
 

Uchwała nr 106 /2017 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r.  

U c h w a ł a   n r  1 0 6 / 2 0 1 7 

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania składek na 

fundusz przymusowej restrukturyzacji banków 

 

 

Na podstawie art. 298 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1937), uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

W załączniku nr 1 do „Szczegółowych zasad ustalania składek na fundusz przymusowej 

restrukturyzacji banków” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 67/2016 Rady Bankowego 

Funduszu Gwarancyjnego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 

ustalania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, zmienionej uchwałą nr 28/2017 

Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowych zasad ustalania składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, 

opis wskaźnika ryzyka „Relacja ekspozycji z tytułu instrumentów pochodnych do aktywów ogółem” 

otrzymuje brzmienie: 

„ 
𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑧𝑦𝑐𝑗𝑎 𝑧 𝑡𝑦𝑡𝑢ł𝑢 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡ó𝑤 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛𝑦𝑐ℎ

𝑎𝑘𝑡𝑦𝑤𝑎 𝑜𝑔ół𝑒𝑚
 

Ekspozycja z tytułu instrumentów pochodnych – suma wartości sprawozdawanych zgodnie z 

wzorem C 47.00 („Obliczanie wskaźnika dźwigni (LRCalc)”) do załącznika X 

„Sprawozdawczość w zakresie dźwigni finansowej” do rozporządzenia nr 680/2014: 

w wierszach 060, 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140 – w brzmieniu obowiązującym na datę 

sprawozdania, z którego pochodzą dane do ustalenia składki na dany okres składkowy. 

 

Aktywa ogółem – w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia nr 2015/63. 

 

Wskaźnik oceniany zgodnie ze wzorem i procedurami określonymi w załączniku I do 

rozporządzenia nr 2015/63 dla wskaźników oznaczonych znakiem „+”.” 
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§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Rada 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 

/-/ 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 


