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Banku Spółdzielczego w Sandomierzu

1.1
Ę'ii fi ;i.{ t f

za okres sprawozdawczY - 01.01.

-

3t.12.2016

I. Wprowadzęnie do sprawozdania finansowego

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu

Bank prowadzi działa|nośćpod nazwą:

Adressiędzibybanku: ul.Słowackięgo31b ll 2,7-600Sandomięrz ll Tę1.(015).833-20-20
Bank został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Kięlcach X Wydział
Gospodarczy- KRS podnr - KRS 0000022684

'

i Statutęm przedmiot działania Banku obejmuje
Zgodniez udzielonym i przez Komisję Nadzoru Finansowego zęzwo|ęniami
następuj4cę cąmnoŚci

1) przfmowanię

:

wkładów pieniężnych płatnych na iądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu

oraz prowadzęnię rachunków tych wkładów,

2)

prowadzenie innych rachunków bankowych,

3)

udzielanie kredytów ipoźlyczek

4)

udztelanie gwarancji bankowych i potęczeń

5) przeprowadzanię bankowych rozIiczęn pienięznych,
6) operacje czękowe i wekslowe'
7) wydawanie kartpŁatniczych otaz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
8) nabyr,vanie i zbyrvanie wierzytelności pienięznych,
9) przechowyvanie przedmiotów i papierów wartoŚciowych oraz udostępnianie
10) prowadzenie skupu i sprzedazywartości dewizowych,
1

1)

skrytek sejfowych,

poŚrednictwo w dokonywaniu roz|iczęń w kraju z tierezydentami.

Ponadto Bank wykonuje następujące czynności:

1)

obejmuje lubnabywa akcje

i prawazakcji,udzialy

innej osobyprawnej i jednostki

uczęstnictwa w funduszach inwestycf nych

2)
3)

dokonuje obrotu papierami wartościowyrni,

4)

nabywa l, zbywa nieruchomoŚci,

5)

Świadczy usługi konsultacfno

6)

świadczyinne usługi finansowe w zakresie:

na składniki majątku dłużnika
dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikięm' zamiany wierzytelnoŚci

-

doradczę w sprawach finansowych'

a) pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych,

b) działalnościakwizycyjn ej ta rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

2,

Niniejsza informacja dodatkowa stanowi załącznlkdo sprawozdania finansowego sporządzofięgo za okres od
1

stycznia do 31 grudnia 20|6 r. - zarokobrotowy, któryzgodnie z $ 38 Statutu prz11ętegoprzezBank Społdzielczy

w Sandomierzu jest rokiem kalendarzow;łrn.

3.

Sprawozdanie finansowę zawięra darrcłączte wszystkich jednostek organlzacy1nych wchodzących w jego
skład, które nie mają obowiązku sporządzania samodzielnych sprawozdań finansowych.

4.

Sprawozdanie finansowę sporządzorlę zostało

przy zalozeniu

kontynuowania ptzez

Bank działalności

gospodarczej - w dającej się przewidzi eć przyszŁości - w niezmienionym istotnie zakręsię. Ustalając zdolnoŚć Banku

do kontynuowania działalności'Zarząd Banku uwzględnił wszystkie informacje dostępne na dzięi Sporządzenia
sprawozdania finansowego a dotyczące dającej się przewidziećprzyszłości i stwierdził, ze nie istnieją okolicznoŚci
wskazujące na zagrozetie kontynuowania działalności.

5.
6'

W okręsię sprawozdawc zyrr:, Za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie jednostek.
Zasady rachunkowoŚci stosowane przezBankzostały określonewewnętrzną polityką i wynikają z:
1) ustawy o

rachunkowoŚci z dnia

29 .09

.1994 r. - tekst jedn olity Dz. U ' z 2016 r . poz. 1041

2)Rozporządzęnia Ministra Finansów z dnia 0l.l0.2O|O r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
banków (Dz. U. z 2013 roku, poz. 329 )

W zakręsie rozwiązan, w których obowiązujace przepisy pozostawiaja prawo w1boru Bank przyjął następujące zasady

..

a ) Wartośćfunduszy własnych ustala się w wartościach nominalnych.

b ) Aktywa finansowe dostepne do sprzdaiy wycenia się wg. wartości rynkowej
c ) Naleznościz Ęrtułu kredlów wg, zamort.:rzowanego kosztu z uwzględnieniem ESP.
d ) Dłuzne papiery wartościoweutrzymy'lvane do tęrminu zapada|ności wg' zamortYowanego koszfu.
e ) Aktyr,va i pasywa w walutach obcych wykazuje się w złotych

poprzeliczetiu według Średniego kursu NBP

obowiązujacego w danym dniu roboczyn.
f ) Naleznościprzedawnionę i umorzon e zmntejszająutworzone na podstawie obowiązujacych przepisów

7. Nie

wystąpiły zmiany zasad rachunkowości i metod wycęnywokresie objętyn sprawozdaniem finansow1tn,

wyr;vierające istotny

8. Nie

rezerw celowe'

upłrłvna sprawozdanię finansowę.

dokonanowokresie objętytn sprawozdaniem finansow}'rn zmianw sposobie sporządzęnia sprawozdania

finansowego.

9.

Nie dokonano w okręsię objętyrn sprawozdaniem finansowym korekty błędu podstawowego.

10. Nię wystąpiły z1aczącę zdarzęniapo dniu bilansowyrrr, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
1

l.

Nie wystąpiły znaczącę zdarzęnia dotyczące lat poprzednich' ujęte w sprawozdaniu finansow1tn roku

l2. Nie wyst@iły znaczącę zdatzęnia

obrotowego

2016

dotyczące okresu objętego sprźlwozdaniem finansow}tn mające $pływ na istotną

zmianę struktury pozycj i bilansowych oraz wyniku

fi

nansowego.

13. Informacj e zapewniająporównywalność danych sprawozdania finansowego zarokpoprzedzający ze sprawozdaniem
finansowyn za rok

obrotowy

2016

14. Wynagrodzęnie w1płacone w roku

obrotowym

2016

Nadzorcza
Zarząd

50483,3

Rada

15. Wynagrodzęntew1płacone w roku

498013'4

obrotow}tn f0|6

dla - Związku

Rewizfnego Banków Spoldzielczych im.

Franciszka Stefczyka w Warszawię
1)

-

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku

:

wynagrodzęnię za obowiązkowe badanię sprawozdania finansowego Banku

Za

20|5 przeprowadzonęwroku 2016 -wynosiło

2) wynagrodzęnię za inne

usfugi

3) wynagrodzęnię za usfugi doradztwa

16 565,55 zl

- nie występuje

podatkowego

- nie występuje

4) wynagrodzęnie za pozostałe usługi:
- z Ęt.ilu członkostwa wpłacono w

Sandomięrz,

dnia

2016 roku składki w wysokości

9 390.46 zl

23.0|.2017 r.

GłównyKsięgowy

li

Walas

;

Zarząd Banku:
(pieczęó i podpis)

Pręzęs

Zarządu

Kalinowska Maria

V-cę Pręzęs Zarządu Rządca Tęresa

Członek Zarządu Walas Edward
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Wybrane zagadnienia finansowę w ujęciu porównywalnym do okręsu poprzedniego przedstawiają się następująco:

W okresie sprawozdawczym Bank osiągnął:
a) w zakresie stanów aktywów i pasyr,vów:

Stany na

Wyszczególnienie

3r.r2.201s
AKTYWA

I

(+)

wzrost

(

Dlmamika

spadek

Zt.tz.zorc

3 903 601,70

3 635 476,66

-268125,04

Nalęznościod sęktora:

299 245 290,41

325 181 5',72,39

25 936 28r,92

108,67%

- finansowego

18s 830 626,83

2r0 356 334,50

24 525 707,61

ll3,20o

- niefinansowego

99 92s 002,s3

r}t 473 039,r2

- budzetowego

t3 489 661,11

Dluzne papiery wartościowe

2 50617r,29

UdziaŁy 1ub akcje w jednostkach

2 549

Kasa, operację z Bankięm Centralnym

92',7,00

036,59

I0I,550ń

t3 352 198,77

-137 46f,34

9898%

16 003 130,28

13 496 958,99

638,55yo

549 927,00

0,00

100,00%

941,04

57 956,84

293,290/0

7 947 100,t6

t26'/',78,r9

I0I,62yio

-46 519,74

95,2|oń

336,00

91 ,32yo

2

29 984,20

Wartości niematerialnę i prawne

'7 820 32r,9',7

Rzeczowy majątek trwały

93,13o

8',7

Inne aktlr,va

970 2r3,01

923

Rozliczenia międzyokresowe

646 234,00

628 898,00

1 548

693,2',7

-1',7

SUMABILANSOWA

3r7

6',71743,64

356 957 738,80

39 285 995,16

112,37%

OBLIGO KREDYTOWE

115 038 0',73,61

1l'7 214 505,69

2176 432,08

t}r,89%

275 020 676,19

311 833 100,53

ą6 Rl 2 4)4 14

t13,39%

0,00

0,00

259 945 754,67

291 111 599,33

3t 231844,66

112,0r%

15 074 92r,52

20 655 501,20

5 580 579,68

I37,02oń

204 054,92

3 234 919,36

r 030 924,44

146,710/o

853 460,94

1 061 339,47

207 878,53

124,36y:o

I 808 218,67

I 6612',79,55

-146 939,12

91,87%

0,00

0,00

0,00

399 800,00

399 600,00

-200,00

0,00

0,00

0,00

178 392,06

I 400 020,00

|03,9Ioń

l1 097,09

111 097,09

0,00

100,00%

Pozostałę kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

0,00

x

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

0,00

x

496 063;7',7

1 4',77 950,75

-18 113,02

98,,790ń

3r7 671',|43,64

356 957 738,80

39 285 995,16

112,370

PASYWA
Zobowiązania wobec sektof

a

:

- finansowego
- niefinansowego
- budzetowego

Funduszę specjalne i innę zobowiązania

f

Koszty i przych' rozlicz, w czasię oraz zastrz
Rezerwy
Zob ow

iązaria podp orządkowan

ę

Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstaw' (wielkość-)

35 778 372,06

Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z

aktual^tzacjt'

wyceny

Zysk (strata) roku biezącego

SUMABILANSOWA
FUNDUSZE WŁASNE

(nętto)

FLINDUSZE OBCE (bez odsetek)

I

r

3',1

36 289 269,15

39

r6',7

039,90

f'74 501 0s6,6',7

3tt

2'7',7

2t',7,26

2

8',7',t

110,',75

36 770 160,58

x

x
99,95o

x

10,7,93oń

rr3,390

b) w zakresie stanów przychodów i kosztów - wg rachunku wyników:

Stany na

Wyszczególnienie

31.12.201s
PRZYCHODY z

I

(+)

wzrost

(-)

Dynamika

spadek

zt.tz.zorc

Ę,trrłu:

odsętęk

8 731 42r,56

8 928 818,42

19',7

396,86

102,260ń

* od sęktora finansowego

2 394 485,73

2 816 209,04

42r 723,3r

rr7,6ly,

* od sęktora niefinansowego

5 573 164,2r

5 670 570,16

405,95

|01,7 50ń

'763',771,62

442 039,22

-32r',732,40

s7,88%

0,00

0,00

0,00

210',7 82r,04

2 809 322,74

101 s01,70

Przychodów zudziałow lub akcji

0,00

0,00

0,00

Przychody z operacji finansowych

78 545,83

r52 603,44

74 057,61

r94,29yo

Przych ody z pozycji wym i anY

53 448,22

34 940,86

-18 507,36

65j]%

Pozostałych przychodów operacyjnych

34 287,58

306 554,68

272 26',7,t0

894,07yo

2 261 296,1',1

545 604,18

r 715 69t,99

0,00

0,00

0,00

13 866 820,40

t2'777 844,32

I 088 976.08

x od sęktora budzetowego
* z papierów wartościowych

Prowizji

Rozwiązania ręzęrw
Zysków nadzwy czajny ch
Razem przychody w}Tloszą

KOSZTY z

9',7

x
r03,75yo

x

24,I3oń

x
92,I5yo

tytułu,.

r e67 21o,szl

2 084 024,32

187,92

753,80

105,930

85,05

-102,81

45,260

826 521,00

1 862 2r3,67

35 686,67

I0I,950ń

x od sęktora budzetowego

140 555,60

221',725,60

81 170,00

t5'7,',75%

Prowizji

217 928,61

225 055,30

7 126,69

r03,270^

0,00

0,00

odsętęk
x od sektora finansowego
* od sęktora niefinansowego

r

Koszty z operacji finansowych

24 092,83

Koszty z pozycji wyniany
Pozostałych kosztów operac1jnych

96 894,87

r54 216,94

Kosztów dzialania banku - Z tego

6 939 461,45

x wlmagrodzenia

4

Razem koszty i Straty W)Ą,loszą

Wynik finansowy (brutto)

6 228 8't2,r0

-710 589,35

89,16%

3 563'.771,33

-557 469,55

86,41oń

-r52

436 719 ,33

424 545,09

-1)

rr

'743

r 499

1

92,620ń

)4

9',7,zryo

1'74

-586 199,18

0,00

0,00

0,00

4',77 ,',71

10 639 810,33

1 844 157,77

f

L 496 063,',7',7

1

-t r03

99,94%

64',7,59

003,',|5

348 094,0C

Wynik finansowy (netto)

-4-7) )

r 9r'7 004,'70

Strat nadzwyczajnych

R7

159,160

2 069 652,29

2 085 202,93

x

322,07

5',7

'748 096,0',7

AmorĘzacji
odpisów rlarezęrry

240,88

)4 0g)

'748 568,28

x narzuty na wlnagrodzenra
x pozostałe

tzr

I 16

'7

r,890

x

667,38

90,60%

t02 698,75

258 540,98

I14,02yo

604 3s8,00

256 264,00

173,620

477 950,75

18 113,02

98,',79%

Bartkprowadzi swoją działalnośćw walucie polskiej oraz USD' GBP i EUR

2

Waluty obce zostały p rzeliczonę na polskie złote po obowiązujący,rn w ostatnim dniu grudnia śrędnimkursie ustalonym dla
danej walutyprzez NBP tj.

:

804144,7I zł

USD
EUR
cBP
3

f

888 104,21 zł

234 851,',78 zl

DziałalnośćBanku ograniczona jest tery.torialnie na podstawię Statutu Banku na obszarzę..
powiatów: sandomięrskiego, opatowskiego, staszowskiego' stalowowolskiego, tarnobrzęskiego, kraśnickiego

Źródłamifinansowania Banku były głównie depoz5Ąy osób pryr,vatnych, przedsiębiorstw i spolek prywatnych oraz
społdzielni, instytrrcji samorządowych oraz ro1ników indywidualnych prowadzących działalnoŚć gospodarczą'

4 Na poz. I . aktywa

- kasa, operacje z Bankiem Cęntraln)rrn - składają się:

31.12.f0r.6

Wyszczególnienie

I

struktura

a) w rachunku biezącym - w tyrn:

3 635

Gotówka /banknoty oraz monety PLN/

3 05',7 488,',75

84,1'0oń

98',7,9r

t5,90yo

0,00

0,00%

5',7',7

Gotówka /waluty obce/

4',76,66

b) inne Środki

3 635 476,66

Razem

a) nalezności od sęktora finansowego

poz. III - aktywa - w kwocie
b) należnościod sektora niefinansowego
poz. lV - aktywa - w kwocie
c) należnoŚci od sęktora budzetowego
noz. V - aktr,r;va - wkwocie

Razem

100,00%

100,0070

t,02"ń

Udział w sumie bilansowej

Wyszczególnienie

7o

31.tf.2016

z]ł,.

I

sfiuktura

7o

7o udziału w
sumie b.

210 356 334,50

64,69%

58,93oń

101 473 039,12

3I,2ryo

f8,43oń

13 35f r98.7',7

4,IIoń

3,14%

325 181 572,39

100,007o

9t,r0%

5a Na poz. III - aktyr;va - nalezności od sektora finansowego - składają się:

Wyszczególnienie

31.\f.f0r6

zl.

struktura 7"
11,99%

'/,0'7yo

25 201 633,',78

11,98oń

7,06'.yo

0,00

0,00%

0,00%

r2 656,69

0,01%

0,00yo

a) w r-ku biezącyn w tym:

25 220 290,4',7

- Środki na r-kach biezących
- lokaty

- odsętki

I

7o udziału w
sumie b.

b) terminowe

185 136 044,03

88,01%

51,86%

- lokaty tęrminowę

t85 024 023,23

8,7,960ń

51,830/0

020,80

0,05yo

0,03%

100,007o

58'937o

- odsętki od lokat

Razem

I 12

210 356 334,50

5b Na poz'

IV . aktywa - naleznoŚci od sęktora nięfinansowego - składają się;

Wyszczególnienie

31.12.20 6

%o

struktura

zł,.

7o

udziału w

sumie b.

W r-ku bieżącym

4 354 9',70,48

4,zgyo

1,22oń

a) kredyĘ regularne

Ą 165 416 7o

4,30oń

1,22yo

12 437,15

0,01yo

0,00%

1971,33

0,000/0

0,00oń

2. Terminowę

97 118 068,64

95,7|yo

2,7,2Ioń

a) kredyy regularne

95 720 911,07

94,33o

26,820

333 266,t1

0,33oń

0,09Yo

3 465 368,91

3,42%

091%

d) rezerwy celowe (-)

-2 496 326,92

-2,46%

-0,70%

prowizje ESP (-)

-I 045 719,98

-l,03yo

-0,29oń

I t40 629,39

1,12oń

0,32oń

- od nalęzności normalnych

193 492,04

0,r9yo

0,05yo

- od nal nieregularnych

947 137,35

0,93%o

0,27%

100,0070

f8,43o^

1.

b) rezerwy celowe (-)
c) odsetki

b) kredyy pod obserwacją

c) kredl'ty nieregularne

e)

f)odsetki-wtym:

Razem

101 473 039,12

W działalnościBanku nie występują znaczącę koncentracje w Sęgmęntyr1mku, podmioty czybranze.
W ocenie Banku ryzyko z tym związane kształtuje się na bezpiecztw poziomie.

}.{ie

wyst4ują nalezności z odroczor.ym terminem spłaty.

Nie wystąpiły naleznoŚci przetęrminowane i sporne, na które nie utworzono ręzerw celowych
lub nie dokonano odpisu aktualizacljnego.

W okresie objętym sprawozdaniem Bank na|iczał' odsetki od wszystkich ekspozycji kredyowych.
b) W powyzsz}.rn stanię kredyów znajdują się kredyy konsumpcfne' pod obserwacją i nieregularne . Stanowiącę

postawę taliczęnia odpowiednich rezerw tj:

Wyszczególnienie

31.12.2016

zł',
konsumpc1jne i pod obserwacją

stracone

Razem

struktura %

14 074 956,52

80,24%

3,94oń

535 ó19,58

3,05yo

0,750ń

184 361,05

I,05oń

0,05o

2 745 388,34

15,650ń

0,77o

17 540 3f5,49

100,007o

4r91oh

poruiel standardu

wąĘliwe

I

7o udziału w
sumie b.

.

c) od kredlów Bank utworzył rezerw celowę w wysokoŚci:

"/" udzialu w

31.r2.2016

Wyszczególnienie

zl.

I

strukturi %

sumie b.

8'610ń

0,06yo

do kredyów konsumpcfnych i pod obserwacją

2t6 tzr,28

poniż'ej standardu

107 123,92

4,27oń

0,03o

92180,53

3,67%

0,03%

2 093 338,34

83,44oń

0,59o

2 508 764.07

100,007o

wątp1iwe
straconę

Razem

d) Stany

i

zmiany rezerw celowych na nalęznoŚci z tytułu kredlów - w ujęciu ogólnyrn:

I

al na początek roku obrotowego:

555 364,50

zl

b/ zwiększenia i rozwiązania rezęrw wg r-ku wytików:

-

zwiększenie

| 499 003,75 zl

rozwt.4zanie

545 604,18 zł

- spisanie kredyttl w cięzar ręzęrw
2 508,764,07 zł

c/ na koniec okresu obrotoweso:
e) Stany ręzerw ce1owych na należnościzBo oraz d1mamika

Wyszczególnienie

BZ do Bo:
31.12.201s

Bo

31.12.2016

BZ - zł.

- zł..

Dynamika

od kred. konsumpcfnych i pod obserwacją

176142,98

216 t21,28

122,',7jyo

poniŚej standardu

98 065,61

t07 123,92

109,24yo

wąĘliwe

)g 1)q )Ą

92 180,53

3|0,07oń

stracone

| 25t 426,61

f

093 338,34

16'7.28%

1 555 364,50

2 508',l64.07

Razem
5c Na poz.

161,30o

V - aktyva - nalezności od sektora budzetowego - składają się:
31.12.20L6

Wyszczególnienie

struktura

zł,.

o/o

7o udziału w
sumie b.

W r-ku bieżącym

0,00

0,00%

0,00%

a) kredyty regularne

0.00

0,00yó

0,00oń

b) inne naleznoŚci

0,00%

0,00%

c) odsetki

0,00%

0,00yo

Terminowe

13 352 r98,',7',7

100,00%

3,74yo

a) kredyy regularne

13 329 5)7 )Ą

99,83'y,

3,73yo

0,00

0,00%

0,00yo

zz 675 sl

0,r'7yo

0,IIYI

35f 198,77

100,007o

b) prowizje

ESP

(-)

c) odsetki

Razem

13

3r740

6 Na poz.

X i XI - aktywa - udziały lub akcje

w jednostkach i dotyczą udziałow lub akcji:

3t.tf.20t6

Wyszczególnienie

struktura

zł,.

0,01y6

0,00%

0,00%

0,00%

420 676,00

I6,50oń

0,I2oń

1,00

0,00%

0,00yo

83,49%

0,60vo

0,00%

0,00%

100,0070

0,71o

250,00

Udziaływ TUW
Innę

Banku Polskiej SpołdzielczościSA w Warszawię

BGŻWarszawa
SGB-Bank S.A. Poznań

2 129 000,00

Banku Społdzielczyn w
,,

Razem

7o

7o udzialu w
sumie b.

549 927,00

Na dzień bilansowy w/w akcje i udziały zostały wycęnionę według ceny nabycia zgodnie
zRozporządzęnięm Ministra Finansów z dńa 01.10.2010 r.

9 Na poz. III - pasyr,va

- zobotitązania wobęc sektora niefinansowego - składają się:

Wyszczególnienie

31.Lf.2016

struktura
1.

Rachunki oszczędnościowe - w tym:

a) bieżące

b) terminowe
c) odsetki

7o

7o udziału w
sumie b.

69,23o

56,47oń

63 937 ',792,05

21,960/0

17,9lo

t3'7 093 993,99

47,08%

38,4Ioń

543 52r,95

0,19%

0,150ń

201 575 307,99

2.Pozostałę - w Ęlm:

89 602 29r,33

30,77o/o

25,10oh

a) bieźzące

84 919 598,85

29,r6,yo

23,190

4 675 02r,09

|,6|0ń

l,3lo

7 671 ,39

0,00%

0,00%

100,0070

81,57oń

b) terminowe
c) odsetki

Razem

291177 599,32

10 Na poz' IV . pasylva - zobowiązania wobęc sektora bud'żetowego - składają się:
Wyszczególnienie

31.12.2016

struktura
a)bieżące
b) terminowe

c) odsetki

Razem
11

f0 361 768,64
292 049,',78

|

682;78

20 ó55 501'20

98,580^

T,

7o

7o udziału w
sumie b.
5,',7}'.yo

IYO

0,08%

0,01%

0,00%

100,007o

5,79o

Bank do prowadzenia swojej działalnościpozyskuje funduszę w szczególnoŚci ze swojego terenu działańa od
następujących grup kapitałowych - fundusze obce ( zobowiązania wobęc sęktora finansowego, niefinansowego
i budzetowego):

31.t2.2016

Wyszczególnienie

struktura

zl.
-

jednostki finansowę (poz. I i II pkt.

- osoby prylvatne (poz. III pkt.
-

1

l

7o udziału w
sumie b.

7o

0,00

pasyr,vów)

pasywów)

jednostki gospod. (poz. III pkt. 2 pas1rvów)

- budzet (poz. IV pasytvów)

RAZEM

485 884,',74

64,08o

55,32oń

89 482 084,99

29,04oń

f5,07oń

20 653 818,42

6,',7lyo

5,79%io

99,82%

86,18%

0,18o

0,15oń

19',7

307 621 788,15

-odsetki

552 876,12

ogółem

308 174 664.27

100,00Yo

86,33o^

Funduszę te są środkami pienięznyni znajdującymi się na r-kach bankowych:
7o udziału w
sumie b.

31.12.2016

Wyszczególnienie

struktura

zł,.

7o

a'vista

166 604 026,29

54,06,yo

46,6',70

terminowych

r4I 0r7 76r,86

45,760

39,51oń

307 621 788,15

99'82oń

86,|8oń

0,t8%

0.Is%

RAZEM
-odsetki

5s2 816,12

ogółem

308 174 664,27

100,00%.

l2 Funduszę własnę (netto) - po pomniejszeniu o fundusz zadęklarowany

- niewpłacony:

Wyszczególnienie

31.12.2016

zl.
a) Zob ow iązania

p

odp

XII i XIII pasywów

c) zapasowy (zasobowy) - poz.

XV pasywów

d) z aktua|izacji wyceny - poz.

XVI pas1vów

e) rezerwowy - poz.

XVII

I,060ń

0,IIoń

98,64%0

I0,42oń

111 097,09

0,29oń

0,03%

0,00

0,00yo

0,00%

0,00Yo

0,00%

0,00

0,00%

0,00%

37689089,15

100,007o

3',7

178 392,06

f) zysk (strata) z lat ubiegłych - poz. XVIII pasyłvów
g) zysk (strata) z okresu biezącego - poz.

XIX pasywów

RAZEM
t2a) Funduszę własne (netto)

7o

0,00oń

399 600,00

pasyr,vów

7o udziału w
sumie b.

0,00y,

orządkowan e

b) podstawowy (udziałowy) - poz.

struktura

86,33o

-

l01560

37 689 089,15 zł
87 94I,04 zł

(.) wartości nięmatęrialne i prawne (-)
zaangażlowattie kapitałowe - powyzej 10% funduszy

wlasne
Euro z dt'3|'|2.20|6

Fundusze
Kurs

4,4240

zł :

37 601 1.48,11 z\

gdzie wynaganypróg kapitałów własnych powinien

Nadwyżka 3I,12,2016

wynosić minimum

stan funduszywłasnych

8 499 355,36 Euro

l

000 000,00 Euro

7 499 355,36 Euro

12b)

kapitał podstawowy (udziałowy):
399 800,00 zł

. stan na początek okresu obrotowego (brutto)
- zwiększenia

wpłat i dopłat do udzialow orazprzeksięgowań

400'00 zł

'

400,00 zł

- zmniejszenia

600,00 zł

w1płat - wycofania udziałów i przeksięgowań

600,00 zł

399 600,00 zł'

- stan na koniec okresu obrotowego (brutto)

iloŚć członków z pe.łnymi udziałami

1

683

200,00

wartoŚc jednostki udziałowej

zł,

W Banku nie wystapili udziałowcy posiadający pow 5 % głosów taZębrattu Przedstawicięli

1

2c) kapitał zapaso!\T (zasobowy):
- Stan na pocz4tek okresu obrotowego

35,7./8 372,06 zł'

- stan na koniec okresu obrotowego

37 I78 392,06 zł

- zwiększenia

20,00 zł'

- wpłat wpisowego
-

1

podzialu nadwyzki bilansowej

12d) kapitał (fundusz)

400 000,00 zł

z aktua|izacji rrryceny

- Stan na początek okręsu obrotowego

II1 097,09

- Stan na konięc okręsu obrotowego

111 097,09 zł

Zmiana statu
Więlkośćujęta do bilansu stanowi:
trwałego

ta

zŁ

z:ł'

1)

wynik przęszacowania majątku

dzięn 0l.0l.1995 r.

l2e) kapitał (fundusze) rezerwow€
- Stan na początek okresu obrotowego

zł

- Stan na konięc okręsu obrotowego

zł'

Zmiana stanu

zł'

w tlrn:
a) kapitał (fundusz) na ogólne ryzyko bankowe

-zł
-zŁ
-zł

- stan na początek okresu obrotowego

. stan na konięc okręsu obrotowego

Zmiana stanv

13.a. Głównym ce1em strategicznyrn zaftądzanla ryzykami w Banku jest koncęntrowanie uwagi na powstających zagrozetiach,

poszukiwanię form obrony (ochrony), dostosowyr;vanię form działalnoŚci do zmieniających się warunków gospodarczych, co
w konsękwęn cji oznacza utrzyrnywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzęniem działalnoŚci przychodowej

i

kontrolowani em rlzyka.

W Banku działa Zespclł' Zarządzanta Ryzykami t Ana|iz,który raz w miesiącu analizuje obszary ryzyka Banku, zgodnie z
obowiązującymi w Banku uregulowaniami dotyczącymi pomiaru, limitowania

i zarządzania ryzykami.

Do podstawowych ryzyk, uztanych w ocenię Banku za istotne, które podlegaj ą szczegó|temu nadzorowt, zaIicza

się..

1) ryzyko kredyowe,

2) ryzyko

operacyjne,

3) ryzyko stopyprocentowej

4) ryzykopłyrności.
RYZYKO KREDYTOWE
Cęlęm strategicznym w zakręsie zarządzarńaryzykiem kredytowym jest zwiększeniebezpieczenstwa

działalnoŚci kredyowej,

poprzęz zapewnienie właŚciwej jakościoceny ryzyka kredyowego i efektyvmoŚci podejmowania decyzji kredytowych jak

rownięi skutecznego procęSu monitorowanta zaangażl'owania kredytowego wobec pojedynczego klienta oraz

caŁego

portfela

kredyowego Banku.

Minimalizacj i ryzyka kredyowego słuzą obowiązujące w Banku regulacje i procesy kontrolne.
Ryzyko kredyowe związane jest z mozliwościąwystąpienia strat finansowych spowodowanych nie wyrviązyłvaniem się
kontrahęnta Banku ze zobotit4zań wynikających z warunków umowy.

RYZ\'KO OPERACYJNE
Cęlęm strategicznym w zarządzaniu ryzykiem operacy1jnym jest ograniczenię możliwościwystąpienia nięoczękiwanych strat

z Ęt.ilu zdarzeilryyka operacyjnego poptzęz wdrozęnię skutecznego i adekwatnego do akfualnęgo profilu rgyka procesu
z ar

ządz arlia tyn ryzykiem.

System zarządzafiia ryzykiem operacyjnym Banku wdrozonyjest w cęlu

:

- minimalizowania strat z tytulu ryzyka operacy'nego,
- usprawniania dzia|an prowadzonychprzez Bank, w

tyn podniesienia Świadomości i odpowiędzialnoŚci organów

- zarządzającvch i pracowników o znaczeniuryzyka operacfnego,

- zapobiegania powstaniu zagroien o charaktęrzę katastroficznyn lub zagraŻających utratą ciągłościdziałania Banku.

RYZYKO PŁYNNoŚCI
Celem strategicznyn w zakresię zarządzania ryz7kiem płynnoŚci jest zapobieganie wystąpieniu sytuacji kryzysowej poprzęz

utrzynywanie odpowiedniej struktury aktywów i pasywów

,

mające na cęlu osiągnięcie za|oŻonej ręntowności stałego

i rosnącego wyniku finansowego oraz zapewnienie zdolności do terminowego wywiązywania się zbieiących i przysz|ych
zobowiązań.

Pomiar ryzyka płyrrnościprzęprowadzany jest za pomocą luki

(

według tęrminów kontraktowych i uręalnionych) oraz

wskaźników: pł1mności,zabezpieczenia płynnoŚci' stabilności bazy depozyĄowej, finansowania aktywów.

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
Celem strategicznytn

w

zakresie zavądzania ryzykiem stop.y procentowej jest ograniczenie ryzyka obniienia

Się

spodziewanych dochodów zty[ilu odsętek pod wpływem zmian r;mkowych stóp procentowych'
Sprowadza się do minima7lzowaniaryzyka nęgat}T\,nego wpływu zmiaty rynkowych stóp procentowych na s1tuację finansową
Banku poprzęz:
-

ustalanie otazprzęstrzeganie limitów ograniczających dopuszczalnypoziom r7zyka stopyprocentowej,

- sporządzanie okresowych anaIiz badających poziom ryzyka stopy procentowej
Cęlem polityki Banku w zakręsie ryzyka Stopy procentowej jest minimalizacja ryzyka związanego z mozliwoŚcią zmian r1mkowych
stóp procentowych r negatyr,rmym wpł1vem tych zmian na S}tuację finansową Banku oraz okreŚlęnie podstawowych zagroień

zw|ązanych z qy4ykięm stopy procentowej,

Z

jędnoczesnym zastosowaniem mętod zarządzan|a

zagroźzen nierównomięrnej reakcji (elastycznośct)

mautrzpac zdolnoŚć

róinych pozycjt bilansowych,

tW ryzykięm w cęlu eliminacji

a takŻę dochodów i kosztów, co w konsekwencji

do wywiązyrvania się w sposób optymalny zbieżącychiptzyszłychzobowiązanbilansowych

i pozabilansowych oraz w1pracowani a poźządanego wyniku finansowego.

Bank Społdzielczy w Sandomierzu wryIlcza wyrnogi kapitałowe w następujący sposób:

1) w zakresie ryzyka kredyowego

- Bank do wyliczenia łącznego wymogu kapitałowego z t7,tu|u

kredytowego stosuje metodę standardową

,

rpyka

zgodnie z zalączniloem nr 4 do Uchwały KNF nr 380/2008

w sprawie adekwatnoŚci kapitałowej Banków orazRozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radynr. 51512013
2) w zakresie ryzyka operacyjnego metodą podstawowego wskaźnika zgodnie z załącznlkiem

rc

14 do uchwały nr 380/2008

Komisji Nadzoru Finansowego orazkozporządzeu'a Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 5,|512013
Dla potrzeb oceny adekwatności kapitałowej, mierzonej wspołczyrnikięm w1płacalnoŚci, Bank wy|icza całkowity wymóg
na ryzyka, zgodnie z zapisami Uchwał Komisji Nadzoru Finansowego oraz zaptsów Rozporządzenia Parlamęnfu Europejskiego

i Rady nr.57512013 z dnia26.06.2013 r.
Wg stanu ta

dzięn 3|.12,2016

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko kredyowe

159 353 864,73 zł'

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko operacfne

19 891 375,00 zł'

I79 245 239,]3 zł

Łączna kwota ekspozycji

Kapitał podstawowy Tier I

31 353 ]3I,02 zł

Kapitał dodatkowy Tier I

0,00 zł

Kapitał Tięr II

0,00

Wspołcz1mnik kapitału Tier I

20,94

Wspołczpnik kapitału podstawowego Tier

I

Posiadane przezBank funduszę własnę w kwocie

stosunek funduszy do regulacyjnęgo wymogu kapitałowego w1mosi

Na

dzień

zl

20,94

37 353,73I,02 zł'

20,94o

31.12.2016 Bank spełniałwszystkie wymogi w zakręsie adekwatności kapitałowej

Dział'a|nośćBS w świętlędanych na 3I.12.2016 roku charakteryzowała się właściwyrriparametrami, jeŚli chodzi o poziom

ponoszonego r7zyka płynności,Stopy procentowej oraz ryzyka kredyowego'

13.b Pozyskane fundusze (obce i własne) bank angaŻuje w przedsięwzięcia finansowe o rózn1irn stopniu

rpyka (wg stanu

na koniec okresu sprawozdawczego) - tj wg kwoty wazonej ryzykiem:

Waga ryzyka

Wyszczególnienie

31.12.2016

zł.
Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków
centralnych
Ekspozycje wobęc samorządów regionalnych lub władz

0%
20%

-zł
zl

2 66',7 047,00

struktura

7o

Wymóg
kapitałowy

X
1,6'7yio

213364,00

0,19oń

24694,00

lokalnych
Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

308 670,00 zł

100%

X

Ekspozycje wobec instytucj i

-zł

0%

X

20%

37 383 9f4,00 zl

23,46yo

2990',714,00

50%

6 860 337,00 zl

4,31%

548827,00

X

100%
Ekspozycj e wobec przedsiębiorców

r00%

25 403 8|4,00 zł

Ekspozycje dętaliczne

15%

Ekspozycje zab. na nieruchomościach
Ekspozycje kapitałowe

|5,94oń

2032305,00

5 093 233,90 zł

3,20oń

40'7459,00

100%

68 229 362,00 zł

42,82oń

5458349,00

r00%

3 556 l81,58 zł

2,23oń

284494.00

X
X

Ekspozycje, których dotyczy nieu,fl<onani e zobowlązanta
733 533,00 zł

100%

0,460ń

x

150%

X
X
X
X

Inne pozycje

zl

0%

20%

s0%

9 I|1 161,00

r00%

RAZEM

zŁ

159 353 863'48 zł

5,,72oń

'729421,00

100,0070

127483r0,00

W działalnośćkredytową (sektor nięfinansowy i budzetowy - bez odsętek i rezerw), która posiada najwyŻszy
stopień ryzyka bank angażuje.

:

31,.12.f0r6

Wyszczególnienie
zł,.

funduszę własne tj.

37 353,731,02 zł

struktura

7o

100,00%
0,00yo

funduszę obce tj.

RAZEM

58683,00

37 353 731,02 zł

100'007o

14

Na poz.

XIX - pasylva - zysk

(strata) nętto - składają się:

Wyszczególnienie

31.12.2016
zł,

Dynamika

a) Przychody ogołem

t2 777 844,32

0,921468942

b) (-) Koszty ogołem

l0 639 810,33

0,9060 1 8693

Wynik finansowy (brutto)

2 r02 698,7s

r.14019461

d) (-) Podatek dochodowy nalezny

594 595,00

1,708t44926

9'763

0,006s2519r

I 477 950,75

0,987892882

1) osiągnięte i poniesione w okresie sprawozdawczym

c)

-

e) (-) podatek od dywidendy

=

Wynik finansowy - netto

2) Podatek dochodowy wyliczono poprzęz korekty przychodów i kosztów bilansowych - w t}łrn:
a)

Korekta przychodów do obliczenia podatku

:

1493 470,97 zł

zwiększenia
1

odsetki od Środków i lokat tęrminowych naliczone w roku ubiegł1,m a otrz>rrnanę
w roku biezącym

108 2|3,59 zł

2 odsetki od kredytów (sektora nięfinans. i budżetu) naliczonę w roku ubiegłym a otrzymane

|85 073'62 zł

w roku bieżącyrn
3 odsętki od kredytów popowodziowych

(BGK) oraz

dopłaty

ARiMR naliczone w ubiegĄlm roku

a otrzynane w br.

4

29 090,10

odsetki (przychody) pobrane z góry dotycząceprzyszłych okresów

5 prowizje (przychody) pobrane

zl

4 440'77 zł

z góty dotyczące przyszłych okresów - ESP - BZ

158 268,04

zl

2114 042,84 zl

zmniejszenia

l

odsętki od lokat tęrminowych - naliczonę

t24 677,49 zł

2

odsętki od sektora niefinans. i budżetu (od kredytów) - naliczone

20I176,69 zł

3 odsętki od kredytów klęskowych - naliczone oraz dopłaty z ARIMR
4 rozwiązatia ręzerw celowych na zobowiązania bilansowe i pozabilatsowe,

które nie

16 962,21

zl

545 604,18

zl

stanowiły kosztów uzyskania przychodów

5 przychody z tyt, rozwiązanych rezerw utworzonych

w latach poprzednich na odsętki

7 169,33 zł

od depoz1tów terminowych zerwanych przed terminem

6
7
8
9

na|ęznę prowizje (naliczone)

otrzymatedywidendy
rozwiązanię nadw}zki ręzęrw na koszty osobowe
rozwiązanie nadwyzki tezęrry na koszty rzeczowe

1 406,86

zl

5| 384'54 zł
6 670,79

zl

|0 rozwiązanie nadwyzki ręzęrry ta roszczętia Spornę

11 odsętki pobrane z góryopodatkowanę w roku ubiegłym
12 prowiz1e (przychody) otrzpanę z

góry w latach ubiegłych -

ESP (Bo)

13 inne przychody nie podlegające opodatkowaniu

35 236,82 zł

Razem przychody po korektach

Korekta kosztów do obliczenia podatku

12137 320'30 zł
:

zwiększenia
1

odsętki

od

| |37 095'5| zł

489 639'|5 zł

depozytów sęktora niefinansowego

i instytucji

rz4dowych i

Samorządowych naliczone w roku ubiegłyn a zapł'acone w roku biezącyn

-zl
-zł

2 Wykorzystanie rezerwy utworzonej na koszty osobowe
3 Koszty zapłacone

z

489 639,15 zł

góry w roku biezącyrn

2158 |29,91zł

zmniejszenia

1 darowizny

2 odsetki od depozlów sęktora niefinansowego i instytucji
pr

zl

551049,49

zl

rządowych

i samorządowych naliczonę wbiezącym roku do zapłacenia

3 składki lla r zecz or ganizacji do których
4 utworzone ręzęrwa na koszty osobowe

23 650,00

zytaleiność nie jest obowiązkowa

5 utworzone w biezącym roku rezerwy cęlowę na naleznościzagroione, pod

4 911,70 zl
149 993,12 zł

1 499 003,75 zl

obserwacją i normalnę osób pryr,vatnych

6 wydatki

I|a

tzęcz członków Rady Banku i innych członków organów statutowych nie

529,00 zł

będących pracownikami z t7tułu pełnionych funkcji (za wyjątkiem wynagrodzeń)

7

odsętki za zwłokę z tytu|u nieterminowych wpłat nalęzności budzetowych

8 odpisy

amorĘzacy1nę nię stanowiące kosztów uzyskania przychodów

9 koszty związane zkorektąroku ubiegłego
10 koszty

1l

zapł'acone

z

góry w ubiegłyrn roku (BFG, ubez.)

ubezpieczenie samochodu powlzej 20.000 euro

12 koszty ztyfi,iu PFRON
13 koszty repręzęntacji

14 innę koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

2 847,96

zl

7 863,93

zl

-zl
3 616'50 zł
15 509'00 zł
13 831'70 zł
185 310,00 zt

Razem koszty po korektach

9 006 872,57 zł

Dochód

3 130 448,00 zl

Odliczenia
Podstawa opodatkowania
stawka podatku

1 000,00

zl

3129 448,00 zl
19,000/0

zl

Podatek należny

594 595,00

Bank wpłaciłza|iczkę

85| 628,00 zł

Nadplata

257 033,00 zł

3) Rezerwa na podatek i podatek odroczony - w tym:
a) Przychody do otrzymania

353 446,67 zl

- odsętki od klięntów (kfędytów)

I95 463,3,7 zł

dopłaty Z

-

ARiMR i odsetki ZBGK

22 6,75,53 zł

I0 630,28 zł

pozostałe

- odsetki od lokat bankowvch terminowvch

124 677,49 zł

Stawka

67 155,00 zl

19,000/0

b) Koszty do zapłacenia

3 309 989,91 zl

. odsetki od oszczędności i lokat terminowych

555 883,26 zl

- ręZęrwa na przysz|e koszty w1nagrodzęrt

| 594 |24,55 zł

prowizje i odsętki pobrane z góry

1 |59 982,|0 zł

Stawka

628 898,00 zl

19,000/0

c) Rozliczenie z wynikiem finansorrym
1)

poprzedni okres sprawozdavtczy
597 004'00 zł

pasylva (od przychodów do otrzyrrrania)
aktyr,va (od kosztów do zapł'acetia)

94 824,00 zł

2) bieiący okres sprawo zdawczy

aktylva (od kosztów do zap|aceńa)
pasywa (od przychodów do otrzymania)

15

zl

67 155,00

628 898'00 zł

Bank:

a) w stosunku do pracowników i członków organów Samorządowych prowadzijednakową politykę kredytową tj. na

takich samych warunkach jak dla klięntów spoza Banku,
b) osiągnął śrędniorocznęzatrudnięnię w roku w

ilości

c) utworzył ręzętry naprzyszł'e zobowtązania wobec pracowników w

77

kwocie

1 594 124,55 zł

16 Informacje

o zawartych przezBankumowach'

17 Informacje

o

18 Informacje

o wartościposiadanych udzia|ów i akcji w jednostkach podporządkowanych' którę Bank przeznaczył. do sprzedairy

których skutkiem będzie powstanie instrumentu finansowego - nie wystąpiły

posiadanychudziałach i akcjach, w podziale na jednostki za\ezne, wspctłzaleine i stowarzyszonę.- nię wystąpiły'

nie wystąpi|y'

19 W prz1padku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych ujawnieniu podlegają informacje
przekwa1ifikowanych aktywów oraz o pfzyaz5mach przekwalifikowania

-

-

o wartości i kategorii

nie wystąpiły.

20 W przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych z kategorii

ąktyr;vów

i

zobowiązan finansowych wycenianych

w wartości godziwej przezwynik finansowy, aktywów dostępnych do sprzedaźly albo z kategorii aktywów utrzyrnyvanych do terminu

zapadalności - nie wystąpiły.
27 W przypadku przeniesienia praw majątkowych zakwalifikowanych do aktyrvów finansowych (przeniesienie aktyrvów), którę nie
są wyłączone z bilansu' ujawnieniu podlegają następującę informacje w odnięsieniu do kazdej kategorii aktywów finansowych - nie
wystąpiły.

22 Itformacje

o zastawię na mięniu Banku, wTaz z postanowieniami i warunkami ustanowienia zastawu oraz wartoŚci bilansowej
składników aktyrvów finansowych, którę Bank zastawił jako zabezpieczenie zobowiązań - nie wystąpiły.

23 Informacje

o

posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi- nie wystąpiły.

24 Informacje dotyczące wydzielonego orgatizacy1nie biura maklerskiego banku nie dotyczy
25 Informacje

o nalęznościach od banków prowadzących działa|ttościąmaklerską, domów maklęrskich i towarowych domów

maklerskich- nie dotyczy

26 Informacje dotyczące wydzielonego organtzacy1nie biura maklerskiego banku

o należnościachod Krajowego Depozytu

i giełdowych izbrozrachunkowych - nie dotyczy.

27 Informacje dotyczące wydzielonego organizac51nię biura maklerskiego banku o zobowiązatiach od Krajowego Depozytu
i giełdowych izb rozrachunkowych: zobowiązatia wobęc funduszu roz|iczęniowego, zobowiązatia wobec funduszu rekompensat
-nie dotyczy.
o nalęznoŚciach od podmiotów prowadzących regulowane ryrkl papierów wartościowych i giełdy towarowe,
podziale
nalęzności
w
na
od poszczególnych giełd i społek prowadzących rynek pozagiełdowy doĘczące wydzielonego
orgatizacynię biura maklerskiego banku -nie dotyczy'

28 Informację

29 Informacje o zobowiązaniach od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartoŚciowych i giełdy towarowe,
w podziale na zobowiązania od poszczególnych giełd i społek prowadzących ryrek pozagiełdowy doĘczące wydzielonego
organizacy1nię biura maklerskiego banku - nie dotyczy.
30 Informacj

e o zobowiązaniach od banków prowadzących działalnoŚć maklerską, domów maklerskich i towarowych domów

maklerskich- nie dotyczy
o zmianach wartoŚci funduszy wydzielonych dla oddziałów zagraniczttych, z uwzg|ędnienięm stanu na początek roku
obrotowęgo, zwiększeń i zmniejszeń, zpodziałemna poszczęgólne podmioty, oraz Stanu na konięc roku obrotowęgo -nie dotyczy.

31 Informację

32 Danę o uprzywilejowaniu i ograniczeniu praw z:wtązatych z daną grupą akcji, w tym dotyczących podziału dywidend i zwrotu
kapitału - nie dotyczy.
3

3 Informacje

o akcjach własnych będących w posiadaniu Banku lub w posiadaniu jednostek za|eżnych, wspołzaleznych

i stowarzyszonych - nie dotyczy.

34 Informacje w odnięsięniu do sprawozdania finansowego sporządzonego za okręs sprawozdawczy, w ciągu którego nastąpiło
połączenie Banku z inną jednostką - nie dotyczy.
35 Informacje

o wspólnych przedsięwzięciach' które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy.

36 Dane o wartościach instrumentów finansowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, wycenionych
według zasad okręślonych wrozporządzeniu na ostatni dzień okresu sprawozdawczęgo-nie dotyczy,
37 Informacje o towarach giełdowych klientów w ujęciu wartoŚciowym i iloŚciowł'rn - nie dotyczy'
38 Informac.je, które mogłyby w istotny sposób vpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej' finansowej oraz wynik finansowy - nie
dotyczy.

Sandomierz

23.01.2017 r,

Glówny Księgorry
Wa

. ........1..
(pieczęć i podpis)

Zarząd Banku:
Prezes Zarządu Kalinowska Maria
(pieczęć i podpis)

V-ce Pręzęs Zarządu Rządca Tęresa

Członęk Zarządu Walas Edward

