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Ujawnienie informacji dot. adekwatnoSci kapitatowej oraz innych informacji podlegajqcych oglaszaniu wg stanu na 31.12.2021r.

Wprowadzenie

Raport „Ujawnienie informacji dotyczqcych adekwatnoSci kapitatowej oraz innych informacji Express Banku
Spoldzielczego w Rzeszowie podlegajqcych oglaszaniu wedtug stanu na 31.12.2021r.", zwany dalej „Raportem",
zostal przygotowany zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca
2013 roku w sprawie wymog6w ostroZnoSciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zwanym dalej
„Rozporzqdzeniem CRR" oraz Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja
2019 roku zmieniajqcym Rozporzqdzenie CRR, z uvvzglednieniem aktow wykonawczych do Rozporzqdzenia CRR,
a take Rekomendacji wydanych przez Komisje Nadzoru Finansowego, zwanqdalej „KNF".

Wymogi dotyczqce ujawniania informacji na mocy CzeSci Osmej Rozporzqdzenia CRR okreSlone zostaly w art.
431 — 455 Rozporzqdzenia CRR. Bank bed* malq.i niezioionq instytucjq nienotowanqujawnia w niniejszym
Raporcie, zgodnie z odstgpstwem wynikajqcym z art. 433b ust. 2 Rozporzqdzenia CRR, informacje dotyczqce
najwaZniejszych wskaZnikow, o ktarych mowa w art. 447 Rozporzqdzenia CRR. Ustalajqc zakres informacji
podlegajqcych ujawnieniu Bank nie skorzystal z moZliwoSci pominiccia informacji nieistotnych, zastrzeZonych lub
poufnych, o kt6rej mowa w art. 432 Rozporzqdzenia CRR.

W celu spelnienia powy2szego wymogu Bank stosuje jednolite formaty ujawnien okreSlone w Rozporzqdzeniu
Wykonawczym Komisji (EU) 2021/637 z dnia 15 marca 2021 roku ustanawiajqcym wykonawcze standardy
techniczne w odniesieniu do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o ktorych mowa w czeSci 6smej
tytuly II i III rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, oraz uchylajqcym rozporzqdzenie
wykonawcze Komisji (UE) nr 1423/2013, rozporzqdzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1555, rozporzqdzenie
wykonawcze Komisji (UE) 2016/200 i rozporzqdzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2295, zwanym dalej
„Rozporzqdzeniem 2021/637".

Raport zostal przygotowany zgodnie z „Zasadami polityki informacyjnej Express Banku SpOldzielczego
w Rzeszowie", zatwierdzonymi przez Zarzqd Banku i Rade Nadzorczq Banku,

Niniejszy Raport byt przedmiotem wewngtrznej weryfikacji przeprowadzonej przez GlOwnego Ksiggowego.

lnformacje zawarte w Raporcie zostaly przygotowane na podstawie danych obejmujqcych okres 12 miesigcy,
zakonczony 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z przepisami obowiqzujecymi na 31 grudnia 2021r.

Niniejszy Raport podlega publikacji na stronie internetowej Banku: https://www.expressbank.pl
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Ujawnienie informacji dot. adekwatnoki kapitalowej oraz innych informacji podlegajqcych oglaszaniu wg stand na 31.12.2021r.

Nota:

Zgodnie z art. 19 Rozporzqdzenia 2021/637 Bank informuje, 2e:

1) pelna nazwa Banku to: Express Bank Spoldzielczy w Rzeszowie,

2) kod LEI Banku to: 259400PF71F1PEA67C70,

3) o lie nie zaznaczono inaczej, iloSciowe dane pieniOne ujawnione w niniejszym Raporcie prezentowane sq
w PLN z dokladnoScia. odpowiadajqcq tysiqconn, a dane iloeciowe ujawniane w formie odsetka wyra2one
zostaly zgodnie z jednostkq, z zastosowanienn minimalnej dokladnoSci odpowiadajqcej dwOrn miejscom po
przecinku,

4) Bank stosuje Polskie Standardy Rachunkowo§ci;
5) Bank nie posiada jednostek zaletnych i nie podlega konsolidacji dla celOw ksiegowych ani konsolidacji

ostro2nokiowej — majqc powy2sze na uwadze dane zawarte w niniejszym Raporcie sporzqdzone sq. na
podstawie danych jednostkowych.
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Ujawnienie informacji dot. adekwatnoki kapitatowej oraz innych informacji podlegajgcych oglaszaniu wg stand no 31.12.2021r.

1. ()One informacje o Banku

1. Express Bank Spoidzielczy w Rzeszowie, z siedziba 35-111 Rzeszow ul. Rejtana 49/11b, wpisany jest do
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, pod numerem 0000033279, NIP: 813-02-68-952, REGON: 000914757.

2. Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB, ktorego glownym celem jest zapewnianie plynnoki
I wypfacalnoki.

3. Z uczestnictwa w Systemie wynikaja korzyki — miOzy innymi dostep do §rodkow pomocowych w sytuacjach
zagrolenia plynno§ci lub wyplacalnoki, oraz obowiazki, do ktorych naleZy mm. stosowanie systemu limitow
ustalonych w Systemie oraz poddawanie sie dzialaniom prewencyjnym podejmowanym przez jednostke
zarzadzajaca Systemem.

4. W 2021 roku Bank prowadzil dziatalnok w ramach jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w n/w
placowkach:
1) Centrala w Rzeszowie, ulica Rejtana 49/11b,
2) Oddzial w Krasnem, Krasne 121,
3) I Oddzial w Rzeszowie, ulica Rejtana 49/11b,
4) II Oddzial w Rzeszowie, ulica Krakowska 12b/4.

5. Oferta Banku skierowana jest do klientow detalicznych, rolnikow oraz malych i rednich firm, a take
samorzadu. Bank dziala glownie na terenie wojewodztwa podkarpackiego.

2. Tabela EU KM1 — Najwainiejsze wskainiki
Bank, bedac ma la i niezfoZona instytucja nienotowana, ujawnia informacje obejmujace najwaZniejsze wskaZniki,
zaodnie z art. 447 Rozaorzadzenia CRR:

a e

31.12.2021 31.12.2020

Dostgpne fundusze wfasne (kwoty)

1 Kapital podstawowy Tier I 11.223 11.197

2 Kapital Tier I 11.223 11.197

3 Laczny kapital 11.223 11.197

Kwoty ekspozycji waionych ryzykiem

4 tAczna kwota ekspozycji no ryzyko 52.718 53.303

Wspolczynniki kapitalowe (jako odsetek kwoty ekspozycji waionej ryzykiem)

5 Wspalczynnik kapitalu podstawowego Tier I (c/o) 21,29% 21,01%

6 WspOlczynnik kapitatu Tier I (%) 21,29% 21,01%

7 Laczny wspdczynnik kapitalowy (%) 21,29% 21,01%

Dodatkowe wymogi w  zakresie funduszy wfasnych w celu uwzglcdnienia ryzyka innego nii ryzyko nadmiernej diw igni
(jako odsetek kwoty ekspozycji waionej ryzykiem)

EU-7a
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy wtasnych w celu uwzglcdnienia ryzyka innego
ni2 ryzyko nadmiernej dZwigni (%)

0,00% 0,00%

EU-7b W tym: obejmujace kapital podstawowy Tier I (punkty procentowe) 0,0 0,0
EU-7c W tym: obejmujape kapital Tier I (punkty procentowe) 0,0 0,0

EU-7d Lqczne wymogi w zakresie funduszy wtasnych SREP (%) 8,00% 8,00%

Wymaig potqczonego bufora i 14czne wymogi kapitalowe (jako odsetek kwoty ekspozycji waionej ryzykiem)

8 Bufor zabezpieczajacy (%) 2,50% 2,50%

EU-8a
Bufor zabezpieczajgcy wynikajapy z ryzyka makroostronoSciowego lub ryzyka
systemowego zidentyfikowanego na poziomie panstwa czlonkowskiego (c/o)

0,00% 0,00%

9 Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny (c/o) 0,00% 0,00%

EU-9a Bufor ryzyka systemowego (c/o) 0,00% 0,00%

10 Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (c/o) 0,00% 0,00%

EU-10a Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym (%) 0,00% 0,00%

11 Wym6g potqczonego bufora (%) 2,50% 2,50%

EU-11a Laczne wymogi kapitalowe (%) 10,50% 10,50%

12
Kapital podstawowy Tier I dostcpny po spelnieniu lacznych wymog6w w zakresie
funduszy wfasnych SREP (%)

1329%,
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Ujawnienie informacji dot. adekwatnc&i kapitalowej oraz innych informacji podlegajgcych ogiaszaniu wg stand na 31.12.2021r.

Wskainik diw igni

13 Miara ekspozycji catkowitej 123.339 178.957

14 .Wska2nik d2wigni (%)- 9,10% ,
6,26%

Dodatkowe wymogi w  zakresie funduszy wtasnych w celu uwzglcdnienia ryzyka nadmiernej diw igni finansowej (jako
odsetek miary ekspozycji catkowitej)

EU-14a
Dodatkowe wymogi w zakresie funduszy wiasnych w celu uwzglOnienia ryzyka
nadmiernej d2wigni finansowej (°/o) 0,00% 0,00%

EU-14b W tym: obejmuj4ce kapital podstawowy Tier I (punkty procentowe) 0,00 0,00

EU-14c Lqczne wymogi w zakresie wska2nika thwigni SREP (c/o) 3,0% 0,0%

Bufor wskainika diw igni i tqczny wym6g w  zakresie wskainika diw igni (jako odsetek miary ekspozycji calkow itej)

EU-14d Wymog w zakresie bufora wska2nika d2wigni (%) 0,00% 0,00%

EU-14e Lqczny wymog w zakresie wska2nika d2wigni (%) 3,00% 0,00%

Wskainik pokrycia wyptywow netto

15 Aktywa plynne wysokiej jakoSci (HQLA) ogotem (wartoSe waona — Srednia) 28.378.473 22.304.743
EU-16a Wyptywy Srodkow pieniWych — Catkowita wartoS6 wa2ona 9.413.822 . 7.469.936

EU-16b Wptywy rodkOw pien nych — Catkowita warto§6 wakina 1.869.725 1.420.493

16 Wyptywy Srodkow pienic2nych netto ogotem (wartoS6 skorygowana) 8.824.308 . 7.012.779

17 Wska2nik pokrycia wyplywow netto (c/o) 321,59% 318,06%

Wskainik stabilnego finansowania netto

18 Dostwie stabilne finansowanie ogolem 55.966.396

19 Wymagane stabilne finansowanie ogNem 32.194.483

20 Wska2nik stabilnego finansowania netto (°/0) 173,84%

Wyja§nienia dotyczqce pozycji wskazanych w tabeli powy2ej:
• W pozycjach od nr 15 do 20 Bank prezentuje dane dotycz4ce zagregowanego wska2nika LCR i NSFR Na

mocy decyzji KNF Bank Spoldzielczy zostat zwolniony z obowigzku spetniania na zasadzie indywidualnej normy
wska2nika LCR i wska2nika NSFR. Jednoczethie SGB-Bank S.A. na mocy tych samych decyzji zobowiqzany
zostat do wypetniania norm LCR i NSFR na podstawie skonsolidowanej sytuacji wszystkich bank6w bgdgcych
uczestnikami Sp6tdzielczego Systemu Ochrony SGB.

• W pozycjach na dzien 31.12.2020r. nie s,prezentowane dane, ktore nie byty raportowane przez Bank.

3. Ujawnienia informacji dotyczgce ryzyka operacyjnego — zgodnie z Rekomendacjg M KNF
Wym6g kapitatowy z tytutu ryzyka operacyjnego wyliczany jest metodg podstawowego wska2nika (BIA) i na dzien
31.12.2021 r. wynosit 512 tys. zt.

W 2021 roku nie stwierdzono istotnego zdarzenia ryzyka operacyjnego, rozumianego jako zdarzenie w wyniku
ktorego powstata strata powy2ej 10.000 zt.

Straty brutto z tytutu ryzyka operacyjnego, zarejestrowane w 2021 r., w podziale na rodzaj i kategorie, przedstawia
poniZsza tabela (w tys.0,00 zi):

Rodzaje ryzyka ll' Kateor1eryzy-ka

1. OSZUS1WOWewr ictrzne

Suma strat

brutto

2. Oszustwo zewnttrzne

3. Zasady dotycza.ce zatrudnienia oraz

bezpieczenstwo wmiejscu pracy

4. Klienci, produkty i praktyki operacyjne

1. Diaiara rieucrawnicele

2. K!adiei i oszar.wo

1. Kradiei osznzwo

2. BezDeczeAszwo sys:eniw.
1. S..oso.. padow-cze

2. Bezo4;czerwo .1.uldoviska 7wy

3.Podiaky dyskrynylad,a
1.Obsklga kier.avt, o 16Roacil, zobovi.agana
2. tieveakwe p.alcyk hzresowe b rynkowe
3. Wady rodJktovi
4.KasyfkariA ICerz ek.s,pozycie
5.US.IG:dofa4cze

5. Szkody zwiazane z aktywami rzeczowymi 1.Ktsk iyvicOovie i inne zda,zeria. 2,71

6. Zaktocenia dzia4alnoici banku i awarie systemow 1.Syvemy 242

7. Wykonywanie transakcji. dostawa oraz

zarzafizanie procesarni operacyjnymi

1.Wprowadzan'e do syrem, wykceywar4, rolzo ae i obs.iga 1,50
2. Mor'..crovia,;e wavrozdaviczok
3. L1)krme-...aa to:yukca k

4.Z .zae X 4 J, kan l k e.15v,

5. Uczes:- vcoas5w e .b.c.c*y kkenamibagtku Mp.izby

6. S.D.ze,:iavicy cos:swcy

Razem 6,63
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Ujawnienie informacji dot, adekwatnoSci kapitatowej oraz innych informacji podlegajacych ogiaszaniu wg stanu na 31.12.2021r.

W celu ograniczania strat z tytufu ryzyka operacyjnego Bank podejmuje szereg dziatan zarzadczych, zarowno
o charakterze doraZnym, jak i systemowym, mm.:
1) ograniczenie rozmiar6w dzialalnoSci obarczonej zbyt wysokim poziomem ryzyka;
2) transfer ryzyka poprzez ubezpieczenia mienia i wartoSci pienieZnych,
3) zawieranie um6w o wykonywanie czynnoSci nale24cych do zakresu dzialania Banku przez podmioty

zewnetrzne o niskim poziomie ryzyka operacyjnego;
4) zabezpieczenie prawne wierzytelnoSci Banku wynikajace z um6w z klientami;
5) wdro2enie strategii i zasad zarzqdzania ryzykiem operacyjnym oraz dokonywanie ich regularnych przeglaidow;
6) zapewnienie odpowiednich warunk6w organizacyjnych i technicznych odpowiadajacych bie2acym i przyszlym

wymaganiom Banku;
7) wzmocnienie mechanizmOw kontroli funkcjonalnej w obszarze poprawnoSci pracy w systemie ewidencyjno-

ksiegowym (np. kontrola „na druga reke"),
8) sprzeda2 klientom bankowoSci elektronicznej, kt6ra zmniejsza obcia.2enie pracownik6w z tytulu popetnianych

bted6w operacji bankowych,
9) ochrona przed dostepem os6b nieuprawnionych — system autoryzacji, szyfrowania, kodowania,
10) szkolenie pracownik6w majace na celu prawidlowe wykonywanie operacji, a take uSwiadomienie istnienia

i sposob6w zapobiegania wystepowaniu ryzyka,
11) monitorowanie zdarzen ryzyka operacyjnego, gromadzenie informacji dotyczacych ryzyka i ich okresowa

analiza,
12) stosowanie odpowiednich procedur dokonywania operacji, a take limitow w zakresie podejmowania decyzji

w celu ograniczenie strat mogacych powstaa z tytufu bledow popelnianych przez ludzi.
13) posiadanie planow utrzymania ciftgloSci dzialania na wypadek utraty ciq,gloSci krytycznych proces6w,

niezbednych do funkcjonowania Banku;
14) bie24ce przeglgdy, serwis i konserwacje sprzetu i urzadzen (np. system6w alarmowych, przeciwpo2arowych,

monitoringu, bankomat6w);

4. Ujawnienia informacji dotyczace ryzyka ptynnoki — zgodnie z Rekomendack P KNF

Zgodnie z Rekomendacja, P KNF nr 18 Bank ujawnia informacje, ktOre umogwiaja. uczestnikom rynku rzeteIng
ocene systemu zarzgdzania ryzykiem plynnoSci Banku oraz jego pozycji plynnoSci.

Bank definiuje ryzyko plynnoSci jako zagrokenie utraty zdolnoSci do finansowania aktywOw i terminowego
wykonania zobowiqzan w toku normalnej dzialalnoSci Banku lub w innych warunkach, kt6re moZna przewidzieo,
powodujace koniecznoS6 poniesienia nieakceptowalnych strat. W ramach ryzyka ptynnoSci Bank identyfikuje
ryzyko finansowania, rozumiane jako niedostatek stabilnych 2r6det finansowania w perspektywie Srednio i
dtugoterminowej, skutkujace rzeczywistym lub potencjalnym ryzykiem niewywiqzania sie przez Bank ze
zobowiqzan finansowych w momencie ich wymagalno§ci w perspektywie Srednio i dfugoterminowej, bqc12 w
caloSci, bad2 zwiqzanym z koniecznoScia.poniesienia nieakceptowalnych koszt6w finansowania.

Express Bank SpOldzielczy w Rzeszowie jest czfonkiem Zrzeszenia SGB, kt6re tworzy SGB-BANK S.A. (Bank
Zrzeszajacy) i zrzeszone z nim Banki Sp61dzielcze. Bank jest rOwnie2 Uczestnikiem Systemu Ochrony SGB,
bedacego instytucjonalnym systemem ochrony utworzonym w celu ochrony uczestnik6w, a w szczeg6Inoeci w celu
zagwarantowania ich pfynnoSci i wyplacalnoSci w celu unikniecia upadioSci, gdyby okazala sie ona konieczna.

W ramach Systemu Ochrony SGB Uczestnicy utworzyli, dzialajqcq w formie spoldzielni osOb prawnych, tzw.
jednostke zarzadzajacq systemem ochrony (dalej „Sp6fdzielnia"), kt6ra jest umocowania do zarzqdzania
Systemem Ochrony SGB.

W zwigzku z uczestnictwem Banku w Zrzeszeniu SGB i Systemie Ochrony SGB zarzqdzanie ryzykiem plynnoSci
w Banku odbywa sie zgodnie z zasadami ustalonymi w Zrzeszeniu i Systemie. W ramach tych proces6w:

1) Bank Zrzeszajqcy realizuje mm. nastepujqce zadania:
a) prowadzenie rozliczen pienie2nych Bank6w Spoldzielczych;
b) zabezpieczanie BankOw Spoldzielczych przed ryzykiem zwiazanym z zakt6ceniami w realizacji rozliczen

miedzybankowych;
c) zabezpieczanie plynnoSci Sraddziennej dla Bank6w Spoldzielczych;
d) prowadzenie rachunk6w bie2acych Bankow Sp6idzielczych;
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Ujawnienie informacji dot. adekwatnotci kapitalowej oraz innych informacji podlegajgcych oglaszaniu wg stanu na 31.12.2021r.

e)

g)
h)
i)
j)

udzielanie kredytow (w tym w rachunku bieZapym) Bankom Spoldzielczym zgodnie z regulacjami
wewngtrznymi Banku Zrzeszakcego;
gromadzenie nadwgek §rodkow BankOw SpOldzielczych;
prowadzenie rachunk6w Minimum Depozytowego;
utrzymywanie aktyw6w plynnych stanowikcych pokrycie rodkow Minimum Depozytowego;
wyznaczanie i utrzymywanie zagregowanego wymogu pokrycia plynnoki (LCR);
piAredniczenie w zakupie przez Banki Spoldzielcze papierOw wartokiowych w ramach limitOw
ustalonych przez SpOldzielnig;

2) Spoidzielnia realizuje mm, nastgpujgce zadania:
a) udzielanie pomocy plynnokiowej Uczestnikom, zgodnie z przepisami obowiqujqcymi w Systemie

Ochrony SGB;
b) wyznaczanie minimalnego zasobu aktyvvow plynnych w Systemie Ochrony SGB (m.in. poprzez

aktualizacjg kwoty Minimum Depozytowego);
c) ustalanie limit6w ryzyka plynnoki w Systemie Ochrony SGB;
d) monitorowanie poziomu plynnoki Uczestnikow na zasadzie indywidualnej i zagregowanej;
e) prowadzenie wymiany infornnacji o ryzyku plynnoSci pomigdzy Uczestnikami;
f) przeprowadzanie zagregowanych test6w warunk6w skrajnych wedlug scenariuszy okrelonych w

Grupowym Planie Naprawy;
g) opracowanie procedur vvzorcowych dotyczacych zarzgdzania ryzykiem plynnoki.

Zarzqdzanie ryzykiem plynnoki w Banku zostato podzielone na dwa poziomy:

1) poziom pierwszy (pierwsza linia obrony przed ryzykiem) — w postaci zarzadzania ryzykiem w dzialalnoki
operacyjnej, w ramach ktorego:

a) Glowny Ksiggowy — bgdgcy komOrkq zarzadzajgc4 „wolnymi §rodkami", odpowiada za zarzgdzanie
plynnokig krotkoterm inowq;

b) Oddzialy Banku odpowiadajq za dziatalno§a operacyjn4, w tym gromadzenie depozyt6w i udzielanie
kredytow;

2) poziom drugi (druga linia obrony przed ryzykiem) — obejmujqcy wyspecjalizowane kom6rki odpowiadaj4ce za
zarzqdzanie ryzykiem, w ramach ktorego Stanowisko ds. Analiz, Ryzyk, Kontroli i Zgodnoki odpowiada za
identylikacjg, pomiar, kontrolg i sprawozdawanie.

GlOwnymi pojgciami stosowanymi w pomiarze pozycji plynnokiowej Banku i w zarzqdzaniu ryzykiem plynnoki
1) baza depozytowa — zobowiqzania terminowe i bie2a.ce wobec podmiotow niefinansowych i instytucji

rzqdowych lub samorz4dowych;
2) depozyty — baza depozytowa oraz depozyty podnniotOw finansowych, z wylgczeniem depozytOw bankow;
3) plynno§6 1-6cIdzienna — zdolno§6 wykonania wszystkich zobowiqzari pienig2nych w trakcie bie2qcego

dnia;
4) plynno§a dzienna — zdolno§6 wykonania wszystkich zobowiqzan pienig2nych na zamknigcie dnia;
5) plynnok bie2kca — zdolnoS6 wykonania wszystkich zobowigzan pienig2nych w terminie platnoki

przypadajqcym w okresie 7 kolejnych dni;
6) plynno§6 kr6tkoterminowa — zdolno§6 wykonania wszystkich zobowiqzan pienig2nych w terminie platnoki

przypadajqcym w okresie 30 kolejnych dni;
7) plynnok §rednioterminowa — zapewnienie wykonania wszystkich zobowiazan pienig2nych w terminie

platnoki przypadajqcym w okresie povvy2ej 1 miesiqca i do 12 miesigcy;
8) plynnok dlugoterminowa — monitorowanie moZliwoki wykonania wszystkich zobowiqzari pienig2nych

w terminie platnoki przypadajqcym w okresie powy2ej 12 miesigcy;
9) bufor plynnoki — oszacowana przez Bank wysoko§6 potrzebnych aktywOw nieobci4onych, stanowi4ca

zabezpieczenie na wypadek zrealizowania sig scenariuszy warunkow skrajnych plynnoki w okraonym,
w obowiqujqcej w Banku strategii zarzgdzania ryzykiem, „horyzoncie prze2ycia" wynoszqcym 30 dni;

10) tolerancja ryzyka plynnoki — poziom ryzyka jakie zamierza ponosit Bank; Bank okre§la tolerancjg ryzyka
plynnoki w ramach obowiqzuj4cej w Banku strategii zarzqdzania ryzykiem.

W zakresie strategii finansowania swojej dziatalnoki Bank stosuje podejScie °parte na wykorzystaniu stabilnej
czgki bazy depozytowej jako podstawowego 2rOdla finansowania. Glownym 2rodiem finansowania dzialalnoki
Banku sq depozyty podmiot6w niefinansowych, a ich udzial w ogolnej sumie pasywow powinien stanowie co
najmniej 80%. Bank posiada i aktualizuje w okresach rocznych plan pozyskiwania i utrzymywania §rodkOw
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uznawanych za stabilne 2rodlo finansowania. Nadwy2ki zgromadzonych rodkow, ktorych Bank nie wykorzysta
na dziatalnoki kredytowq lub nie przeznaczonych na zakup innych aktywOw (w tym aktywOw plynnych),
gromadzone sq w Banku Zrzeszajqcym. Bank mote zagospodarowao nadwy2kc rodkeniv w inny sposob tylko za
zgodq.Banku Zrzeszajqcego.

Bank dostosowuje skalc dziatania do motliwoki zapewnienia stabilnego finansowania. Bank zaktada mo2liwo§o
pozyskiwania dodatkowych 2rOdel finansowania z Banku Zrzeszajqcego, na zasadach i w zakresie mo2liwoki
Banku Zrzeszajqcego (finansowanie zabezpieczone). W sytuacji awaryjnej, dodatkowym 2rodlem finansowania
mog . byo rOwniet rodki utrzymywane w ramach Minimum Depozytowego oraz wsparcie plynnokiowe
z Funduszu Pomocowego na zasadach okraonych w Umowie Systemu Ochrony SGB.

W celu utrzymywania ryzyka plynnoki na odpowiednim poziomie oraz sprostania zapotrzebowaniu na trodki
plynne w sytuacjach kryzysovvych Bank utrzymuje odpowiedniq wielko§6 nadwyiki aktywOw nieobci4onych
(nadwy2ka ptynnoki), kt6re mop bye natychmiast wykorzystywane przez Bank jako 2rOdlo §rodkow plynnych.

Za aktywa nieobci4one Bank uznaje aktywa, kt6re speiniajqlqcznie wszystkie z ni2ej wymienionych kryteriew:

1) brak obciq2en;
2) wysoka jakok kredytowa;
3) tatwa zbywalnok;
4) brak prawnych, regulacyjnych i operacyjnych przeszkod do wykorzystania aktywow w celu pozyskania

rodkow;
5) sprzeda2 aktywa nie oznacza koniecznoki podejmowania nadzwyczajnych dzialan.

Bank utrzynnuje aktywa nieobci4one na poziomie rownym lub wy2szym od wymaganego bufora plynnoki, ktory
wyznaczany jest w oparciu o awanjjne przeplywy pieniOne sporzqdzone dla sytuacji zrealizowania siq scenariuszy
skrajnych zaktadakcych nagly wyptyw depozytOw z Banku w okresie do 30 dni.

Poni2sza tabela przedstawia nadwy2kc plynnoki Banku wedlug stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Pozycja 2021 ROK

do 7 dni do 30 dni

Poziom bufora plynnoSci 40.374 50.966

Aktywa nieobcigione zabezpieczaj4ce bufor plynnotci 61.926 87.126

NadwyZka I niedobor aktywow nieobci4onych 21.552 36.160

Pozycje aktywow plynnych dotyczqce nadwy2ki plynnoSci wedlug stanu na 31 grudnia 2021 roku
przedstawiono w poni2szej tabeli.

Pozycja 2021 ROK

Srodki w kasie 3.954

Srodki na rachunkach bieiqcych w Banku Zrzeszajqcym 3.074

Bony pienietne NBP 40.000

Obligacje i inne plynne skarbowe papiery wartoSciowe --

Obligacje i inne plynne papiery wartoSciowe gwarantowane przez Skarb Panstwa 12.000

Lokaty w Banku Zrzeszajqcym 39.042

8rodkina rachunku Minimum Depozytowe o 7.056

Wielko§6 wiqAcych Bank norm dopuszczalnego ryzyka w zakresie plynnoki okre§lona jest mm. w postaci
wska2nika LCR i NSFR.

Na mocy Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 w zwiqzku z ust. 4 oraz
St. 6 Rozporzqdzenia CRR, Bank jako Uczestnik Systemu Ochrony SGB otrzymat zezwolenie na odstpstwo od
stosowania wymogow dotyczqcych ptynnoki na zasadzie indywidualnej w zakresie stosowania przepisow
Rozporzqdzenia CRR dotyczqcych LCR oraz NSFR. Jednoczethie SGB-BANK S.A., jako Bank Zrzeszakcy, zostal
upowa2niony do stosowania wymog6w w zakresie LCR i NSFR na podstawie skonsolidowanej sytuacji wszystkich

8



Ujawnienie informacji dot. adekwatnotci kapitalowej oraz innych informacji podlegajgcych oglaszaniu wg stanu na 31.12.2021r.

bankOw bgdacych Uczestnikami Systemu Ochrony SGB, ktore to banki otrzymaly zezwolenie KNF na odstgpstwo
od stosowania wymogOw dotyczqcych plynnoki na zasadzie indywidualnej w zakresie LCR i NSFR.

W ponikszej tabeli przedstawiono informacjg o poziomie wiaAcych miar plynnoki LCR i NSFR na bazie
skonsolidowanej sytuacji wszystkich Uczestnikow Systemu Ochrony SGB wg stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Miara - sytuacja skonsolidow ana
I

2021 ROK

Obow igujqcy limit War tok

LCR - zagregow any 100,00% 321,59%

NSFR - zagregow any 100,00% 173,84%

Na potrzeby wewngtrznego zarzadzania ryzykiem plynnoki w Systennie Ochrony SGB SpOldzielnia ustafila
rownie2 wewngtrzne limity w odniesieniu do miary LCR i NSFR, ktorych Banki Uczestnicy powinny przestrzega6
na bazie indywidualnej, na mocy postanowieri Umowy Systemu Ochrony SGB.

W poni±szej tabeli przedstawiono infornnacjg o poziomie wi4q.cych wewngtrznych miar plynnoki LCR i NSFR na
bazie indywidualnej wg stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Miara - limity w ew netrzne 2021 ROK

Obow igukcy limit Wartoto

LCR - indyw idualny 100,00% 1.946,59%

NSFR - indyw idualny 111,00% 234,94%

Poni2ej zaprezentowano urealnione zestawienie luki plynnoki zawierajape zestawienie zapadajgcych aktyw6w i
wymagalnych zobowigzan, kt6re dodatkowo zostaly urealnione w zakresie niekt6rych pozycji bilansowych oraz
pozabilansowych w celu odpowiedniego przedstawienia pozycji ptynnokiowej Banku.

Najwa±niejsze urealnienia zastosowane przy sporzadzaniu urealnionego zestawienia luki plynnoki dotycz
1) osadu depozytow i ich wymagalnoki — w szczegolnoki w zakresie rodkow pozyskanych ad

gospodarstw domowych, ktOre cechuj4 historycznie wigkszq stabilnokiq ni2 depozyty pozostalych
podmiot6w niefinansovvych i instytucji rzadowych i samorzadowych;

2) kredyt6w w rachunkach bie4cych i ROR oraz ich termin6w zapadalnoki — oczekiwane przeplywy,
dotyczqce spiat tych kredytow oraz realizacji zobowiqzan pozabilansowych dotyczapych tych kredyt6w
kwalifikowane sq do odpowiednich przedzialow czasowych, z uwzglgdnieniem splacalnoki i
odnawialnoki tych pozycji;

2021 ROK do 1 m -ca

,
> 1 m -c > 3 m-ce > 6 m-cy

<= 3 m-ce <= 6 m-cy <= 1 rok

Luka plynno§ci kontraktowa 55.997 4.409 - 1.187 304

Luka plynnoici skumulow ana 55.997 60.406 59.220 _
59.524

Zgodnie z rozwiazaniami funkcjonujqcymi w Systemie Ochrony SGB oraz na podstawie pozostalych ustalen
umownych Bank posiada moZliwok skorzystania z dodatkowych 2rodef finansowania, ktorych wartok na dzien
31 grudnia 2021 roku przedstawiono w ponikszej tabeli.

_

Rodzaj Kwota Warunki dostcpu

poiyczka plynnokiowa z Funduszu Pomocowego 73.342 w sytuacji awaryjnej

poZyczka plynnotciowa z CzOci plynnokiowej Funduszu Pomocowego 193.603 w sytuacji awaryjnej

Przyczyny, kt6re mogq.spowodowa6 nara2enie Banku na ryzyko plynnoki to:
1) niedopasowanie termin6w zapadalnoki aktywOw do terminOw wymagalnoki pasywOw i istnienie

niekorzystnej skunnulowanej luki plynnoki w poszczegolnych przedzialach;
2) przedterminowe wycofywanie depozytow przez klientow zaburzajgce prognozy przyplywow pienig2nych

Banku;
3) nadmierna koncentracja depozyt6w pod wzglgdem du2ych kontrahentow;
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4) znaczace zaanga2owanie depozytowe osob wewngtrznych Bank;
5) koniecznoS6 pozyskiwania depozyt6w pa wysokim koszcie w sytuacji naglego zapotrzebowania na Srodki;
6) wadliwe plany awaryjne plynnoSci, nie uwzglgdniajace szokowych zachowan klientOw;
7) niski stosunek depozytOw, w tym depozytow stabilnych do akcji kredytowej Banku;
8) niewystarczajace fundusze wiasne do finansowania aktyw6w strukturalnie nieplynnych;
9) ryzyko reputacji.

Bank ograniczania ryzyko plynnoSci poprzez:
1) stosowanie limitOw ograniczajqcych ryzyko plynnoSci, w tym wewngtrznych limitow Systemu Ochrony SGB

oraz monitorowanie stopnia wykorzystania limitow;
2) systematyczne testowanie planu awaryjnego ptynnoSci, zapewniajacego niezak16cone prowadzenie

dzialalnoSci w przypadku wystqpienia sytuacji kryzysowych;
3) lokowanie nadwy2ek w aktywa plynne, ktOre majgza zadanie zapewnienie przetrwania w sytuacji skrajnej;
4) uczestnictwo w Systemie Ochrony SGB, kt6re zapewnia w uzasadnionych przypadkach pomoc

plynnoSciowqz Funduszu Pomocowego;
5) utrzymywanie Minimum Depozytowego w Banku Zrzeszajacym;
6) okreSlanie prognoz nadwy2ki z uwzglgdnieniem dodatkowego bufora plynnoSci;

Bank dywersyfikuje 2rodla finansowania poprzez:
1) ograniczanie depozyt6w du2ych deponentow;
2) ro2ne terminy wymagalnoSci depozyt6w;
3) rO2ny charakter depozyt6w: depozyty terminowe i bie2ace.

W ramach zarzadzania ryzykiem plynnoSci Bank przeprowadza testy warunkow skrajnych, kt6rych wyniki
wykorzystywane sa. do planowania awaryjnego, wyznaczania poziomu limit6w, dokonywania zmian w polityce
plynnoSciowej Banku oraz szacowania kapitalu wewngtrznego.

Testy warunk6w skrajnych zostaly zintegrowane z awaryjnymi planami plynnoSci poprzez wykorzystanie testow
jako scenariuszy uruchamiajqcych awaryjny plan plynnoSciowy. W przypadkach, w ktOrych wyniki testu wskazuja,
2e realizacja scenariusza powoduje obni2enie wska2nikOw LCR lub NSFR poni2ej wartoSci ostrzegawczej
(okreSionej w Awaryjnym Planie PlynnoSci) Bank ocenia czy dysponuje odpowiednimi instrumentami niwelujqcymi
negatywne skutki realizacji scenariusza (tj. Bank ocenia, czy w ramach opisanych w Awaryjnym Planie PlynnoSci
opcji naprawy, doprowadzilby do poprawy wska2nika LCR/NSFR do poziomu powy2ej wartoSci ostrzegawczej) lub
podejmuje dziatania ograniczajace ryzyko (je2eli nie bylby w stanie naprawie sytuacji).

Z zakresu ryzyka plynnoSci w Banku funkcjonuje system informacji zarzaciczej, kt6ry pozwala Zarz4dowi Banku
i Radzie Nadzorczej na mm.:

1) monitorowanie poziomu ryzyka, w tym przyjgtych limit6w;
2) kontrolg realizacji celOw strategicznych w zakresie ryzyka plynnoSci;
3) oceng skutkOw podejmowanych decyzji;
4) podejmowanie odpowiednich dzialan w celu ograniczania ryzyka.

Raporty z ryzyka plynnoSci dla Zarzadu Banku sporzqdzane sqz czgstotliwoSciq przynajmniej miesigczn4, a dla
Rady Nadzorczej z czgstotliwoScia przynajmniej kwartalna..

System informacji zarzgdczej z zakresu ryzyka plynnoSci zawiera m.in. dane na temat:
1) struktury 2rodef finansowania dzialainoSci Banku, ze szczegolnym uwzglgdnieniem depozytOw;
2) stabilnoSci 2rOdet finansowania dzialainoSci Banku, w tym oceny zagro2en wynikajqcych z naglego

wycofania depozytow internetowych i mobilnych, a take depozytow dla ktorych Bank stosuje
ponadprzecigtne stawki oprocentowania;

3) stopnia niedopasowania termin6w platnoSci pozycji bilansowych i pozabilansowych;
4) wplywu pozycji pozabilansowych na poziom ryzyka plynnoSci;
5) poziomu aktyvvow nieobcia:Zonych;
6) analizy wska2nikow plynnoSci;
7) wynikow testOw warunkow skrajnych;
8) ryzyka zwigzanego z plynnoScigdiugoterminowq;
9) wynikOw testOw warunkOw skrajnych;
10) stopnia przestrzegania limitow.
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5. Ujawnienia informacji na podstawie Rekomendacji Z KNF

W niniejszej czgki Raportu Bank ujawnia informacje dotyczqce:

1) przyjgtej w Banku polityki zarzqdzania konfliktami interesow, istotnych zidentyfikowanych i potencjalnych
konfliktow interesOw oraz sposobu nimi zarzqdzania, zgodnie z Rekomendacjq Z nr 13.6;

2) okre§lonego w zasadach wynagradzania w Banku, maksymalnego stosunku redniego calkowitego
wynagrodzenia brutto czlonkow zarzqdu w okresie rocznym do §redniego calkowitego wynagrodzenia
brutto pozostalych pracownikOw banku w okresie rocznym, zgodnie z RekomendacjqZ nr 30.1.

Zarzadzanie konfliktami interesow

W Banku obowiqzuje „Polityka zarzqdzania konfliktami interesOw w Express Banku SpOldzielczym w Rzeszowie"
zatwierdzone przez Zarzqd oraz Radg Nadzorczq Banku. Celem Polityki jest niedopuszczenie do naruszenia
interesow klienta lub Banku.

Polityka okre§la zasady postgpowania w zakresie konflikt6w interesow, kt6re mogq wystqpio w relacjach
z podmiotami powiqzanymi a take pomigdzy:
1) Bankiem a klientem/klientami;
2) klientem/klientami a osobq powiqzanq lub osobqjej bliska
3) osobq powiqzanq lub osobq jej bliskq a Bankiem;
4) klientami Banku;
5) Bankiem a udzialowcami Banku;
6) Bankiem a istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi.

Konflikt interes6w mo2e powstaa w szczegolnoki, gdy Bank lub osoba powiqzana:
1) ma mo2liwok uzyskania korzyki (zysk finansowy) lub uniknigcia straty kosztenn poniesienia straty lub

nieuzyskania korzyki przez klienta lub klientow;
2) ma interes w okrelonym wyniku usfugi §wiadczonej na rzecz klienta albo transakcji przeprowadzanej

w imieniu klienta, ktory to interes jest rozbie2ny z interesem klienta;
3) ma powody natury finansowej lub innej do tego, by ponad interes jednego klienta lub grupy klientOw

przedklada6 interes innego klienta lub grupy klientOw;
4) posiada pow6d, aby preferowa6 interes wfasny lub osoby trzeciej w stosunku do interesow klienta/klientow;
5) prowadzi takqsamqdzialalno§6 wzglgdem dzialalnoki klienta;
6) otrzyma od osoby innej ni2 klient korzy§6 majqtkowq innq ni2 standardowe prowizje i °platy w zwiqzku ze

§wiadczonqna rzecz klienta usfugq.
Konflikt interes6w mo2e tak2e powstao, gdy wskutek dzialah lub zaniechan osoby powiqzanej wzglgdem klienta w
okolicznokiach podobnych do wskazanych w ust. 1, osoba bliska dla tej osoby powiqzanej mo2e uzyska6 korzyk
lub uniknq6 straty.
Konflikt interes6w mo2e tak2e powsta6, gdy osoba powiqzana lub osoba bliska dla niej mo2e uzyska6 korzy§6 lub
unikna6 strat kosztem interes6w Banku

W celu zapobie2enia konfliktowi interesow, ka2tly pracownik (lub odpowiednio inna osoba powiqzana) jest
zobowiqzany do:
1) przestrzegania obowiqzujqcych wewngtrznych akt6w prawnych Banku, w szczegolnoki regulujqcych proces

przeciwdzialania i zarzqdzania konfliktami interesow;
2) przestrzegania przepisow prawa, w szczegolnoki w zakresie obowiqzku zachowania tajemnicy bankowej,

zawodowej oraz przedsigbiorstwa, a tak2e informacji poufnych;
3) w przypadku wystqpienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesow - powstrzymania sig od

decydowania lub zabierania glosu w danej sprawie oraz powiadomienia os6b, kt6re uprawnione sq do
podejmowania decyzji.

Maksymalny stosunek redniego catkowitego wynagrodzenia brutto Cztonkow Zarzqdu w okresie
rocznym do tredniego calkowitego wynagrodzenia brutto pozostalych pracownik6w Banku w okresie
rocznym

Zgodnie z zapisami zawartymi w „Regulaminie wynagradzania czionkOw Zatzgdu Express Banku SpOidzielczego
w Rzeszowie" maksymalny stosunek §redniego cafkowitego wynagrodzenia brutto Czionkow Zarzqclu w okresie
rocznych do redniego calkowitego wynagrodzenia brutto pozostalych pracownik6w w okresie rocznym na
poziomie 3,5.
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Stosunek ten zostal ustalony na poziomie umo2liwiakcym skuteczne wykonywanie zadan przez pracownikow
Banku, z uwzglcdnieniem potrzeby ostro2nego i stabilnego zarzqdzania Bankiem i ma zastosowanie poczqwszy
od 01.01.2022 r.

6. Opis systemu kontroli wewn@trznej

System kontroli wewngtrznej obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku i jest dostosowany do charakteru
i profilu ryzyka i skali dziatalnoki Banku.

Zarzqd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we wszystkich
jednostkach/komorkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego
systemu kontroli wewnctrznej, ktOri obejmuje funkcjg kontroli i Konnorkc do spraw zgodnoki.

Rada Nadzorcza sprawuje nadz6r nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego systemu
kontroli wewnctrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie jego skutecznoki.

Funkcjonujqcy w Banku system zarzqdzania ryzykiem i system kontroli wewngtrznej sqzorganizowane na trzech,
niezale2nych i wzajemnie uzupetniajqcych SIQ liniach obrony (poziomach).

Na pierwszq linic obrony sktada sic operacyjne zarzqdzanie ryzykiem, powstalym w zwiqzku z dzialalnokiq
prowadzonq przez Bank. Komarki pienivszego poziomu odpowiedzialne sq. mm. za zapewnienie zgodnoki
wykonywanych czynnoki z procedurami wewngtrznymi, a talde biekce reagowanie na stwierdzone
nieprawidlowoki oraz monitorowanie mechanizm6w kontrolnych.

Na drugi poziom skiada sic zarkdzanie przez pracownikow na specjalnie powolanych do tego stanowiskach i
kom6rkach organizacyjnych niezale2ne od operacyjnego zarzqdzania ryzykiem na pierwszym poziomie. Druga
linia obrony odpowiedzialna jest m.in. za monitorowanie biekce przyjgtych mechanizmow kontrolnych,
przeprowadzanie pionowych test6w mechanizm6w kontrolnych, ocenc adekwatnoki i skutecznoki mechanizmOw
kontrolnych, matryce funkcji kontroli, prowadzenie rejestru nieprawidlowoki znaczqcych i krytycznych oraz
raportowanie o tych nieprawidlowokiach.

Trzeci poziom stanowi audyt wewnctrzny realizowany przez Spoldzielczy System Ochrony SGB. Audyt wewnctrzny
odpowiedzialny jest za badanie oraz oceng adekwatnoki i skutecznoki mechanizmow kontroli i niezale2nego
monitorowania ich przestrzegania odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej linii obrony, zar6wno w odniesieniu
do systemu zarza_dzania ryzykiem, jak i systemu kontroli wewnctrznej.

Celem systemu kontroli wewnctrznej Banku jest wspomaganie zarzqdzania Bankiem, realizacja wyznaczonych
celOw, w tym usprawnianie realizacji zadan Banku oraz zapewnienie bezpieczenstwa i stabilnego jego
funkcjonowania, przyczyniajqce sic w szczegolnoki do zapewnienia:
1) skutecznoki i efektywnoki dzialania Banku;
2) wiarygodnoki sprawozdawczoki finansowej;
3) przestrzegania zasad zarzqdzania ryzykiem w Banku;
4) zgodnoki dziatania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnctrznymi i standardami rynkowymi.

W ramach systemu kontroli wewnctrznej w Banku wyodrcbniona jest:
1) funkcja kontroli, na ktorqsktadajqsig wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujqpych w Banku,

niezale2ne monitorowanie przestrzegania tych mechanizm6w kontrolnych oraz raportowanie w ramach funkcji
kontroli;

2) Komorka do spraw zgodnoki, ktorej zadaniem jest identyfikacja, ocena, kontrola i monitorowanie ryzyka braku
zgodnoki dzialalnoki banku z przepisami zewnctrznymi, regulacjami wewnctrznymi i standardami rynkowymi
oraz przedstawianie raportow w tym zakresie;

3) niezale2na komorka audytu wewngtrznego — komOrka Spoldzielni wykonujqca zadania zwiqzane
z przeprowadzaniem audytu w Systemie Ochrony SGB.

Na wszystkich poziomach, w ramach systemu zarzqdzania ryzykiem i systemu kontroli wewnctrznej stosowane,
sq.odpowiednie mechanizmy kontrolne lub niezale2ne monitorowanie ich przestrzegania.

Mechanizmy kontrolne przyjcte w Banku wbudowane sq. w funkcjonujqce procesy, czynnoki, w codziennq
dziatalnok operacyjnq Banku. Proces projektowania, zatwierdzania i wprowadzania w Banku mechanizm6w
kontrolnych jest odpowiednio udokumentowany i umo2liwia przypisanie komorkom organizacyjnym
odpowiedzialnoki za realizacjg zadan w poszczegolnych etapach tego procesu.
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W Banku zapewniona jest niezaleZnok monitorowania pionowego poprzez jednoznaczne wyodrebnienie linii
obrony oraz poziomego poprzez rozdzielenie zadan dotyczqcych stosowania danego mechanizmu kontrolnego i
niezale2nego monitorowania jego przestrzegania w ramach danej Iinii. Za monitorowanie odpowiednio:
1) poziome (weryfikacja bie4ca, testowanie) w ramach danej linii odpowiedzialni sq wyznaczeni pracownicy,

w tym kierownicy jednostekikomOrek organizacyjnych;
2) pionowe pierwszej linii obrony przez drug g linie obrony — odpowiada Komorka do spraw zgodnoki.

Monitorowanie przestrzegania mechanizm6w kontrolnych obejmuje weryfikack bieZacq i testowanie w ramach
monitorowania pionowego i poziomego z uwzglednieniem:

a) celOw systemu kontroli wewnetrznej;
b) zio2onoki proces6w, w tym zwiaszcza procesOw istotnych;
C) liczby, rodzaju i stopnia zioZonoki mechanizmOw kontrolnych;
d) ryzyka zaistnienia nieprawidlowoki;
e) zasobOw poszczegOlnych linii obrony, w tym kwalifikacji, dowiadczenia i umiejetnoki pracownikow tych

linii;
f) zasady proporcjonalnoki.

Podstawowym narzgdziem do operacyjnego zarzadzania systemem kontroli w Banku jest matryca funkcji kontroli,
w kt6rej powiazano cele ()One systemu kontroli wewnetrznej i wyodrgbnione w ich ramach cele szczegOlowe
z procesami istotnymi wraz z wpisanymi w te procesy kluczowymi mechanizmami kontrolnymi i niezale2nym
monitorowaniem tych mechanizm6w.

Bank okre§lit kategorie nieprawidlowoki wykrytych przez system kontroli wewnetrznej, biorac pod uwage ich
negatywny wptyw na zapewnienie osiagania okre§lonych celow systemu kontroli wewnetrznej. Nadanie
odpowiedniej kategorii nieprawidlowoki stwierdzonej, w ramach niezale2nego monitorowania, polega na
oszacowaniu poziomu ryzyka zwiazanego z ta, nieprawidlowokig. W Banku prowadzony jest rejestr wszystkich
nieprawidiowoki znaczacych i krytycznych. Wykryte w ramach pierwszej linii obrony nieprawidlowoki znaczace
lub krytyczne, sq niezwtocznie raportowane do komorki organizacyjnej drugiej linii obrony, odpowiedzialnej za
niezale2ne monitorowanie procesu, w ramach ktOrego zaistniala dana nieprawidtowok znacz4ca lub krytyczna, a
w przypadku nieprawidtowoki krytycznych rawnie2 do Zarzadu Banku oraz Kom6rki audytu wewngtrznego.
Stwierdzone w ramach drugiej linii obrony nieprawidlowoki znaczace lub krytyczne, sqniezwiocznie raportowane
do Zarz4du Banku i Rady Nadzorczej, a w przypadku nieprawidlowoki krytycznych r6wnie2 do Kom6rki audytu
wewnetrznego.

Zarzad i Rada Nadzorcza otrzymuje w okresach pOtrocznych informacje o wynikach testowania pionowego
i poziomego przestrzegania kluczowych mechanizm6w kontrolnych z uwzglednieniem m.in. zestawienia wykrytych
nieprawidlowoki znaczqcych i krytycznych oraz informacji dotyczacych efektOw dziatan podjetych w celu usuniecia
tych nieprawidlowoki.

Zgodnie z Umowq Systemu Ochrony komOrka audytu wewnetrznego przygotowuje syntetycznq informacje
o najistotniejszych nieprawidlowokiach, stwierdzanych w trakcie audytOw wewngtrznych i w okresach polrocznych
przekazuje do Banku. Bank wykorzystuje ww. informacje w celu poprawy jakoki wykonywanych ustug i obnienia
poziomu ryzyka prowadzonej dziatalnoki.

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny adekwatnoki i skutecznoki systemu kontroli wewngtrznej, w tym
funkcji kontroli, Komorki do spraw zgodnoki oraz wynikOw audytu przeprowadzonego przez Komorke audytu
wewngtrznego. Dokonujqc oceny, Rada Nadzorczej bierze pod uwage informacje przekazane przez Zarzqd
o sposobie wypelniania zadan przez pracownikOw Banku w ramach funkcji kontroli oraz Komorki do spraw
zgodnoki ze szczegOlnym uwzglednieniem:
1) adekwatnoki i skutecznoki systemu kontroli wewnetrznej w zapewnieniu osikgania kaklego z celOw

systemu kontroli wewnetrznej;
2) skali i charakterze nieprawidlowoki znaczqcych i krytycznych oraz najwa2niejszych dziatan zmierzajqcych

do usunigcia tych nieprawidiowoki, w tym o podjetych §rodkach naprawczych i dyscyplinujacych,
3) zapewnienia niezale2noki Komorce do spraw zgodnoki,
4) zapewnienia rodkOw finansowych niezbgdnych do skutecznego wykonywania przez pracownikOw Kom6rki

do spraw zgodnoki, systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania dowiadczenia
i umiejetnoki przez pracownikOw tej komOrki.
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7. Polityka w zakresie wynagrodzen oraz informacje o spelnieniu przez Czlonkow Rady
Nadzorczej i Zarzqdu wymogow okrelonych wart. 22aa Ustawy Prawo bankowe (art. 111a
Prawa bankowepo)

Polityka w zakresie wynagrodzen (CRR art. 450)

Bank realizujqc zapisy Rozporzacizenia Ministra FinansOw, Funduszy i Polityki Regionalnej z 8 czerwca 2021 r.
w sprawie systemu zarzadzania ryzykiem i systemu kontroli wewngtrznej oraz polityki wynagrodzen w bankach,
wprowadzil „Pofitykg zmiennych skladnikOw wynagrodze6 osa, ktegych dziaialnok zawodowa ma istothy wplyw
na profil ryzyka w Express Banku Spodzielczym w Rzeszowie" zwana dalej „Polityka:1.
Bank realizuje Politykg z uwzglcdnieniem zasady proporcjonalnoSci wynikajqcej z § 30 ust. 2 Rozporzadzenia tj.
odpowiednio do formy prawnej w jakiej dziala, rozmiaru dzialalnoSci, ryzyka zwiatanego z prowadzong
dzialalnoScia, wewngtrznej organizacji oraz charakteru, zakresu i stopnia zlotonoSci prowadzonej dzialalnoSci.

Przez osoby, ktOrych dzialalnoS6 zawodowa ma istotny wplyw na profil ryzyka Banku - zgodnie z dokonana
weryfikacja - Bank uznaje czlonk6w Rady Nadzorczej oraz czlonkOw Zarz4du.
Biorac pod uwage fakt, i czlonkowie Rady Nadzorczej otrzymuja wylacznie stale skladniki wynagrodzenia, ocena
poziomu zmiennych sktadnikow wynagrodzenia dotyczy wylacznie czlonk6w Zarzadu Banku.

Postanowienia °One
1. Wynagrodzenie kadry kierowniczej wytszego szczebla obejmuje:

1) skladniki stale — wynagrodzenie zasadnicze okreSlone w umowie o pracc, a take jednorazowe
odprawy i rekompensaty z tytulu zakonczenia stosunku pracy lub inne Swiadczenia wynikajace z
przepisOw Kodeksu pracy lub „Regulaminu wynagradzania cztonkOw Zarzgdu Express Banku
SpOldzielczego w Rzeszowie", przyslugujqce na rOwnych warunkach wszystkim pracownikom;

2) skladniki zmienne — premie rocznft
2. Wynagrodzenia przyznawane w Banku maja charakter wylacznie pienigtny.
3. Stale skladniki wynagrodzenia stanowia na tyle du tg czgS6 wynagrodzenia, aby motliwe bylo prowadzenie

elastycznej polityki zmiennych skladnikOw wynagrodzenia, w tym obnitanie lub nieprzyznawanie zmiennych
skladnikOw wynagrodzenia, przy czym stosunek zmiennych skladnikOw wynagrodzenia do stalych skladnikOw
wynagrodzenia nie mote przekracza6 100% w odniesieniu do katdej z ()sob zajmujacej stanowisko
kierownicze.

4. Laczna wysokoS6 premii rocznej przyznanej osobom zajmujacym stanowiska istotne nie mote ograniczae
zdolnoSci Banku do zwigkszania jego funduszy wlasnych i nie mote by6 wytsza, nit 25% rocznego,
zweryfikowanego przez bieglego rewidenta wyniku finansowego netto Banku za dany rok podlegajacy ocenie.

Zasady oceny efektow pracy CzIonkow Zarzqdu
1. Podstawgoceny efekt6w pracy sqkryteria dotyczace oceny wynik6w calego Banku, a take ocena indywidualnych

wynikOw danej osoby.
2. Oceny efektOw pracy czlonkOw Zarzadu Banku dokonuje Rada Nadzorcza,
3. Ocena ta dokonywane jest po zakonczeniu roku obrachunkowego, nie pOtniej nit do konca czerwca roku

nastgpukcego po okresie oceny, i obejmuje 3 lata.
4. Ocena wynik6w calego Banku obejmuje koszt ryzyka Banku, koszt kapitalu i ryzyka plynnoSci vv perspektywie

dlugoterminowej.
5. Zgodnie z § 7 Polityki, ocena pracy CzionkOw Zarzqdu Banku tj. osOb majacych bezpoSredni wplyw na wyniki i

profil ryzyka Banku, dokonywana jest w oparciu o:
a) kryteria oceny iloSciowej obejmujace stopien realizacji wskatnikOw vvymienionych w § 7 ust. 5 i ust. 7 Polityki,

w odniesieniu do zaloteri planu finansowego w poszczegOlnych latach podlegajacych ocenie;
b) kryteria oceny jakoSciowej, okreSlone w § 7 ust. 6 i ust. 8.

6. Czlonek Zarzqdu uzyskuje pozytywng oceng tylko i wylacznie w przypadku spelnienia wszystkich przeslanek
wskazanych w pkt. 5.

Zasady przyznawania i wyplacania premii rocznej

1. WysokoS6 premii rocznej nie mote stanowiC znaczapej czgSci wynagrodzenia czlonka Zarzadu Banku.

2. Na podstawie przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza podejmuje decyzjg w formie uchwaly o przyznaniu
premii rocznej i jej wysokoSci dla poszczegOlnych czlonkow Zarzqdu w przypadku oceny pozytywnej.

3. Premia roczna nie jest przyznawana w przypadku:
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1) negatywnej oceny pracy cztonka Zarzqdu,
2) zagro2enia niespetnienia wymogOw ostro2nokiowych; o ktorym mowa w art. 142 ust. 1 Ustawy Prawo

bankowe;
3) zagrotenia upadloki4;
4) gdy cztonek Zarzqdu uczestniczyt w dzialaniach, kt6rych wynikiem byly znacznej straty Banku lub byla

odpowiedzialna za takie dzialania;
5) nie spetnienia odpowiednich standard6w dotyczqcych rgkojmi bezpiecznego i ostro2nego zarzqdzania

bankiem;
6) jeg Bank nie spelnia nninimalnych wymog6w odno§nie wewnQtrznego wspolczynnika wyplacalnoki;
7) gdy wynik finansowy netto Banku w roku wyptaty premii rocznej jest ni2szy ni2 lqczna kwota premii rocznej

przystugujapa wszystkim uprawnionym do wyptaty premii rocznej z tytutu zmiennych sktadnikow
wynagrodzenia;

8) podjgcia decgi przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o ograniczeniu bqd2 odmowie wyptaty zmiennego
sktadnika wynagrodzenia.

4. Przyznana czionkowi Zarzqdu premia roczna wyptacana jest jednorazowo w formie pieniqtnej, w terminie
30 dni roboczych po podjgciu uchwaty przez Rade Nadzorczq.

5. W 2021 roku wynagrodzenie dodatkowe z tytutu zastosowania polityki zmiennych sktadnik6w wynagrodzen nie
byto przyznane i wyptacane cztonkom Zarzqdu.

Zbiorcze informacie ilotciowe na temat wynagrodzeri czionkow Zarzadu za rok 2021r.

Wyszczegolnienie Wartotd

Czlonkowie
Zarza.du

Wynagrodzenie state w tys. zi 361

( 3 osoby) Wynagrodzenie zmienne --

Informacja dot. platnoSci z tytutu
rozpoczecia i zakonczenia
zatrudnienia w roku obrotowym

Liczba oseb uzyskukcych platno§ci --

WartoSe platnoSci --
Najwy2sza platno§6 na rzecz jednej osoby --

Bank, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo bankowe nie powoluje komitetu ds. wynagrodzen.

Informacje o spelnianiu przez CzfonkOw Rady Nadzorczej i Zarzgdu wymog6w okretIonych w art.
22aa Ustawy Prawo bankowe

Zasady dokonywania oceny odpowiednioki kandydatow na cztonk6w Zarzqdu, czionkOw Zarzqdu oraz Zarzqdu
Banku jako organu kolegialnego okrela „Polityka odpowiednioki kandydat6w na czlonkow Zarzqdu, cztonkow
Zarzqdu oraz Zarzqdu w Express Banku SpOldzielczynn w Rzeszowie", wprowadzona Uchwalq nr 7/2/RN/2021
Rady Nadzorczej Express Banku Spoldzielczego w Rzeszowie z dnia 14.05.2021r.

Oceny odpowiednioki poszczegolnych czionkow Zarzqdu oraz Zarzqdu Banku dokonata Rada Nadzorcza
Express Banku Sp6tdzielczego w Rzeszowie, na posiedzeniu w dniu 14.05.2021r. Wszyscy czlonkowie Zarzqdu
Banku oraz Zarzqd Banku jako organ kolegialny, uzyskali pozytywnq ocenc w zakresie odpowiednioki.
Cztonkowie Zarzqdu oraz Zarzqd Banku posiadajq kwalifikacje, wiedzQ, dcAwiadczenie i umiejctnoki niezbedne
do prowadzenia dziatalnoki Banku z zachowaniem bezpieczenstwa depozytow w ninn zgromadzonych oraz dajq
rQkojmiQ ostrotnego i stabilnego zarzqdzania Bankiem.

Zasady dokonywania oceny odpowiednioki kandydatow na cztonkow Rady Nadzorczej, cztonkow Rady
Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku jako organu kolegialnego okrela „Polityka oceny odpowiednioki
kandydatow na cztonkow Rady Nadzorczej, czionkOw Rady Nadzorczej, oraz Rady Nadzorczej w Express Banku
Spoldzielczym w Rzeszowie", wprowadzona Uchwalq nr 3/ZP/1/2021 Zebrania Przedstawicieli Express Banku
Spoldzielczego w Rzeszowie z dnia 18.06.2021 r.

Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spotdzielczego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 28.06.2022r.
w oparciu o kryteria zawarte w Polityce, dokonato wt6rnej oceny odpowiednioki cztonkow Rady Nadzorczej oraz
Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego. Wszyscy czionkowie Rady Nadzorczej oraz Rada Nadzorcza jako
organ kolegialny, uzyskali pozytywng ocenq w zakresie odpowiednioki.

Zebranie Przedstawicieli Express Banku Spoldzielczego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 28.06.2022r.
dokonato rownie2 oceny pierwotnej odpowiednio§ci kandydatow na cztonkow Rady Nadzorczej oraz Rady
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Nadzorczej jako organu kolegialnego. Wszyscy wybrani czlonkowie Rady Nadzorczej oraz Rada Nadzorcza jako
organ kolegialny, uzyskali pozytywnq ocenc w zakresie odpowiednioki.

Czlonkowie Rady Nadzorczej oraz Rada Nadzorcza jako organ kolegialny posiadajq wiedzc, dowiadczenie i
umiejqtnoki pozwalajqce na nale2yte wykonywanie czynnoki nadzorczych, a ich reputacja nie stwarza
zagrotenia dla utraty reputacji Express Banku Spoldzielczego w Rzeszowie.

8. Otwiadczenie Zarzadu Express Banku Spoldzielczego w Rzeszowie

Zarzqd Express Banku Spoldzielczego w Rzeszowie:
1) o§wiadcza, 2e wedlug jego najlepszej wiedzy, niniejszy Raport zostal przygotowany zgodnie ze

sformalizowanymi procedurami obowiqzujqcymi w Banku, stu2qcymi zapewnieniu zgodnoki z wymogami
dotyczqcymi ujawniania informacji wynikajqpymi z Czgki Osmej Rozporzqdzenia CRR

2) o§wiadcza, te wediug jego najlepszej wiedzy, adekwatnok przyjetych w Banku rozwiqzan w zakresie
zarzqdzania ryzykiem daje pewnok, te funkcjonukcy w Banku system zarzqdzania ryzykiem jest odpowiedni
z punktu widzenia profilu ryzyka i strategii Banku

3) zatwierdza niniejszy Raport, zawierajqcy kluczowe wskatniki i dane liczbowe zapewniajqce zewnQtrznym
zainteresowanym stronom calokiowy obraz procesu zarzqdzania ryzykiem przez Bank, w tym interakcji
miQdzy profilem ryzyka Banku a tolerancjq na ryzyko.

Pod pisy wszystkich CzionkOw Zarzqdu Express Banku Spoidzielczego w Rzeszowie
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