
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

WYTYCZNE 

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/148 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2016/45) 

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności 
art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statys
tycznych przez Europejski Bank Centralny (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Eurosystem potrzebuje wykorzystywać zbierane na podstawie rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego 
(UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) (2) oraz rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1072/2013 
(EBC/2013/34) (3) statystyki pozycji bilansowych i statystyki stóp procentowych indywidualnych monetarnych 
instytucji finansowych dla celów polityki pieniężnej, celów związanych ze stabilnością finansową oraz celów 
polityki makroostrożnościowej, a także na potrzeby zadań związanych z nadzorem mikroostrożnościowym nad 
instytucjami finansowymi w państwach członkowskich strefy euro. 

(2)  Artykuł 8 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 został zmieniony na mocy rozporządzenia Rady (UE) 2015/373 (4) 
w celu wyraźnego umożliwienia udostępniania poufnych informacji statystycznych zebranych w celu 
wykonywania zadań ESBC także na cele nadzoru ostrożnościowego oraz na cele związane ze stabilnością 
systemu finansowego. 

(3)  Krajowe banki centralne (KBC) powinny podlegać obowiązkowi przekazywania Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu (EBC) koniecznych statystyk pozycji bilansowych oraz stóp procentowych indywidualnych 
monetarnych instytucji finansowych (MIF), zebranych zgodnie z art. 5 Statutu Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. 

(4) Art. 12 wytycznych Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/15 (5) dotyczący przekazywania EBC skonsoli
dowanych danych bankowych powinien zostać uaktualniony w celu uwzględnienia wykonawczych standardów 
technicznych opracowanych niedawno przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i przyjętych przez Komisję 
Europejską na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 (6). Jako że te uaktualnione reguły 
zawierają postanowienia dotyczące wymaganych międzynarodowych skonsolidowanych danych bankowych, 
art. 13 wytycznych EBC/2014/15 nie jest już potrzebny i powinien zostać uchylony. 
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(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8. 
(2) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora 

monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 1). 
(3) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1072/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie statystyki stóp 

procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (EBC/2013/34) (Dz.U. L 297 z 7.11.2013, s. 51). 
(4) Rozporządzenie Rady (UE) 2015/373 z dnia 5 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania 

informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 64 z 7.3.2015, s. 6). 
(5) Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/15 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (Dz. 

U. L 340 z 26.11.2014, s. 1). 
(6) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne 

dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz. 
U. L 191 z 28.6.2014, s. 1). 



(5)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/15 powinny zatem zostać odpowiednio zmienione, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE: 

Artykuł 1 

Zmiany 

W wytycznych EBC/2014/15 wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 12 

Skonsolidowane dane bankowe 

1. Zakres sprawozdawczości 

KBC przekazują skonsolidowane dane bankowe zgodnie z załącznikiem II część 9 i zgodnie z opisanymi w nim 
zasadami logicznymi i metodycznymi. 

KBC przekazują skonsolidowane dane bankowe zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) wprowadzonymi na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
nr 680/2014 (*) oraz zgodnie z krajowymi obowiązkami sprawozdawczymi, gdy mają one zastosowanie. KBC 
przekazują rzeczywiste dane, jeżeli są one dostępne. Jeśli nie można uzyskać lub przetworzyć rzeczywistych danych, 
KBC przekazują szacunki krajowe wraz z notami metodologicznymi. W przypadku gdy informacje statystyczne 
podlegające przekazaniu nie są w pełni zgodne ze standardami sprawozdawczymi określonymi w wykonawczych 
standardach technicznych EUNB lub krajowymi wymogami sprawozdawczymi, KBC przekazują noty metodologiczne 
w odniesieniu do obszarów, w których standardy te nie są w pełni zachowane. 

Mając na celu osiągnięcie możliwie najszerszego zakresu danych, KBC wskazują instytucje kredytowe wyłączone 
z populacji sprawozdawczej oraz wyjaśnienie przyczyn ich wyłączenia. Wyłączeniem z populacji sprawozdawczej nie 
obejmuje się wiodących instytucji kredytowych ani grup instytucji, które są istotne z punktu widzenia stabilności 
finansowej. 

Zbierane dane podlegają pełnej konsolidacji pomiędzy krajami i pomiędzy sektorami, przy czym termin „pomiędzy 
krajami” odnosi się do oddziałów i jednostek zależnych banków krajowych znajdujących się poza rynkiem krajowym 
i uwzględnianych w danych przekazywanych przez spółkę dominującą, a termin „pomiędzy sektorami” obejmuje 
oddziały i jednostki zależne banków klasyfikowane jako pozostałe instytucje finansowe. Do danych skonsolidowanych 
nie wchodzą instytucje ubezpieczeniowe. 

Skonsolidowane dane bankowe przekazywane są osobno dla: 

—  małych krajowych grup bankowych i pojedynczych instytucji kredytowych, 

—  średnich krajowych grup bankowych i pojedynczych instytucji kredytowych, 

—  dużych krajowych grup bankowych i pojedynczych instytucji kredytowych, 

—  jednostek zależnych kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (spoza Unii Europejskiej), 

—  oddziałów kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (spoza Unii Europejskiej), 

—  jednostek zależnych kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (z Unii Europejskiej), 

—  oddziałów kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (z Unii Europejskiej), 

—  jednostek zależnych kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (ze strefy euro), 

—  oddziałów kontrolowanych przez podmioty zagraniczne (ze strefy euro), 
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—  istotnych banków z SSM, 

—  mniej istotnych banków z SSM. 

Istotnymi bankami z SSM i mniej istotnymi bankami z SSM są instytucje kredytowe mające siedzibę w uczestni
czących państwach członkowskich oraz oddziały mające siedzibę w uczestniczących państwach członkowskich, 
ustanowione przez instytucję kredytową mającą siedzibę w nieuczestniczącym państwie członkowskim. Rozróżnienie 
pomiędzy istotnymi i mniej istotnymi nadzorowanymi podmiotami jest określone w art. 6 ust. 4 rozporządzenia 
Rady (UE) nr 1024/2013 (**) oraz części IV rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 
(EBC/2014/17) (***). 

Na potrzeby niniejszego artykułu banki zaliczane są do kategorii: „dużych grup bankowych i pojedynczych instytucji 
kredytowych”, jeśli ich aktywa są większe niż 0,5 % aktywów skonsolidowanych ogółem banków Unii Europejskiej; 
„średnich”, jeśli ich aktywa wynoszą 0,5–0,005 % takich aktywów skonsolidowanych ogółem oraz „małych”, jeśli ich 
aktywa są mniejsze niż 0,005 % takich aktywów skonsolidowanych ogółem. 

2. Częstotliwość i termin przekazywania danych 

KBC przekazują skonsolidowane dane bankowe cztery razy w roku. 

Pełne dane przekazywane są według stanu na koniec roku. Pierwsze przekazanie takich danych rocznych, które 
powinno mieć miejsce w terminie do połowy kwietnia roku następującego po roku, którego dane dotyczą, obejmuje 
pozycje oznaczone gwiazdką (*) (skonsolidowane dane bankowe (consolidated banking data – CBD) roczne) 
w załączniku II część 9. Pełne dane roczne mogą być jednak przekazywane w terminie do połowy kwietnia, jeżeli 
dane są już dostępne. W przeciwnym wypadku pełne dane roczne podlegają przekazaniu w terminie do połowy maja 
roku następującego po roku, którego dane dotyczą. 

Dane na koniec marca, na koniec czerwca i na koniec września podlegają przekazaniu odpowiednio na początku 
lipca, października i stycznia, przy użyciu formularzy kwartalnych, i zawierają podzbiór danych z ogólnego 
formularza rocznego. Dane te podlegają przekazaniu zgodnie z załącznikiem II cześć 9 (skonsolidowane dane 
bankowe (CBD) kwartalne). 

3. Zasady przekazywania korekt 

KBC dokonują korekt przekazanych danych zgodnie z następującymi zasadami ogólnymi: 

a)  przy okazji normalnego przekazywania danych rocznych i danych kwartalnych poza danymi dotyczącymi 
ostatniego okresu przesyłane są, w zależności od potrzeb, zwykłe korekty danych za poprzedni rok oraz korekty 
wyjątkowe i istotne; 

b)  w przypadku istotnych korekt należy przesłać EBC noty wyjaśniające. 

4. Noty wyjaśniające 

W celu umożliwienia oceny praktyk krajowych, KBC przekazują EBC informacje o odstępstwach od definicji i zasad 
wskazanych w ust. 1, 2 i 3. KBC przekazują noty wyjaśniające, w których wyjaśniają przyczyny takich odstępstw.  

(*) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze 
standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1). 

(**) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad 
instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63). 

(***) Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 468/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające 
ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz 
wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe 
w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).”;  

2) uchyla się art. 13; 
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3) dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Artykuł 17a 

Indywidualne statystyki pozycji bilansowych oraz stóp procentowych MIF 

1. Zakres sprawozdawczości 

KBC przekazują indywidualne statystyki pozycji bilansowych (BSI) i statystyki stóp procentowych (MIR), które 
zbierają na podstawie rozporządzeń (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) i (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) dla 
wybranych indywidualnych instytucji kredytowych ze strefy euro zgodnie z załącznikiem II, część 15a, tabele 1, 2 
i 3. Skład panelu instytucji kredytowych strefy euro objętych sprawozdawczością ustalany jest przez Radę Prezesów 
i przekazywany sprawozdającym KBC. Panel obejmuje także grupy jednorodnych instytucji kredytowych (np. 
spółdzielni kredytowych lub kas oszczędnościowych), w odniesieniu do których dane będą przesyłane na zasadzie 
zagregowanej. EBC może udostępniać te dane w ramach Eurosystemu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2533/98. 

Rada Prezesów, w oparciu o opinię Komitetu ds. Statystyki dotyczącą statystycznych oraz administracyjnych skutków 
sprawozdawczości, podejmuje decyzje o wszelkich zmianach w zakresie wymiany danych, w tym zmianach składu 
panelu. Decyzje takie przekazywane są sprawozdającym KBC. 

Członkostwo w panelu może być również poddane mniej istotnym zmianom związanym z następującymi 
zdarzeniami: 

a)  rozszerzenia strefy euro, w celu uwzględnienia w nim instytucji kredytowych będące rezydentami w nowym 
państwie członkowskim strefy euro; 

b)  zmian w populacji MIF spowodowanych np. opuszczeniem sektora przez dane instytucje, połączeniami, 
przejęciami i innymi zmianami w strukturze przedsiębiorstw; oraz 

c)  zmian w rzeczywistej populacji sprawozdawczej statystyki pozycji bilansowych i statystki stóp procentowych 
spowodowanych zastosowanymi przez KBC wyłączeniami lub metodami doboru próby. 

Rada Prezesów niniejszym powierza Zarządowi uprawnienia do dokonywania takich mniej istotnych zmian 
w składzie panelu. Zarząd może dokonać dalszego przekazania tych uprawnień swoim członkom. Decyzje o takich 
mniej istotnych zmianach powinny być oparte na opinii Dyrekcji Generalnej ds. Statystyki EBC w porozumieniu 
z właściwym KBC. Należy regularnie informować Radę Prezesów o takich zmianach. 

KBC zapewniają, aby informacje dotyczące panelu były prawidłowo rejestrowane w bazie danych rejestru instytucji 
i jednostek powiązanych (RIAD) zgodnie z załącznikiem V. KBC dokonują odpowiednich zmian informacji zarejestro
wanych w RIAD w razie zmian dotyczących członkostwa panelu. 

Wymogi sprawozdawczości dla indywidualnych danych bilansowych obejmują stany na koniec miesiąca i kwartału 
oraz, dla wybranych wskaźników, dodatkowe szeregi zawierające informacje o nieciągłości danych niewynikającej 
z transakcji (zwane dalej „szeregami pomocniczymi”). W przypadku kredytów i pożyczek przekazaniu podlegają 
dodatkowe informacje o sekurytyzacji lub innych formach przeniesienia w ujęciu netto. W odniesieniu do indywi
dualnych statystyk stóp procentowych przekazaniu podlegają dane o miesięcznym oprocentowaniu wszystkich umów 
i nowych umów wraz z informacją o powiązanej wartości nowych umów. Wymogi te odnoszą się do depozytów 
oraz kredytów i pożyczek w euro dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych, będących 
rezydentami w strefie euro. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wymogów sprawozdawczych znajdują się 
w załączniku II, część 15a. 

W odniesieniu do przekazywania danych dotyczących grup instytucji kredytowych zastosowanie mają następujące 
postanowienia: 

a)  wskaźniki bilansowe dotyczące stanów i szeregi pomocnicze oblicza się jako sumę indywidualnych pozycji 
członków grupy; 

b)  stopy procentowe oblicza się jako średnie ważone, natomiast wartości grupowe oblicza się jako sumę wartości 
indywidualnych. W przypadku gdy KBC zbiera dane grupowe na zasadzie „instytucja po instytucji”, średnie stopy 
procentowe będą obejmowały tylko te instytucje, które wchodzą w skład krajowej próby MIR i nie są objęte 
wyłączeniami; to samo podejście ma zastosowanie do wartości grupowych. 

Wszystkie pozycje są obowiązkowe, jednak w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących szeregów 
pomocniczych zastosowanie mają postanowienia szczególne, zgodnie z załącznikiem II, część 15a. 
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2. Częstotliwość i termin przekazywania danych 

KBC przekazują informacje statystyczne zgodnie z rocznym kalendarzem określonym przez EBC i przekazywanym 
KBC w terminie do końca września każdego roku. 

3. Zasady przekazywania korekt 

Przekazując korekty w odniesieniu do indywidualnych statystyk bilansowych i statystyk stóp procentowych, KBC 
przyjmują to samo podejście, które stosują dla celów przekazania danych zagregowanych, zgodnie z art. 3 ust. 3 
i art. 17 ust. 5 niniejszych wytycznych. 

4. Algorytmy kontrolne monitorujące wewnętrzną spójność danych 

Przed wysłaniem danych do EBC KBC sprawdzają wewnętrzną spójność danych zgodnie z algorytmami kontrolnymi 
określonymi i aktualizowanymi przez EBC. 

5. Przekazywanie informacji dotyczących specyfiki krajowej oraz szczególnych zmian dotyczących danych 

KBC przekazują wszelkie informacje konieczne dla ułatwienia walidacji przekazywanych danych oraz ich analizy. 
W szczególności KBC przekazują informacje dotyczące: 

a)  specyfiki instytucji kredytowych zawartych w panelu krajowym, która dotyczy (i) wyłączeń, doboru próby oraz 
zastosowania grupowego przekazywania danych, (ii) modelu biznesowego, np. stosowania krótkiej sprzedaży oraz 
(iii) struktury bilansu, np. znaczenia składowych pozostałych aktywów lub pasywów; 

b)  praktyk w zakresie przekazywania danych dotyczących szeregów pomocniczych w odniesieniu do indywidualnych 
pozycji bilansowych; 

c)  połączeń i przejęć lub innych zmian w strukturze przedsiębiorstw oraz dużych jednorazowych operacji mających 
wpływ na instytucje kredytowe w panelu. 

W miarę możliwości KBC przekazują te informacje wraz z przekazywanymi danymi, a w każdym razie przed 
zamknięciem cyklu przetwarzania danych w EBC. EBC postępuje z przekazywanymi informacjami z należytym 
poszanowaniem mających zastosowanie zasad poufności.”  

4. Załączniki II i III podlegają zmianom zgodnie z załącznikami do niniejszych wytycznych. 

Artykuł 2 

Skuteczność i wdrożenie 

Niniejsze wytyczne stają się skuteczne w dniu zawiadomienia o nich KBC państw członkowskich strefy euro. KBC 
państw członkowskich strefy euro mają obowiązek stosowania się do niniejszych wytycznych od dnia 1 lutego 2017 r. 

Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsze wytyczne adresowane są do KBC państw członkowskich strefy euro. 

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 16 grudnia 2016 r. 

Mario DRAGHI 

Prezes EBC  
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ZAŁĄCZNIK I 

W załącznikach II i III do wytycznych EBC/2014/15 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w załączniku II część 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku II do niniejszych wytycznych;  

2) w załączniku II dodaje się część 15a w brzmieniu: 

„CZĘŚĆ 15a 

Indywidualne statystyki pozycji bilansowych oraz stóp procentowych MIF 

W tabelach 1, 2 i 3 zamieszczono szczegółowe wymogi dotyczące przekazywania danych dotyczących indywi
dualnych statystyk pozycji bilansowych oraz stóp procentowych MIF. Jeśli chodzi o indywidualne pozycje bilansowe 
(BSI) MIF, wymogi te odnoszą się do miesięcznych szeregów dotyczących stanów oraz wybranych zbiorów 
dodatkowych wskaźników dotyczących stanów podlegających przekazywaniu z częstotliwością kwartalną. KBC 
zbierające te dane z częstotliwością miesięczną mogą jednak przekazywać te wskaźniki z częstotliwością miesięczną. 
Wymogi sprawozdawczości dla indywidualnych BSI obejmują także szeregi pomocnicze, które zawierają informacje 
dotyczące skutków niewynikających z transakcji, co umożliwi uzyskanie istotnych wskaźników dotyczących 
transakcji, tj. uwzględnienie zmian wyceny z tytułu zmian cen i kursów walut, reklasyfikacji oraz odpisów 
odpowiednio z tytułu całkowitej lub częściowej utraty wartości. Wymogi te oznaczone są w tabelach 1 i 2 
symbolami „•” and „••”. Symbolem „••” oznaczono przypadki, gdy KBC mają obowiązek uwzględnienia jedynie 
reklasyfikacji, jako minimum. Ponadto, w celu zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych, przy przekazywaniu danych 
dotyczących szeregów pomocniczych KBC mogą zastosować podejście progowe. W szczególności oczekuje się, że 
KBC będą przekazywać dane dotyczące szeregów pomocniczych, przy zachowaniu należytej staranności, 
w przypadku kwot przekraczających 50 mln EUR, ale tylko wówczas, gdy szeregi pomocnicze stanowią więcej niż 
1 % stanów wskaźnika, tj. próg = max (50 mln EUR, 1 % stanów). Próg ten, który ma zastosowanie także do grup 
instytucji kredytowych, jest orientacyjny i ma na celu ułatwienie KBC decyzji o dokonaniu lub niedokonaniu korekty. 
Jednakże gdy informacje nie są łatwo dostępne lub są złej jakości, właściwy KBC podejmuje decyzję, czy nie 
podejmować żadnych działań, czy oszacować dane. W przypadku kredytów i pożyczek wymogi sprawozdawczości 
obejmują informacje dotyczące przeniesienia kredytów i pożyczek, które podlegają przekazaniu jako nabycia minus 
zbycia. Wskaźniki te, oznaczone w tabeli 1 symbolem „†”, obejmują informacje o sekurytyzacji lub innych formach 
przeniesienia w ujęciu netto (transakcje mające wpływ na przekazywany stan kredytów i pożyczek). Należy 
zaznaczyć, że wymogi przewidziane w rozporządzeniu (UE) nr 1071/2013 (EBC/2013/33) nie pokrywają się 
bezpośrednio z wymogami dotyczącymi danych z tabeli 1. W szczególności wartość netto sekurytyzowanych 
kredytów i pożyczek (transakcje mające wpływ na przekazywany stan kredytów i pożyczek) związana z podziałem 
według terminów pożyczek i kredytów udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym oraz z podziałem według 
przeznaczenia pożyczek i kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na podstawie rozporządzenia (UE) 
nr 1071/2013 (EBC/2013/33) wymagana jest jedynie z częstotliwością kwartalną. Na poziomie krajowym informacje 
te mogą być jednak zbierane z częstotliwością miesięczną. Podobnie dane dotyczące wartości netto pożyczek 
i kredytów przeniesionych w inny sposób (transakcje mające wpływ na przekazywany stan kredytów i pożyczek) 
w związku z podziałem według terminów pożyczek i kredytów udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym oraz 
przeniesieniami pożyczek i kredytów pomiędzy MIF nie są objęte wymogami rozporządzenia (UE) nr 1071/2013 
(EBC/2013/33), ale mogą być dostępne na poziomie krajowym. Jeżeli informacje te nie są bezpośrednio dostępne, 
podlegają one przekazaniu przy zachowaniu należytej staranności. 

Przekazywanie indywidualnych statystyk stóp procentowych (MIR) MIF, zgodnie z tabelą 3, obejmuje miesięczne 
stopy procentowe dotyczące depozytów oraz kredytów i pożyczek w euro dla gospodarstw domowych i przedsię
biorstw niefinansowych, będących rezydentami w strefie euro. Oprócz danych o miesięcznym oprocentowaniu 
i wartości wszystkich umów, wymogi obejmują też dane o wartości nowych umów. 

Zgodnie z art. 17a panel instytucji kredytowych strefy euro objętych wymianą danych będzie podlegał regularnym 
zmianom. Z zastrzeżeniem procedury zatwierdzenia określonej w tym artykule zmian dokonuje się zgodnie 
z poniższymi zasadami. 

(i)  W odniesieniu do rozszerzenia strefy euro: odpowiedni KBC oraz EBC uzgodnią, które instytucje zostaną objęte 
wymogami, a dane będę przekazywane dla okresów sprawozdawczych od dnia, w którym państwo członkowskie 
staje się uczestniczącym państwem członkowskim. 

(ii)  W odniesieniu do zmian populacji MIF: zmiany w panelu zostaną dokonane zgodnie z ogólną zasadą, według 
której zakres, na który zgodę wyraził Eurosystem, musi zostać zachowany. W szczególności: 

—  jeżeli instytucja objęta wymianą danych opuści populację MIF z uwagi na zmianę jej klasyfikacji sektorowej, 
zostanie ona wykluczona z panelu, 
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—  MIF wchodzące w skład panelu mogą brać udział w połączeniach i przejęciach. W przypadku gdy instytucja 
powstała w ich wyniku posługuje się kodem MIF monetarnej instytucji finansowej, która wchodzi już 
w skład panelu, zmiany nie są wymagane. W przypadku gdy instytucja powstała w ich wyniku posługuje się 
kodem istniejącej MIF, która nie wchodzi w skład panelu, dana MIF zostanie włączona w skład panelu od 
pierwszego dnia miesiąca, w którym doszło do połączenia lub przejęcia. W takich sytuacjach kwestia tego, 
czy właściwy KBC powinien przekazać dane historyczne, będzie rozstrzygana indywidualnie. W przypadku 
gdy instytucja powstała w ich wyniku posługuje się kodem istniejącej MIF, która nie wchodzi w skład panelu, 
dana MIF zostanie włączona w skład panelu od pierwszego dnia miesiąca, w którym doszło do połączenia 
lub przejęcia, 

—  w przypadku podziałów skład panel zostanie zmieniony, tak aby nadal obejmował swym zakresem 
największą ze powstałych w wyniku podziału MIF. Kwestia możliwości włączenia wszystkich MIF powstałych 
w jego wyniku będzie rozstrzygana indywidualnie. 

(iii)  W odniesieniu do zmian rzeczywistej populacji sprawozdawczej statystki bilansowej i statystyki stóp 
procentowych spowodowanych zastosowanymi przez KBC wyłączeniami lub metodami doboru próby: 
instytucje, w przypadku których dane staną się niedostępne, zostaną wyłączone ze składu panelu.    
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Tabela 1 

Dane o aktywach indywidualnych MIF    

Se
kt

or
 p

ar
tn

er
a 

op
er

ac
ji 

Ogó
łem                  

Sektor 
instytucji 

rządo
wych 

i samorzą
dowych 
(S.13)      

MIF         

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)    

w tym operacje 
z podmiotami 

w tej samej 
grupie kapita

łowej 

KBC 

Do 
roku 

włącz
nie 

Powyżej 1 
roku do 2 lat 

włącznie 

Powyż
ej 2 lat   

Ogó
łem          

Do 1 roku 
włącznie  

Powyżej 1 roku 

Instrument       
Powyżej roku 

do 5 lat 
włącznie 

Powyżej 
5 lat 

Gotówka w kasie 

O
bs

za
r p

ar
tn

er
a 

op
er

ac
ji 

Ogółem                

Kredyty i pożyczki 

Strefa euro  •       • †   • † • †   

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami strefy 
euro                 

Zagranica ••               

w tym kredyty i po
życzki w euro Strefa euro                

w tym kredyty i po
życzki w euro (1) Strefa euro                

w tym kredyty 
konsorcjalne Strefa euro                

w tym operacje re
verse repo z partne
rami centralnymi 

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami strefy 
euro                

Dłużne papiery war
tościowe 

Strefa euro  •         Q     

Instytucje krajowe         • •      

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami strefy 
euro         

• •      

Zagranica •• Q       Q Q      
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Se
kt

or
 p

ar
tn

er
a 

op
er

ac
ji 

Ogó
łem                  

Sektor 
instytucji 

rządo
wych 

i samorzą
dowych 
(S.13)      

MIF         

Przedsiębiorstwa niefinansowe (S.11)    

w tym operacje 
z podmiotami 

w tej samej 
grupie kapita

łowej 

KBC 

Do 
roku 

włącz
nie 

Powyżej 1 
roku do 2 lat 

włącznie 

Powyż
ej 2 lat   

Ogó
łem          

Do 1 roku 
włącznie  

Powyżej 1 roku 

Instrument       
Powyżej roku 

do 5 lat 
włącznie 

Powyżej 
5 lat 

Udziały/jednostki 
uczestnictwa w FRP  

Strefa euro  •              

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami strefy 
euro                

Zagranica ••               

Udziały kapitałowe 
i udziały/jednostki 
uczestnictwa w fun
duszach inwestycyj
nych niebędących 
FRP 

Strefa euro          •      

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami strefy 
euro                

Zagranica ••               

Aktywa niefinan
sowe (w tym aktywa 
trwałe) 

Ogółem                

Pozostałe aktywa Ogółem                

w tym finansowe 
instrumenty po
chodne 

Strefa euro  Q      Q        

Zagranica Q                
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Se
kt

or
 p

ar
tn

er
a 

op
er

ac
ji 

instytucje niemonetarne    

Sektor prywatny     

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne obsługujące gospodarstwa domowe (S.14+S.15)  
PIPF, fundusze inwestycyjne niebędące 
FRP oraz instytucje ubezpieczeniowe 

i fundusze emerytalno-rentowe    

Ogółem 

Na nieruchomości mieszkaniowe Na cele konsumpcyjne i inne  
PIPF 

i fundusze 
inwestycyjne 

niebędące FRP 

Instytucje ubezpie
czeniowe i fundusze 
emerytalno-rentowe              

Instrument    Do 1 roku 
włącznie 

Powyżej 1 roku 
do 5 lat włącznie 

Powyżej 5 
lat  Do roku Powyżej 1 roku 

do 5 lat włącznie 
Powyżej 5 

lat   

Gotówka w kasie 

O
bs

za
r p

ar
tn

er
a 

op
er

ac
ji 

Ogółem             

Kredyty i pożyczki 

Strefa euro  • †    • †    • †   

Instytucje krajowe             

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami strefy 
euro              

Zagranica             

w tym kredyty i po
życzki w euro Strefa euro             

w tym kredyty i po
życzki w euro (1) Strefa euro             

w tym kredyty 
konsorcjalne Strefa euro             

w tym operacje re
verse repo z partne
rami centralnymi 

Instytucje krajowe             

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami strefy 
euro             

Dłużne papiery war
tościowe 

Strefa euro           Q Q 

Instytucje krajowe             

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami strefy 
euro             

Zagranica             

31.1.2017 
L 26/10 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Se
kt

or
 p

ar
tn

er
a 

op
er

ac
ji 

instytucje niemonetarne    

Sektor prywatny     

Gospodarstwa domowe + instytucje niekomercyjne obsługujące gospodarstwa domowe (S.14+S.15)  
PIPF, fundusze inwestycyjne niebędące 
FRP oraz instytucje ubezpieczeniowe 

i fundusze emerytalno-rentowe    

Ogółem 

Na nieruchomości mieszkaniowe Na cele konsumpcyjne i inne  
PIPF 

i fundusze 
inwestycyjne 

niebędące FRP 

Instytucje ubezpie
czeniowe i fundusze 
emerytalno-rentowe              

Instrument    Do 1 roku 
włącznie 

Powyżej 1 roku 
do 5 lat włącznie 

Powyżej 5 
lat  Do roku Powyżej 1 roku 

do 5 lat włącznie 
Powyżej 5 

lat   

Udziały/jednostki 
uczestnictwa w FRP  

Strefa euro             
Instytucje krajowe             
Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami strefy 
euro             

Zagranica             

Udziały kapitałowe 
i udziały/jednostki 
uczestnictwa w fun
duszach inwestycyj
nych niebędących 
FRP 

Strefa euro             
Instytucje krajowe             
Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami strefy 
euro             

Zagranica             

Aktywa niefinan
sowe (w tym aktywa 
trwałe) 

Ogółem             

Pozostałe aktywa Ogółem             

w tym finansowe 
instrumenty po
chodne 

Strefa euro             

Zagranica             

(1)  Te szeregi są wymagane w celu uzupełnienia przekazywania danych dotyczących indywidualnych stóp procentowych (MIR). W szczególności wymóg dotyczący „kredytów i pożyczek w rachunku bieżącym 
(overdrafts)” obejmuje kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz nieoprocentowane i oprocentowane kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych   

Miesięczne wskaźniki dotyczące stanów. 

Q  Kwartalne wskaźniki dotyczące stanów. 

•  Szeregi pomocnicze: wszystkie korekty razem. 

••  Szeregi pomocnicze: wszystkie korekty razem; KBC mogą zdecydować o przekazywaniu jedynie skutków związanych z reklasyfikacją, jeżeli zmniejsza to obciążenia sprawozdawcze. 

†  Przeniesienia kredytów i pożyczek (nabycia minus zbycia).      
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Tabela 2 

Dane o pasywach indywidualnych MIF    

Se
kt

or
 p

ar
tn

er
a 

op
er

ac
ji 

Ogółem    MIF    

instytucje niemone
tarne               

Insty
tucje 

rządo
we na 

szczeb
lu 

central
nym 

Przedsię
biorstwa 
niefinan

sowe (S.11) 

Gospodarstwa 
domowe + 
instytucje 
niekomer

cyjne obsłu
gujące gospo

darstwa 
domowe 

(S.14+S.15)  

Pozostali 

Instrument    

Do 1 
roku 

włączn
ie 

Powyżej 1 
roku do 2 

lat włącznie 

Powyż
ej 2 lat  

w tym 
operacje 

z podmio
tami w tej 

samej 
grupie kapi

tałowej 

KBC   

PIPF 
i fundusze 

inwestycyjne 
niebędące FRP 

Insty
tucje 
ubez

piecze
niowe 

i fundu
sze 

emery
talno- 
rento

we 

Pozostałe 
instytucje 
rządowe 

i samorzą
dowe 

Depozyty 

O
bs

za
r p

ar
tn

er
a 

op
er

ac
ji 

 

Ogółem 

Strefa euro     •    ••       

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami 
strefy euro                

Zagranica ••               

w tym w euro Ogółem Q               

Depozyty w M3 Strefa euro          •• •• ••    

Bieżące 

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami 
strefy euro                

w tym w  
euro (1) Strefa euro                

z umownym ter
minem zapadal
ności                 

Do 1 roku 
włącznie 

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami 
strefy euro                

31.1.2017 
L 26/12 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Se
kt

or
 p

ar
tn

er
a 

op
er

ac
ji 

Ogółem    MIF    

instytucje niemone
tarne               

Insty
tucje 

rządo
we na 

szczeb
lu 

central
nym 

Przedsię
biorstwa 
niefinan

sowe (S.11) 

Gospodarstwa 
domowe + 
instytucje 
niekomer

cyjne obsłu
gujące gospo

darstwa 
domowe 

(S.14+S.15)  

Pozostali 

Instrument    

Do 1 
roku 

włączn
ie 

Powyżej 1 
roku do 2 

lat włącznie 

Powyż
ej 2 lat  

w tym 
operacje 

z podmio
tami w tej 

samej 
grupie kapi

tałowej 

KBC   

PIPF 
i fundusze 

inwestycyjne 
niebędące FRP 

Insty
tucje 
ubez

piecze
niowe 

i fundu
sze 

emery
talno- 
rento

we 

Pozostałe 
instytucje 
rządowe 

i samorzą
dowe 

Od 1 roku do 
2 lat  

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami 
strefy euro                

z terminem wy
powiedzenia do 
3 miesięcy 
włącznie 

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami 
strefy euro                

w tym w  
euro (1) Strefa euro                

operacje repo nie 
z partnerami 
centralnymi 

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami 
strefy euro                

Depozyty niewłą
czone do M3 Strefa euro          •• •• ••    

z terminem 
pierwotnym po
wyżej 2 lat 

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami 
strefy euro                

z terminem wy
powiedzenia po
wyżej 3 miesięcy 

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami 
strefy euro                

w tym w  
euro (1) Strefa euro                
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Se
kt

or
 p

ar
tn

er
a 

op
er

ac
ji 

Ogółem    MIF    

instytucje niemone
tarne               

Insty
tucje 

rządo
we na 

szczeb
lu 

central
nym 

Przedsię
biorstwa 
niefinan

sowe (S.11) 

Gospodarstwa 
domowe + 
instytucje 
niekomer

cyjne obsłu
gujące gospo

darstwa 
domowe 

(S.14+S.15)  

Pozostali 

Instrument    

Do 1 
roku 

włączn
ie 

Powyżej 1 
roku do 2 

lat włącznie 

Powyż
ej 2 lat  

w tym 
operacje 

z podmio
tami w tej 

samej 
grupie kapi

tałowej 

KBC   

PIPF 
i fundusze 

inwestycyjne 
niebędące FRP 

Insty
tucje 
ubez

piecze
niowe 

i fundu
sze 

emery
talno- 
rento

we 

Pozostałe 
instytucje 
rządowe 

i samorzą
dowe 

operacje repo 
z partnerami 
centralnymi  

Instytucje krajowe                

Inne niż krajowe 
instytucje będące 
rezydentami 
strefy euro                

Emisja dłużnych 
papierów wartoś
ciowych 

Ogółem 
••               

w euro                 

w walucie obcej                 

Kapitał i rezerwy Ogółem ••               

Pozostałe pasywa Ogółem                

w tym finansowe 
instrumenty po
chodne 

Strefa euro     Q   Q        

Zagranica Q               

(1)  Te szeregi są wymagane w celu uzupełnienia przekazywania danych dotyczących indywidualnych stóp procentowych (MIR). W szczególności wymóg dotyczący „kredytów i pożyczek w rachunku bieżącym 
(overdrafts)” obejmuje kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz nieoprocentowane i oprocentowane kredyty i pożyczki z tytułu kart kredytowych   

Miesięczne wskaźniki dotyczące stanów. 

Q  Kwartalne wskaźniki dotyczące stanów. 

•  Szeregi pomocnicze: wszystkie korekty razem. 

••  Szeregi pomocnicze: wszystkie korekty razem; KBC mogą zdecydować o przekazywaniu jedynie skutków związanych z reklasyfikacją, jeżeli zmniejsza to obciążenia sprawozdawcze.        
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Tabela 3 

Dane o stopach procentowych indywidualnych MIF 

KATEGORIE INSTRUMENTÓW W ZAKRESIE OPROCENTOWANIA WSZYSTKICH UMÓW  

Sektor Rodzaj instrumentu Termin pierwotny Obowiązek 
sprawozdawczy 

Depozyty w EUR Od gospodarstw 
domowych 

Terminowe Do 2 lat włącznie URSP 

Powyżej 2 lat URSP 

Od przedsiębiorstw 
niefinansowych 

Terminowe Do 2 lat włącznie URSP 

Powyżej 2 lat URSP 

Kredyty i pożyczki 
w EUR 

Dla gospodarstw 
domowych 

Na nieruchomości 
mieszkaniowe 

Do roku włącznie URSP 

Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie URSP 

Powyżej 5 lat URSP 

Na cele 
konsumpcyjne i inne 

Do 1 roku włącznie URSP 

Powyżej roku do 5 lat włącznie URSP 

Powyżej 5 lat URSP 

Dla przedsiębiorstw 
niefinansowych 

Ogółem Do 1 roku włącznie URSP 

Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie URSP 

Powyżej 5 lat URSP 

KATEGORIE INSTRUMENTÓW W ZAKRESIE OPROCENTOWANIA NOWYCH UMÓW  

Sektor Rodzaj instrumentu Termin pierwotny, termin wypowiedzenia, 
termin przeszacowania 

Obowiązek 
sprawozdawczy 

Depozyty w EUR Od gospodarstw 
domowych 

Bieżące (*)  URSP 

Terminowe Termin do 1 roku włącznie URSP, wartość 

Termin powyżej 1 roku do 2 lat 
włącznie 

URSP, wartość 

Termin powyżej 2 lat URSP, wartość 

Z terminem 
wypowiedzenia (*) 

Termin wypowiedzenia do 3 miesięcy 
włącznie 

URSP 

Termin wypowiedzenia powyżej 
3 miesięcy 

URSP 

Od przedsiębiorstw 
niefinansowych 

Bieżące (*)  URSP 

Terminowe Termin do 1 roku włącznie URSP, wartość 
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Sektor Rodzaj instrumentu Termin pierwotny, termin wypowiedzenia, 
termin przeszacowania 

Obowiązek 
sprawozdawczy    

Termin powyżej roku do 2 lat włącznie URSP, wartość 

Termin powyżej 2 lat URSP, wartość  

Operacje repo   

Kredyty i pożyczki 
w EUR 

Dla gospodarstw 
domowych 

Kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz 
nieoprocentowane i oprocentowane kredyty i pożyczki z tytułu 
kart kredytowych (*) 

URSP 

Na cele 
konsumpcyjne 

Stopa zmienna oraz stała do 1 roku 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 5 lat URSP, wartość 

Na nieruchomości 
mieszkaniowe 

Stopa zmienna oraz stała do 1 roku 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 5 roku do 10 lat 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 10 lat URSP, wartość 

Na pozostałe cele Stopa zmienna oraz stała do 1 roku 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 5 lat URSP, wartość 

Dla przedsiębiorstw 
niefinansowych 

Kredyty i pożyczki odnawialne i w rachunku bieżącym oraz 
nieoprocentowane i oprocentowane kredyty i pożyczki z tytułu 
kart kredytowych (*) 

URSP 

Pozostałe kredyty 
i pożyczki 
o wartości do 0,25 
mln EUR 

Stopa zmienna i stała do 3 miesięcy 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 3 miesięcy do 
1 roku włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 1 roku do 3 lat 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 3 roku do 5 lat 
włącznie 

URSP, wartość 
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Sektor Rodzaj instrumentu Termin pierwotny, termin wypowiedzenia, 
termin przeszacowania 

Obowiązek 
sprawozdawczy    

Stopa stała powyżej 5 roku do 10 lat 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 10 lat URSP, wartość 

Pozostałe kredyty 
i pożyczki 
o wartości powyżej 
0,25 mln EUR do 
1 mln EUR 

Stopa zmienna i stała do 3 miesięcy 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 3 miesięcy do 
1 roku włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 1 roku do 3 lat 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 3 roku do 5 lat 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 5 roku do 10 lat 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 10 lat URSP, wartość 

Pozostałe kredyty 
i pożyczki 
o wartości powyżej 
1 mln EUR 

Stopa zmienna oraz stała do 1 roku 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 1 roku do 5 lat 
włącznie 

URSP, wartość 

Stopa stała powyżej 5 lat URSP, wartość 

(*)  W przypadku tych wskaźników wartości umów są włączone do wymogów sprawozdawczych dla indywidualnych pozycji bilansowych.”   

3) w załączniku III, cześć 2 pkt 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„2.  W odniesieniu do statystyki monetarnej i finansowej EBC zdefiniował trzynaście DSD stosowanych obecnie 
w celu wymiany danych statystycznych z ESBC i innymi organizacjami międzynarodowymi. Dla większości 
z tych DSD przekazywany jest jeden zbiór danych wykorzystujący taką strukturę i, w rezultacie, identyfikator 
DSD i związany z nim identyfikator zbioru danych (IZD), stosowane w przesyłkach SDMX, są takie same. 
Obecnie przetwarzane są następujące strumienie danych:”; 

b)  następujące tiret usuwa się z listy tiret: 

„—  międzynarodowa skonsolidowana statystyka bankowa (CBS), identyfikator DSD i IZD „BIS_CBS.”;” 

c)  na końcu listy tiret dodaje się następujące tiret: 

„—  indywidualne pozycje bilansowe (IBSI) MIF, identyfikator DSD i IZD „ECB_IBSI1”, 

—  indywidualne stopy procentowe MIF (IMIR), identyfikator DSD i IZD „ECB_IMIR1”.”;   
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4) w załączniku III część 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  tabela otrzymuje brzmienie: 

Definicja struktury danych (DSD) 
Pojęcie (identyfikator) Nazwa pojęcia 

Format 
war

tości (*) 
Lista kodów Nazwa listy kodów 

„BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR 

POZYCJA WYMIARU W KLUCZU WYMIARY 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FREQ Częstotliwość AN1 CL_FREQ Lista kodów częstot
liwości 

2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 REF_AREA Obszar sprawoz
dawczy 

AN2 CL_AREA_EE Lista kodów obsza
rów sprawozda
wczych          

2 2   REF_AREA Obszar sprawoz
dawczy 

AN2 CL_AREA (**) Lista kodów obsza
rów sprawozda
wczych 

3   3   3 3    3  ADJUSTMENT Wskaźnik ko
rekty 

AN1 CL_ADJUSTMENT Lista kodów wskaź
ników korekty 

4  3         4 3 BS_REP_SECTOR Sektor instytucji 
przesyłającej 
dane bilansowe 

AN..2 CL_BS_REP_SECTOR Lista kodów sekto
rów instytucji prze
syłających dane bi
lansowe            

5 4 MFI_LIST_IND Lista indywidual
nych MIF 

AN..18 CL_MFI_LIST_IND Lista kodów dla listy 
indywidualnych MIF  

3            REF_SECTOR Sektor instytucji 
przesyłającej 
dane 

AN4 CL_ESA95_SECTOR Lista kodów sekto
rów wg ESA 95     

3         SEC_ISSUING SECTOR Sektor emitujący 
papiery wartoś
ciowe 

AN4 CL_ESA95_SECTOR Lista kodów sekto
rów wg ESA 95 
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Definicja struktury danych (DSD) 

Pojęcie (identyfikator) Nazwa pojęcia 
Format 

war
tości (*) 

Lista kodów Nazwa listy kodów 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR      

3        PSS_INFO_TYPE Rodzaj informacji 
statystyki syste
mów płatności 
i rozliczeń 

AN4 CL_PSS_INFO_TYPE Lista kodów rodza
jów informacji sta
tystyki systemów 
płatności i rozliczeń      

4        PSS_INSTRUMENT Instrument sta
tystyki systemów 
płatności i rozli
czeń 

AN4 CL_PSS_INSTRUMENT Lista kodów instru
mentów statystyki 
systemów płatności 
i rozliczeń      

5        PSS_SYSTEM Punkt dostępu 
statystyki syste
mów płatności 
i rozliczeń 

AN4 CL_PSS_SYSTEM Lista kodów punk
tów dostępu statys
tyki systemów płat
ności i rozliczeń      

6        DATA_TYPE_PSS Rodzaj danych 
statystyki syste
mów płatności 
i rozliczeń 

AN2 CL_DATA_TYPE_PSS Lista kodów rodza
jów danych statys
tyki systemów płat
ności i rozliczeń          

3    COMP_APPROACH Wskaźnik me
tody sporządza
nia sprawozda
wczości 

AN1 CL_COMP_APPROACH Lista kodów wskaź
ników metody spo
rządzania sprawoz
dawczości    

4          OFI_REP_SECTOR Sektor sprawoz
dający pozosta
łych instytucji 
pośrednictwa fi
nansowego 

AN2 CL_OFI_REP_SECTOR Lista kodów podsek
torów pozostałych 
instytucji pośrednic
twa finansowego       

4       IVF_REP_SECTOR Sektor sprawoz
dający funduszy 
inwestycyjnych 

AN2 CL_IVF_REP_SECTOR Lista kodów podsek
torów funduszy in
westycyjnych 
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Definicja struktury danych (DSD) 

Pojęcie (identyfikator) Nazwa pojęcia 
Format 

war
tości (*) 

Lista kodów Nazwa listy kodów 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR        

4      FVC_REP_SECTOR Sektor sprawoz
dający podmio
tów sekurytyza
cyjnych 

AN1 CL_FVC_REP_SECTOR Lista kodów podsek
torów podmiotów 
sekurytyzacyjnych          

4 3   REPORTING_SECTOR Sektor sprawoz
dający 

AN..6 CL_SECTOR (**) Lista kodów sektora 
instytucjonalnego         

3     CB_REP_SECTOR Sektor sprawoz
dający statystyki 
CBD 

AN2 CL_CB_REP_SECTOR Lista kodów podsek
torów sprawozdają
cych statystyki skon
solidowanych da
nych bankowych         

4     CB_SECTOR_SIZE Wielkość sektora 
sprawozdającego 
statystyki CBD 

AN1 CL_CB_SECTOR_SIZE Lista kodów wiel
kości sektora spra
wozdającego statys
tyki skonsolidowa
nych danych banko
wych  

4            SSI_INDICATOR Strukturalny 
wskaźnik finan
sowy 

AN3 CL_SSI_INDICATOR Lista kodów struktu
ralnych wskaźników 
finansowych 

5  4         6 5 BS_ITEM Pozycja bilan
sowa 

AN..7 CL_BS_ITEM Lista kodów pozycji 
bilansowych    

5          OFI_ITEM Pozycja bilan
sowa pozostałych 
instytucji pośred
nictwa finanso
wego 

AN3 CL_OFI_ITEM Lista kodów pozycji 
bilansowych pozo
stałych instytucji po
średnictwa finanso
wego     

4         SEC_ITEM Papier wartoś
ciowy 

AN6 CL_ESA95_ACCOUNT Lista kodów rachun
ków wg ESA 95 
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Definicja struktury danych (DSD) 

Pojęcie (identyfikator) Nazwa pojęcia 
Format 

war
tości (*) 

Lista kodów Nazwa listy kodów 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR       

5       IF_ITEM Aktywa i zobo
wiązania fundu
szy inwestycyj
nych 

AN3 CL_IF_ITEM Lista kodów pozycji 
bilansowych fundu
szy inwestycyjnych        

5      FVC_ITEM Aktywa i pasywa 
podmiotów seku
rytyzacyjnych 

AN3 CL_FVC_ITEM Lista kodów pozycji 
bilansowych pod
miotów sekurytyza
cyjnych          

5    ICPF_ITEM Aktywa i pasywa 
instytucji ubez
pieczeniowych 
i funduszy eme
rytalno-rento
wych 

AN..4 CL_ICPF_ITEM Lista kodów akty
wów i pasywów in
stytucji ubezpiecze
niowych i funduszy 
emerytalno-rento
wych           

4   ICO_PAY_ITEM Pozycja operacji 
instytucji ubez
pieczeniowych 

AN1 CL_ICO_PAY Lista kodów pozycji 
operacji instytucji 
ubezpieczeniowych         

5     CB_ITEM Pozycja skonsoli
dowanych danych 
bankowych 

AN5 CL_CB_ITEM Lista kodów pozycji 
skonsolidowanych 
danych bankowych 

6   6   6 6 6   7  MATURITY_ORIG Termin pierw
otny 

AN..3 CL_MATURITY_ORIG Lista kodów termi
nów pierwotnych   

5          6 MATURITY_NOT_IRATE Termin pierw
otny/Termin wy
powiedzenia/ 
Okres obowiązy
wania stałej stopy 
początkowej 

AN..3 CL_MATURITY_ORIG Lista kodów termi
nów pierwotnych          

6    MATURITY Okres zapadal
ności 

AN..6 CL_MATURITY (**) Lista kodów 
okresów zapadal
ności 
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Definicja struktury danych (DSD) 
Pojęcie (identyfikator) Nazwa pojęcia 

Format 
war

tości (*) 
Lista kodów Nazwa listy kodów 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR     

5         SEC_VALUATION Wycena papierów 
wartościowych 

AN1 CL_MUFA_VALUATION Lista kodów wyceny 
w kontekście ra
chunków finanso
wych unii walutowej 

7 5  7   7 7 7 7  8  DATA_TYPE Rodzaj danych AN1 CL_DATA_TYPE Lista kodów rodza
jów danych statys
tyki pieniężnej i ban
kowej, transakcji 
i stanów   

6          7 DATA_TYPE_MIR Rodzaj danych 
statystyki MIR 

AN1 CL_DATA_TYPE_MIR Lista kodów rodza
jów danych statys
tyki stóp procento
wych MIF     

6         DATA_TYPE_SEC Rodzaj danych 
dotyczących pa
pierów wartoś
ciowych 

AN1 CL_DATA_TYPE_SEC Lista kodów rodza
jów danych dotyczą
cych papierów war
tościowych 

8 6  8  7 8 8 8   9  COUNT_AREA Obszar partnera 
operacji 

AN2 CL_AREA_EE Lista kodów obsza
rów sprawozda
wczych          

8 5   COUNTERPART_AREA Obszar partnera 
operacji 

AN2 CL_AREA Lista kodów obsza
rów sprawozda
wczych   

7          8 AMOUNT_CAT Kategoria kwoty AN1 CL_AMOUNT_CAT Lista kodów katego
rii kwot 

9  8 9   9 9 9   10 9 BS_COUNT_SECTOR Sektor partnera 
operacji dla po
zycji bilansowych 

AN..7 CL_BS_COUNT_SECTOR Lista kodów partne
rów operacji dla po
zycji bilansowych          

9    COUNTERPART_SECTOR Sektor partnera 
operacji 

AN..6 CL_SECTOR Lista kodów sektora 
instytucjonalnego      

8        COUNTERPART_SECTOR Sektor partnera 
operacji 

AN2 CL_PS_COUNT_SECTOR Sektor otrzymujący/ 
nabywający statys
tyki systemów płat
ności i rozliczeń 
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Definicja struktury danych (DSD) 

Pojęcie (identyfikator) Nazwa pojęcia 
Format 

war
tości (*) 

Lista kodów Nazwa listy kodów 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR        

10      FVC_ORI_SECTOR Sektor inicjatora 
statystyki pod
miotów sekuryty
zacyjnych 

AN2 CL_FVC_ORI_SECTOR Lista kodów sekto
rów inicjatora sta
tystyki podmiotów 
sekurytyzacyjnych           

6   ICO_UNIT Jednostka instytu
cji ubezpiecze
niowych 

AN1 CL_ICO_UNIT Lista kodów jedno
stek operacji instytu
cji ubezpieczenio
wych 

10 7 9 10 7 9 10 11 10 10  11 10 CURRENCY_TRANS Waluta transakcji AN..3 CL_CURRENCY Lista kodów walut  

8  11 8 10 11  11     SERIES_DENOM Waluta szeregu 
lub specjalne ob
liczenia 

AN1 CL_SERIES_DENOM Lista kodów walut 
szeregów lub metod 
specjalnych obliczeń          

11 7   CURRENCY_DENOM Mianownik wa
luty 

AN..15 CL_UNIT Lista kodów jedno
stek miary 

11       12    12  BS_SUFFIX Indeks bilansu AN..3 CL_BS_SUFFIX Lista kodów indek
sów bilansu     

9         SEC_SUFFIX Indeks szeregu 
w kontekście pa
pierów wartoś
ciowych 

AN1 CL_SEC_SUFFIX Lista kodów indek
sów papierów war
tościowych   

10          11 IR_BUS_COV Zakres statystyki 
stóp procento
wych 

AN1 CL_IR_BUS_COV Lista kodów zakre
sów statystyki stóp 
procentowych  

(*) Określa, jaką liczbę liter/cyfr może zawierać każdy element list kodów (np. AN..7 oznacza ciąg alfanumeryczny o długości do 7 znaków włącznie. AN1 oznacza jeden znak alfanumeryczny).  
(**) Nowa lista kodów DSD w formacie SDMX.”;    
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b)  do listy terminów pod tabelą wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  pomiędzy terminami „Sektor instytucji przesyłającej dane bilansowe” a „Sektor instytucji przesyłającej dane” 
wprowadza się następujący termin: 

„Lista indywidualnych MIF. Wymiar ten wskazuje sprawozdające MIF (w DSD „ECB_IBSI1” 
i „ECB_IMIR1”).”; 

(ii)  termin „Termin pierwotny” otrzymuje brzmienie: 

„Termin pierwotny. Dla DSD „ECB_BSI1”, „ECB_FVC1”, „ECB_IVF1”, „ECB_CBD1”, „ECB_OFI1” 
i „ECB_IBSI1” wymiar ten określa termin pierwotny pozycji bilansowej.”; 

(iii)  pomiędzy terminami „Termin pierwotny” a „Termin” wprowadza się następujący termin: 

„Termin pierwotny/Termin wypowiedzenia/Okres obowiązywania stałej stopy początkowej. Wymiar 
ten określa podział według terminu pierwotnego lub terminu wypowiedzenia w przypadku depozytów dla 
DSD „ECB_MIR1” and „ECB_IMIR1”. W przypadku kredytów i pożyczek wymiar ten odnosi się do terminu 
pierwotnego kredytu lub pożyczki lub pierwotnego okresu obowiązywania stałej stopy procentowej.”; 

(iv)  terminy „Rodzaj danych” i „Rodzaj danych statystyki MIR” otrzymują brzmienie: 

„Rodzaj danych. Wymiar ten opisuje rodzaje danych przesyłanych w ramach DSD „ECB_BSI1”, „ECB_SSI1”, 
„ECB_OFI1”, „ECB_IVF1”, „ECB_FVC1”, „ECB_CBD1”, „ECB_ICPF1”, „ECB_ICO1” i „ECB_IBSI1”. 

Rodzaj danych statystyki MIR. W DSD „ECB_MIR1” oraz „ECB_IMIR1” wymiar ten odróżnia statystykę 
stóp procentowych MIF od statystyki wartości nowych i wszystkich umów.”; 

(v)  termin „Kategoria kwoty” otrzymuje brzmienie: 

„Kategoria kwoty. Wymiar ten podaje kategorię kwoty nowych kredytów i pożyczek dla przedsiębiorstw 
niefinansowych; nowe kredyty i pożyczki są również przesyłane w podziale według ich wielkości. Wymiar 
ma tylko znaczenie w DSD „ECB_MIR1” i „ECB_IMIR1”.”; 

(vi)  termin „Waluta transakcji” otrzymuje brzmienie: 

„Waluta transakcji. Wymiar ten opisuje walutę, w jakiej emitowane są papiery wartościowe (dla DSD 
„ECB_SEC1”) lub w jakiej wyrażone są następujące pozycje: a) pozycje bilansowe MIF (dla DSD „ECB_BSI1” 
i „ECB_IBSI1”); b) strukturalne wskaźniki finansowe (dla DSD „ECB_SSI1”); c) depozyty oraz kredyty 
i pożyczki (dla DSD „ECB_MIR1” i „ECB_IMIR1”); d) aktywa i zobowiązania FI (dla DSD „ECB_IVF1”); e) 
transakcje płatnicze (dla DSD „ECB_PSS1”); f) aktywa i pasywa PS (dla DSD „ECB_FVC1”); g) pozycje 
bilansowe pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego (dla DSD „ECB_OFI1”); h) pozycje skonsolido
wanych danych bankowych (dla DSD „ECB_CBD1”); oraz i) transakcje aktywami i pasywami IU i FE (dla DSD 
„ECB_ICPF1”).”;  

5) w załączniku III część 4 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w sekcji 1 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  nagłówek otrzymuje brzmienie: 

„Sekcja 1: Atrybuty kodowane i niekodowane określone w definicjach struktury danych ECB_BSI1, ECB_SSI1, 
ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, ECB_ICPF1, ECB_ICO1, 
ECB_IBSI1 i ECB_IMIR1”;   
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(ii)  tabela otrzymuje brzmienie:  

„Pojęcie statystyczne Format (*) Lista kodów 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR ATRYBUTY NA POZIOMIE WSPÓLNYM  (przesyłane za pomocą grupy FNS) 

√ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ TITLE Tytuł AN..70 niekodowany  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ UNIT Jednostka miary AN..12 CL_UNIT Lista kodów jedno
stek miary 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ UNIT_MULT Mnożnik AN..2 CL_UNIT_MULT Lista kodów mno
żników 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DECIMALS Miejsca dziesiętne N1 CL_DECIMALS Lista kodów miejsc 
dziesiętnych 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TITLE_COMPL Nazwa długa AN..1050 niekodowany  

√ √ √ √ √ √   √   √ √ NAT_TITLE Nazwa w języku 
narodowym 

AN..350 niekodowany  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ COMPILATION Metoda wylicza
nia 

AN..1050 niekodowany   

√ √ √ √    √    √ COVERAGE Zakres AN..350 niekodowany  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SOURCE_AGENCY Agencja źród
łowa 

AN3 CL_ORGANISATION Lista kodów orga
nizacji      

√        METHOD_REF Komentarz meto
dyczny 

AN..1050 niekodowany               

ATRYBUTY NA POZIOMIE SZEREGÓW CZASOWYCH (przesyłane za pomocą grupy FNS) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ COLLECTION Sposób zbierania 
danych 

AN1 CL_COLLECTION Lista kodów spo
sobów zbierania 
danych 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DOM_SER_IDS Krajowy identyfi
kator szeregów 

AN..70 niekodowany  
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√ √ √ √ √ √   √   √ √ BREAKS Nieciągłość da
nych 

AN..350 niekodowany  

√  √  √  √ √  √ √ √ √ UNIT_INDEX_BASE Baza współczyn
nika 

AN..35 niekodowany  

√ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ PUBL_PUBLIC Publikacja źródła AN..1050 niekodowany  

√ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ PUBL_MU Publikacja źródła 
(tylko strefa euro) 

AN..1050 niekodowany  

√ √ √ √ √ √      √ √ PUBL_ECB Publikacja źródła 
(tylko EBC) 

AN..1050 niekodowany               

ATRYBUTY NA POZIOMIE OBSERWACJI 
(przesyłane razem z danymi w głównym 

segmencie ARR, z wyłączeniem OBS_COM 
przesyłanym w ramach grupy FNS) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_STATUS Status obserwacji AN1 CL_OBS_STATUS Lista kodów sta
tusu obserwacji 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_CONF Poufność obser
wacji 

AN1 CL_OBS_CONF Lista kodów stop
nia poufności ob
serwacji 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_PRE_BREAK Wartość obser
wacji przed zała
maniem szeregu 

AN..15 niekodowany  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_COM C KBC 
Tak 

Uwagi AN..1050 niekodowany  

(*) Wskazuje liczbę liter/cyfr dopuszczalnych przy przesyłaniu każdego atrybutu (np. AN..1050 oznacza ciąg alfanumeryczny o długości do 1 050 znaków, AN1 oznacza jeden znak alfanumeryczny, a N1 ozna
cza jedną cyfrę).”;    31.1.2017 

L 26/26 
D

ziennik U
rzędow

y U
nii Europejskiej 

PL    



b)  w sekcji 2 nagłówek otrzymuje brzmienie: 

„Sekcja 2: Wspólne właściwości atrybutów dla DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, 
ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, ECB_ICPF1, ECB_ICO1, ECB_IBSI1 i ECB_IMIR1: przekazywanie 
danych przez KBC do EBC (*)  

(*) Niniejsza tabela nie zawiera wszystkich, określonych przez EBC, atrybutów z tabeli sekcji 1.”; 

c)  w sekcji 3 wprowadza się następujące zmiany: 

(i)  na końcu tabeli zatytułowanej „UNIT (jednostka miary)” wprowadza się następujące dwa rzędy: 

„IBSI EUR 

IMIR Dla wartości umów: EUR 

Dla stóp procentowych: PCPA”  

(ii)  na końcu tabeli zatytułowanej „UNIT_MULT (mnożnik)” wprowadza się następujące dwa rzędy: 

„IBSI 6 

IMIR (*) Dla wartości umów: 6 

Dla stóp procentowych: 0 

(*)  Dane dotyczące stóp procentowych przekazywane są w wyrażeniu procentowym.”;  

(iii)  na końcu tabeli zatytułowanej „DECIMALS (miejsca dziesiętne)” wprowadza się następujące dwa rzędy: 

„IBSI 0 

IMIR Dla wartości umów: 3 (jeżeli dane są dostępne; w przeciwnym wypadku 0) 

Dla stóp procentowych: 4”  

(iv)  pierwszy akapit definicji terminu „COMIPLATION (metoda wyliczania)” otrzymuje brzmienie: 

„COMPILATION (metoda wyliczania). Ten atrybut można stosować dla zbiorów danych BSI, IVF, FVC, ICPF, 
ICO, MIR, IBSI i IMIS w celu opisania metod wyliczania danych, metod ważenia i procedur statystycznych 
użytych do sporządzenia określonych szeregów, zwłaszcza jeśli odbiegają one od zasad i standardów 
stosowanych przez EBC. Struktura wymaganych krajowych not wyjaśniających jest następująca”; 

(v)  na końcu tabeli zatytułowanej „COVERAGE (zakres)” wprowadza się następujący rząd: 

„IMIR —  kryteriach podziału na warstwy, procedurze wyboru 
(równe prawdopodobieństwo/prawdopodobieństwo pro
porcjonalne do wielkości/wybór największych instytucji) 
w przypadku próby”   

d)  na końcu tabeli zatytułowanej „COLLECTION (sposób zbierania danych)” wprowadza się następujące dwa rzędy: 

„IBSI Dla stanów: koniec okresu (E) 

Dla transakcji: suma obserwacji w okresie (S) 

IMIR Dla oprocentowania wszystkich umów: koniec okresu (E) 

Dla oprocentowania nowych umów: średnia z obserwacji w okresie (A) 

Dla wartości nowych umów: suma obserwacji w okresie (S)”  
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e)  w sekcji 5 pierwsze zdanie drugiego akapitu dotyczącego „OBS_STATUS (statusu obserwacji)” otrzymuje 
brzmienie: 

„Dla zbiorów danych BSI, IVF, FVC, OFI, ICPF, ICO i IBSI atrybut ten nie jest wymagany, ponieważ odpowiednie 
informacje są już dostępne w szeregach dotyczących reklasyfikacji.”,  
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ZAŁĄCZNIK II 

Część 9 załącznik II do wytycznych EBC/2014/15 otrzymuje brzmienie: 

„CZĘŚĆ 9 

Tabela 1.A 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Instytucje sprawozdające 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Instytucje sprawozdające  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Sekcja duże ekspozycje (LE). Populacja 

sprawozdawcza A. Duże B. Średnie C. Małe 

Liczba pojedynczych instytucji kredyto
wych        

Liczba instytucji kredytowych skonsolido
wanych w grupach bankowych        

Liczba grup bankowych        

Liczba instytucji kredytowych ogółem *        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Instytucje sprawozdające  

Kategorie SSM 

Sekcja duże ekspozycje (LE). Populacja 
sprawozdawcza 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Liczba pojedynczych instytucji kredyto
wych     

Liczba instytucji kredytowych skonsolido
wanych w grupach bankowych     

Liczba grup bankowych     

Liczba instytucji kredytowych ogółem *      
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Tabela 1.B 

Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność 

Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Przychody odsetkowe        

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu*        

Aktywa finansowe wyznaczone do wyceny 
według wartości godziwej przez wynik finan
sowy        

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży*        

Kredyty, pożyczki i inne należności*        

Inwestycje utrzymywane do terminu wyma
galności*        

Instrumenty pochodne – rachunkowość za
bezpieczeń, ryzyko stopy procentowej *        

Pozostałe aktywa        

(Koszty odsetek)        

(Zobowiązania finansowe przeznaczone do 
obrotu)*        

(Zobowiązania finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finansowy)*        

(Zobowiązania finansowe wyceniane metodą 
zamortyzowanego kosztu)*        
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Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

(Instrumenty pochodne – rachunkowość za
bezpieczeń, ryzyko stopy procentowej)*        

(Pozostałe pasywa)        

(Koszty z tytułu kapitału zakładowego 
płatnego na żądanie)        

Przychody z tytułu dywidend*        

Przychody z tytułu opłat i prowizji*        

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)*        

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia 
z bilansu aktywów i zobowiązań fi
nansowych niewycenianych według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy*        

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych przezna
czonych do obrotu, netto*        

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych wycenia
nych według wartości godziwej przez 
wynik finansowy, netto*        

Zyski lub (-) straty z tytułu rachunko
wości zabezpieczeń, netto        

Wynik z tytułu różnic kursowych – 
netto        
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Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wynik z tytułu zaprzestania ujmowa
nia składników aktywów innych niż 
przeznaczone do sprzedaży – netto        

Pozostałe przychody operacyjne        

(Pozostałe koszty operacyjne)        

Całkowite przychody operacyjne, 
netto        

(Koszty działania banku)        

(Koszty pracownicze)        

(Pozostałe wydatki na działanie banku)        

(Amortyzacja)        

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)        

(Udzielone zobowiązania i gwarancje)        

(Pozostałe rezerwy)        

(Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości aktywów finansowych nie
wycenianych według wartości godzi
wej przez wynik finansowy)        

(Aktywów finansowych wycenianych według 
kosztu [akcje nienotowane])*        
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Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

(Aktywów finansowych dostępnych do sprze
daży) *        

(Kredytów, pożyczek i innych należności 
[włączając leasing finansowy])*        

(Aktywów utrzymywanych do terminu wy
magalności) *        

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości inwestycji w jednost
kach zależnych, we wspólnych przed
sięwzięciach i w jednostkach stowa
rzyszonych)        

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)        

(Rzeczowych aktywów trwałych)        

(Nieruchomości inwestycyjnych)        

(Wartości firmy)        

(Wartości niematerialnych i prawnych [in
nych niż wartość firmy])        

(Pozostałych aktywów niefinansowych)        

Ujemna wartość firmy ujęta w zysku 
lub stracie        

Udział w zysku lub (-) stracie z inwes
tycji w jednostkach zależnych, we 
wspólnych przedsięwzięciach i w jed
nostkach stowarzyszonych        
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Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Zysk lub (-) strata z tytułu aktywów 
trwałych i grup do zbycia sklasyfiko
wanych jako przeznaczone do sprze
daży niekwalifikujące się jako działal
ność zaniechana        

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ        

(Obciążenia lub (-) przychody podat
kowe związane z zyskiem lub stratą z ty
tułu działalności kontynuowanej)        

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ        

Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu 
z tytułu działalności zaniechanej        

Zysk lub (-) strata przed opodatkowaniem 
z tytułu działalności zaniechanej        

(Obciążenie lub (-) przychody podatkowe 
związane z działalnością zaniechaną)        

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK        

Odnoszące się do udziałowców mniejszościo
wych        

Odnoszące się do właścicieli jednostki domi
nującej        
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Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Przychody odsetkowe     

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu*     

Aktywa finansowe wyznaczone do wyceny 
według wartości godziwej przez wynik finan
sowy     

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży*     

Kredyty, pożyczki i inne należności*     

Inwestycje utrzymywane do terminu wyma
galności*     

Instrumenty pochodne – rachunkowość za
bezpieczeń, ryzyko stopy procentowej *     

Pozostałe aktywa     

(Koszty odsetek)     

(Zobowiązania finansowe przeznaczone do 
obrotu)*     

(Zobowiązania finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finansowy)*     

(Zobowiązania finansowe wyceniane metodą 
zamortyzowanego kosztu)*     
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Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

(Instrumenty pochodne – rachunkowość za
bezpieczeń, ryzyko stopy procentowej)*     

(Pozostałe pasywa)     

(Koszty z tytułu kapitału zakładowego 
płatnego na żądanie)     

Przychody z tytułu dywidend*     

Przychody z tytułu opłat i prowizji*     

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)*     

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia 
z bilansu aktywów i zobowiązań fi
nansowych niewycenianych według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy*     

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych przezna
czonych do obrotu, netto*     

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych wycenia
nych według wartości godziwej przez 
wynik finansowy, netto*     

Zyski lub (-) straty z tytułu rachunko
wości zabezpieczeń, netto     

Wynik z tytułu różnic kursowych – 
netto     
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Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wynik z tytułu zaprzestania ujmowa
nia składników aktywów innych niż 
przeznaczone do sprzedaży – netto     

Pozostałe przychody operacyjne     

(Pozostałe koszty operacyjne)     

Całkowite przychody operacyjne, 
netto     

(Koszty działania banku)     

(Koszty pracownicze)     

(Pozostałe wydatki na działanie banku)     

(Amortyzacja)     

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)     

(Udzielone zobowiązania i gwarancje)     

(Pozostałe rezerwy)     

(Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości aktywów finansowych nie
wycenianych według wartości godzi
wej przez wynik finansowy)     

(Aktywów finansowych wycenianych według 
kosztu [akcje nienotowane])*     
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Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

(Aktywów finansowych dostępnych do sprze
daży) *     

(Kredytów, pożyczek i innych należności 
[włączając leasing finansowy])*     

(Aktywów utrzymywanych do terminu wy
magalności) *     

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości inwestycji w jednost
kach zależnych, we wspólnych przed
sięwzięciach i w jednostkach stowa
rzyszonych)     

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)     

(Rzeczowych aktywów trwałych)     

(Nieruchomości inwestycyjnych)     

(Wartości firmy)     

(Wartości niematerialnych i prawnych [in
nych niż wartość firmy])     

(Pozostałych aktywów niefinansowych)     

Ujemna wartość firmy ujęta w zysku 
lub stracie     

Udział w zysku lub (-) stracie z inwes
tycji w jednostkach zależnych, we 
wspólnych przedsięwzięciach i w jed
nostkach stowarzyszonych     
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Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Zysk lub (-) strata z tytułu aktywów 
trwałych i grup do zbycia sklasyfiko
wanych jako przeznaczone do sprze
daży niekwalifikujące się jako działal
ność zaniechana     

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ     

(Obciążenia lub (-) przychody podat
kowe związane z zyskiem lub stratą z ty
tułu działalności kontynuowanej)     

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ     

Zysk lub (-) strata po opodatkowaniu 
z tytułu działalności zaniechanej     

Zysk lub (-) strata przed opodatkowaniem 
z tytułu działalności zaniechanej     

(Obciążenie lub (-) przychody podatkowe 
związane z działalnością zaniechaną)     

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK     

Odnoszące się do udziałowców mniejszościo
wych     

Odnoszące się do właścicieli jednostki domi
nującej      
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Przychody odsetkowe        

(Koszty odsetek)        

(Przychody z tytułu dywidend)        

Przychody z tytułu opłat i prowizji        

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)        

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia 
z bilansu aktywów i zobowiązań fi
nansowych niewycenianych według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy*        

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych przezna
czonych do obrotu, netto*        

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych wycenia
nych według wartości godziwej przez 
wynik finansowy, netto*        

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
finansowych i zobowiązań finanso
wych nieprzeznaczonych do obrotu, 
netto        

Zyski lub (-) straty z tytułu rachunko
wości zabezpieczeń, netto        

Wynik z tytułu różnic kursowych – 
netto        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia 
z bilansu inwestycji w jednostkach za
leżnych, we wspólnych przedsięwzię
ciach i w jednostkach stowarzyszo
nych, netto        

Wynik z tytułu zaprzestania ujmowa
nia składników aktywów innych niż 
przeznaczone do sprzedaży – netto        

Pozostałe przychody operacyjne        

(Pozostałe koszty operacyjne)        

Całkowite przychody operacyjne, 
netto        

(Koszty działania banku)        

(Koszty pracownicze)        

(Pozostałe wydatki na działanie banku)        

(Amortyzacja)        

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)        

(Udzielone zobowiązania i gwarancje)        

(Pozostałe rezerwy)        

(Zwiększenia lub (-) zmniejszenia fun
duszu ogólnego ryzyka bankowego, 
netto)        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

(Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości aktywów finansowych nie
wycenianych według wartości godzi
wej przez wynik finansowy)        

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości inwestycji w jednost
kach zależnych, we wspólnych przed
sięwzięciach i w jednostkach stowa
rzyszonych)        

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)        

(Rzeczowych aktywów trwałych)        

(Nieruchomości inwestycyjnych)        

(Wartości firmy)        

(Wartości niematerialnych i prawnych [in
nych niż wartość firmy])        

(Pozostałych aktywów niefinansowych)        

Ujemna wartość firmy ujęta w zysku 
lub stracie        

Udział w zysku lub (-) stracie z inwes
tycji w jednostkach zależnych, we 
wspólnych przedsięwzięciach i w jed
nostkach stowarzyszonych        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Zysk lub (-) strata z tytułu aktywów 
trwałych i grup do zbycia sklasyfiko
wanych jako przeznaczone do sprze
daży niekwalifikujące się jako działal
ność zaniechana        

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ        

(Obciążenia lub (-) przychody podat
kowe związane z zyskiem lub stratą z ty
tułu działalności kontynuowanej)        

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ        

Zysk lub (-) strata z tytułu zdarzeń 
nadzwyczajnych po opodatkowaniu        

Zysk lub strata z tytułu zdarzeń nadzwy
czajnych przed opodatkowaniem        

(Obciążenie lub (-) przychody podatkowe 
związane z zyskami lub stratami z tytułu 
zdarzeń nadzwyczajnych)        

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK        

Odnoszące się do udziałowców mniejszościo
wych        

Odnoszące się do właścicieli jednostki domi
nującej        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Przychody odsetkowe     

(Koszty odsetek)     

(Przychody z tytułu dywidend)     

Przychody z tytułu opłat i prowizji     

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)     

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia 
z bilansu aktywów i zobowiązań fi
nansowych niewycenianych według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy*     

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych przezna
czonych do obrotu, netto*     

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych wycenia
nych według wartości godziwej przez 
wynik finansowy, netto*     

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
finansowych i zobowiązań finanso
wych nieprzeznaczonych do obrotu, 
netto     

Zyski lub (-) straty z tytułu rachunko
wości zabezpieczeń, netto     

Wynik z tytułu różnic kursowych – 
netto     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia 
z bilansu inwestycji w jednostkach za
leżnych, we wspólnych przedsięwzię
ciach i w jednostkach stowarzyszo
nych, netto     

Wynik z tytułu zaprzestania ujmowa
nia składników aktywów innych niż 
przeznaczone do sprzedaży – netto     

Pozostałe przychody operacyjne     

(Pozostałe koszty operacyjne)     

Całkowite przychody operacyjne, 
netto     

(Koszty działania banku)     

(Koszty pracownicze)     

(Pozostałe wydatki na działanie banku)     

(Amortyzacja)     

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)     

(Udzielone zobowiązania i gwarancje)     

(Pozostałe rezerwy)     

(Zwiększenia lub (-) zmniejszenia fun
duszu ogólnego ryzyka bankowego, 
netto)     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

(Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości aktywów finansowych nie
wycenianych według wartości godzi
wej przez wynik finansowy)     

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości inwestycji w jednost
kach zależnych, we wspólnych przed
sięwzięciach i w jednostkach stowa
rzyszonych)     

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)     

(Rzeczowych aktywów trwałych)     

(Nieruchomości inwestycyjnych)     

(Wartości firmy)     

(Wartości niematerialnych i prawnych [in
nych niż wartość firmy])     

(Pozostałych aktywów niefinansowych)     

Ujemna wartość firmy ujęta w zysku 
lub stracie     

Udział w zysku lub (-) stracie z inwes
tycji w jednostkach zależnych, we 
wspólnych przedsięwzięciach i w jed
nostkach stowarzyszonych     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Zysk lub (-) strata z tytułu aktywów 
trwałych i grup do zbycia sklasyfiko
wanych jako przeznaczone do sprze
daży niekwalifikujące się jako działal
ność zaniechana     

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ     

(Obciążenia lub (-) przychody podat
kowe związane z zyskiem lub stratą z ty
tułu działalności kontynuowanej)     

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ     

Zysk lub (-) strata z tytułu zdarzeń 
nadzwyczajnych po opodatkowaniu     

Zysk lub strata z tytułu zdarzeń nadzwy
czajnych przed opodatkowaniem     

(Obciążenie lub (-) przychody podatkowe 
związane z zyskami lub stratami z tytułu 
zdarzeń nadzwyczajnych)     

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK     

Odnoszące się do udziałowców mniejszościo
wych     

Odnoszące się do właścicieli jednostki domi
nującej      
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – NIE-FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wynik z tytułu odsetek        

Przychody odsetkowe        

(Koszty odsetek)        

(Przychody z tytułu dywidend)        

Przychody netto z tytułu opłat i pro
wizji        

Przychody z tytułu opłat i prowizji        

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)        

Wynik z operacji wymiany walutowej 
i różnic kursowych        

Pozostałe przychody operacyjne        

(Pozostałe koszty operacyjne)        

Całkowite przychody operacyjne, 
netto        

(Koszty działania banku)        

(Koszty pracownicze)        

(Pozostałe wydatki na działanie banku)        

(Amortyzacja)        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – NIE-FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)        

(Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości aktywów finansowych nie
wycenianych według wartości godzi
wej przez wynik finansowy)        

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)        

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ        

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ        

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK                
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – NIE-FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wynik z tytułu odsetek     

Przychody odsetkowe     

(Koszty odsetek)     

(Przychody z tytułu dywidend)     

Przychody netto z tytułu opłat i pro
wizji     

Przychody z tytułu opłat i prowizji     

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)     

Wynik z operacji wymiany walutowej 
i różnic kursowych     

Pozostałe przychody operacyjne     

(Pozostałe koszty operacyjne)     

Całkowite przychody operacyjne, 
netto     

(Koszty działania banku)     

(Koszty pracownicze)     

(Pozostałe wydatki na działanie banku)     

(Amortyzacja)     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – NIE-FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)     

(Odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości aktywów finansowych nie
wycenianych według wartości godzi
wej przez wynik finansowy)     

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)     

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ     

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ     

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK              
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – PEŁNA PRÓBA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wynik z tytułu odsetek*        

Przychody z tytułu dywidend*        

Przychody netto z tytułu opłat i pro
wizji*        

Wynik z operacji wymiany walutowej 
i różnic kursowych        

Pozostałe przychody operacyjne        

Całkowite przychody operacyjne, 
netto*        

(Koszty operacyjne ogółem)        

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ        

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK*              
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – PEŁNA PRÓBA  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wynik z tytułu odsetek*     

Przychody z tytułu dywidend*     

Przychody netto z tytułu opłat i pro
wizji*     

Wynik z operacji wymiany walutowej 
i różnic kursowych     

Pozostałe przychody operacyjne     

Całkowite przychody operacyjne, 
netto*     

(Koszty operacyjne ogółem)     

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ     

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK*            
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Tabela 1.C 

Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność 

Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Stopa zwrotu z kapitału (RoE) A. Duże B. Średnie C. Małe 

Liczba instytucji, w których RoE < 0        

Liczba instytucji, w których RoE 0–5 %        

Liczba instytucji, w których RoE 5–10 %        

Liczba instytucji, w których RoE 10–15 %        

Liczba instytucji, w których RoE 15–20 %        

Liczba instytucji, w których RoE > 20 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE < 0        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 0–5 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 5–10 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 10–15 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 15–20 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE >20 %        
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Skonsolidowane dane bankowe roczne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Stopa zwrotu z kapitału (RoE) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Liczba instytucji, w których RoE < 0     

Liczba instytucji, w których RoE 0–5 %     

Liczba instytucji, w których RoE 5–10 %     

Liczba instytucji, w których RoE 10–15 %     

Liczba instytucji, w których RoE 15–20 %     

Liczba instytucji, w których RoE > 20 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE < 0     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 0–5 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 5–10 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 10–15 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 15–20 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE >20 %      
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Stopa zwrotu z kapitału (RoE) A. Duże B. Średnie C. Małe 

Liczba instytucji, w których RoE < 0        

Liczba instytucji, w których RoE 0–5 %        

Liczba instytucji, w których RoE 5-10 %        

Liczba instytucji, w których RoE 10-15 %        

Liczba instytucji, w których RoE 15-20 %        

Liczba instytucji, w których RoE > 20 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE < 0        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 0–5 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 5-10 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 10-15 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 15-20 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE >20 %        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Stopa zwrotu z kapitału (RoE) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Liczba instytucji, w których RoE < 0     

Liczba instytucji, w których RoE 0–5 %     

Liczba instytucji, w których RoE 5-10 %     

Liczba instytucji, w których RoE 10-15 %     

Liczba instytucji, w których RoE 15-20 %     

Liczba instytucji, w których RoE > 20 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE < 0     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 0–5 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 5-10 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 10-15 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 15-20 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE >20 %      

31.1.2017 
L 26/57 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – NIE-FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Stopa zwrotu z kapitału (RoE) A. Duże B. Średnie C. Małe 

Liczba instytucji, w których RoE < 0        

Liczba instytucji, w których RoE 0-5 %        

Liczba instytucji, w których RoE 5-10 %        

Liczba instytucji, w których RoE 10-15 %        

Liczba instytucji, w których RoE 15-20 %        

Liczba instytucji, w których RoE > 20 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE < 0        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 0–5 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 5-10 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 10-15 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 15-20 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE >20 %        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – NIE-FINREP  

Kategorie SSM 

Stopa zwrotu z kapitału (RoE) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Liczba instytucji, w których RoE < 0     

Liczba instytucji, w których RoE 0-5 %     

Liczba instytucji, w których RoE 5-10 %     

Liczba instytucji, w których RoE 10-15 %     

Liczba instytucji, w których RoE 15-20 %     

Liczba instytucji, w których RoE > 20 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE < 0     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 0–5 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 5-10 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 10-15 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 15-20 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE >20 %      

31.1.2017 
L 26/59 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – PEŁNA PRÓBA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Stopa zwrotu z kapitału (RoE) A. Duże B. Średnie C. Małe 

Liczba instytucji, w których RoE < 0        

Liczba instytucji, w których RoE 0-5 %        

Liczba instytucji, w których RoE 5-10 %        

Liczba instytucji, w których RoE 10-15 %        

Liczba instytucji, w których RoE 15-20 %        

Liczba instytucji, w których RoE > 20 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE < 0        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 0–5 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 5-10 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 10-15 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 15-20 %        

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE >20 %        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Rentowność i efektywność – PEŁNA PRÓBA  

Kategorie SSM 

Stopa zwrotu z kapitału (RoE) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Liczba instytucji, w których RoE < 0     

Liczba instytucji, w których RoE 0-5 %     

Liczba instytucji, w których RoE 5-10 %     

Liczba instytucji, w których RoE 10-15 %     

Liczba instytucji, w których RoE 15-20 %     

Liczba instytucji, w których RoE > 20 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE < 0     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 0–5 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 5-10 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 10-15 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE 15-20 %     

% aktywów bankowych ogółem instytucji, 
w których RoE >20 %      
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Tabela 1.D 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kasa, operacje w bankach centralnych 
i inne depozyty płatne na żądanie*        

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu*        

Instrumenty pochodne        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Aktywa finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Aktywa finansowe dostępne do sprze
daży        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty, pożyczki i inne należności        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Inwestycje utrzymywane do terminu 
wymagalności        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące        

Różnice z zabezpieczenia wartości go
dziwej przed ryzykiem stopy procen
towej przypadające na pozycje zabez
pieczane        

Inwestycje w jednostkach stowarzy
szonych, zależnych i wspólnych przed
sięwzięciach        

Aktywa trwałe        

Wartości niematerialne i prawne        

Aktywa z tytułu podatku        

Bieżące aktywa z tytułu podatku        

Odroczone aktywa z tytułu podatku        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Pozostałe aktywa        

Aktywa trwałe i grupy aktywów za
klasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży        

AKTYWA OGÓŁEM*                  
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kasa, operacje w bankach centralnych 
i inne depozyty płatne na żądanie*     

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu*     

Instrumenty pochodne     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Aktywa finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Aktywa finansowe dostępne do sprze
daży     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

31.1.2017 
L 26/65 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty, pożyczki i inne należności     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Inwestycje utrzymywane do terminu 
wymagalności     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące     

Różnice z zabezpieczenia wartości go
dziwej przed ryzykiem stopy procen
towej przypadające na pozycje zabez
pieczane     

Inwestycje w jednostkach stowarzy
szonych, zależnych i wspólnych przed
sięwzięciach     

Aktywa trwałe     

Wartości niematerialne i prawne     

Aktywa z tytułu podatku     

Bieżące aktywa z tytułu podatku     

Odroczone aktywa z tytułu podatku     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Pozostałe aktywa     

Aktywa trwałe i grupy aktywów za
klasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży     

AKTYWA OGÓŁEM*                
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pasywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu        

Instrumenty pochodne        

Krótkie pozycje        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych        

Pozostałe zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu        

Zobowiązania finansowe wyceniane 
według wartości godziwej przez wy
nik finansowy        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych        

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane 
według wartości godziwej przez wynik finan
sowy        

Zobowiązania finansowe wyceniane 
metodą zamortyzowanego kosztu        

Depozyt        

Emisja dłużnych papierów wartościowych        

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane 
metodą zamortyzowanego kosztu        

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pasywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Różnice z zabezpieczenia wartości go
dziwej przed ryzykiem stopy procen
towej przypadające na pozycje zabez
pieczane        

Rezerwy        

Zobowiązania podatkowe        

Bieżące zobowiązania podatkowe        

Odroczone zobowiązania podatkowe        

Pozostałe pasywa        

Zobowiązania z tytułu instrumentów 
kapitałowych płatnych na żądanie (np. 
udziały w spółdzielni)        

Zobowiązania związane z grupą akty
wów zaklasyfikowanych jako przezna
czone do sprzedaży        

PASYWA OGÓŁEM*               
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Kategorie SSM 

Pasywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu     

Instrumenty pochodne     

Krótkie pozycje     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Pozostałe zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu     

Zobowiązania finansowe wyceniane 
według wartości godziwej przez wy
nik finansowy     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane 
według wartości godziwej przez wynik finan
sowy     

Zobowiązania finansowe wyceniane 
metodą zamortyzowanego kosztu     

Depozyt     

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane 
metodą zamortyzowanego kosztu     

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące     
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Kategorie SSM 

Pasywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Różnice z zabezpieczenia wartości go
dziwej przed ryzykiem stopy procen
towej przypadające na pozycje zabez
pieczane     

Rezerwy     

Zobowiązania podatkowe     

Bieżące zobowiązania podatkowe     

Odroczone zobowiązania podatkowe     

Pozostałe pasywa     

Zobowiązania z tytułu instrumentów 
kapitałowych płatnych na żądanie (np. 
udziały w spółdzielni)     

Zobowiązania związane z grupą akty
wów zaklasyfikowanych jako przezna
czone do sprzedaży     

PASYWA OGÓŁEM*             
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kapitały i kapitały mniejszości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kapitał        

Premia emisyjna        

Wyemitowane instrumenty udziałowe 
inne niż kapitał        

Inne instrumenty kapitałowe        

Inne skumulowane całkowite dochody        

Zyski zatrzymane        

Kapitał z aktualizacji wyceny        

Pozostałe kapitały rezerwowe        

(Akcje własne)        

Zysk lub strata możliwe do przypisa
nia właścicielom jednostki dominują
cej        

(Dywidendy zaliczkowe)        

Udziały mniejszości        

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM        

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM        
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Kategorie SSM 

Kapitały i kapitały mniejszości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kapitał     

Premia emisyjna     

Wyemitowane instrumenty udziałowe 
inne niż kapitał     

Inne instrumenty kapitałowe     

Inne skumulowane całkowite dochody     

Zyski zatrzymane     

Kapitał z aktualizacji wyceny     

Pozostałe kapitały rezerwowe     

(Akcje własne)     

Zysk lub strata możliwe do przypisa
nia właścicielom jednostki dominują
cej     

(Dywidendy zaliczkowe)     

Udziały mniejszości     

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM     

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Zobowiązania kredytowe, gwarancyjne 

i inne zobowiązania A. Duże B. Średnie C. Małe 

Udzielone        

Zobowiązania do udzielenia pożyczki        

Gwarancje finansowe        

Inne zobowiązania        

Otrzymane        

Zobowiązania do udzielenia pożyczki        

Gwarancje finansowe        

Inne zobowiązania               
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Kategorie SSM 

Zobowiązania kredytowe, gwarancyjne 
i inne zobowiązania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Udzielone     

Zobowiązania do udzielenia pożyczki     

Gwarancje finansowe     

Inne zobowiązania     

Otrzymane     

Zobowiązania do udzielenia pożyczki     

Gwarancje finansowe     

Inne zobowiązania             
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kasa, operacje w bankach centralnych 
i inne depozyty płatne na żądanie*        

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu*        

Instrumenty pochodne        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Aktywa finansowe niebędące instru
mentami pochodnymi nieprzezna
czone do obrotu, wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Aktywa finansowe niebędące instru
mentami pochodnymi, nieprzezna
czone do obrotu, wyceniane według 
wartości godziwej ustalanej metodą 
praw własności        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki        

Instrumenty dłużne nieprzeznaczone 
do obrotu wyceniane metodą ceny na
bycia        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Inne aktywa finansowe niebędące in
strumentami pochodnymi, nieprzezna
czone do obrotu        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące        

Różnice z zabezpieczenia wartości go
dziwej przed ryzykiem stopy procen
towej przypadające na pozycje zabez
pieczane        

Inwestycje w jednostkach stowarzy
szonych, zależnych i wspólnych przed
sięwzięciach        

Aktywa trwałe        

Wartości niematerialne i prawne        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa z tytułu podatku        

Bieżące aktywa z tytułu podatku        

Odroczone aktywa z tytułu podatku        

Pozostałe aktywa        

Aktywa trwałe i grupy aktywów za
klasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży        

AKTYWA OGÓŁEM*                 
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kasa, operacje w bankach centralnych 
i inne depozyty płatne na żądanie*     

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu*     

Instrumenty pochodne     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Aktywa finansowe niebędące instru
mentami pochodnymi nieprzezna
czone do obrotu, wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Aktywa finansowe niebędące instru
mentami pochodnymi, nieprzezna
czone do obrotu, wyceniane według 
wartości godziwej ustalanej metodą 
praw własności     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki     

Instrumenty dłużne nieprzeznaczone 
do obrotu wyceniane metodą ceny na
bycia     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Inne aktywa finansowe niebędące in
strumentami pochodnymi, nieprzezna
czone do obrotu     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące     

Różnice z zabezpieczenia wartości go
dziwej przed ryzykiem stopy procen
towej przypadające na pozycje zabez
pieczane     

Inwestycje w jednostkach stowarzy
szonych, zależnych i wspólnych przed
sięwzięciach     

Aktywa trwałe     

Wartości niematerialne i prawne     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa z tytułu podatku     

Bieżące aktywa z tytułu podatku     

Odroczone aktywa z tytułu podatku     

Pozostałe aktywa     

Aktywa trwałe i grupy aktywów za
klasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży     

AKTYWA OGÓŁEM*               

31.1.2017 
L 26/81 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pasywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu        

Instrumenty pochodne        

Krótkie pozycje        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych        

Pozostałe zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu        

Zobowiązania finansowe niebędące in
strumentami pochodnymi, nieprzezna
czone do obrotu, wyceniane metodą 
ceny nabycia        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych        

Inne zobowiązania finansowe        

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące        

Różnice z zabezpieczenia wartości go
dziwej przed ryzykiem stopy procen
towej przypadające na pozycje zabez
pieczane        

Rezerwy        

31.1.2017 
L 26/82 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pasywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Zobowiązania podatkowe        

Bieżące zobowiązania podatkowe        

Odroczone zobowiązania podatkowe        

Pozostałe pasywa        

Zobowiązania z tytułu instrumentów 
kapitałowych płatnych na żądanie (np. 
udziały w spółdzielni)        

Zobowiązania związane z grupą akty
wów zaklasyfikowanych jako przezna
czone do sprzedaży        

PASYWA OGÓŁEM*                 

31.1.2017 
L 26/83 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Pasywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu     

Instrumenty pochodne     

Krótkie pozycje     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Pozostałe zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu     

Zobowiązania finansowe niebędące in
strumentami pochodnymi, nieprzezna
czone do obrotu, wyceniane metodą 
ceny nabycia     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Inne zobowiązania finansowe     

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące     

Różnice z zabezpieczenia wartości go
dziwej przed ryzykiem stopy procen
towej przypadające na pozycje zabez
pieczane     

Rezerwy     

31.1.2017 
L 26/84 

D
ziennik U

rzędow
y U
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PL    



Kategorie SSM 

Pasywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Zobowiązania podatkowe     

Bieżące zobowiązania podatkowe     

Odroczone zobowiązania podatkowe     

Pozostałe pasywa     

Zobowiązania z tytułu instrumentów 
kapitałowych płatnych na żądanie (np. 
udziały w spółdzielni)     

Zobowiązania związane z grupą akty
wów zaklasyfikowanych jako przezna
czone do sprzedaży     

PASYWA OGÓŁEM*               

31.1.2017 
L 26/85 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kapitały i kapitały mniejszości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kapitał        

Premia emisyjna        

Wyemitowane instrumenty udziałowe 
inne niż kapitał        

Inne instrumenty kapitałowe        

Inne skumulowane całkowite dochody        

Zyski zatrzymane        

Kapitał z aktualizacji wyceny        

Kapitały rezerwowe odzwierciedlające 
wartość godziwą        

Pozostałe kapitały rezerwowe        

Różnice z pierwszej konsolidacji        

(Akcje własne)        

Zysk lub strata możliwe do przypisa
nia właścicielom jednostki dominują
cej        

(Dywidendy zaliczkowe)        

Udziały mniejszości        

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM        

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM        

31.1.2017 
L 26/86 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
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Kategorie SSM 

Kapitały i kapitały mniejszości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kapitał     

Premia emisyjna     

Wyemitowane instrumenty udziałowe 
inne niż kapitał     

Inne instrumenty kapitałowe     

Inne skumulowane całkowite dochody     

Zyski zatrzymane     

Kapitał z aktualizacji wyceny     

Kapitały rezerwowe odzwierciedlające 
wartość godziwą     

Pozostałe kapitały rezerwowe     

Różnice z pierwszej konsolidacji     

(Akcje własne)     

Zysk lub strata możliwe do przypisa
nia właścicielom jednostki dominują
cej     

(Dywidendy zaliczkowe)     

Udziały mniejszości     

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM     

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM      

31.1.2017 
L 26/87 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Zobowiązania kredytowe, gwarancyjne 

i inne zobowiązania A. Duże B. Średnie C. Małe 

Udzielone        

Zobowiązania do udzielenia pożyczki        

Gwarancje finansowe        

Inne zobowiązania        

Otrzymane        

Zobowiązania do udzielenia pożyczki        

Gwarancje finansowe        

Inne zobowiązania         

Kategorie SSM 

Zobowiązania kredytowe, gwarancyjne 
i inne zobowiązania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Udzielone     

Zobowiązania do udzielenia pożyczki     

Gwarancje finansowe     

Inne zobowiązania     

Otrzymane     

Zobowiązania do udzielenia pożyczki     

Gwarancje finansowe     

Inne zobowiązania      

31.1.2017 
L 26/88 

D
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rzędow
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – nie-FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kasa, środki w bankach centralnych        

Kredyty i pożyczki        

Dłużne papiery wartościowe        

Instrumenty kapitałowe        

Pozostałe aktywa        

AKTYWA OGÓŁEM        

Pozycje uzupełniające        

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu        

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, za
leżnych i wspólnych przedsięwzięciach               

31.1.2017 
L 26/89 

D
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – nie-FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kasa, środki w bankach centralnych     

Kredyty i pożyczki     

Dłużne papiery wartościowe     

Instrumenty kapitałowe     

Pozostałe aktywa     

AKTYWA OGÓŁEM     

Pozycje uzupełniające     

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu     

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, za
leżnych i wspólnych przedsięwzięciach             

31.1.2017 
L 26/90 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pasywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych        

Rezerwy        

Pozostałe pasywa        

PASYWA OGÓŁEM         

Kategorie SSM 

Pasywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych     

Rezerwy     

Pozostałe pasywa     

PASYWA OGÓŁEM        

31.1.2017 
L 26/91 

D
ziennik U

rzędow
y U
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kapitały i kapitały mniejszości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kapitał        

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM        

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM         

Kategorie SSM 

Kapitały i kapitały mniejszości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kapitał     

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM     

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM        

31.1.2017 
L 26/92 
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – PEŁNA PRÓBA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kasa, środki w bankach centralnych        

Kredyty i pożyczki*        

Dłużne papiery wartościowe*        

Instrumenty kapitałowe*        

Pozostałe aktywa        

AKTYWA OGÓŁEM*        

Pozycje uzupełniające        

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu        

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, za
leżnych i wspólnych przedsięwzięciach                

31.1.2017 
L 26/93 

D
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rzędow
y U
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – PEŁNA PRÓBA  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kasa, środki w bankach centralnych     

Kredyty i pożyczki*     

Dłużne papiery wartościowe*     

Instrumenty kapitałowe*     

Pozostałe aktywa     

AKTYWA OGÓŁEM*     

Pozycje uzupełniające     

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu     

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, za
leżnych i wspólnych przedsięwzięciach              

31.1.2017 
L 26/94 

D
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PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pasywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych        

Rezerwy        

Pozostałe pasywa        

PASYWA OGÓŁEM*         

Kategorie SSM 

Pasywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych     

Rezerwy     

Pozostałe pasywa     

PASYWA OGÓŁEM*        

31.1.2017 
L 26/95 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kapitały i kapitały mniejszości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kapitał        

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM*        

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM         

Kategorie SSM 

Kapitały i kapitały mniejszości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kapitał     

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM*     

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM        

31.1.2017 
L 26/96 
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Tabela 1.E 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Instrumenty kapitałowe        

w tym: instytucje kredytowe        

w tym: inne instytucje finansowe        

w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe        

31.1.2017 
L 26/97 
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Instrumenty kapitałowe     

w tym: instytucje kredytowe     

w tym: inne instytucje finansowe     

w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pozycje uzupełniające A. Duże B. Średnie C. Małe 

Podporządkowane zobowiązania fi
nansowe        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych         

Kategorie SSM 

Pozycje uzupełniające 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Podporządkowane zobowiązania fi
nansowe     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Instrumenty kapitałowe        

w tym: instytucje kredytowe        

w tym: inne instytucje finansowe        

w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Instrumenty kapitałowe     

w tym: instytucje kredytowe     

w tym: inne instytucje finansowe     

w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pozycje uzupełniające A. Duże B. Średnie C. Małe 

Podporządkowane zobowiązania fi
nansowe        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych         

Kategorie SSM 

Pozycje uzupełniające 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Podporządkowane zobowiązania fi
nansowe     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – nie-FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Banki centralne        

Instytucje kredytowe        

Inne        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – nie-FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Banki centralne     

Instytucje kredytowe     

Inne        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – PEŁNA PRÓBA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Banki centralne        

Instytucje kredytowe        

Inne        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Bilans – PEŁNA PRÓBA  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Banki centralne     

Instytucje kredytowe     

Inne        
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Tabela 1.F 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Jakość aktywów 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Jakość aktywów – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Ekspozycje wstrzymane A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe – Wartość 
bilansowa brutto ekspozycji objętych 
środkami wstrzymującymi        

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji niezagrożonych 
objętych środkami wstrzymującymi        

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji niezagrożonych 
objętych środkami wstrzymującymi, w tym 
w okresie warunkowym        

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji zagrożonych obję
tych środkami wstrzymującymi        

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji zagrożonych ob
jętych środkami wstrzymującymi, w tym 
w okresie warunkowym        

Dłużne papiery wartościowe – Skumulo
wana utrata wartości, skumulowane 
zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka 
kredytowego i rezerw – ekspozycje nieza
grożone objęte środkami wstrzymującymi        

Dłużne papiery wartościowe – Skumulo
wana utrata wartości, skumulowane 
zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka 
kredytowego i rezerw – ekspozycje zagro
żone objęte środkami wstrzymującymi        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Jakość aktywów – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Ekspozycje wstrzymane A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji objętych środkami 
wstrzymującymi        

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji niezagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi        

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji niezagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi, w tym w okresie 
warunkowym        

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji zagrożonych objętych środ
kami wstrzymującymi        

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji zagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi, w tym w okresie 
warunkowym        

Kredyty i pożyczki – Skumulowana utrata 
wartości, skumulowane zmiany wartości 
godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i re
zerw – ekspozycje niezagrożone objęte 
środkami wstrzymującymi        

Kredyty i pożyczki – Skumulowana utrata 
wartości, skumulowane zmiany wartości 
godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i re
zerw – ekspozycje zagrożone objęte środ
kami wstrzymującymi        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Jakość aktywów – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Kategorie SSM 

Ekspozycje wstrzymane 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe – Wartość 
bilansowa brutto ekspozycji objętych 
środkami wstrzymującymi     

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji niezagrożonych 
objętych środkami wstrzymującymi     

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji niezagrożonych 
objętych środkami wstrzymującymi, w tym 
w okresie warunkowym     

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji zagrożonych obję
tych środkami wstrzymującymi     

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji zagrożonych ob
jętych środkami wstrzymującymi, w tym 
w okresie warunkowym     

Dłużne papiery wartościowe – Skumulo
wana utrata wartości, skumulowane 
zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka 
kredytowego i rezerw – ekspozycje nieza
grożone objęte środkami wstrzymującymi     

Dłużne papiery wartościowe – Skumulo
wana utrata wartości, skumulowane 
zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka 
kredytowego i rezerw – ekspozycje zagro
żone objęte środkami wstrzymującymi     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Jakość aktywów – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Kategorie SSM 

Ekspozycje wstrzymane 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji objętych środkami 
wstrzymującymi     

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji niezagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi     

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji niezagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi, w tym w okresie 
warunkowym     

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji zagrożonych objętych środ
kami wstrzymującymi     

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji zagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi, w tym w okresie 
warunkowym     

Kredyty i pożyczki – Skumulowana utrata 
wartości, skumulowane zmiany wartości 
godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i re
zerw – ekspozycje niezagrożone objęte 
środkami wstrzymującymi     

Kredyty i pożyczki – Skumulowana utrata 
wartości, skumulowane zmiany wartości 
godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i re
zerw – ekspozycje zagrożone objęte środ
kami wstrzymującymi      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita wartość bilansowa ekspozycji A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe*        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki*        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe           
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Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe*     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki*     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe         
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 

niezagrożonych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe           
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Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
niezagrożonych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe         

31.1.2017 
L 26/112 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
niezagrożonych – Niezaległe lub zaległe 

<= 30 dni 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe           

31.1.2017 
L 26/113 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
niezagrożonych – Niezaległe lub zaległe 

<= 30 dni 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe         

31.1.2017 
L 26/114 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
niezagrożonych – Zaległe > 30 dni <= 60 

dni 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe           

31.1.2017 
L 26/115 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
niezagrożonych – Zaległe > 30 dni <= 60 

dni 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe         

31.1.2017 
L 26/116 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
niezagrożonych – Zaległe > 60 dni <= 90 

dni 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe           

31.1.2017 
L 26/117 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
niezagrożonych – Zaległe > 60 dni <= 90 

dni 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe         

31.1.2017 
L 26/118 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 

zagrożonych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe*        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki*        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe           

31.1.2017 
L 26/119 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
zagrożonych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe*     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki*     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe         

31.1.2017 
L 26/120 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
zagrożonych – Prawdopodobieństwo 

zagrożenia spłaty, nie zaległe lub zaległe < 
= 90 dni 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe           

31.1.2017 
L 26/121 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
zagrożonych – Prawdopodobieństwo 

zagrożenia spłaty, nie zaległe lub zaległe < 
= 90 dni 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe         

31.1.2017 
L 26/122 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
zagrożonych – Zaległe > 90 dni <= 180 

dni 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe           

31.1.2017 
L 26/123 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
zagrożonych – Zaległe > 90 dni <= 180 

dni 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe         

31.1.2017 
L 26/124 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 

zagrożonych – Zaległe > 180 dni <= 1 rok A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe           

31.1.2017 
L 26/125 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
zagrożonych – Zaległe > 180 dni <= 1 rok 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe         

31.1.2017 
L 26/126 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 

zagrożonych – Zaległe > 1 rok A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe           

31.1.2017 
L 26/127 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
zagrożonych – Zaległe > 1 rok 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe         

31.1.2017 
L 26/128 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
zagrożonych – W tym: zagrożone niewy

konaniem zobowiązania 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe           

31.1.2017 
L 26/129 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
zagrożonych – W tym: zagrożone niewy

konaniem zobowiązania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe         

31.1.2017 
L 26/130 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 

ryzyka kredytowego i rezerw 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe*        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki*        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe           

31.1.2017 
L 26/131 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 

ryzyka kredytowego i rezerw 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe*     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki*     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe         

31.1.2017 
L 26/132 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw na ekspo

zycje niezagrożone 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe           

31.1.2017 
L 26/133 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw na ekspo

zycje niezagrożone 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe         

31.1.2017 
L 26/134 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw na ekspo

zycje zagrożone 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe*        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki*        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe           

31.1.2017 
L 26/135 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw na ekspo

zycje zagrożone 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe*     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki*     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe         

31.1.2017 
L 26/136 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Zabezpieczenia otrzymane w związku 

z ekspozycjami zagrożonymi A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe           

31.1.2017 
L 26/137 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Zabezpieczenia otrzymane w związku 
z ekspozycjami zagrożonymi 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe         

31.1.2017 
L 26/138 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Gwarancje finansowe otrzymane 

w związku z ekspozycjami zagrożonymi A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe           

31.1.2017 
L 26/139 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Gwarancje finansowe otrzymane 
w związku z ekspozycjami zagrożonymi 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe         

31.1.2017 
L 26/140 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Jakość aktywów – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Całkowita wartość bilansowa 

aktywów, które utraciły wartość 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty, pożyczki i inne należności         

Dłużne papiery wartościowe         

Kredyty i pożyczki        

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności         

Dłużne papiery wartościowe         

Kredyty i pożyczki        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Jakość aktywów – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Całkowita wartość bilansowa 

aktywów, które utraciły wartość 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty, pożyczki i inne należności      

Dłużne papiery wartościowe      

Kredyty i pożyczki     

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności      

Dłużne papiery wartościowe      

Kredyty i pożyczki        

31.1.2017 
L 26/141 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy aktualizujące z tytułu 

indywidualnie ocenianych aktywów finan
sowych 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty, pożyczki i inne należności         

Dłużne papiery wartościowe         

Kredyty i pożyczki        

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności         

Dłużne papiery wartościowe         

Kredyty i pożyczki         

Kategorie SSM 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy aktualizujące z tytułu 

indywidualnie ocenianych aktywów finan
sowych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty, pożyczki i inne należności      

Dłużne papiery wartościowe      

Kredyty i pożyczki     

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności      

Dłużne papiery wartościowe      

Kredyty i pożyczki        

31.1.2017 
L 26/142 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy aktualizujące z tytułu 
zbiorowo ocenianych aktywów finanso

wych 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty, pożyczki i inne należności         

Dłużne papiery wartościowe         

Kredyty i pożyczki        

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności         

Dłużne papiery wartościowe         

Kredyty i pożyczki         

Kategorie SSM 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy aktualizujące z tytułu 
zbiorowo ocenianych aktywów finanso

wych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty, pożyczki i inne należności      

Dłużne papiery wartościowe      

Kredyty i pożyczki     

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności      

Dłużne papiery wartościowe      

Kredyty i pożyczki        

31.1.2017 
L 26/143 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy z tytułu poniesionych, 

ale niewykazywanych strat 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty, pożyczki i inne należności         

Dłużne papiery wartościowe         

Kredyty i pożyczki        

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności         

Dłużne papiery wartościowe         

Kredyty i pożyczki         

Kategorie SSM 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy z tytułu poniesionych, 

ale niewykazywanych strat 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty, pożyczki i inne należności      

Dłużne papiery wartościowe      

Kredyty i pożyczki     

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności      

Dłużne papiery wartościowe      

Kredyty i pożyczki        

31.1.2017 
L 26/144 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Jakość aktywów – Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Instrumenty dłużne nieprzezna
czone do obrotu wyceniane metodą ceny 

nabycia 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Całkowita wartość bilansowa aktywów, 
które utraciły wartość         

Instrumenty dłużnych papierów wartościo
wych         

Kredyty i pożyczki        

Odpisy aktualizujące z tytułu indywidual
nie ocenianych aktywów finansowych         

Instrumenty dłużnych papierów wartościo
wych         

Kredyty i pożyczki        

Odpisy aktualizujące z tytułu zbiorowo 
ocenianych aktywów finansowych         

Instrumenty dłużnych papierów wartościo
wych         

Kredyty i pożyczki               

31.1.2017 
L 26/145 

D
ziennik U
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Jakość aktywów – Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Instrumenty dłużne nieprzezna
czone do obrotu wyceniane metodą ceny 

nabycia 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Całkowita wartość bilansowa aktywów, 
które utraciły wartość      

Instrumenty dłużnych papierów wartościo
wych      

Kredyty i pożyczki     

Odpisy aktualizujące z tytułu indywidual
nie ocenianych aktywów finansowych      

Instrumenty dłużnych papierów wartościo
wych      

Kredyty i pożyczki     

Odpisy aktualizujące z tytułu zbiorowo 
ocenianych aktywów finansowych      

Instrumenty dłużnych papierów wartościo
wych      

Kredyty i pożyczki             

31.1.2017 
L 26/146 

D
ziennik U

rzędow
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nii Europejskiej 
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Jakość aktywów – nie-FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Ekspozycje zagrożone A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wartość bilansowa brutto*         

Ekspozycje niezagrożone         

Ekspozycje zagrożone*         

Ekspozycje wstrzymane        

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw*        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Jakość aktywów – nie-FINREP  

Kategorie SSM 

Ekspozycje zagrożone 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wartość bilansowa brutto*      

Ekspozycje niezagrożone      

Ekspozycje zagrożone*      

Ekspozycje wstrzymane     

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw*        
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Tabela 1.G 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Koncentracja 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita pierwotna wartość ekspozycji A. Duże B. Średnie C. Małe 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

31.1.2017 
L 26/148 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita pierwotna wartość ekspozycji A. Duże B. Średnie C. Małe 

LU        

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stany Zjednoczone)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazylia)        

CN (Chiny)        

JP (Japonia)        

CH (Szwajcaria)        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita pierwotna wartość ekspozycji A. Duże B. Średnie C. Małe 

MX (Meksyk)        

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turcja)        

RU (Federacja Rosyjska)        

KY (Kajmany)        

IN (Indie)        

KR (Korea Południowa)        

ZA (Republika Południowej Afryki)        

CA (Kanada)        

Pozycje uzupełniające        

Zagraniczna ekspozycja pierwotna        

Całkowita pierwotna wartość ekspo
zycji             
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Kategorie SSM 

Całkowita pierwotna wartość ekspozycji 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Kategorie SSM 

Całkowita pierwotna wartość ekspozycji 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

LU     

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stany Zjednoczone)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazylia)     

CN (Chiny)     

JP (Japonia)     

CH (Szwajcaria)     

31.1.2017 
L 26/152 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Kategorie SSM 

Całkowita pierwotna wartość ekspozycji 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

MX (Meksyk)     

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turcja)     

RU (Federacja Rosyjska)     

KY (Kajmany)     

IN (Indie)     

KR (Korea Południowa)     

ZA (Republika Południowej Afryki)     

CA (Kanada)     

Pozycje uzupełniające     

Zagraniczna ekspozycja pierwotna     

Całkowita pierwotna wartość ekspo
zycji           
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowite ekspozycje, których dotyczy 

niewykonanie zobowiązania A. Duże B. Średnie C. Małe 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowite ekspozycje, których dotyczy 

niewykonanie zobowiązania A. Duże B. Średnie C. Małe 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stany Zjednoczone)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazylia)        

CN (Chiny)        

JP (Japonia)        

CH (Szwajcaria)        

MX (Meksyk)        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowite ekspozycje, których dotyczy 

niewykonanie zobowiązania A. Duże B. Średnie C. Małe 

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turcja)        

RU (Federacja Rosyjska)        

KY (Kajmany)        

IN (Indie)        

KR (Korea Południowa)        

ZA (Republika Południowej Afryki)        

CA (Kanada)                   
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Kategorie SSM 

Całkowite ekspozycje, których dotyczy 
niewykonanie zobowiązania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Kategorie SSM 

Całkowite ekspozycje, których dotyczy 
niewykonanie zobowiązania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stany Zjednoczone)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazylia)     

CN (Chiny)     

JP (Japonia)     

CH (Szwajcaria)     

MX (Meksyk)     
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Kategorie SSM 

Całkowite ekspozycje, których dotyczy 
niewykonanie zobowiązania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turcja)     

RU (Federacja Rosyjska)     

KY (Kajmany)     

IN (Indie)     

KR (Korea Południowa)     

ZA (Republika Południowej Afryki)     

CA (Kanada)                 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita wartość ekspozycji A. Duże B. Średnie C. Małe 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita wartość ekspozycji A. Duże B. Średnie C. Małe 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stany Zjednoczone)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazylia)        

CN (Chiny)        

JP (Japonia)        

CH (Szwajcaria)        

MX (Meksyk)        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita wartość ekspozycji A. Duże B. Średnie C. Małe 

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turcja)        

RU (Federacja Rosyjska)        

KY (Kajmany)        

IN (Indie)        

KR (Korea Południowa)        

ZA (Republika Południowej Afryki)        

CA (Kanada)                   
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Kategorie SSM 

Całkowita wartość ekspozycji 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Kategorie SSM 

Całkowita wartość ekspozycji 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stany Zjednoczone)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazylia)     

CN (Chiny)     

JP (Japonia)     

CH (Szwajcaria)     

MX (Meksyk)     
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Kategorie SSM 

Całkowita wartość ekspozycji 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turcja)     

RU (Federacja Rosyjska)     

KY (Kajmany)     

IN (Indie)     

KR (Korea Południowa)     

ZA (Republika Południowej Afryki)     

CA (Kanada)                 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje ogółem zabezpieczone nieru

chomościami mieszkalnymi A. Duże B. Średnie C. Małe 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje ogółem zabezpieczone nieru

chomościami mieszkalnymi A. Duże B. Średnie C. Małe 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

Kraje spoza UE                 
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Kategorie SSM 

Ekspozycje ogółem zabezpieczone nieru
chomościami mieszkalnymi 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Kategorie SSM 

Ekspozycje ogółem zabezpieczone nieru
chomościami mieszkalnymi 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

Kraje spoza UE               
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje ogółem zabezpieczone nieru

chomościami komercyjnymi A. Duże B. Średnie C. Małe 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje ogółem zabezpieczone nieru

chomościami komercyjnymi A. Duże B. Średnie C. Małe 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

Kraje spoza UE                   
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Kategorie SSM 

Ekspozycje ogółem zabezpieczone nieru
chomościami komercyjnymi 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Kategorie SSM 

Ekspozycje ogółem zabezpieczone nieru
chomościami komercyjnymi 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

Kraje spoza UE                 
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Działalność krajowa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki        

Dłużne papiery wartościowe        

Aktywa ogółem        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych        

Pasywa ogółem        

Przychody odsetkowe        

(Koszty odsetek)        

Całkowite przychody operacyjne, netto        

Zysk lub strata za dany rok                
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Kategorie SSM 

Działalność krajowa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki     

Dłużne papiery wartościowe     

Aktywa ogółem     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Pasywa ogółem     

Przychody odsetkowe     

(Koszty odsetek)     

Całkowite przychody operacyjne, netto     

Zysk lub strata za dany rok              
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Działalność krajowa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki        

Dłużne papiery wartościowe        

Aktywa ogółem        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych        

Pasywa ogółem        

Przychody odsetkowe        

(Koszty odsetek)        

Całkowite przychody operacyjne, netto        

Zysk lub strata za dany rok                

31.1.2017 
L 26/176 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Działalność krajowa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki     

Dłużne papiery wartościowe     

Aktywa ogółem     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Pasywa ogółem     

Przychody odsetkowe     

(Koszty odsetek)     

Całkowite przychody operacyjne, netto     

Zysk lub strata za dany rok              
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA PARTNERÓW OPERACJI  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Duże ekspozycje (ogółem) A. Duże B. Średnie C. Małe 

Duże ekspozycje (ogółem)        

Duże ekspozycje – Ponad 10 % kapitału 
lub 300 mln euro.        

Duże ekspozycje – Instytucje        

Duże ekspozycje – Nieregulowane pod
mioty finansowe        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA PARTNERÓW OPERACJI  

Kategorie SSM 

Duże ekspozycje (ogółem) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Duże ekspozycje (ogółem)     

Duże ekspozycje – Ponad 10 % kapitału 
lub 300 mln euro.     

Duże ekspozycje – Instytucje     

Duże ekspozycje – Nieregulowane pod
mioty finansowe        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA PARTNERÓW OPERACJI – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje w stosunku do banków 

centralnych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]        

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych        

Leasing finansowy        

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu        

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe        

Zaliczki niebędące kredytami        

KREDYTY I POŻYCZKI                  
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA PARTNERÓW OPERACJI – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Kategorie SSM 

Ekspozycje w stosunku do banków 
centralnych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]     

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych     

Leasing finansowy     

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu     

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe     

Zaliczki niebędące kredytami     

KREDYTY I POŻYCZKI                
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje w stosunku do instytucji 

rządowych i samorządowych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]        

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych        

Należności handlowe        

Leasing finansowy        

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu        

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe        

Zaliczki niebędące kredytami        

KREDYTY I POŻYCZKI        

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]        

w tym: inne kredyty zabezpieczone                
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Kategorie SSM 

Ekspozycje w stosunku do instytucji 
rządowych i samorządowych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]     

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych     

Należności handlowe     

Leasing finansowy     

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu     

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe     

Zaliczki niebędące kredytami     

KREDYTY I POŻYCZKI     

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]     

w tym: inne kredyty zabezpieczone              
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Ekspozycje wobec instytucji kredytowych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]        

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych        

Należności handlowe        

Leasing finansowy        

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu        

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe        

Zaliczki niebędące kredytami        

KREDYTY I POŻYCZKI        

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]        

w tym: inne kredyty zabezpieczone                
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Kategorie SSM 

Ekspozycje wobec instytucji kredytowych 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]     

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych     

Należności handlowe     

Leasing finansowy     

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu     

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe     

Zaliczki niebędące kredytami     

KREDYTY I POŻYCZKI     

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]     

w tym: inne kredyty zabezpieczone              
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje wobec innych instytucji finan

sowych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]        

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych        

Należności handlowe        

Leasing finansowy        

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu        

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe        

Zaliczki niebędące kredytami        

KREDYTY I POŻYCZKI        

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]        

w tym: inne kredyty zabezpieczone        

Pozycje uzupełniające: Maksymalna 
uznawalna kwota zabezpieczenia/gwa
rancji        

Kredyty zabezpieczone nieruchomościami        

Inne kredyty zabezpieczone        

Otrzymane gwarancje finansowe        
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Kategorie SSM 

Ekspozycje wobec innych instytucji finan
sowych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]     

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych     

Należności handlowe     

Leasing finansowy     

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu     

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe     

Zaliczki niebędące kredytami     

KREDYTY I POŻYCZKI     

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]     

w tym: inne kredyty zabezpieczone     

Pozycje uzupełniające: Maksymalna 
uznawalna kwota zabezpieczenia/gwa
rancji     

Kredyty zabezpieczone nieruchomościami     

Inne kredyty zabezpieczone     

Otrzymane gwarancje finansowe      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje wobec przedsiębiorstw niefi

nansowych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]        

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych        

Należności handlowe        

Leasing finansowy        

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu        

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe        

Zaliczki niebędące kredytami        

KREDYTY I POŻYCZKI        

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]        

w tym: inne kredyty zabezpieczone        

w tym: kredyty na finansowanie projektów in
westycyjnych        

Pozycje uzupełniające: Maksymalna 
uznawalna kwota zabezpieczenia/gwa
rancji        

Kredyty zabezpieczone nieruchomościami        

Inne kredyty zabezpieczone        

Otrzymane gwarancje finansowe        
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Kategorie SSM 

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw niefi
nansowych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]     

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych     

Należności handlowe     

Leasing finansowy     

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu     

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe     

Zaliczki niebędące kredytami     

KREDYTY I POŻYCZKI     

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]     

w tym: inne kredyty zabezpieczone     

w tym: kredyty na finansowanie projektów in
westycyjnych     

Pozycje uzupełniające: Maksymalna 
uznawalna kwota zabezpieczenia/gwa
rancji     

Kredyty zabezpieczone nieruchomościami     

Inne kredyty zabezpieczone     

Otrzymane gwarancje finansowe      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje wobec gospodarstw domo

wych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]        

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych        

Należności handlowe        

Leasing finansowy        

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu        

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe        

Zaliczki niebędące kredytami        

KREDYTY I POŻYCZKI        

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]        

w tym: inne kredyty zabezpieczone        

w tym: kredyt konsumpcyjny        

w tym: kredyty i pożyczki na zakup nierucho
mości mieszkalnej        

Pozycje uzupełniające: Maksymalna 
uznawalna kwota zabezpieczenia/gwa
rancji        

Kredyty zabezpieczone nieruchomościami        

Inne kredyty zabezpieczone        

Otrzymane gwarancje finansowe        
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Kategorie SSM 

Ekspozycje wobec gospodarstw domo
wych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Na żądanie [wezwanie] i w krótkim termi
nie [rachunek bieżący]     

Zadłużenie z tytułu kart kredytowych     

Należności handlowe     

Leasing finansowy     

Kredyty i pożyczki z otrzymanym przy
rzeczeniem odkupu     

Pozostałe kredyty i pożyczki terminowe     

Zaliczki niebędące kredytami     

KREDYTY I POŻYCZKI     

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]     

w tym: inne kredyty zabezpieczone     

w tym: kredyt konsumpcyjny     

w tym: kredyty i pożyczki na zakup nierucho
mości mieszkalnej     

Pozycje uzupełniające: Maksymalna 
uznawalna kwota zabezpieczenia/gwa
rancji     

Kredyty zabezpieczone nieruchomościami     

Inne kredyty zabezpieczone     

Otrzymane gwarancje finansowe      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Kredyty i pożyczki na rzecz przedsię
biorstw niefinansowych – Całkowita 

wartość bilansowa 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

A –  Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo        

B –  Górnictwo i wydobywanie        

C –  Przetwórstwo przemysłowe        

D –  Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i powietrze do układów kli
matyzacyjnych        

E –  Dostawa wody        

F –  Budownictwo        

G –  Handel hurtowy i detaliczny        

H –  Transport i gospodarka magazynowa        

I – Działalność związana z zakwaterowa
niem i usługami gastronomicznymi        

J –  Informacja i komunikacja        

L –  Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości        

M –  Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna        

N – Działalność w zakresie usług admini
strowania i działalność wspierająca        

O –  Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe ubezpie
czenia społeczne        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Kredyty i pożyczki na rzecz przedsię
biorstw niefinansowych – Całkowita 

wartość bilansowa 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

P –  Edukacja        

Q – Opieka zdrowotna i pomoc spo
łeczna        

R – Działalność związana z kulturą, roz
rywką i rekreacją        

S –  Pozostała działalność usługowa                         

31.1.2017 
L 26/192 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Kredyty i pożyczki na rzecz przedsię
biorstw niefinansowych – Całkowita 

wartość bilansowa 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

A –  Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo     

B –  Górnictwo i wydobywanie     

C –  Przetwórstwo przemysłowe     

D –  Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i powietrze do układów kli
matyzacyjnych     

E –  Dostawa wody     

F –  Budownictwo     

G –  Handel hurtowy i detaliczny     

H –  Transport i gospodarka magazynowa     

I – Działalność związana z zakwaterowa
niem i usługami gastronomicznymi     

J –  Informacja i komunikacja     

L –  Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości     

M –  Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna     

N – Działalność w zakresie usług admini
strowania i działalność wspierająca     

O –  Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe ubezpie
czenia społeczne     
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Kategorie SSM 

Kredyty i pożyczki na rzecz przedsię
biorstw niefinansowych – Całkowita 

wartość bilansowa 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

P –  Edukacja     

Q – Opieka zdrowotna i pomoc spo
łeczna     

R – Działalność związana z kulturą, roz
rywką i rekreacją     

S –  Pozostała działalność usługowa                       
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Kredyty i pożyczki na rzecz przedsię
biorstw niefinansowych – Skumulowana 
utrata wartości lub skumulowane zmiany 
wartości godziwej z tytułu ryzyka kredy

towego 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

A –  Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo        

B –  Górnictwo i wydobywanie        

C –  Przetwórstwo przemysłowe        

D –  Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i powietrze do układów kli
matyzacyjnych        

E –  Dostawa wody        

F –  Budownictwo        

G –  Handel hurtowy i detaliczny        

H –  Transport i gospodarka magazynowa        

I – Działalność związana z zakwaterowa
niem i usługami gastronomicznymi        

J –  Informacja i komunikacja        

L –  Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości        

M –  Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna        

N – Działalność w zakresie usług admini
strowania i działalność wspierająca        

O –  Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe ubezpie
czenia społeczne        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Kredyty i pożyczki na rzecz przedsię
biorstw niefinansowych – Skumulowana 
utrata wartości lub skumulowane zmiany 
wartości godziwej z tytułu ryzyka kredy

towego 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

P –  Edukacja        

Q – Opieka zdrowotna i pomoc spo
łeczna        

R – Działalność związana z kulturą, roz
rywką i rekreacją        

S –  Pozostała działalność usługowa                         
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Kategorie SSM 

Kredyty i pożyczki na rzecz przedsię
biorstw niefinansowych – Skumulowana 
utrata wartości lub skumulowane zmiany 
wartości godziwej z tytułu ryzyka kredy

towego 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

A –  Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo     

B –  Górnictwo i wydobywanie     

C –  Przetwórstwo przemysłowe     

D –  Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i powietrze do układów kli
matyzacyjnych     

E –  Dostawa wody     

F –  Budownictwo     

G –  Handel hurtowy i detaliczny     

H –  Transport i gospodarka magazynowa     

I – Działalność związana z zakwaterowa
niem i usługami gastronomicznymi     

J –  Informacja i komunikacja     

L –  Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości     

M –  Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna     

N – Działalność w zakresie usług admini
strowania i działalność wspierająca     

O –  Administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe ubezpie
czenia społeczne     
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Kategorie SSM 

Kredyty i pożyczki na rzecz przedsię
biorstw niefinansowych – Skumulowana 
utrata wartości lub skumulowane zmiany 
wartości godziwej z tytułu ryzyka kredy

towego 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

P –  Edukacja     

Q – Opieka zdrowotna i pomoc spo
łeczna     

R – Działalność związana z kulturą, roz
rywką i rekreacją     

S –  Pozostała działalność usługowa                       
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA FINANSOWANIA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Wartość bilansowa (FINREP-MSSF) A. Duże B. Średnie C. Małe 

Instrumenty pochodne        

Krótkie pozycje         

Instrumenty kapitałowe         

Dłużne papiery wartościowe        

Depozyty         

Banki centralne         

Rachunki bieżące/depozyty overnight         

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu         

Sektor instytucji rządowych i samorzą
dowych         

Rachunki bieżące/depozyty overnight         

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA FINANSOWANIA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Wartość bilansowa (FINREP-MSSF) A. Duże B. Średnie C. Małe  

Instytucje kredytowe*         

Rachunki bieżące/depozyty overnight         

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu         

Inne instytucje finansowe*         

Rachunki bieżące/depozyty overnight         

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu         

Przedsiębiorstwa niefinansowe         

Rachunki bieżące/depozyty overnight         

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA FINANSOWANIA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Wartość bilansowa (FINREP-MSSF) A. Duże B. Średnie C. Małe  

Gospodarstwa domowe         

Rachunki bieżące/depozyty overnight         

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu        

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych*         

Certyfikaty depozytowe         

Papiery wartościowe zabezpieczone ak
tywami         

Obligacje zabezpieczone         

Kontrakty hybrydowe         

Pozostałe wyemitowane dłużne papiery 
wartościowe         

Zamienne złożone instrumenty finansowe         

Niezamienne        

Inne zobowiązania finansowe        

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA FINANSOWANIA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Kategorie SSM 

Wartość bilansowa (FINREP-MSSF) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Instrumenty pochodne     

Krótkie pozycje      

Instrumenty kapitałowe      

Dłużne papiery wartościowe     

Depozyty      

Banki centralne      

Rachunki bieżące/depozyty overnight      

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu      

Sektor instytucji rządowych i samorzą
dowych      

Rachunki bieżące/depozyty overnight      

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA FINANSOWANIA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Kategorie SSM 

Wartość bilansowa (FINREP-MSSF) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne  

Instytucje kredytowe*      

Rachunki bieżące/depozyty overnight      

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu      

Inne instytucje finansowe*      

Rachunki bieżące/depozyty overnight      

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu      

Przedsiębiorstwa niefinansowe      

Rachunki bieżące/depozyty overnight      

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – KONCENTRACJA FINANSOWANIA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP))  

Kategorie SSM 

Wartość bilansowa (FINREP-MSSF) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne  

Gospodarstwa domowe      

Rachunki bieżące/depozyty overnight      

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu     

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych*      

Certyfikaty depozytowe      

Papiery wartościowe zabezpieczone ak
tywami      

Obligacje zabezpieczone      

Kontrakty hybrydowe      

Pozostałe wyemitowane dłużne papiery 
wartościowe      

Zamienne złożone instrumenty finansowe      

Niezamienne     

Inne zobowiązania finansowe     

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE      

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Wartość bilansowa (FINREP-GAAP) A. Duże B. Średnie C. Małe 

Instrumenty pochodne        

Krótkie pozycje         

Instrumenty kapitałowe         

Dłużne papiery wartościowe        

Depozyty         

Banki centralne         

Rachunki bieżące/depozyty overnight         

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu         

Sektor instytucji rządowych i samorzą
dowych         

Rachunki bieżące/depozyty overnight         

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu         

Instytucje kredytowe*         

Rachunki bieżące/depozyty overnight        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Wartość bilansowa (FINREP-GAAP) A. Duże B. Średnie C. Małe  

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu         

Inne instytucje finansowe*         

Rachunki bieżące/depozyty overnight         

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu         

Przedsiębiorstwa niefinansowe         

Rachunki bieżące/depozyty overnight         

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Wartość bilansowa (FINREP-GAAP) A. Duże B. Średnie C. Małe  

Gospodarstwa domowe         

Rachunki bieżące/depozyty overnight         

Depozyty terminowe         

Depozyty z terminem wypowiedzenia         

Operacje z przyrzeczeniem odkupu        

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych*         

Certyfikaty depozytowe         

Papiery wartościowe zabezpieczone ak
tywami         

Obligacje zabezpieczone         

Kontrakty hybrydowe         

Pozostałe wyemitowane dłużne papiery 
wartościowe         

Zamienne złożone instrumenty finansowe         

Niezamienne        

Inne zobowiązania finansowe        

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE        
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Kategorie SSM 

Wartość bilansowa (FINREP-GAAP) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Instrumenty pochodne     

Krótkie pozycje      

Instrumenty kapitałowe      

Dłużne papiery wartościowe     

Depozyty      

Banki centralne      

Rachunki bieżące/depozyty overnight      

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu      

Sektor instytucji rządowych i samorzą
dowych      

Rachunki bieżące/depozyty overnight      

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu      

Instytucje kredytowe*      

Rachunki bieżące/depozyty overnight     
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Kategorie SSM 

Wartość bilansowa (FINREP-GAAP) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne  

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu      

Inne instytucje finansowe*      

Rachunki bieżące/depozyty overnight      

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu      

Przedsiębiorstwa niefinansowe      

Rachunki bieżące/depozyty overnight      

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu     
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Kategorie SSM 

Wartość bilansowa (FINREP-GAAP) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne  

Gospodarstwa domowe      

Rachunki bieżące/depozyty overnight      

Depozyty terminowe      

Depozyty z terminem wypowiedzenia      

Operacje z przyrzeczeniem odkupu     

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych*      

Certyfikaty depozytowe      

Papiery wartościowe zabezpieczone ak
tywami      

Obligacje zabezpieczone      

Kontrakty hybrydowe      

Pozostałe wyemitowane dłużne papiery 
wartościowe      

Zamienne złożone instrumenty finansowe      

Niezamienne     

Inne zobowiązania finansowe     

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita otrzymana kwota A. Duże B. Średnie C. Małe 

Finansowanie detaliczne        

Depozyty na żądanie        

Depozyty terminowe z terminem pierwotnym 
< 30 dni        

Depozyty terminowe z terminem pierwotnym 
> 30 dni        

Rachunki oszczędnościowe        

Finansowanie hurtowe        

Niezabezpieczone        

Zabezpieczone                   
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Kategorie SSM 

Całkowita otrzymana kwota 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Finansowanie detaliczne     

Depozyty na żądanie     

Depozyty terminowe z terminem pierwotnym 
< 30 dni     

Depozyty terminowe z terminem pierwotnym 
> 30 dni     

Rachunki oszczędnościowe     

Finansowanie hurtowe     

Niezabezpieczone     

Zabezpieczone                 

31.1.2017 
L 26/212 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Tabela 1.H 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Płynność i finansowanie 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Płynność i finansowanie  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa płynne A. Duże B. Średnie C. Małe 

AKTYWA SPEŁNIAJĄCE WYMOGI 
OKREŚLONE W ART. 416 I 417 ROZ
PORZĄDZENIA CRR         

Wartość zgodnie z art. 418 rozporządzenia 
CRR         

Wartość         

Niewykorzystana kwota linii/Wartość 
zgodnie z art. 418 rozporządzenia CRR        

Kwota ekspozycji w stosunku do ban
ków centralnych        

Wartość zgodnie z art. 418 rozporzą
dzenia CCR – aktywa zbywalne stano
wiące należności od albo gwarantowane 
przez rząd centralny państwa członkow
skiego, region autonomiczny pod wzglę
dem podatkowym uprawniony do na
kładania i poboru podatków lub rząd 
centralny państwa trzeciego w walucie 
krajowej tego rządu centralnego lub re
gionalnego, jeżeli instytucja ponosi ry
zyko płynności w takim państwie człon
kowskim lub państwie trzecim, które 
pokrywa dzięki przechowywaniu tych 
aktywów płynnych        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Płynność i finansowanie  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa płynne A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wartość zgodnie z art. 418 rozporzą
dzenia CRR – aktywa zbywalne stano
wiące należności od albo gwarantowane 
przez banki centralne i niecentralne po
zarządowe podmioty sektora publicz
nego w walucie krajowej tego banku 
centralnego i podmiotu sektora publicz
nego        

Wartość zgodnie z art. 418 rozporzą
dzenia CRR – aktywa zbywalne stano
wiące należności od albo gwarantowane 
przez Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej oraz Europejski Mechanizm 
Stabilności              
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Płynność i finansowanie  

Kategorie SSM 

Aktywa płynne 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AKTYWA SPEŁNIAJĄCE WYMOGI 
OKREŚLONE W ART. 416 I 417 ROZ
PORZĄDZENIA CRR      

Wartość zgodnie z art. 418 rozporządzenia 
CRR      

Wartość      

Niewykorzystana kwota linii/Wartość 
zgodnie z art. 418 rozporządzenia CRR     

Kwota ekspozycji w stosunku do ban
ków centralnych     

Wartość zgodnie z art. 418 rozporzą
dzenia CCR – aktywa zbywalne stano
wiące należności od albo gwarantowane 
przez rząd centralny państwa członkow
skiego, region autonomiczny pod wzglę
dem podatkowym uprawniony do na
kładania i poboru podatków lub rząd 
centralny państwa trzeciego w walucie 
krajowej tego rządu centralnego lub re
gionalnego, jeżeli instytucja ponosi ry
zyko płynności w takim państwie człon
kowskim lub państwie trzecim, które 
pokrywa dzięki przechowywaniu tych 
aktywów płynnych     

31.1.2017 
L 26/215 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Płynność i finansowanie  

Kategorie SSM 

Aktywa płynne 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wartość zgodnie z art. 418 rozporzą
dzenia CRR – aktywa zbywalne stano
wiące należności od albo gwarantowane 
przez banki centralne i niecentralne po
zarządowe podmioty sektora publicz
nego w walucie krajowej tego banku 
centralnego i podmiotu sektora publicz
nego     

Wartość zgodnie z art. 418 rozporzą
dzenia CRR – aktywa zbywalne stano
wiące należności od albo gwarantowane 
przez Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej oraz Europejski Mechanizm 
Stabilności            
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 

FINANSOWANIA A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota innych aktywów        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        
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Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota innych aktywów     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – aktywa, o których 

mowa w art. 416 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota innych aktywów        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        
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Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – aktywa, o których 

mowa w art. 416 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota innych aktywów     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – papiery wartościowe 
i instrumenty rynku pieniężnego niezgło
szone w pozycji 1.1, kwalifikujące się do 
objęcia stopniem kredytowym równym 1 

na podstawie art. 122 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota innych aktywów        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        
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Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – papiery wartościowe 
i instrumenty rynku pieniężnego niezgło
szone w pozycji 1.1, kwalifikujące się do 
objęcia stopniem kredytowym równym 1 

na podstawie art. 122 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota innych aktywów     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – papiery wartościowe 
i instrumenty rynku pieniężnego niezgło
szone w pozycji 1.1, kwalifikujące się do 
objęcia stopniem kredytowym równym 2 

na podstawie art. 122 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota innych aktywów        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        
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Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – papiery wartościowe 
i instrumenty rynku pieniężnego niezgło
szone w pozycji 1.1, kwalifikujące się do 
objęcia stopniem kredytowym równym 2 

na podstawie art. 122 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota innych aktywów     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – inne papiery wartoś
ciowe i instrumenty rynku pieniężnego 

niezgłoszone gdzie indziej 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota innych aktywów        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        
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Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – inne papiery wartoś
ciowe i instrumenty rynku pieniężnego 

niezgłoszone gdzie indziej 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota innych aktywów     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – udziałowe papiery 

wartościowe podmiotów niefinansowych 
notowane w ramach głównego indeksu 

uznanej giełdy 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota innych aktywów        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        
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Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – udziałowe papiery 

wartościowe podmiotów niefinansowych 
notowane w ramach głównego indeksu 

uznanej giełdy 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota innych aktywów     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – pozostałe udziałowe 

papiery wartościowe 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota innych aktywów        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        
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Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – pozostałe udziałowe 

papiery wartościowe 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota innych aktywów     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 

FINANSOWANIA – złoto A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota innych aktywów        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        
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Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – złoto 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota innych aktywów     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – pozostałe metale szla

chetne 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota innych aktywów        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        
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Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – pozostałe metale szla

chetne 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota innych aktywów     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – kredyty nieodna

wialne i należności 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – kredyty nieodna

wialne i należności 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – kredyty nieodna

wialne i należności zgłoszone w pozycji 
1.9, które są zabezpieczone nierucho

mością 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – kredyty nieodna

wialne i należności zgłoszone w pozycji 
1.9, które są zabezpieczone nierucho

mością 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – należności z tytułu 

instrumentów pochodnych 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – należności z tytułu 

instrumentów pochodnych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 

FINANSOWANIA – pozostałe aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – pozostałe aktywa 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – aktywa odliczone od 
funduszy własnych niewymagające stabil

nego finansowania 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – aktywa odliczone od 
funduszy własnych niewymagające stabil

nego finansowania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – niewykorzystane 

przyznane instrumenty kredytowe kwali
fikujące się jako pozycje »średniego 

ryzyka« lub »średniego/niskiego ryzyka« 
na mocy załącznika I. 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy          

Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – niewykorzystane 

przyznane instrumenty kredytowe kwali
fikujące się jako pozycje »średniego 

ryzyka« lub »średniego/niskiego ryzyka« 
na mocy załącznika I. 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy        

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 

FINANSOWANIE A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        
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Kategorie SSM 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy       

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – fundusze własne po 

dokonaniu odliczenia, w stosownych 
przypadkach 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

powyżej 12 miesięcy          

Kategorie SSM 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – fundusze własne po 

dokonaniu odliczenia, w stosownych 
przypadkach 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

powyżej 12 miesięcy       
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 

FINANSOWANIE – depozyty detaliczne A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – depozyty detaliczne 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – zobowiązania od 

klientów, którzy nie są klientami finanso
wymi 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – zobowiązania od 

klientów, którzy nie są klientami finanso
wymi 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – zobowiązania od 

klientów, którzy są klientami finansowymi 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – zobowiązania od 

klientów, którzy są klientami finansowymi 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – zobowiązania wynika
jące z wyemitowanych papierów wartoś

ciowych kwalifikujące się do sposobu 
ujmowania określonego w art. 129 ust. 4 

lub 5 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – zobowiązania wynika
jące z wyemitowanych papierów wartoś

ciowych kwalifikujące się do sposobu 
ujmowania określonego w art. 129 ust. 4 

lub 5 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – zobowiązania wynika
jące z papierów wartościowych określo

nych w art. 52 ust. 4 dyrektywy 
2009/65/WE 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – zobowiązania wynika
jące z papierów wartościowych określo

nych w art. 52 ust. 4 dyrektywy 
2009/65/WE 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        

31.1.2017 
L 26/246 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – inne zobowiązania 

wynikające z wyemitowanych papierów 
wartościowych 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – inne zobowiązania 

wynikające z wyemitowanych papierów 
wartościowych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        

31.1.2017 
L 26/247 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – zobowiązania wynika

jące z instrumentów pochodnych 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – zobowiązania wynika

jące z instrumentów pochodnych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        

31.1.2017 
L 26/248 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – pozostałe zobowią

zania 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE – pozostałe zobowią

zania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        

31.1.2017 
L 26/249 
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Obciążenia aktywów  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Wartość bilansowa obciążonych aktywów A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe         

w tym: zabezpieczone obligacje         

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami         

w tym: wyemitowane przez sektor instytu
cji rządowych i samorządowych         

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe         

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie         

w tym: kredyty hipoteczne        

Pozostałe aktywa             

31.1.2017 
L 26/250 
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Obciążenia aktywów  

Kategorie SSM 

Wartość bilansowa obciążonych aktywów 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe      

w tym: zabezpieczone obligacje      

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami      

w tym: wyemitowane przez sektor instytu
cji rządowych i samorządowych      

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe      

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie      

w tym: kredyty hipoteczne     

Pozostałe aktywa           

31.1.2017 
L 26/251 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Wartość bilansowa obciążonych aktywów, 
w tym: wyemitowanych przez inne 

podmioty wchodzące w skład grupy 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe         

w tym: zabezpieczone obligacje         

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami         

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe         

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie         

w tym: kredyty hipoteczne        

Pozostałe aktywa             

31.1.2017 
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Kategorie SSM 

Wartość bilansowa obciążonych aktywów, 
w tym: wyemitowanych przez inne 

podmioty wchodzące w skład grupy 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe      

w tym: zabezpieczone obligacje      

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami      

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe      

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie      

w tym: kredyty hipoteczne     

Pozostałe aktywa           

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Wartość bilansowa obciążonych aktywów, 
w tym: uznawanych przez bank centralny A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

w tym: zabezpieczone obligacje        

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami        

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji 
rządowych i samorządowych        

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe        

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie        

w tym: kredyty hipoteczne        

Pozostałe aktywa             

31.1.2017 
L 26/254 
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Kategorie SSM 

Wartość bilansowa obciążonych aktywów, 
w tym: uznawanych przez bank centralny 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

w tym: zabezpieczone obligacje     

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami     

w tym: wyemitowane przez sektor instytucji 
rządowych i samorządowych     

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe     

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie     

w tym: kredyty hipoteczne     

Pozostałe aktywa           

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Wartość bilansowa aktywów nieobciążo

nych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe         

w tym: zabezpieczone obligacje         

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami         

w tym: wyemitowane przez sektor instytu
cji rządowych i samorządowych         

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe         

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie         

w tym: kredyty hipoteczne        

Pozostałe aktywa             

31.1.2017 
L 26/256 
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Kategorie SSM 

Wartość bilansowa aktywów nieobciążo
nych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe      

w tym: zabezpieczone obligacje      

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami      

w tym: wyemitowane przez sektor instytu
cji rządowych i samorządowych      

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe      

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie      

w tym: kredyty hipoteczne     

Pozostałe aktywa           

31.1.2017 
L 26/257 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Wartość bilansowa nieobciążonych 
aktywów, w tym: wyemitowanych przez 
inne podmioty wchodzące w skład grupy 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe         

w tym: zabezpieczone obligacje         

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami         

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe         

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie         

w tym: kredyty hipoteczne        

Pozostałe aktywa             

31.1.2017 
L 26/258 
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Kategorie SSM 

Wartość bilansowa nieobciążonych 
aktywów, w tym: wyemitowanych przez 
inne podmioty wchodzące w skład grupy 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe      

w tym: zabezpieczone obligacje      

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami      

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe      

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie      

w tym: kredyty hipoteczne     

Pozostałe aktywa           

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Wartość bilansowa nieobciążonych 
aktywów, w tym: uznawanych przez bank 

centralny 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe         

w tym: zabezpieczone obligacje         

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami         

w tym: wyemitowane przez sektor instytu
cji rządowych i samorządowych         

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe         

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie         

w tym: kredyty hipoteczne        

Pozostałe aktywa             

31.1.2017 
L 26/260 
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Kategorie SSM 

Wartość bilansowa nieobciążonych 
aktywów, w tym: uznawanych przez bank 

centralny 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe      

w tym: zabezpieczone obligacje      

w tym: papiery wartościowe zabezpieczone 
aktywami      

w tym: wyemitowane przez sektor instytu
cji rządowych i samorządowych      

w tym: wyemitowane przez instytucje fi
nansowe      

w tym: wyemitowane przez przedsiębior
stwa niefinansowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki 
na żądanie      

w tym: kredyty hipoteczne     

Pozostałe aktywa           

31.1.2017 
L 26/261 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Zabezpieczenie otrzymane przez insty

tucję sprawozdającą A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wartość godziwa otrzymanego obciążo
nego zabezpieczenia lub wyemitowanych 
własnych dłużnych papierów wartościo
wych        

Wartość godziwa otrzymanego nieobcią
żonego zabezpieczenia lub wyemitowa
nych własnych dłużnych papierów war
tościowych, które mogą zostać obciążone         

Kategorie SSM 

Zabezpieczenie otrzymane przez insty
tucję sprawozdającą 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wartość godziwa otrzymanego obciążo
nego zabezpieczenia lub wyemitowanych 
własnych dłużnych papierów wartościo
wych     

Wartość godziwa otrzymanego nieobcią
żonego zabezpieczenia lub wyemitowa
nych własnych dłużnych papierów war
tościowych, które mogą zostać obciążone        
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Tabela 1.I 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Fundusze własne, kwoty ekspozycji ważonch ryzykiem i wypłacalność 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Tabela x.x A. Duże B. Średnie C. Małe 

FUNDUSZE WŁASNE        

KAPITAŁ TIER I*        

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I*        

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące 
się jako kapitał podstawowy Tier I        

Opłacone instrumenty kapitałowe        

Pozycja uzupełniająca: Nieuznane instrumenty 
kapitałowe        

Premia emisyjna        

(-) Instrumenty własne w kapitale podstawo
wym Tier I        

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do 
zakupu instrumentów własnych w kapitale 
podstawowym Tier I        

Zyski zatrzymane        

Zyski zatrzymane w poprzednich latach        

Uznany zysk lub uznana strata        

Korekty w kapitale podstawowym 
Tier I        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Tabela x.x A. Duże B. Średnie C. Małe 

Inne skumulowane całkowite dochody        

Pozostałe rezerwy        

Fundusze na ogólne ryzyko bankowe        

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu instrumentów w kapitale podsta
wowym Tier I podlegających zasadzie 
praw nabytych        

Udział mniejszości uznany w kapitale 
podstawowym Tier I        

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu dodatkowych udziałów mniej
szości        

Korekty w kapitale podstawowym 
Tier I z tytułu filtrów ostrożnościo
wych        

Inne korekty w okresie przejściowym 
w kapitale podstawowym Tier I        

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

Odliczenia od kapitału podstawowego 
Tier I        

(-) Wartość firmy        

(-) Pozostałe wartości niematerialne 
i prawne        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Tabela x.x A. Duże B. Średnie C. Małe 

(-) Aktywa z tytułu odroczonego pod
atku dochodowego oparte na przyszłej 
rentowności i niewynikające z różnic 
przejściowych po odliczeniu powiąza
nych rezerw z tytułu podatku docho
dowego        

(-) Niedobór korekt ryzyka kredyto
wego wobec oczekiwanych strat wed
ług metody IRB        

(-) Aktywa funduszu emerytalnego 
z określonymi świadczeniami        

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji do
datkowych w Tier I ponad kapitał pod
stawowy Tier I        

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I        

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące 
się jako kapitał dodatkowy Tier I        

Opłacone instrumenty kapitałowe        

Pozycja uzupełniająca: Nieuznane instrumenty 
kapitałowe        

Premia emisyjna        

(-) Instrumenty własne w kapitale dodatko
wym Tier I        

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do 
zakupu instrumentów własnych w kapitale do
datkowym Tier I        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Tabela x.x A. Duże B. Średnie C. Małe 

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu instrumentów w kapitale dodat
kowym Tier I podlegających zasadzie 
praw nabytych        

Instrumenty emitowane przez jednos
tki zależne uznawane w kapitale do
datkowym Tier I        

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu dodatkowego uznania w kapitale 
dodatkowym Tier I instrumentów emi
towanych przez jednostki zależne        

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji 
w Tier II ponad kapitał Tier II        

Inne korekty w okresie przejściowym 
w kapitale dodatkowym Tier I        

Nadwyżka odliczenia od pozycji do
datkowych w Tier I ponad kapitał do
datkowy Tier I (odliczenie w kapitale 
podstawowym Tier I)        

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału 
dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 
rozporządzenia CRR        

Elementy kapitału dodatkowego Tier 
I lub odliczenia od kapitału dodatko
wego Tier I – inne        

KAPITAŁ TIER II        

Instrumenty kapitałowe i pożyczki 
podporządkowane kwalifikujące się 
jako kapitał Tier II        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Tabela x.x A. Duże B. Średnie C. Małe 

Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki 
podporządkowane        

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty 
kapitałowe i pożyczki podporządkowane        

Premia emisyjna        

(-) Instrumenty własne w kapitale Tier II        

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do 
zakupu instrumentów własnych w kapitale 
Tier II        

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu instrumentów w kapitale Tier II 
podlegających zasadzie praw nabytych 
i pożyczki podporządkowane        

Instrumenty emitowane przez jednos
tki zależne uznawane w kapitale Tier 
II        

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu dodatkowego uznania w kapitale 
Tier II instrumentów emitowanych 
przez jednostki zależne        

Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane 
uznane straty według metody IRB        

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kre
dytowego według metody standardo
wej        

Inne korekty w okresie przejściowym 
w kapitale Tier II        

31.1.2017 
L 26/267 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Tabela x.x A. Duże B. Średnie C. Małe 

Nadwyżka odliczenia od pozycji 
w Tier II ponad kapitał Tier II (odli
czenie w kapitale dodatkowym Tier I)        

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału 
Tier II zgodnie z art. 3 rozporządzenia 
CRR        

Elementy kapitału Tier II lub odlicze
nia od kapitału Tier II – inne                     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Tabela x.x 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

FUNDUSZE WŁASNE     

KAPITAŁ TIER I*     

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I*     

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące 
się jako kapitał podstawowy Tier I     

Opłacone instrumenty kapitałowe     

Pozycja uzupełniająca: Nieuznane instrumenty 
kapitałowe     

Premia emisyjna     

(-) Instrumenty własne w kapitale podstawo
wym Tier I     

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do 
zakupu instrumentów własnych w kapitale 
podstawowym Tier I     

Zyski zatrzymane     

Zyski zatrzymane w poprzednich latach     

Uznany zysk lub uznana strata     

Korekty w kapitale podstawowym 
Tier I     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Tabela x.x 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Inne skumulowane całkowite dochody     

Pozostałe rezerwy     

Fundusze na ogólne ryzyko bankowe     

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu instrumentów w kapitale podsta
wowym Tier I podlegających zasadzie 
praw nabytych     

Udział mniejszości uznany w kapitale 
podstawowym Tier I     

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu dodatkowych udziałów mniej
szości     

Korekty w kapitale podstawowym 
Tier I z tytułu filtrów ostrożnościo
wych     

Inne korekty w okresie przejściowym 
w kapitale podstawowym Tier I     

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

Odliczenia od kapitału podstawowego 
Tier I     

(-) Wartość firmy     

(-) Pozostałe wartości niematerialne 
i prawne     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Tabela x.x 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

(-) Aktywa z tytułu odroczonego pod
atku dochodowego oparte na przyszłej 
rentowności i niewynikające z różnic 
przejściowych po odliczeniu powiąza
nych rezerw z tytułu podatku docho
dowego     

(-) Niedobór korekt ryzyka kredyto
wego wobec oczekiwanych strat wed
ług metody IRB     

(-) Aktywa funduszu emerytalnego 
z określonymi świadczeniami     

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji do
datkowych w Tier I ponad kapitał pod
stawowy Tier I     

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I     

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące 
się jako kapitał dodatkowy Tier I     

Opłacone instrumenty kapitałowe     

Pozycja uzupełniająca: Nieuznane instrumenty 
kapitałowe     

Premia emisyjna     

(-) Instrumenty własne w kapitale dodatko
wym Tier I     

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do 
zakupu instrumentów własnych w kapitale do
datkowym Tier I     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Tabela x.x 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu instrumentów w kapitale dodat
kowym Tier I podlegających zasadzie 
praw nabytych     

Instrumenty emitowane przez jednos
tki zależne uznawane w kapitale do
datkowym Tier I     

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu dodatkowego uznania w kapitale 
dodatkowym Tier I instrumentów emi
towanych przez jednostki zależne     

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji 
w Tier II ponad kapitał Tier II     

Inne korekty w okresie przejściowym 
w kapitale dodatkowym Tier I     

Nadwyżka odliczenia od pozycji do
datkowych w Tier I ponad kapitał do
datkowy Tier I (odliczenie w kapitale 
podstawowym Tier I)     

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału 
dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 
rozporządzenia CRR     

Elementy kapitału dodatkowego Tier 
I lub odliczenia od kapitału dodatko
wego Tier I – inne     

KAPITAŁ TIER II     

Instrumenty kapitałowe i pożyczki 
podporządkowane kwalifikujące się 
jako kapitał Tier II     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Tabela x.x 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki 
podporządkowane     

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty 
kapitałowe i pożyczki podporządkowane     

Premia emisyjna     

(-) Instrumenty własne w kapitale Tier II     

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do 
zakupu instrumentów własnych w kapitale 
Tier II     

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu instrumentów w kapitale Tier II 
podlegających zasadzie praw nabytych 
i pożyczki podporządkowane     

Instrumenty emitowane przez jednos
tki zależne uznawane w kapitale Tier 
II     

Korekty w okresie przejściowym z ty
tułu dodatkowego uznania w kapitale 
Tier II instrumentów emitowanych 
przez jednostki zależne     

Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane 
uznane straty według metody IRB     

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kre
dytowego według metody standardo
wej     

Inne korekty w okresie przejściowym 
w kapitale Tier II     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Tabela x.x 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Nadwyżka odliczenia od pozycji 
w Tier II ponad kapitał Tier II (odli
czenie w kapitale dodatkowym Tier I)     

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału 
Tier II zgodnie z art. 3 rozporządzenia 
CRR     

Elementy kapitału Tier II lub odlicze
nia od kapitału Tier II – inne                   
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Tabela 1.J 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Fundusze własne, kwoty ekspozycji ważonch ryzykiem i wypłacalność 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycja pierwotna przed uwzględnie

niem współczynników konwersji A. Duże B. Średnie C. Małe 

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH 
RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RY
ZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA 
KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, 
RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DO
STAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM 
ROZLICZENIA        

Metoda standardowa (SA)        

Kategorie ekspozycji według metody stan
dardowej (SA) z wyłączeniem pozycji seku
rytyzacyjnych        

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych        

Ekspozycje wobec samorządów regional
nych lub władz lokalnych        

Podmioty sektora publicznego        

Ekspozycje wobec wielostronnych banków 
rozwoju        

Ekspozycje wobec organizacji międzyna
rodowych        

Ekspozycje wobec instytucji        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw        

Ekspozycje detaliczne        

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 
nieruchomościach        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycja pierwotna przed uwzględnie

niem współczynników konwersji A. Duże B. Średnie C. Małe 

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania        

Ekspozycje związane ze szczególnie wyso
kim ryzykiem        

Obligacje zabezpieczone        

Ekspozycje z tytułu należności od instytu
cji i przedsiębiorstw posiadających krót
koterminową ocenę kredytową        

Ekspozycje w postaci jednostek uczestnic
twa lub udziałów w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania        

Udziały kapitałowe        

Inne pozycje        

Pozycje sekurytyzacyjne według metody 
standardowej (SA)        

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)        

Metoda IRB w przypadku niestosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczyn
ników konwersji        

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych        

Ekspozycje wobec instytucji        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kre
dytowanie specjalistyczne        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycja pierwotna przed uwzględnie

niem współczynników konwersji A. Duże B. Średnie C. Małe 

Metoda IRB w przypadku stosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczyn
ników konwersji        

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych        

Ekspozycje wobec instytucji        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kre
dytowanie specjalistyczne        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne        

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP za
bezpieczone nieruchomością        

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsię
biorstw niebędących MŚP zabezpieczone 
nieruchomością        

Ekspozycje detaliczne – kwalifikowane 
odnawialne        

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec MŚP        

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP        

Ekspozycje kapitałowe IRB        

Pozycje sekurytyzacyjne IRB        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Ekspozycja pierwotna przed uwzględnie
niem współczynników konwersji 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH 
RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RY
ZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA 
KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, 
RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DO
STAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM 
ROZLICZENIA     

Metoda standardowa (SA)     

Kategorie ekspozycji według metody stan
dardowej (SA) z wyłączeniem pozycji seku
rytyzacyjnych     

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych     

Ekspozycje wobec samorządów regional
nych lub władz lokalnych     

Podmioty sektora publicznego     

Ekspozycje wobec wielostronnych banków 
rozwoju     

Ekspozycje wobec organizacji międzyna
rodowych     

Ekspozycje wobec instytucji     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw     

Ekspozycje detaliczne     

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 
nieruchomościach     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Ekspozycja pierwotna przed uwzględnie
niem współczynników konwersji 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania     

Ekspozycje związane ze szczególnie wyso
kim ryzykiem     

Obligacje zabezpieczone     

Ekspozycje z tytułu należności od instytu
cji i przedsiębiorstw posiadających krót
koterminową ocenę kredytową     

Ekspozycje w postaci jednostek uczestnic
twa lub udziałów w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania     

Udziały kapitałowe     

Inne pozycje     

Pozycje sekurytyzacyjne według metody 
standardowej (SA)     

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)     

Metoda IRB w przypadku niestosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczyn
ników konwersji     

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych     

Ekspozycje wobec instytucji     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kre
dytowanie specjalistyczne     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Ekspozycja pierwotna przed uwzględnie
niem współczynników konwersji 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Metoda IRB w przypadku stosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczyn
ników konwersji     

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych     

Ekspozycje wobec instytucji     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kre
dytowanie specjalistyczne     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne     

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP za
bezpieczone nieruchomością     

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsię
biorstw niebędących MŚP zabezpieczone 
nieruchomością     

Ekspozycje detaliczne – kwalifikowane 
odnawialne     

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec MŚP     

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP     

Ekspozycje kapitałowe IRB     

Pozycje sekurytyzacyjne IRB      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Korekty wartości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Metoda standardowa (SA)        

Kategorie ekspozycji według metody standar
dowej (SA) z wyłączeniem pozycji sekuryty
zacyjnych        

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych        

Ekspozycje wobec samorządów regional
nych lub władz lokalnych        

Podmioty sektora publicznego        

Ekspozycje wobec wielostronnych banków 
rozwoju        

Ekspozycje wobec organizacji międzynaro
dowych        

Ekspozycje wobec instytucji        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw        

Ekspozycje detaliczne        

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 
nieruchomościach        

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania        

Ekspozycje związane ze szczególnie wyso
kim ryzykiem        

Obligacje zabezpieczone        

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji 
i przedsiębiorstw posiadających krótkoter
minową ocenę kredytową        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Korekty wartości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Ekspozycje w postaci jednostek uczestnic
twa lub udziałów w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania        

Udziały kapitałowe        

Inne pozycje        

Pozycje sekurytyzacyjne według metody stan
dardowej (SA)        

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)        

Metoda IRB w przypadku niestosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczynni
ków konwersji        

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych        

Ekspozycje wobec instytucji        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredy
towanie specjalistyczne        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne        

Metoda IRB w przypadku stosowania włas
nych oszacowań LGD lub współczynników 
konwersji        

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych        

Ekspozycje wobec instytucji        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredy
towanie specjalistyczne        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Korekty wartości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne        

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabez
pieczone nieruchomością        

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsię
biorstw niebędących MŚP zabezpieczone 
nieruchomością        

Ekspozycje detaliczne – kwalifikowane od
nawialne        

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec MŚP        

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP        

Pozycje sekurytyzacyjne IRB                   
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Kategorie SSM 

Korekty wartości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Metoda standardowa (SA)     

Kategorie ekspozycji według metody standar
dowej (SA) z wyłączeniem pozycji sekuryty
zacyjnych     

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych     

Ekspozycje wobec samorządów regional
nych lub władz lokalnych     

Podmioty sektora publicznego     

Ekspozycje wobec wielostronnych banków 
rozwoju     

Ekspozycje wobec organizacji międzynaro
dowych     

Ekspozycje wobec instytucji     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw     

Ekspozycje detaliczne     

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 
nieruchomościach     

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania     

Ekspozycje związane ze szczególnie wyso
kim ryzykiem     

Obligacje zabezpieczone     

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji 
i przedsiębiorstw posiadających krótkoter
minową ocenę kredytową     
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Kategorie SSM 

Korekty wartości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Ekspozycje w postaci jednostek uczestnic
twa lub udziałów w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania     

Udziały kapitałowe     

Inne pozycje     

Pozycje sekurytyzacyjne według metody stan
dardowej (SA)     

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)     

Metoda IRB w przypadku niestosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczynni
ków konwersji     

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych     

Ekspozycje wobec instytucji     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredy
towanie specjalistyczne     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne     

Metoda IRB w przypadku stosowania włas
nych oszacowań LGD lub współczynników 
konwersji     

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych     

Ekspozycje wobec instytucji     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredy
towanie specjalistyczne     
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Kategorie SSM 

Korekty wartości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne     

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabez
pieczone nieruchomością     

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsię
biorstw niebędących MŚP zabezpieczone 
nieruchomością     

Ekspozycje detaliczne – kwalifikowane od
nawialne     

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec MŚP     

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP     

Pozycje sekurytyzacyjne IRB                 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem A. Duże B. Średnie C. Małe 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko/ 
CAŁKOWITE EKSPOZYCJE*        

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH 
RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RY
ZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA 
KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, 
RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DO
STAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM 
ROZLICZENIA        

Metoda standardowa (SA)        

Kategorie ekspozycji według metody stan
dardowej (SA) z wyłączeniem pozycji seku
rytyzacyjnych        

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych        

Ekspozycje wobec samorządów regional
nych lub władz lokalnych        

Podmioty sektora publicznego        

Ekspozycje wobec wielostronnych banków 
rozwoju        

Ekspozycje wobec organizacji międzyna
rodowych        

Ekspozycje wobec instytucji        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw        

Ekspozycje detaliczne        

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 
nieruchomościach        

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem A. Duże B. Średnie C. Małe 

Ekspozycje związane ze szczególnie wyso
kim ryzykiem        

Obligacje zabezpieczone        

Ekspozycje z tytułu należności od instytu
cji i przedsiębiorstw posiadających krót
koterminową ocenę kredytową        

Ekspozycje w postaci jednostek uczestnic
twa lub udziałów w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania        

Udziały kapitałowe        

Inne pozycje        

Pozycje sekurytyzacyjne według metody 
standardowej (SA)        

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)        

Metoda IRB w przypadku niestosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczyn
ników konwersji        

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych        

Ekspozycje wobec instytucji        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kre
dytowanie specjalistyczne        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem A. Duże B. Średnie C. Małe 

Metoda IRB w przypadku stosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczyn
ników konwersji        

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych        

Ekspozycje wobec instytucji        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kre
dytowanie specjalistyczne        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne        

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP za
bezpieczone nieruchomością        

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsię
biorstw niebędących MŚP zabezpieczone 
nieruchomością        

Ekspozycje detaliczne – kwalifikowane 
odnawialne        

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec MŚP        

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP        

Ekspozycje kapitałowe IRB        

Pozycje sekurytyzacyjne IRB        

Inne aktywa niegenerujące zobowiązania 
kredytowego        

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu 
wkładu do funduszu kontrahenta 
centralnego na wypadek niewykona
nia zobowiązania        

31.1.2017 
L 26/289 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem A. Duże B. Średnie C. Małe 

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY        

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA PO
ZYCJI, RYZYKA WALUTOWEGO 
I RYZYKA CEN TOWARÓW        

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu 
ryzyka pozycji, ryzyka walutowego 
i ryzyka cen towarów według metody 
standardowej (SA)        

Instrumenty dłużne będące przedmiotem 
obrotu        

Udziały kapitałowe        

Instrumenty kapitałowe        

Waluty obce        

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu 
ryzyka pozycji, ryzyka walutowego 
i ryzyka cen towarów według modeli 
wewnętrznych (IM)        

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPE
RACYJNEGO (OpR)        

Metoda wskaźnika bazowego po
miaru OpR (BIA)        

Metoda standardowa/Alternaty
wana metoda standardowa pomiaru 
OpR        

Metody zaawansowanego pomiaru 
OpR INNE I PRZEJŚCIOWE WY
MOGI KAPITAŁOWE        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem A. Duże B. Średnie C. Małe 

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY 
WYCENY KREDYTOWEJ        

Metoda zaawansowana        

Metoda standardowa        

Na podstawie metody wyceny eks
pozycji pierwotnej        

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKS
POZYCJI W PORTFELU HANDLO
WYM        

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO        

w tym: Z tytułu dodatkowych, surow
szych wymogów ostrożnościowych na 
podstawie art. 458        

w tym: z tytułu wymogów dotyczących du
żych ekspozycji        

w tym: z tytułu zmodyfikowanych wag ry
zyka w odniesieniu do baniek spekulacyj
nych dotyczących sektora nieruchomości 
mieszkalnych i komercyjnych        

w tym: z tytułu ekspozycji wewnątrz sek
tora finansowego        

w tym: Z tytułu dodatkowych, su
rowszych wymogów ostrożnościo
wych na podstawie art. 459        

w tym: dodatkowe kwoty ekspozycji 
na ryzyko z tytułu art. 3 rozporza
dzenia CRR        
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Kategorie SSM 

Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko/ 
CAŁKOWITE EKSPOZYCJE*     

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH 
RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RY
ZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA 
KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, 
RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DO
STAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM 
ROZLICZENIA     

Metoda standardowa (SA)     

Kategorie ekspozycji według metody stan
dardowej (SA) z wyłączeniem pozycji seku
rytyzacyjnych     

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych     

Ekspozycje wobec samorządów regional
nych lub władz lokalnych     

Podmioty sektora publicznego     

Ekspozycje wobec wielostronnych banków 
rozwoju     

Ekspozycje wobec organizacji międzyna
rodowych     

Ekspozycje wobec instytucji     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw     

Ekspozycje detaliczne     

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 
nieruchomościach     

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania     
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Kategorie SSM 

Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Ekspozycje związane ze szczególnie wyso
kim ryzykiem     

Obligacje zabezpieczone     

Ekspozycje z tytułu należności od instytu
cji i przedsiębiorstw posiadających krót
koterminową ocenę kredytową     

Ekspozycje w postaci jednostek uczestnic
twa lub udziałów w przedsiębiorstwach 
zbiorowego inwestowania     

Udziały kapitałowe     

Inne pozycje     

Pozycje sekurytyzacyjne według metody 
standardowej (SA)     

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)     

Metoda IRB w przypadku niestosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczyn
ników konwersji     

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych     

Ekspozycje wobec instytucji     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kre
dytowanie specjalistyczne     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne     
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Kategorie SSM 

Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Metoda IRB w przypadku stosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczyn
ników konwersji     

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych     

Ekspozycje wobec instytucji     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kre
dytowanie specjalistyczne     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne     

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP za
bezpieczone nieruchomością     

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsię
biorstw niebędących MŚP zabezpieczone 
nieruchomością     

Ekspozycje detaliczne – kwalifikowane 
odnawialne     

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec MŚP     

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP     

Ekspozycje kapitałowe IRB     

Pozycje sekurytyzacyjne IRB     

Inne aktywa niegenerujące zobowiązania 
kredytowego     

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu 
wkładu do funduszu kontrahenta 
centralnego na wypadek niewykona
nia zobowiązania     
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Kategorie SSM 

Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY     

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA PO
ZYCJI, RYZYKA WALUTOWEGO 
I RYZYKA CEN TOWARÓW     

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu 
ryzyka pozycji, ryzyka walutowego 
i ryzyka cen towarów według metody 
standardowej (SA)     

Instrumenty dłużne będące przedmiotem 
obrotu     

Udziały kapitałowe     

Instrumenty kapitałowe     

Waluty obce     

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu 
ryzyka pozycji, ryzyka walutowego 
i ryzyka cen towarów według modeli 
wewnętrznych (IM)     

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPE
RACYJNEGO (OpR)     

Metoda wskaźnika bazowego po
miaru OpR (BIA)     

Metoda standardowa/Alternaty
wana metoda standardowa pomiaru 
OpR     

Metody zaawansowanego pomiaru 
OpR INNE I PRZEJŚCIOWE WY
MOGI KAPITAŁOWE     
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Kategorie SSM 

Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY 
WYCENY KREDYTOWEJ     

Metoda zaawansowana     

Metoda standardowa     

Na podstawie metody wyceny eks
pozycji pierwotnej     

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKS
POZYCJI W PORTFELU HANDLO
WYM     

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO     

w tym: Z tytułu dodatkowych, surow
szych wymogów ostrożnościowych na 
podstawie art. 458     

w tym: z tytułu wymogów dotyczących du
żych ekspozycji     

w tym: z tytułu zmodyfikowanych wag ry
zyka w odniesieniu do baniek spekulacyj
nych dotyczących sektora nieruchomości 
mieszkalnych i komercyjnych     

w tym: z tytułu ekspozycji wewnątrz sek
tora finansowego     

w tym: Z tytułu dodatkowych, su
rowszych wymogów ostrożnościo
wych na podstawie art. 459     

w tym: dodatkowe kwoty ekspozycji 
na ryzyko z tytułu art. 3 rozporza
dzenia CRR      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Kwota oczekiwanej straty A. Duże B. Średnie C. Małe 

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)        

Metoda IRB w przypadku niestosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczynni
ków konwersji        

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych        

Ekspozycje wobec instytucji        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredy
towanie specjalistyczne        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne        

Metoda IRB w przypadku stosowania włas
nych oszacowań LGD lub współczynników 
konwersji        

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych        

Ekspozycje wobec instytucji        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredy
towanie specjalistyczne        

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne        

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabez
pieczone nieruchomością        

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsię
biorstw niebędących MŚP zabezpieczone 
nieruchomością        

Ekspozycje detaliczne – kwalifikowane od
nawialne        

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec MŚP        

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP        

Ekspozycje kapitałowe IRB        
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Kategorie SSM 

Kwota oczekiwanej straty 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)     

Metoda IRB w przypadku niestosowania 
własnych oszacowań LGD lub współczynni
ków konwersji     

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych     

Ekspozycje wobec instytucji     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredy
towanie specjalistyczne     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne     

Metoda IRB w przypadku stosowania włas
nych oszacowań LGD lub współczynników 
konwersji     

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych     

Ekspozycje wobec instytucji     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredy
towanie specjalistyczne     

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – inne     

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabez
pieczone nieruchomością     

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsię
biorstw niebędących MŚP zabezpieczone 
nieruchomością     

Ekspozycje detaliczne – kwalifikowane od
nawialne     

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec MŚP     

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje 
wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP     

Ekspozycje kapitałowe IRB      
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Tabela 1.K 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Fundusze własne, kwoty ekspozycji ważonch ryzykiem i wypłacalność 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Bufory kapitałowe i wymogi filaru II A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wymóg połączonego bufora        

Bufor zabezpieczający        

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka 
makroostrożnościowego lub ryzyka syste
mowego zidentyfikowanego na poziomie 
państwa członkowskiego        

Specyficzny dla instytucji bufor antycy
kliczny        

Bufor ryzyka systemowego        

Bufor instytucji o znaczeniu systemowym        

Bufor instytucji o globalnym znaczeniu 
systemowym        

Bufor instytucji o innym znaczeniu syste
mowym        

Wymogi w zakresie funduszy własnych 
związane z korektami w ramach filaru II             
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Bufory kapitałowe i wymogi filaru II 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wymóg połączonego bufora     

Bufor zabezpieczający     

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka 
makroostrożnościowego lub ryzyka syste
mowego zidentyfikowanego na poziomie 
państwa członkowskiego     

Specyficzny dla instytucji bufor antycy
kliczny     

Bufor ryzyka systemowego     

Bufor instytucji o znaczeniu systemowym     

Bufor instytucji o globalnym znaczeniu 
systemowym     

Bufor instytucji o innym znaczeniu syste
mowym     

Wymogi w zakresie funduszy własnych 
związane z korektami w ramach filaru II           
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Tabela 1.L 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Fundusze własne, kwoty ekspozycji ważonch ryzykiem i wypłacalność 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ryzyko kredytowe – liczba instytucji 

stosujących określoną metodę A. Duże B. Średnie C. Małe 

Metoda standardowa        

Podstawowa metoda IRB        

Zaawansowana metoda IRB        

Liczba instytucji ogółem (stosujących 
jedną lub kilka metod pomiaru ryzyka 
kredytowego) Krajowe grupy bankowe 
(skonsolidowane) i pojedyncze banki        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Ryzyko kredytowe – liczba instytucji 
stosujących określoną metodę 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Metoda standardowa     

Podstawowa metoda IRB     

Zaawansowana metoda IRB     

Liczba instytucji ogółem (stosujących 
jedną lub kilka metod pomiaru ryzyka 
kredytowego) Krajowe grupy bankowe 
(skonsolidowane) i pojedyncze banki        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ryzyko rynkowe – liczba instytucji stosu

jących określoną metodę A. Duże B. Średnie C. Małe 

Metoda standardowa        

Metoda modeli wewnętrznych        

Liczba instytucji ogółem (stosujących 
jedną lub kilka metod pomiaru ryzyka 
rynkowego Krajowe grupy bankowe 
(skonsolidowane) i pojedyncze banki         

Kategorie SSM 

Ryzyko rynkowe – liczba instytucji stosu
jących określoną metodę 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Metoda standardowa     

Metoda modeli wewnętrznych     

Liczba instytucji ogółem (stosujących 
jedną lub kilka metod pomiaru ryzyka 
rynkowego Krajowe grupy bankowe 
(skonsolidowane) i pojedyncze banki        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ryzyko operacyjne – liczba instytucji 

stosujących określoną metodę A. Duże B. Średnie C. Małe 

Metoda wskaźnika bazowego        

Metoda standardowa / Alternatywana me
toda standardowa        

Metody zaawansowanego pomiaru        

Liczba instytucji ogółem (stosujących 
jedną lub kilka metod pomiaru ryzyka 
operacyjnego)         

Kategorie SSM 

Ryzyko operacyjne – liczba instytucji 
stosujących określoną metodę 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Metoda wskaźnika bazowego     

Metoda standardowa / Alternatywana me
toda standardowa     

Metody zaawansowanego pomiaru     

Liczba instytucji ogółem (stosujących 
jedną lub kilka metod pomiaru ryzyka 
operacyjnego)        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Liczba instytucji  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Współczynnik wypłacalności (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 8        

8–12        

12–16        

16–20        

> 20        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Liczba instytucji  

Kategorie SSM 

Współczynnik wypłacalności (%) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 8     

8–12     

12–16     

16–20     

> 20        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier 1 (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 6        

6–8        

8–12        

12–16        

> 16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału podstawowego 
Tier 1 (%) 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 6     

6–8     

8–12     

12–16     

> 16        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier I (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 4        

4–6        

6–8        

8–12        

12–16        

> 16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału podstawowego 
Tier I (%) 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 4     

4–6     

6–8     

8–12     

12–16     

> 16        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO/CAŁKOWITE EKSPOZYCJE  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Współczynnik wypłacalności (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 8        

8–12        

12–16        

16–20        

> 20        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO/CAŁKOWITE EKSPOZYCJE  

Kategorie SSM 

Współczynnik wypłacalności (%) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 8     

8–12     

12–16     

16–20     

> 20        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier 1 (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 6        

6–8        

8–12        

12-16        

>16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału podstawowego 
Tier 1 (%) 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 6     

6–8     

8–12     

12-16     

>16        

31.1.2017 
L 26/308 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier I (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 4        

4–6        

6–8        

8–12        

12–16        

> 16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału podstawowego 
Tier I (%) 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 4     

4–6     

6–8     

8–12     

12–16     

> 16        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Aktywa  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Współczynnik wypłacalności (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 8        

8–12        

12–16        

16–20        

> 20        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) roczne – Aktywa  

Kategorie SSM 

Współczynnik wypłacalności (%) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 8     

8–12     

12–16     

16–20     

> 20        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier 1 (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 6        

6–8        

8–12        

12–16        

> 16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału podstawowego 
Tier 1 (%) 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 6     

6–8     

8–12     

12–16     

> 16        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier I (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 4        

4–6        

6–8        

8–12        

12–16        

> 16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału podstawowego 
Tier I (%) 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 4     

4–6     

6–8     

8–12     

12–16     

> 16        
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Tabela 2.A 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – Instytucje sprawozdające 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – Instytucje sprawozdające  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Populacja sprawozdawcza A. Duże B. Średnie C. Małe 

Liczba pojedynczych instytucji kredyto
wych        

Liczba instytucji kredytowych skonsolido
wanych w grupach bankowych        

Liczba grup bankowych        

Liczba instytucji kredytowych ogółem*        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – Instytucje sprawozdające  

Kategorie SSM 

Populacja sprawozdawcza 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Liczba pojedynczych instytucji kredyto
wych     

Liczba instytucji kredytowych skonsolido
wanych w grupach bankowych     

Liczba grup bankowych     

Liczba instytucji kredytowych ogółem*        
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Tabela 2.B 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Przychody odsetkowe        

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu*        

Aktywa finansowe wyznaczone do wyceny 
według wartości godziwej przez wynik finan
sowy        

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży*        

Kredyty, pożyczki i inne należności*        

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagal
ności*        

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabez
pieczeń, ryzyko stopy procentowej *        

Pozostałe aktywa        

(Koszty odsetek)        

(Zobowiązania finansowe przeznaczone do ob
rotu)*        

(Zobowiązania finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finansowy)*        
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

(Zobowiązania finansowe wyceniane metodą 
zamortyzowanego kosztu)*        

(Instrumenty pochodne – rachunkowość zabez
pieczeń, ryzyko stopy procentowej)*        

(Pozostałe pasywa)        

Przychody z tytułu dywidend*        

Przychody z tytułu opłat i prowizji*        

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)*        

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia 
z bilansu aktywów i zobowiązań fi
nansowych niewycenianych według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy*        

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych przezna
czonych do obrotu, netto*        

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych wycenia
nych według wartości godziwej przez 
wynik finansowy, netto*        

Zyski lub (-) straty z tytułu rachunko
wości zabezpieczeń, netto        

Wynik z tytułu różnic kursowych – 
netto        

Pozostałe przychody operacyjne        

(Pozostałe koszty operacyjne)        

Całkowite przychody operacyjne, 
netto        
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

(Koszty działania banku)        

(Koszty pracownicze)        

(Pozostałe wydatki na działanie banku)        

(Amortyzacja)        

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)        

(Udzielone zobowiązania i gwarancje)        

(Pozostałe rezerwy)        

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości aktywów finansowych 
niewycenianych według wartości go
dziwej przez wynik finansowy)        

(Aktywów finansowych wycenianych według 
kosztu [akcje nienotowane])*        

(Aktywów finansowych dostępnych do sprze
daży) *        

(Kredytów, pożyczek i innych należności [włą
czając leasing finansowy])*        

(Aktywów utrzymywanych do terminu wyma
galności) *        

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)        
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ        

(Obciążenia lub (-) przychody podatkowe 
związane z zyskiem lub stratą z tytułu 
działalności kontynuowanej)        

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ        

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK                    
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Przychody odsetkowe     

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu*     

Aktywa finansowe wyznaczone do wyceny 
według wartości godziwej przez wynik finan
sowy     

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży*     

Kredyty, pożyczki i inne należności*     

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagal
ności*     

Instrumenty pochodne – rachunkowość zabez
pieczeń, ryzyko stopy procentowej *     

Pozostałe aktywa     

(Koszty odsetek)     

(Zobowiązania finansowe przeznaczone do ob
rotu)*     

(Zobowiązania finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finansowy)*     
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

(Zobowiązania finansowe wyceniane metodą 
zamortyzowanego kosztu)*     

(Instrumenty pochodne – rachunkowość zabez
pieczeń, ryzyko stopy procentowej)*     

(Pozostałe pasywa)     

Przychody z tytułu dywidend*     

Przychody z tytułu opłat i prowizji*     

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)*     

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia 
z bilansu aktywów i zobowiązań fi
nansowych niewycenianych według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy*     

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych przezna
czonych do obrotu, netto*     

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych wycenia
nych według wartości godziwej przez 
wynik finansowy, netto*     

Zyski lub (-) straty z tytułu rachunko
wości zabezpieczeń, netto     

Wynik z tytułu różnic kursowych – 
netto     

Pozostałe przychody operacyjne     

(Pozostałe koszty operacyjne)     

Całkowite przychody operacyjne, 
netto     
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

(Koszty działania banku)     

(Koszty pracownicze)     

(Pozostałe wydatki na działanie banku)     

(Amortyzacja)     

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)     

(Udzielone zobowiązania i gwarancje)     

(Pozostałe rezerwy)     

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości aktywów finansowych 
niewycenianych według wartości go
dziwej przez wynik finansowy)     

(Aktywów finansowych wycenianych według 
kosztu [akcje nienotowane])*     

(Aktywów finansowych dostępnych do sprze
daży) *     

(Kredytów, pożyczek i innych należności [włą
czając leasing finansowy])*     

(Aktywów utrzymywanych do terminu wyma
galności) *     

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)     
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ     

(Obciążenia lub (-) przychody podatkowe 
związane z zyskiem lub stratą z tytułu 
działalności kontynuowanej)     

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ     

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK                  
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Przychody odsetkowe        

(Koszty odsetek)        

(Przychody z tytułu dywidend)        

Przychody z tytułu opłat i prowizji        

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)        

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia 
z bilansu aktywów i zobowiązań fi
nansowych niewycenianych według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy*        

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych przezna
czonych do obrotu, netto*        

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych wycenia
nych według wartości godziwej przez 
wynik finansowy, netto*        

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
finansowych i zobowiązań finanso
wych nieprzeznaczonych do obrotu, 
netto        

Zyski lub (-) straty z tytułu rachunko
wości zabezpieczeń, netto        

Wynik z tytułu różnic kursowych – 
netto        

Pozostałe przychody operacyjne        
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

(Pozostałe koszty operacyjne)        

Całkowite przychody operacyjne, 
netto        

(Koszty działania banku)        

(Koszty pracownicze)        

(Pozostałe wydatki na działanie banku)        

(Amortyzacja)        

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)        

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości aktywów finansowych 
niewycenianych według wartości go
dziwej przez wynik finansowy)        

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)        

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ        

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ        

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK        
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Przychody odsetkowe     

(Koszty odsetek)     

(Przychody z tytułu dywidend)     

Przychody z tytułu opłat i prowizji     

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)     

Zyski lub (-) straty z tytułu usunięcia 
z bilansu aktywów i zobowiązań fi
nansowych niewycenianych według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy*     

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych przezna
czonych do obrotu, netto*     

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
i zobowiązań finansowych wycenia
nych według wartości godziwej przez 
wynik finansowy, netto*     

Zyski lub (-) straty z tytułu aktywów 
finansowych i zobowiązań finanso
wych nieprzeznaczonych do obrotu, 
netto     

Zyski lub (-) straty z tytułu rachunko
wości zabezpieczeń, netto     

Wynik z tytułu różnic kursowych – 
netto     

Pozostałe przychody operacyjne     
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

(Pozostałe koszty operacyjne)     

Całkowite przychody operacyjne, 
netto     

(Koszty działania banku)     

(Koszty pracownicze)     

(Pozostałe wydatki na działanie banku)     

(Amortyzacja)     

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)     

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości aktywów finansowych 
niewycenianych według wartości go
dziwej przez wynik finansowy)     

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)     

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ     

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ     

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK      
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – NIE-FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wynik z tytułu odsetek        

Przychody odsetkowe        

(Koszty odsetek)        

(Przychody z tytułu dywidend)        

Przychody netto z tytułu opłat i pro
wizji        

Przychody z tytułu opłat i prowizji        

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)        

Wynik z operacji wymiany walutowej 
i różnic kursowych        

Pozostałe przychody operacyjne        

(Pozostałe koszty operacyjne)        

Całkowite przychody operacyjne, 
netto        

(Koszty działania banku)        

(Koszty pracownicze)        

(Pozostałe wydatki na działanie banku)        

(Amortyzacja)        

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)        
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – NIE-FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości aktywów finansowych 
niewycenianych według wartości go
dziwej przez wynik finansowy)        

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)        

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ        

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ        

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK                   
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – NIE-FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wynik z tytułu odsetek     

Przychody odsetkowe     

(Koszty odsetek)     

(Przychody z tytułu dywidend)     

Przychody netto z tytułu opłat i pro
wizji     

Przychody z tytułu opłat i prowizji     

(Koszty z tytułu opłat i prowizji)     

Wynik z operacji wymiany walutowej 
i różnic kursowych     

Pozostałe przychody operacyjne     

(Pozostałe koszty operacyjne)     

Całkowite przychody operacyjne, 
netto     

(Koszty działania banku)     

(Koszty pracownicze)     

(Pozostałe wydatki na działanie banku)     

(Amortyzacja)     

(Rezerwy lub (-) odwrócenie rezerw)     
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – NIE-FINREP  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości aktywów finansowych 
niewycenianych według wartości go
dziwej przez wynik finansowy)     

(Utrata wartości lub (-) odwrócenie 
utraty wartości z tytułu aktywów nie
finansowych)     

ZYSK LUB (-) STRATA PRZED OPO
DATKOWANIEM Z TYTUŁU DZIA
ŁALNOŚCI KONTYUNOWANEJ     

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ     

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK                 
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – PEŁNA PRÓBA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Skonsolidowany rachunek zysków i strat A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wynik z tytułu odsetek*        

Przychody z tytułu dywidend*        

Przychody netto z tytułu opłat i pro
wizji*        

Wynik z operacji wymiany walutowej 
i różnic kursowych        

Pozostałe przychody operacyjne        

Całkowite przychody operacyjne, 
netto*        

(Koszty operacyjne ogółem)        

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ        

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK*                
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne – Rentowność i efektywność – PEŁNA PRÓBA  

Kategorie SSM 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wynik z tytułu odsetek*     

Przychody z tytułu dywidend*     

Przychody netto z tytułu opłat i pro
wizji*     

Wynik z operacji wymiany walutowej 
i różnic kursowych     

Pozostałe przychody operacyjne     

Całkowite przychody operacyjne, 
netto*     

(Koszty operacyjne ogółem)     

ZYSK LUB (-) STRATA PO OPODAT
KOWANIU Z TYTUŁU DZIAŁAL
NOŚCI KONTYNUOWANEJ     

ZYSK LUB (-) STRATA ZA DANY 
ROK*              
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Tabela 2.C 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – Bilans 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kasa, operacje w bankach centralnych 
i inne depozyty płatne na żądanie*        

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu*        

Instrumenty pochodne        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Aktywa finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

31.1.2017 
L 26/332 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa finansowe dostępne do sprze
daży        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Kredyty, pożyczki i inne należności        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Inwestycje utrzymywane do terminu 
wymagalności        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące        

Wartości niematerialne i prawne        

AKTYWA OGÓŁEM*        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kasa, operacje w bankach centralnych 
i inne depozyty płatne na żądanie*     

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu*     

Instrumenty pochodne     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Aktywa finansowe wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa finansowe dostępne do sprze
daży     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Kredyty, pożyczki i inne należności     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Inwestycje utrzymywane do terminu 
wymagalności     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące     

Wartości niematerialne i prawne     

AKTYWA OGÓŁEM*      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pasywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu        

Instrumenty pochodne        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych        

Zobowiązania finansowe wyceniane 
według wartości godziwej przez wy
nik finansowy        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych        

Zobowiązania finansowe wyceniane 
metodą zamortyzowanego kosztu        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych        

Rezerwy        

PASYWA OGÓŁEM*        
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Kategorie SSM 

Pasywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu     

Instrumenty pochodne     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Zobowiązania finansowe wyceniane 
według wartości godziwej przez wy
nik finansowy     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Zobowiązania finansowe wyceniane 
metodą zamortyzowanego kosztu     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Rezerwy     

PASYWA OGÓŁEM*      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kapitały i kapitały mniejszości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kapitał        

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM        

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM         

Kategorie SSM 

Kapitały i kapitały mniejszości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kapitał     

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM     

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Zobowiązania kredytowe, gwarancyjne 

i inne zobowiązania A. Duże B. Średnie C. Małe 

Udzielone        

Zobowiązania do udzielenia pożyczki        

Gwarancje finansowe        

Otrzymane        

Zobowiązania do udzielenia pożyczki        

Gwarancje finansowe         

Kategorie SSM 

Zobowiązania kredytowe, gwarancyjne 
i inne zobowiązania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Udzielone     

Zobowiązania do udzielenia pożyczki     

Gwarancje finansowe     

Otrzymane     

Zobowiązania do udzielenia pożyczki     

Gwarancje finansowe        

31.1.2017 
L 26/339 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kasa, operacje w bankach centralnych 
i inne depozyty płatne na żądanie*        

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu*        

Instrumenty pochodne        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Aktywa finansowe niebędące instru
mentami pochodnymi nieprzezna
czone do obrotu, wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa finansowe niebędące instru
mentami pochodnymi, nieprzezna
czone do obrotu, wyceniane według 
wartości godziwej ustalanej metodą 
praw własności        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Instrumenty dłużne nieprzeznaczone 
do obrotu wyceniane metodą ceny na
bycia        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Inne aktywa finansowe niebędące in
strumentami pochodnymi, nieprzezna
czone do obrotu        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i pożyczki        

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące        

Wartości niematerialne i prawne        

AKTYWA OGÓŁEM*        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kasa, operacje w bankach centralnych 
i inne depozyty płatne na żądanie*     

Aktywa finansowe przeznaczone do 
obrotu*     

Instrumenty pochodne     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Aktywa finansowe niebędące instru
mentami pochodnymi nieprzezna
czone do obrotu, wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finan
sowy     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa finansowe niebędące instru
mentami pochodnymi, nieprzezna
czone do obrotu, wyceniane według 
wartości godziwej ustalanej metodą 
praw własności     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Instrumenty dłużne nieprzeznaczone 
do obrotu wyceniane metodą ceny na
bycia     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Inne aktywa finansowe niebędące in
strumentami pochodnymi, nieprzezna
czone do obrotu     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i pożyczki     

Instrumenty pochodne zabezpiecza
jące     

Wartości niematerialne i prawne     

AKTYWA OGÓŁEM*      

31.1.2017 
L 26/343 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pasywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu        

Instrumenty pochodne        

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościowych        

Rezerwy        

PASYWA OGÓŁEM*         

Kategorie SSM 

Pasywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Zobowiązania finansowe przeznaczo
ne do obrotu     

Instrumenty pochodne     

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Rezerwy     

PASYWA OGÓŁEM*        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kapitały i kapitały mniejszości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kapitał        

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM        

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM         

Kategorie SSM 

Kapitały i kapitały mniejszości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kapitał     

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM     

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM       

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Zobowiązania kredytowe, gwarancyjne 

i inne zobowiązania A. Duże B. Średnie C. Małe 

Udzielone        

Zobowiązania do udzielenia pożyczki        

Gwarancje finansowe        

Otrzymane        

Zobowiązania do udzielenia pożyczki        

Gwarancje finansowe        
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Kategorie SSM 

Zobowiązania kredytowe, gwarancyjne 
i inne zobowiązania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Udzielone     

Zobowiązania do udzielenia pożyczki     

Gwarancje finansowe     

Otrzymane     

Zobowiązania do udzielenia pożyczki     

Gwarancje finansowe      

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – NIE-FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kasa, środki w bankach centralnych        

Kredyty i pożyczki        

Dłużne papiery wartościowe        

Instrumenty kapitałowe        

Pozostałe aktywa        

AKTYWA OGÓŁEM        

Pozycje uzupełniające        

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu        

31.1.2017 
L 26/346 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – NIE-FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kasa, środki w bankach centralnych     

Kredyty i pożyczki     

Dłużne papiery wartościowe     

Instrumenty kapitałowe     

Pozostałe aktywa     

AKTYWA OGÓŁEM     

Pozycje uzupełniające     

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu       

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pasywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych        

Rezerwy        

Pozostałe pasywa        

PASYWA OGÓŁEM        
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Kategorie SSM 

Pasywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych     

Rezerwy     

Pozostałe pasywa     

PASYWA OGÓŁEM       

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kapitały i kapitały mniejszości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kapitał        

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM        

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM         

Kategorie SSM 

Kapitały i kapitały mniejszości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kapitał     

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM     

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM      
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – PEŁNA PRÓBA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kasa, środki w bankach centralnych        

Kredyty i pożyczki*        

Dłużne papiery wartościowe*        

Instrumenty kapitałowe*        

Pozostałe aktywa        

AKTYWA OGÓŁEM*        

Pozycje uzupełniające        

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – PEŁNA PRÓBA  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kasa, środki w bankach centralnych     

Kredyty i pożyczki*     

Dłużne papiery wartościowe*     

Instrumenty kapitałowe*     

Pozostałe aktywa     

AKTYWA OGÓŁEM*     

Pozycje uzupełniające     

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Pasywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Depozyty        

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych        

Rezerwy        

Pozostałe pasywa        

PASYWA OGÓŁEM*         

Kategorie SSM 

Pasywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Depozyty     

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych     

Rezerwy     

Pozostałe pasywa     

PASYWA OGÓŁEM*        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kapitały i kapitały mniejszości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kapitał        

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM*        

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM         

Kategorie SSM 

Kapitały i kapitały mniejszości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kapitał     

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM*     

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY OGÓ
ŁEM        
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Tabela 2.D 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – Bilans 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Instrumenty kapitałowe        

31.1.2017 
L 26/352 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Instrumenty kapitałowe      
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Banki centralne        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Instrumenty kapitałowe        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – Ogólnie przyjęta zasada rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Banki centralne     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Instrumenty kapitałowe      
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – NIE-FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Banki centralne        

Instytucje kredytowe        

Inne        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS – NIE-FINREP  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Banki centralne     

Instytucje kredytowe     

Inne        

31.1.2017 
L 26/356 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS PEŁNA PRÓBA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki        

Sektor instytucji rządowych i samorządowych        

Banki centralne        

Instytucje kredytowe        

Inne        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – BILANS PEŁNA PRÓBA  

Kategorie SSM 

Aktywa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki     

Sektor instytucji rządowych i samorządowych     

Banki centralne     

Instytucje kredytowe     

Inne        
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Tabela 2.E 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Jakość aktywów 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne(CBD) – JAKOŚĆ AKTYWÓW – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości GAAP)  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Ekspozycje wstrzymane A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe – Wartość 
bilansowa brutto ekspozycji objętych 
środkami wstrzymującymi        

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji niezagrożonych 
objętych środkami wstrzymującymi        

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji niezagrożonych 
objętych środkami wstrzymującymi, w tym 
w okresie warunkowym        

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji zagrożonych obję
tych środkami wstrzymującymi        

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji zagrożonych ob
jętych środkami wstrzymującymi, w tym 
środki wstrzymujące w odniesieniu do eks
pozycji zagrożonych        

Dłużne papiery wartościowe – Skumulo
wana utrata wartości, skumulowane 
zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka 
kredytowego i rezerw – ekspozycje nieza
grożone objęte środkami wstrzymującymi        

Dłużne papiery wartościowe – Skumulo
wana utrata wartości, skumulowane 
zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka 
kredytowego i rezerw – ekspozycje zagro
żone objęte środkami wstrzymującymi        

31.1.2017 
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne(CBD) – JAKOŚĆ AKTYWÓW – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości GAAP)  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Ekspozycje wstrzymane A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji objętych środkami 
wstrzymującymi        

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji niezagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi        

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji niezagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi, w tym w okresie 
warunkowym        

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji zagrożonych objętych środ
kami wstrzymującymi        

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji zagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi, w tym środki 
wstrzymujące w odniesieniu do ekspozycji 
zagrożonych        

Kredyty i pożyczki – Skumulowana utrata 
wartości, skumulowane zmiany wartości 
godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i re
zerw – ekspozycje niezagrożone objęte 
środkami wstrzymującymi        

Kredyty i pożyczki – Skumulowana utrata 
wartości, skumulowane zmiany wartości 
godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i re
zerw – ekspozycje zagrożone objęte środ
kami wstrzymującymi        

31.1.2017 
L 26/359 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe kwartalne(CBD) – JAKOŚĆ AKTYWÓW – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości GAAP)  

Kategorie SSM 

Ekspozycje wstrzymane 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe – Wartość 
bilansowa brutto ekspozycji objętych 
środkami wstrzymującymi     

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji niezagrożonych 
objętych środkami wstrzymującymi     

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji niezagrożonych 
objętych środkami wstrzymującymi, w tym 
w okresie warunkowym     

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji zagrożonych obję
tych środkami wstrzymującymi     

Dłużne papiery wartościowe – Wartość bi
lansowa brutto ekspozycji zagrożonych ob
jętych środkami wstrzymującymi, w tym 
środki wstrzymujące w odniesieniu do eks
pozycji zagrożonych     

Dłużne papiery wartościowe – Skumulo
wana utrata wartości, skumulowane 
zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka 
kredytowego i rezerw – ekspozycje nieza
grożone objęte środkami wstrzymującymi     

Dłużne papiery wartościowe – Skumulo
wana utrata wartości, skumulowane 
zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka 
kredytowego i rezerw – ekspozycje zagro
żone objęte środkami wstrzymującymi     
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne(CBD) – JAKOŚĆ AKTYWÓW – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości GAAP)  

Kategorie SSM 

Ekspozycje wstrzymane 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji objętych środkami 
wstrzymującymi     

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji niezagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi     

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji niezagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi, w tym w okresie 
warunkowym     

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji zagrożonych objętych środ
kami wstrzymującymi     

Kredyty i pożyczki – Wartość bilansowa 
brutto ekspozycji zagrożonych objętych 
środkami wstrzymującymi, w tym środki 
wstrzymujące w odniesieniu do ekspozycji 
zagrożonych     

Kredyty i pożyczki – Skumulowana utrata 
wartości, skumulowane zmiany wartości 
godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i re
zerw – ekspozycje niezagrożone objęte 
środkami wstrzymującymi     

Kredyty i pożyczki – Skumulowana utrata 
wartości, skumulowane zmiany wartości 
godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i re
zerw – ekspozycje zagrożone objęte środ
kami wstrzymującymi      

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita wartość bilansowa ekspozycji A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe*        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki*        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe                

31.1.2017 
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Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe*     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki*     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe              

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 

niezagrożonych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe                

31.1.2017 
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Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
niezagrożonych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe              

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 

zagrożonych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe*        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki*        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe                

31.1.2017 
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Kategorie SSM 

Całkowita wartość bilansowa ekspozycji 
zagrożonych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe*     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki*     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe              

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 

ryzyka kredytowego i rezerw 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe*        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki*        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe                

31.1.2017 
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Kategorie SSM 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 

ryzyka kredytowego i rezerw 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe*     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki*     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe              

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw na ekspo

zycje niezagrożone 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe                

31.1.2017 
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Kategorie SSM 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw na ekspo

zycje niezagrożone 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe              

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw na ekspo

zycje zagrożone 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe*        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki*        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe                

31.1.2017 
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Kategorie SSM 

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw na ekspo

zycje zagrożone 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe*     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki*     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe              

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Zabezpieczenia otrzymane w związku 

z ekspozycjami zagrożonymi A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe                

31.1.2017 
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Kategorie SSM 

Zabezpieczenia otrzymane w związku 
z ekspozycjami zagrożonymi 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe              

31.1.2017 
L 26/375 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Gwarancje finansowe otrzymane 

w związku z ekspozycjami zagrożonymi A. Duże B. Średnie C. Małe 

Dłużne papiery wartościowe        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Kredyty i pożyczki        

Instytucje kredytowe        

Inne instytucje finansowe        

Przedsiębiorstwa niefinansowe        

Gospodarstwa domowe        

Ekspozycje pozabilansowe                
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Kategorie SSM 

Gwarancje finansowe otrzymane 
w związku z ekspozycjami zagrożonymi 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Dłużne papiery wartościowe     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Kredyty i pożyczki     

Instytucje kredytowe     

Inne instytucje finansowe     

Przedsiębiorstwa niefinansowe     

Gospodarstwa domowe     

Ekspozycje pozabilansowe              
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – JAKOŚĆ AKTYWÓW – MSSF FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Całkowita wartość bilansowa 

aktywów, które utraciły wartość 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty, pożyczki i inne należności        

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – JAKOŚĆ AKTYWÓW – MSSF FINREP  

Kategorie SSM 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Całkowita wartość bilansowa 

aktywów, które utraciły wartość 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty, pożyczki i inne należności     

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności       

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy aktualizujące z tytułu 

indywidualnie ocenianych aktywów finan
sowych 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty, pożyczki i inne należności        

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności         

Kategorie SSM 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy aktualizujące z tytułu 

indywidualnie ocenianych aktywów finan
sowych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty, pożyczki i inne należności     

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy aktualizujące z tytułu 
zbiorowo ocenianych aktywów finanso

wych 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty, pożyczki i inne należności        

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności         

Kategorie SSM 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy aktualizujące z tytułu 
zbiorowo ocenianych aktywów finanso

wych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty, pożyczki i inne należności     

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności       

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy z tytułu poniesionych, 

ale niewykazywanych strat 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kredyty, pożyczki i inne należności        

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności         

Kategorie SSM 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Odpisy z tytułu poniesionych, 

ale niewykazywanych strat 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kredyty, pożyczki i inne należności     

Inwestycje utrzymywane do terminu wy
magalności      
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – JAKOŚĆ AKTYWÓW – Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP) FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Instrumenty dłużne nieprzezna
czone do obrotu wyceniane metodą ceny 

nabycia 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Całkowita wartość bilansowa akty
wów, które utraciły wartość         

Kredyty i pożyczki        

Odpisy aktualizujące z tytułu indywidual
nie ocenianych aktywów finansowych         

Kredyty i pożyczki        

Odpisy aktualizujące z tytułu zbiorowo 
ocenianych aktywów finansowych         

Kredyty i pożyczki        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – JAKOŚĆ AKTYWÓW – Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP) FINREP  

Kategorie SSM 

Instrumenty dłużne, które utraciły 
wartość – Instrumenty dłużne nieprzezna
czone do obrotu wyceniane metodą ceny 

nabycia 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Całkowita wartość bilansowa akty
wów, które utraciły wartość      

Kredyty i pożyczki     

Odpisy aktualizujące z tytułu indywidual
nie ocenianych aktywów finansowych      

Kredyty i pożyczki     

Odpisy aktualizujące z tytułu zbiorowo 
ocenianych aktywów finansowych      

Kredyty i pożyczki      
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – JAKOŚĆ AKTYWÓW – NIE-FINREP  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Ekspozycje zagrożone A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wartość bilansowa brutto*         

Ekspozycje niezagrożone         

Ekspozycje zagrożone*         

Ekspozycje wstrzymane        

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw*        

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – JAKOŚĆ AKTYWÓW – NIE-FINREP  

Kategorie SSM 

Ekspozycje zagrożone 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wartość bilansowa brutto*      

Ekspozycje niezagrożone      

Ekspozycje zagrożone*      

Ekspozycje wstrzymane     

Skumulowana utrata wartości, skumulo
wane zmiany wartości godziwej z tytułu 
ryzyka kredytowego i rezerw*      
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Tabela 2.F 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – Koncentracja 

Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita wartość ekspozycji pierwotnej A. Duże B. Średnie C. Małe 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita wartość ekspozycji pierwotnej A. Duże B. Średnie C. Małe 

LU        

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stany Zjednoczone)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazylia)        

CN (Chiny)        

JP (Japonia)        

CH (Szwajcaria)        

MX (Meksyk)        
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita wartość ekspozycji pierwotnej A. Duże B. Średnie C. Małe 

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turcja)        

RU (Federacja Rosyjska)        

KY (Kajmany)        

IN (Indie)        

KR (Korea Południowa)        

ZA (Republika Południowej Afryki)        

CA (Kanada)        

Pozycje uzupełniające        

Zagraniczna ekspozycja pierwotna        

Całkowita pierwotna wartość ekspo
zycji                  
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Kategorie SSM 

Całkowita wartość ekspozycji pierwotnej 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Kategorie SSM 

Całkowita wartość ekspozycji pierwotnej 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

LU     

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stany Zjednoczone)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazylia)     

CN (Chiny)     

JP (Japonia)     

CH (Szwajcaria)     

MX (Meksyk)     
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Skonsolidowane dane bankowe (CBD) kwartalne – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA  

Kategorie SSM 

Całkowita wartość ekspozycji pierwotnej 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turcja)     

RU (Federacja Rosyjska)     

KY (Kajmany)     

IN (Indie)     

KR (Korea Południowa)     

ZA (Republika Południowej Afryki)     

CA (Kanada)     

Pozycje uzupełniające     

Zagraniczna ekspozycja pierwotna     

Całkowita pierwotna wartość ekspo
zycji                
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowite ekspozycje, których dotyczy 

niewykonanie zobowiązania A. Duże B. Średnie C. Małe 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowite ekspozycje, których dotyczy 

niewykonanie zobowiązania A. Duże B. Średnie C. Małe 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stany Zjednoczone)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazylia)        

CN (Chiny)        

JP (Japonia)        

CH (Szwajcaria)        

MX (Meksyk)        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Całkowite ekspozycje, których dotyczy 

niewykonanie zobowiązania A. Duże B. Średnie C. Małe 

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turcja)        

RU (Federacja Rosyjska)        

KY (Kajmany)        

IN (Indie)        

KR (Korea Południowa)        

ZA (Republika Południowej Afryki)        

CA (Kanada)                     
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Kategorie SSM 

Całkowite ekspozycje, których dotyczy 
niewykonanie zobowiązania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     

31.1.2017 
L 26/391 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Kategorie SSM 

Całkowite ekspozycje, których dotyczy 
niewykonanie zobowiązania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stany Zjednoczone)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazylia)     

CN (Chiny)     

JP (Japonia)     

CH (Szwajcaria)     

MX (Meksyk)     
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Kategorie SSM 

Całkowite ekspozycje, których dotyczy 
niewykonanie zobowiązania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turcja)     

RU (Federacja Rosyjska)     

KY (Kajmany)     

IN (Indie)     

KR (Korea Południowa)     

ZA (Republika Południowej Afryki)     

CA (Kanada)                   
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita wartość ekspozycji A. Duże B. Średnie C. Małe 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita wartość ekspozycji A. Duże B. Średnie C. Małe 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Stany Zjednoczone)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazylia)        

CN (Chiny)        

JP (Japonia)        

CH (Szwajcaria)        

MX (Meksyk)        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita wartość ekspozycji A. Duże B. Średnie C. Małe 

AU (Australia)        

SG (Singapur)        

TR (Turcja)        

RU (Federacja Rosyjska)        

KY (Kajmany)        

IN (Indie)        

KR (Korea Południowa)        

ZA (Republika Południowej Afryki)        

CA (Kanada)                     
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Kategorie SSM 

Całkowita wartość ekspozycji 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     
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Kategorie SSM 

Całkowita wartość ekspozycji 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Stany Zjednoczone)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazylia)     

CN (Chiny)     

JP (Japonia)     

CH (Szwajcaria)     

MX (Meksyk)     
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Kategorie SSM 

Całkowita wartość ekspozycji 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AU (Australia)     

SG (Singapur)     

TR (Turcja)     

RU (Federacja Rosyjska)     

KY (Kajmany)     

IN (Indie)     

KR (Korea Południowa)     

ZA (Republika Południowej Afryki)     

CA (Kanada)                   
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości GAAP)  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Działalność krajowa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa ogółem        

Pasywa ogółem        

Całkowite przychody operacyjne, netto        

Zysk lub strata za dany rok        

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – KONCENTRACJA GEOGRAFICZNA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości GAAP)  

Kategorie SSM 

Działalność krajowa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa ogółem     

Pasywa ogółem     

Całkowite przychody operacyjne, netto     

Zysk lub strata za dany rok       

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Działalność krajowa A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa ogółem        

Pasywa ogółem        

Całkowite przychody operacyjne, netto        

Zysk lub strata za dany rok        
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Kategorie SSM 

Działalność krajowa 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa ogółem     

Pasywa ogółem     

Całkowite przychody operacyjne, netto     

Zysk lub strata za dany rok      

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – KONCENTRACJA PARTNERÓW OPERACJI – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości GAAP)  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje w stosunku do banków 

centralnych A. Duże B. Średnie C. Małe 

KREDYTY I POŻYCZKI        

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – KONCENTRACJA PARTNERÓW OPERACJI – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości GAAP)  

Kategorie SSM 

Ekspozycje w stosunku do banków 
centralnych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

KREDYTY I POŻYCZKI      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje w stosunku do instytucji 

rządowych i samorządowych A. Duże B. Średnie C. Małe 

KREDYTY I POŻYCZKI        

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]        

w tym: inne kredyty zabezpieczone         

Kategorie SSM 

Ekspozycje w stosunku do instytucji 
rządowych i samorządowych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

KREDYTY I POŻYCZKI     

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]     

w tym: inne kredyty zabezpieczone       

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Ekspozycje wobec instytucji kredytowych A. Duże B. Średnie C. Małe 

KREDYTY I POŻYCZKI        

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]        

w tym: inne kredyty zabezpieczone        
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Kategorie SSM 

Ekspozycje wobec instytucji kredytowych 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

KREDYTY I POŻYCZKI     

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]     

w tym: inne kredyty zabezpieczone       

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje wobec innych instytucji finan

sowych A. Duże B. Średnie C. Małe 

KREDYTY I POŻYCZKI        

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]        

w tym: inne kredyty zabezpieczone         

Kategorie SSM 

Ekspozycje wobec innych instytucji finan
sowych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

KREDYTY I POŻYCZKI     

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]     

w tym: inne kredyty zabezpieczone      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje wobec przedsiębiorstw niefi

nansowych A. Duże B. Średnie C. Małe 

KREDYTY I POŻYCZKI        

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]        

w tym: inne kredyty zabezpieczone        

w tym: kredyty na finansowanie projektów in
westycyjnych         

Kategorie SSM 

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw niefi
nansowych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

KREDYTY I POŻYCZKI     

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]     

w tym: inne kredyty zabezpieczone     

w tym: kredyty na finansowanie projektów in
westycyjnych        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycje wobec gospodarstw domo

wych A. Duże B. Średnie C. Małe 

KREDYTY I POŻYCZKI        

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]        

w tym: inne kredyty zabezpieczone        

w tym: kredyt konsumpcyjny        

w tym: kredyty i pożyczki na zakup nierucho
mości mieszkalnej         

Kategorie SSM 

Ekspozycje wobec gospodarstw domo
wych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

KREDYTY I POŻYCZKI     

w tym: kredyty hipoteczne [kredyty zabezpie
czone nieruchomościami]     

w tym: inne kredyty zabezpieczone     

w tym: kredyt konsumpcyjny     

w tym: kredyty i pożyczki na zakup nierucho
mości mieszkalnej        
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – KONCENTRACJA FINANSOWANIA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości GAAP)  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Wartość bilansowa (FINREP-MSSF) A. Duże B. Średnie C. Małe 

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych*        

Certyfikaty depozytowe        

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami        

Obligacje zabezpieczone        

Kontrakty hybrydowe        

Pozostałe wyemitowane dłużne papiery wartoś
ciowe         

Zamienne złożone instrumenty finansowe         

Niezamienne        

Inne zobowiązania finansowe        

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE                
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – KONCENTRACJA FINANSOWANIA – Instytucje sprawozdające wg FINREP (MSSF i ogólnie przyjęte zasady rachunkowości GAAP)  

Kategorie SSM 

Wartość bilansowa (FINREP-MSSF) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych*     

Certyfikaty depozytowe     

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami     

Obligacje zabezpieczone     

Kontrakty hybrydowe     

Pozostałe wyemitowane dłużne papiery wartoś
ciowe      

Zamienne złożone instrumenty finansowe      

Niezamienne     

Inne zobowiązania finansowe     

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE              

31.1.2017 
L 26/407 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Wartość bilansowa (FINREP-GAAP) A. Duże B. Średnie C. Małe 

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych*        

Certyfikaty depozytowe        

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami        

Obligacje zabezpieczone        

Kontrakty hybrydowe        

Pozostałe wyemitowane dłużne papiery wartoś
ciowe         

Zamienne złożone instrumenty finansowe         

Niezamienne        

Inne zobowiązania finansowe        

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE                

31.1.2017 
L 26/408 
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Kategorie SSM 

Wartość bilansowa (FINREP-GAAP) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Emisja dłużnych papierów wartościo
wych*     

Certyfikaty depozytowe     

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami     

Obligacje zabezpieczone     

Kontrakty hybrydowe     

Pozostałe wyemitowane dłużne papiery wartoś
ciowe      

Zamienne złożone instrumenty finansowe      

Niezamienne     

Inne zobowiązania finansowe     

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE              

31.1.2017 
L 26/409 

D
ziennik U
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y U
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Całkowita otrzymana kwota A. Duże B. Średnie C. Małe 

Finansowanie detaliczne        

Depozyty na żądanie        

Depozyty terminowe z terminem pierwotnym 
< 30 dni        

Depozyty terminowe z terminem pierwotnym 
> 30 dni        

Rachunki oszczędnościowe        

Finansowanie hurtowe        

Niezabezpieczone        

Zabezpieczone                   

31.1.2017 
L 26/410 
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Kategorie SSM 

Całkowita otrzymana kwota 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Finansowanie detaliczne     

Depozyty na żądanie     

Depozyty terminowe z terminem pierwotnym 
< 30 dni     

Depozyty terminowe z terminem pierwotnym 
> 30 dni     

Rachunki oszczędnościowe     

Finansowanie hurtowe     

Niezabezpieczone     

Zabezpieczone                 

31.1.2017 
L 26/411 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Tabela 2.G 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Płynność i finansowanie 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Płynność i finansowanie  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa płynne A. Duże B. Średnie C. Małe 

AKTYWA SPEŁNIAJĄCE WYMOGI 
OKREŚLONE W ART. 416 I 417 ROZ
PORZĄDZENIA CRR        

Wartość zgodnie z art. 418 rozporządzenia 
w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) – 
rozporządzenie (UE) nr 575/2013        

Kwota        

Niewykorzystana kwota linii/Wartość zgodnie 
z art. 418 rozporządzenia CRR        

Kwota ekspozycji w stosunku do banków 
centralnych        

Wartość zgodnie z art. 418 rozporządze
nia CCR – aktywa zbywalne stanowiące 
należności od albo gwarantowane przez: 
rząd centralny państwa członkowskiego, 
region autonomiczny pod względem pod
atkowym uprawniony do nakładania i po
boru podatków lub rząd centralny pań
stwa trzeciego w walucie krajowej tego 
rządu centralnego lub regionalnego, jeżeli 
instytucja ponosi ryzyko płynności w ta
kim państwie członkowskim lub państwie 
trzecim, które pokrywa dzięki przechowy
waniu tych aktywów płynnych        

31.1.2017 
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Płynność i finansowanie  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Aktywa płynne A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wartość zgodnie z art. 418 rozporządze
nia CRR – aktywa zbywalne stanowiące 
należności od albo gwarantowane przez 
banki centralne i niecentralne pozarzą
dowe podmioty sektora publicznego w wa
lucie krajowej tego banku centralnego 
i podmiotu sektora publicznego        

Wartość zgodnie z art. 418 rozporządze
nia CRR – aktywa zbywalne stanowiące 
należności od albo gwarantowane przez 
Europejski Instrument Stabilności Finan
sowej oraz Europejski Mechanizm Stabil
ności                

31.1.2017 
L 26/413 
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Płynność i finansowanie  

Kategorie SSM 

Aktywa płynne 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

AKTYWA SPEŁNIAJĄCE WYMOGI 
OKREŚLONE W ART. 416 I 417 ROZ
PORZĄDZENIA CRR     

Wartość zgodnie z art. 418 rozporządzenia 
w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) – 
rozporządzenie (UE) nr 575/2013     

Kwota     

Niewykorzystana kwota linii/Wartość zgodnie 
z art. 418 rozporządzenia CRR     

Kwota ekspozycji w stosunku do banków 
centralnych     

Wartość zgodnie z art. 418 rozporządze
nia CCR – aktywa zbywalne stanowiące 
należności od albo gwarantowane przez: 
rząd centralny państwa członkowskiego, 
region autonomiczny pod względem pod
atkowym uprawniony do nakładania i po
boru podatków lub rząd centralny pań
stwa trzeciego w walucie krajowej tego 
rządu centralnego lub regionalnego, jeżeli 
instytucja ponosi ryzyko płynności w ta
kim państwie członkowskim lub państwie 
trzecim, które pokrywa dzięki przechowy
waniu tych aktywów płynnych     

31.1.2017 
L 26/414 
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Płynność i finansowanie  

Kategorie SSM 

Aktywa płynne 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wartość zgodnie z art. 418 rozporządze
nia CRR – aktywa zbywalne stanowiące 
należności od albo gwarantowane przez 
banki centralne i niecentralne pozarzą
dowe podmioty sektora publicznego w wa
lucie krajowej tego banku centralnego 
i podmiotu sektora publicznego     

Wartość zgodnie z art. 418 rozporządze
nia CRR – aktywa zbywalne stanowiące 
należności od albo gwarantowane przez 
Europejski Instrument Stabilności Finan
sowej oraz Europejski Mechanizm Stabil
ności              

31.1.2017 
L 26/415 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 

FINANSOWANIA A. Duże B. Średnie C. Małe 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

Kwota innych aktywów        

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy        

31.1.2017 
L 26/416 
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Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wyjątkowo wysoką płynnością i ja
kością kredytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota aktywów charakteryzujących 
się wysoką płynnością i jakością kre
dytową     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy     

Kwota innych aktywów     

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy      

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – kredyty nieodna

wialne i należności 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – kredyty nieodna

wialne i należności 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – kredyty nieodna

wialne i należności zgłoszone w pozycji 
1.9, które są zabezpieczone nierucho

mością 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – kredyty nieodna

wialne i należności zgłoszone w pozycji 
1.9, które są zabezpieczone nierucho

mością 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – należności z tytułu 

instrumentów pochodnych 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – należności z tytułu 

instrumentów pochodnych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 

FINANSOWANIA – pozostałe aktywa A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – pozostałe aktywa 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy        

31.1.2017 
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – aktywa odliczone od 
funduszy własnych niewymagające stabil

nego finansowania 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – aktywa odliczone od 
funduszy własnych niewymagające stabil

nego finansowania 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy       

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki Jednostki zależne 

kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – niewykorzystane 

przyznane instrumenty kredytowe kwali
fikujące się jako pozycje »średniego 

ryzyka« lub »średniego/niskiego ryzyka« 
na mocy załącznika I 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        
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Kategorie SSM 

POZYCJE WYMAGAJĄCE STABILNEGO 
FINANSOWANIA – niewykorzystane 

przyznane instrumenty kredytowe kwali
fikujące się jako pozycje »średniego 

ryzyka« lub »średniego/niskiego ryzyka« 
na mocy załącznika I 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy       

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 

FINANSOWANIE A. Duże B. Średnie C. Małe 

w ciągu trzech miesięcy        

w ciągu 3–6 miesięcy        

w ciągu 6–9 miesięcy        

w ciągu 9–12 miesięcy        

powyżej 12 miesięcy         

Kategorie SSM 

POZYCJE ZAPEWNIAJĄCE STABILNE 
FINANSOWANIE 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

w ciągu trzech miesięcy     

w ciągu 3–6 miesięcy     

w ciągu 6–9 miesięcy     

w ciągu 9–12 miesięcy     

powyżej 12 miesięcy      
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Obciążenia aktywów  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Wartość bilansowa obciążonych aktywów A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie        

Pozostałe aktywa        

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Obciążenia aktywów  

Kategorie SSM 

Wartość bilansowa obciążonych aktywów 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie     

Pozostałe aktywa        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Wartość bilansowa obciążonych aktywów, 
w tym: wyemitowanych przez inne 

podmioty wchodzące w skład grupy 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie        

Pozostałe aktywa         

Kategorie SSM 

Wartość bilansowa obciążonych aktywów, 
w tym: wyemitowanych przez inne 

podmioty wchodzące w skład grupy 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie     

Pozostałe aktywa        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Wartość bilansowa obciążonych aktywów, 
w tym: uznawanych przez bank centralny A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie        

Pozostałe aktywa         

Kategorie SSM 

Wartość bilansowa obciążonych aktywów, 
w tym: uznawanych przez bank centralny 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie     

Pozostałe aktywa        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Wartość bilansowa aktywów nieobciążo

nych A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie        

Pozostałe aktywa         

Kategorie SSM 

Wartość bilansowa aktywów nieobciążo
nych 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie     

Pozostałe aktywa        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Wartość bilansowa nieobciążonych 
aktywów, w tym: wyemitowanych przez 
inne podmioty wchodzące w skład grupy 

A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie        

Pozostałe aktywa         

Kategorie SSM 

Wartość bilansowa nieobciążonych 
aktywów, w tym: wyemitowanych przez 
inne podmioty wchodzące w skład grupy 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie     

Pozostałe aktywa        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 

Wartość bilansowa nieobciążonych 
aktywów, w tym: uznawanych przez bank 

centralny 
A. Duże B. Średnie C. Małe 

Aktywa instytucji sprawozdającej        

Kredyty na żądanie        

Instrumenty kapitałowe        

Dłużne papiery wartościowe        

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie        

Pozostałe aktywa         

Kategorie SSM 

Wartość bilansowa nieobciążonych 
aktywów, w tym: uznawanych przez bank 

centralny 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Aktywa instytucji sprawozdającej     

Kredyty na żądanie     

Instrumenty kapitałowe     

Dłużne papiery wartościowe     

Kredyty i zaliczki inne niż kredyty i zaliczki na 
żądanie     

Pozostałe aktywa        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Zabezpieczenie otrzymane przez insty

tucję sprawozdającą A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wartość godziwa otrzymanego obciążonego 
zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych 
dłużnych papierów wartościowych        

Wartość godziwa otrzymanego nieobciążonego 
zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych 
dłużnych papierów wartościowych, które mogą 
zostać obciążone         

Kategorie SSM 

Zabezpieczenie otrzymane przez insty
tucję sprawozdającą 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wartość godziwa otrzymanego obciążonego 
zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych 
dłużnych papierów wartościowych     

Wartość godziwa otrzymanego nieobciążonego 
zabezpieczenia lub wyemitowanych własnych 
dłużnych papierów wartościowych, które mogą 
zostać obciążone        
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Tabela 2.H 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Fundusze własne, kwoty ekspozycji ważonch ryzykiem i wypłacalność 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Tabela x.x A. Duże B. Średnie C. Małe 

FUNDUSZE WŁASNE        

KAPITAŁ TIER I*        

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I*        

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące 
się jako kapitał podstawowy Tier I        

Zyski zatrzymane        

Korekty w kapitale podstawowym 
Tier I        

Odliczenia od kapitału podstawowego 
Tier I        

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I        

KAPITAŁ TIER II                
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Tabela x.x 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

FUNDUSZE WŁASNE     

KAPITAŁ TIER I*     

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I*     

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące 
się jako kapitał podstawowy Tier I     

Zyski zatrzymane     

Korekty w kapitale podstawowym 
Tier I     

Odliczenia od kapitału podstawowego 
Tier I     

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I     

KAPITAŁ TIER II              
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Tabela 2.I 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Fundusze własne, kwoty ekspozycji ważonch ryzykiem i wypłacalność 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Ekspozycja pierwotna przed uwzględnie

niem współczynników konwersji A. Duże B. Średnie C. Małe 

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH 
RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RY
ZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA 
KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, 
RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DO
STAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM 
ROZLICZENIA        

Metoda standardowa (SA)        

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)        

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Ekspozycja pierwotna przed uwzględnie
niem współczynników konwersji 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH 
RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RY
ZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA 
KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, 
RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DO
STAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM 
ROZLICZENIA     

Metoda standardowa (SA)     

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Korekty wartości A. Duże B. Średnie C. Małe 

Metoda standardowa (SA)        

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)         

Kategorie SSM 

Korekty wartości 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Metoda standardowa (SA)     

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem A. Duże B. Średnie C. Małe 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko/ 
CAŁKOWITE EKSPOZYCJE*        

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH 
RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RY
ZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA 
KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, 
RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DO
STAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM 
ROZLICZENIA         

Metoda standardowa (SA)         

Metoda wewnętrznych ratingów 
(IRB)        

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY        

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA POZY
CJI, RYZYKA WALUTOWEGO I RY
ZYKA CEN TOWARÓW        

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPE
RACYJNEGO (OpR)        

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WY
CENY KREDYTOWEJ        

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKS
POZYCJI W PORTFELU HANDLO
WYM        

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO        
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Kategorie SSM 

Kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko/ 
CAŁKOWITE EKSPOZYCJE*     

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH 
RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO RY
ZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA 
KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, 
RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DO
STAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM 
ROZLICZENIA      

Metoda standardowa (SA)      

Metoda wewnętrznych ratingów 
(IRB)     

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY     

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA POZY
CJI, RYZYKA WALUTOWEGO I RY
ZYKA CEN TOWARÓW     

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPE
RACYJNEGO (OpR)     

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WY
CENY KREDYTOWEJ     

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKS
POZYCJI W PORTFELU HANDLO
WYM     

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA 
RYZYKO      
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Kwota oczekiwanej straty A. Duże B. Średnie C. Małe 

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)         

Kategorie SSM 

Kwota oczekiwanej straty 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)        
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Tabela 2.J 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Fundusze własne, kwoty ekspozycji ważonch ryzykiem i wypłacalność 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Bufory kapitałowe i wymogi filaru II A. Duże B. Średnie C. Małe 

Wymóg połączonego bufora        

Bufor zabezpieczający        

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka 
makroostrożnościowego lub ryzyka syste
mowego zidentyfikowanego na poziomie 
państwa członkowskiego        

Specyficzny dla instytucji bufor antycy
kliczny        

Bufor ryzyka systemowego        

Bufor instytucji o znaczeniu systemowym        

Bufor instytucji o globalnym znaczeniu 
systemowym        

Bufor instytucji o innym znaczeniu syste
mowym        

Wymogi w zakresie funduszy własnych 
związane z korektami w ramach filaru II               

31.1.2017 
L 26/438 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – FUNDUSZE WŁASNE, KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONCH RYZYKIEM I WYPŁACALNOŚĆ  

Kategorie SSM 

Bufory kapitałowe i wymogi filaru II 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

Wymóg połączonego bufora     

Bufor zabezpieczający     

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka 
makroostrożnościowego lub ryzyka syste
mowego zidentyfikowanego na poziomie 
państwa członkowskiego     

Specyficzny dla instytucji bufor antycy
kliczny     

Bufor ryzyka systemowego     

Bufor instytucji o znaczeniu systemowym     

Bufor instytucji o globalnym znaczeniu 
systemowym     

Bufor instytucji o innym znaczeniu syste
mowym     

Wymogi w zakresie funduszy własnych 
związane z korektami w ramach filaru II             
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Tabela 2.K 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Liczba instytucji 

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Liczba instytucji  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Współczynnik wypłacalności (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 8        

8–12        

12–16        

16–20        

> 20        

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Liczba instytucji  

Kategorie SSM 

Współczynnik wypłacalności (%) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 8     

8–12     

12–16     

16–20     

> 20        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Współczynnik kapitału Tier I (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 6        

6–8        

8–12        

12–16        

> 16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału Tier I (%) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 6     

6–8     

8–12     

12–16     

> 16        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier I (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 4        

4–6        

6–8        

8–12        

12–16        

> 16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału podstawowego 
Tier I (%) 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 4     

4–6     

6–8     

8–12     

12–16     

> 16        

31.1.2017 
L 26/442 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO/CAŁKOWITE EKSPOZYCJE*  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Współczynnik wypłacalności (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 8        

8–12        

12–16        

16–20        

> 20        

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO/CAŁKOWITE EKSPOZYCJE*  

Kategorie SSM 

Współczynnik wypłacalności (%) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 8     

8–12     

12–16     

16–20     

> 20        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier 1 (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 6        

6–8        

8–12        

12-16        

>16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału podstawowego 
Tier 1 (%) 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 6     

6–8     

8–12     

12-16     

>16        

31.1.2017 
L 26/444 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier I (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 4        

4–6        

6–8        

8–12        

12–16        

> 16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału podstawowego 
Tier I (%) 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 4     

4–6     

6–8     

8–12     

12–16     

> 16        
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Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Aktywa  

Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) Współczynnik wypłacalności (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 8        

8–12        

12–16        

16–20        

> 20        

Skonsolidowane dane bankowe kwartalne (CBD) – Aktywa  

Kategorie SSM 

Współczynnik wypłacalności (%) 
Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 8     

8–12     

12–16     

16–20     

> 20        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier 1 (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 6        

6–8        

8–12        

12–16        

> 16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału podstawowego 
Tier 1 (%) 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 6     

6–8     

8–12     

12–16     

> 16        
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Krajowe grupy bankowe (skonsolidowane) i poje
dyncze banki 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
spoza UE (subskonsoli

dowane lub poje
dyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne spoza UE 

(pojedyncze) 

Jednostki zależne 
kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne 
z UE (subskonsolido
wane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolo
wane przez 

podmioty zagra
niczne z UE (poje

dyncze) 
Współczynnik kapitału podstawowego 

Tier I (%) A. Duże B. Średnie C. Małe 

< 4        

4–6        

6–8        

8–12        

12–16        

> 16         

Kategorie SSM 

Współczynnik kapitału podstawowego 
Tier I (%) 

Jednostki zależne kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy euro 
(subskonsolidowane lub pojedyncze) 

Oddziały kontrolowane przez 
podmioty zagraniczne ze strefy 

euro (pojedyncze) 
Istotne Mniej istotne 

< 4     

4–6     

6–8     

8–12     

12–16     

> 16    ”     
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	WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/148 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/15 w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2016/45) 

