zł) na 

każdy 1 mln sumy bilansowej.  20 >20-100 >100-1000 >1000     

udział transakcji z klientami 

realizowanych elektronicznie 10% >10%-30% >30%-50% >50%     

RYZYKO PŁYNNOŚCI  I FINANSOWANIA 

podstawowa i uzupełniająca rezerwa 

płynności/aktywa  >40% >20%-40% >10%-20% 10%     

depozyty terminowe/pasywa >50% >40%-50% >30%-40% 30%     

depozyty (bez operacji z 

bankami)/portfel kredytowy brutto >130% >100%-130% >70%-100% 70%     

LCR >= 1,8 1,8 - 1,4 1,4 - 1 < 1     

RYZYKO WYNIKU FINANSOWEGO 

 zwrot z aktywów (ROA) >1,25 1,25 -0,7 % 0,7- 0 % ujemny     

zwrot z kapitałów (ROE) > 10 % <5 - 10%) <0 - 5 %) ujemny     

poziom kosztów (C/I) < 50 % <50 - 70 %> (70 - 90 %> > 90 %     

marża odsetkowa > 5 % <3 - 5 %> <1 - 3 %) < 1 %     

poziom przychodów z opłat i 

prowizji/aktywa > 1,5 % <0,5 - 1,5 %> <0,1 - 0,5 %) < 0,1 %     

zysk na zatrudnionego > 100 tys. <50 - 100 tys.> <10 - 50 tys.) < 10 tys.     

aktywa na zatrudnionego > 5,0 mln <1,0 - 5,0mln> <0,5 - 1,0 mln) < 0,5 mln     

RYZYKO KAPITAŁOWE. PROCES ICAAP 

Łączny współczynnik  kapitałowy >20% 15- 20% 10 -15% <10%     

wymóg kapitałowy/fundusze własne <60% 60-75% 75-100% >100%     

kapitał wewnętrzny/fundusze własne <70% 70-85% 85-100% >100%     

Wskaźnik dźwigni finansowej >6 %  4 - 6% 3,3 - 4  % <3,3%     

 

ogólny poziom ryzyka [skala] 

 

1 - 1,49          niski 

1,50 - 2,49     umiarkowany 

2,50 - 3,49     podwyższony 

3,50 – 4         wysoki   


