Seminarium pt. „Kalkulacja współczynnika
wypłacalności w SKOK - aspekty praktyczne
dla biegłych rewidentów”

Data: 28 sierpnia 2019 roku (środa)
Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa

Cel
Celem seminarium jest wymiana informacji i doświadczeń związanych z zastosowaniem
przepisów dotyczących współczynnika wypłacalności.
Kto powinien wziąć udział?
Seminarium skierowane jest do biegłych rewidentów oraz pracowników spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych.
Forma
Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją.
Harmonogram czasowy
Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00
Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30
Seminarium zakończy się o godzinie 15.15
Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza
zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania
miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 23 sierpnia 2019 r.
Kontakt:
Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28
Małgorzata Konarzewska, tel. 22 262 56 59
cedur@knf.gov.pl
Opłaty
Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.

Seminarium pt. „Kalkulacja współczynnika
wypłacalności w SKOK - aspekty praktyczne
dla biegłych rewidentów”

PROGRAM
28 sierpnia 2019 r. (środa)
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa
Prelegent: Elżbieta Lusa
Naczelnik Wydziału
Departament Rozwoju Regulacji
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Godzina
10:00-10:30

Temat
Rejestracja uczestników i bufet kawowy

Kalkulacja funduszy własnych



Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze;
ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz.U.2018.2386); ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r.
o obligacjach; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej



Praktyczne zastosowanie: omówienie wszystkich elementów kalkulacji
funduszy własnych na potrzeby kalkulacji współczynnika wypłacalności
oraz normy koncentracji zaangażowań

10:30-12:30

12:30-13:00

Przerwa na kawę

Kalkulacja wymogów kapitałowych



Omówienie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego,
walutowego oraz operacyjnego



Praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących wymogów kapitałowych
oraz współczynnika wypłacalności

13:00-15:00

15:00-15:15

Pytania i dyskusja

