Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie informuje, iż:
Raport „Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych
informacji Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie podlegających ogłaszaniu
według stanu na 31.12.2021r.”, zwany dalej „Raportem”, został przygotowany zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26 czerwca 2013
roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych, zwanym dalej „Rozporządzeniem CRR” oraz Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 roku zmieniającym
Rozporządzenie CRR, z uwzględnieniem aktów wykonawczych do Rozporządzenia CRR, a
także Rekomendacji wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „KNF”.
Wymogi dotyczące ujawniania informacji na mocy Części Ósmej Rozporządzenia CRR
określone zostały w art. 431 – 455 Rozporządzenia CRR. Bank będąc małą i niezłożoną
instytucją nienotowaną ujawnia w niniejszym Raporcie, zgodnie z odstępstwem
wynikającym z art. 433b ust. 2 Rozporządzenia CRR, informacje dotyczące najważniejszych
wskaźników,
o
których
mowa
w
art.
447
Rozporządzenia
CRR.
Ustalając zakres informacji podlegających ujawnieniu Bank nie skorzystał z możliwości
pominięcia informacji nieistotnych, zastrzeżonych lub poufnych, o której mowa w art. 432
Rozporządzenia CRR. W celu spełnienia powyższego wymogu Bank stosuje jednolite
formaty ujawnień określone w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (EU) 2021/637 z
dnia 15 marca 2021 roku ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu
do publicznego ujawniania przez instytucje informacji, o których mowa w części ósmej
tytuły II i III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013, oraz
uchylającym rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1423/2013, rozporządzenie
delegowane Komisji (UE) 2015/1555, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/200
i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2295, zwanym dalej „Rozporządzeniem
2021/637”.
Raport został przygotowany zgodnie z „Zasadami polityki informacyjnej Gospodarczego
Banku Spółdzielczego w Mosinie”, zatwierdzonymi przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą
Banku.
Niniejszy Raport był przedmiotem wewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez
Jednostkę Zgodności.
Informacje zawarte w Raporcie zostały przygotowane na podstawie danych obejmujących
okres 12 miesięcy, zakończony 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z przepisami
obowiązującymi na 31 grudnia 2021r.
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