INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWtrGO
Banku Spóldzielczego w sandomi€żu
za okres sprayozdawczy - 01.01.

l
l,

-

11.12.2015.

wproNadzenie do sprawozdania finanso$€go

Bank prorvadzi dzia]alnośćpod
Adres siedziby

banku:

nazrvąi

Bank sDó|dzi€|czy

w sandomierzu

ul. Slowackiego 37b // 27 - 600 Sandomierz // Te1. (015) - 833 - 20 - 20

Barrk zostal zaĘestrorvany rł Kmjo$T Rejest|ze sądowym przez sąd Rejonowy iv Kielcach

Gospodarczv

-

KRS pod nr - KRS 0000022684

X W}dzial

.

Zgodnic f udzielonymi przez Komisję Nadzoru FinaNowego zezwoleniami i stalulem PŹedmiot dzialaDia BaŃu obejnuje
astępujące czynności i

t)

prz\jno\anie wkladóv

pie

ęinych platnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego tenrrinu
oraz prowadzęnię rachunlów tych wkladów'

2' plo\\adze|lie iIlll)c|l
3) dzielanie kledJ{ólv
4)

udzi€]ani€

5)
6)
7)
8)
9)

przepro$,adz2nie

i poż}czek

g\rarancji bankorvYcll i poręc7-eń

baŃoł1ch rozliczeń pieniężnyclr'

operacje czeko\rc i ryekslowe,

w)darvanie kań pla1niczych omz wykon).ivanie operacji pŹy iclr

u4riu,

nab}wanie i zb}'rvanie wierąltęlności pieniężnJch,

przecho\t]Yanie pżedmiotów i papieróN {'a(ościo1.Ę'ch oraz udosępnianie skry'tek sejfowycl\

l0)
l

r.chunló\ł bal&oq}cl|'

L)

prorvadzenię skupu i sprfedaŹy \łartościde\r,izo\ł]ch'

pośrednicl\lo 1v dokon\.\rani[ rozliczeń

v kraju

z niercfydcntami'

Ponadlo Bank \rTkonuje następujące cz}'nności:

l)

obejmuJe lub

uczestnichr"

rv

nablva akcje i praiva z akcji' udziały innej osoby prawnej i.jednos&i
fllnduszaclr inrvęstycyjryclr

2)

doko uie obrotu papienni \Yartościoryni'

])

dokonuje. na lvanml(ach uzgodnion$lr z

.ł) nablva

i zbi'rva nieruclromości'

5)

świadcz'Yusl gi koNultacyjno

ó)

(\viadc,a innę us|ugl finan\o\e

a)

dluhikiem. zamiany Wierz}1elności na skladniki nujątk[ dłufnika

-

doradcze lv sprawach finanso\łTclr)

s 4J'resle'

pośredniclva przy zaivieraniu unów ubezpieczeniorych.

b) dzial2lnościak\YizvcJ'jne.j na rzecz

otrvańch fiuduszy elncrylalnych.

2

Ninicisfa infonnacia doda&ona slano\Yi zalącznik do spraivozdania finanso\!€go sporządzonego za okres od

l slrcznia do 3l gndnia 2015 r. . za rok obrolo$1. który zgod[i€ z s
\l Sandomierzujest rokiem kalendarro$)

3.

3

8 slatulu prfvjętego przez

Banł spó]dziclc4

1.

sprax,ozdanie finansowe zawiera dane łączne wszystkich je.lnostek organizacyjnych ucllod7qcych w ]ęgo

sklad. które nie nają obowiązku sporządzania samodzielnyclr sprawozdań finanso$}'ch.

4'

spra{,o7-danie finansoive sporządzone zostalo

przy zalożeniu kontynuolł?nia przez Bant działahości

gospodarczej - w dającej się przervidzięć przYszlości - rv niezmienion}m istotnic fakresie' Uslalając Zdolność Banku

do kontvnLro\rania dzialalności. zarząd BaDku uvzględnil \YszYslkie inJornracje doslępnc na dzicń sporzQdzenia

spnwozda

a fiMnso\r'ego a dotyczącę dajqcej się

pŹc\łidzicć przyszlości i sl*ierdzil.

ż€ nie

ishieją okoliczności

rvskazujące na Zagrożenie kontynuowania dzialalności'

5'
ó'

w okresie spralvozdawcfym' fa który sporządzonejest spnivozdanie finansowe nie nastąpilo polączeniejedno$ek'
zasady

racl

1) usla$,y o

nkorvości stosowane

pżez Bant zoslały określone we\ł'nętrzną polityką i $Tnikajq

raclunko$,ości z dnia 29'09' 1994I' . teks1jednolily Dz. U' z 2013I' poz' 33o

z:

f pozn zm'

2) Rozporządze ia Minislra Finansów z dnia 0l' 10'20l0 r.. w spraYie szczególĘrch zasad rachunko\rcści

bankó\\'( Df' U' z 2013 roku, poz' 329 )

w zakresie rozrviązań . v klórych oborYiązujace przepisy pozoslawiaja prawo u'boru Bank przyjąl
a ) wartośćfunduszy wlasnyclr

naslępu.jqce fasady

]

usola się lv i,artościach nominalnyclr.

b ) Ał$Ąva Iinanso'le dostepne do sprzdaży wycenia się \ł'g' wartości ry'nkowej

c

)

d )

Na|ezności z t}'tuhl kJęd)lów wg' zamortYzoivanego kosztu z ulvzględnienien EsP.

Dlufnc papiery $,aflościo\r€ utrz}.nł'vanę do terminu zapadalności $,g' zarnotyzorvanego kosztu.

c ) Ak1\\,2 i pasY\ra rv Nalulach obcrch l'\,kazuje się rv

zlołch po przeliczeniu

rvedlug śr€dni€go

kursu NBP

obo$'iązujaccgo w dany r dniu roboczynr.
f ) Nalezności pŹedawnione i umor7-one anniejszają utrvorzone na podstaivie oborviązujacych przepisów rezenrfl celo.|ye'

7.

Nie $1sląpit', zmiany zasad rachunkowości i metod

\r}ceny w okresie objęĘm spralvozdaniem finanso\lTrn,

u].ivierające istotny \rp\^{ na sprarvozdanie finansowe'

8

Nie

dokonano iv okrcsie objętynr sprawozdaniem linansorwm

arian w sposobie sporządzenia sprawozdania

finanso\rego.

9,
l0'
l1'

Nie dokonano

\Y

okresię objętYm spralvozdanie r finanso$Ynr kolekty b]ędu podslarvołegc'

Nie trysląpily znaczące fdażenia po dniu bilanso$ym' nieulvzględnione w spranozdaniu finrnso$)'|n
Nie {'.vsląpily znaczące zdarzenia dotyczące la( poprzędrriclr' ujęte w spfawozdaniu finanso{Tm roku

obrotolłego

12' Ni€ \rrctEpily znaczące zdarzenia dotyczące okresu objętego sprźiwozdaniem finansor'rym mające \rplFv na istotną

z
1

]'

iane slruktun' pof),cji bilanso$''Ych oraz w],lliktl finanso$€go'

lnfornacj€

zape\lDiają porównw\alność danych spra\Yozdania finansoiYcgo za rok popŹedzajqc) ze spra\\'ozdaniem

fulanso\łfm za rok

obrotoi{'

20t5

2015

14. w},nagrodzenie }ł}płaconew roku

obrotoe}.rn

Franciszka Stefczyka w Warszawie

-

2015 dla - związku Rewizyjnego Ban&ów sŃłdzielczych im'

podmiohr uprawnionego do badada sprawozdania linar$owego Banku

:

l) wynagrodzenie za obowiązkowe badanie sprawozdalia Iinansowego Banłu

za

2014 przęprowadzone w

roku

2) wyBgrodzenie za inne uslugi

2015 .w]nosiło

16 488,42 zl

' nle vTstępuJe

3) wynagodzenie za usfugi dom.lŹwa

podatkowego

. nie wyŚępuje

4) wynagrodzenie za pozostale usługi:

. f t}'t!fu członkostwa wplacono

sandomież,

dnia

w

2015 roku składki w w}sokości

l4.0l'2016 r.

Głó\łny Księgo]ły
Walas Edward

zarząd Banku:

PrczśszAIz&nKalinowskaMaria

y-cę Prczęs zalząd|] Rządca Teresa

cz]onęk

z'arz&! walas Edward

11 239'50 zł

Il. DodłtkorYc informacje i objaśnieni^
1. wybrane zagadnienia finanso.ive w ujęciu porórvn}walnym

do okr€su

poprzedniego przedstarr.iają się naslępu,jąco:

w okresie spmwozdalvczym Bank osiągnąl:
a)

$ akresie slanórv alqwów i

pasyrvórv:

wyszczególnielrie

Slany na

3r.r2.20t4
AKryWA
Kasa. operacje z Banldęm centmlnym

|

(+)

lvzrost

G)

Dynamika

spadek

:r.rz.zols

4 031 230,62

3 903 601,70

262 069 998,3r

299 245 290,47

3',7 r'75

292,16

tt1,r9yo

f44.O6

185 830 626,83

43 054 382,',71

130,16.i/0

- niefinansorYego

88 388 043,15

99 925 002.53

11536 959,38

113.05%

- budŻelo$'ego

30 905 71

l3 189 óól.1l

-17 416 049.99

43.650/o

Należnościod sektora:
-

finanso$ęgo

142

Dlu)re papiery ryarlościorye

',7

76

l.l0

-127 628,92

96,43%o

502

90',7.1',7

2 506 11t,29

2 003 263.52

198.3+yo

120

92',7

.OO

2 549 927 ,00

429 000.00

120.23Vo

62t,t6

29 984,20

-33 636,96

47,t3%

1 820 321,91

-403 082,37

95.10%

814 510.86

970 2r3,0r

155 702,15

Itg,Izyo

597 004,00

646 234.00

49 230.00

108.25%

SLMA BILANSOWA

218 423 604.06

311 67I 113.ó1

39 2,18 139.58

111.r0%

OBLICO KREDYTOWE

l2l

lrs

038 073.61

-6 15l 494.08

91,920/0

275 020 676,r9

36 755 338.42

t15.$n/o

UdzialJ lub akcJe rvjednostkach

watości enrateńalne

z

i pralvne

63

Rzeczo$y najątek tnvały

l

re alÓ'Na

Rof liczenia niędzyokręsowe

189 567,69

PASYWA
Zobowiązania nobec sektora:

238 265 331

,7',7

. finalrsowęgo

0.00

-

liefinansowego

-

budŻelo ego

442 1r6,5t

259 945',754,67

32 503 ó38.1ó

114.290/0

ro 423 22t.26

15 414 921,52

4 251'700,2ó

t39.28yo

1737039.11

2 204 454.92

467 015,81

126.89r

638 7116,55

853 460.9,{

214',7 11.39

133,61%

808 218,67

418 689,85

r30.13%

0,00

0,00

0,00

403 000,00

399 800,00

-3 200,00

0,00

0.00

0.00

32 729 031.ó0

351',7a 3',72.06

22',7

i inne zobolr,iązania

I.ulrdusle spe€ialne

l(oszlY l pŹ1.ch' roflicz' w cz,zsie oraz zĄstŻ

Rezenrf

I 389 s28,82

Zoborviązania podpożądkowane

Kapital (fundusz) podstawovy
Nalcrnc $plal) na Lrpilctpodstrw. {$ielkosc -r
Kapital (firndusz) zapaso\w
Kapital (tundDsz) z aktualizacji rryceny

160 437.55

l

lu

99,2tvo

3'l0..ł6

109.32%

097.09

-,19 3,10,46

69,2syo

3 0rl9

Porostale kapitaly (fundusze) rezenrowe

0,00

0,00

0.00

Zysk (strata) z

0,00

0.00

0,00

063,17

-1 604 418,89

48,25yo

311 67t 7,13,65

39 248 139,58

II4.IOyo

469, t5

36 289 269.15

2 996 800,00

109 0006

481 496.42

274 507 056.67

37 025 560.25

u5.59%

zysk (strata)

la1

ubiegtych

Toku bieżącego

SIJMA BILANSOWA

FUNDUSZE WŁASNE (netto)
FIINDUSZE OBCE

(bez odseLek)

3 100 482,66
274 423 604,06

Jl292
23',7

1 496

b)

$ ,,akresle !|anótl pr,,ychodó\\ l kos/ló\ł - \'g rac|luŃu \Wnikorv'
Wyszczególnienie

Slany na

3r.r2.2or4
PRŻYCHODY z

t),tulu

|

(+)

: r.

wzrosl

G)

Dynamika

spadek

rz.zots

i

l0 633 892,80

Odsetek

8131421,56

-t 902 47r,24

82,11o

* od sektora finansorYego

3 084 170,90

f 394

485,',73

-ó89 ó85.17

'7',7,64%o

* od sęktora

5 969 126,47

5 513 t64,21

-395 962,26

93,31vo

580 595,43

1631',|1.62

-816 823.8r

4a32yo

0.00

0,00

0,00

421.04

23 138.06

+

niefinansowego

od sęktora budŻeto$,ego

* z

1

papierów rvartościowyclr

Prorvizji

2 684 ó82'98

2

',70',7

100,86%

Przychodów z udzialów lub akcji

0,00

0,00

0,00

Przychody z operacji finansowych

24 403,66

78 545,83

54 t42.17

321,8604

PrzYchody z pozvcji \q/niany

62942.5r

57

-4 994.85

92,060/o

Po7oslal\ch przychodó\ł operacyjnych

34 287.58

-2 116

t9..15

2 26r f96.17

I 523

0,00

0,00

0.00

16

f93 736,24

l3 871 319,84

-f )22 tI6,t1

85,13%

3

062 836,95

r 967 270,52

-1 095 566.43

61,23yo

r 190,12

r47,92

-1002,80

t5,7ayn

2 851 923.31

I 826 527.00

-t 031 396,37

63.9to6

203 722,86

t40 555,60

.63

,2ó

6a,99yo

249 619,94

2r7 924.61

-31691,3',7

81,30%o

0,00

0.00

4 499,44

4 499.44

96 894.87

-40'7 233,71

19,220/o

'73 7 3

Z\'skól\' nadzlTczajnych
przyclrcdy \lyloszą

KOSZTY

20'7

,30

976.',72

1.59o/Ó

306.69yo

z tl'tulu:

Odselek
* od seklora

,66

2 150 494.88

l{ol\ iąZania r€zenr

Raze

94',1

linanso$'ego

* od

seklom niefinansowego

* od

seklom budżelorYego

Proivizji
Koszty r operacji finaNo$.Tch
Koszty z pozycji wymiany
Pozosla|}ch kosztów opęracyjnych

504 128,58

16,7

Kosztów dzialania banlQ . z tego

6 92r 343,26

'7

691.3',7

268 308,11

103,88%

x rYl'rrgrodzenra

4 074 952.88

4 121 240.88

46 288.00

101.1470

778,09

718 s68.28

-28 209.81

96.3-tvt

2 069 652,29

2 3t9 8a2,21

250 229.92

t12.09yo

421,930,',78

436119,33

l4 788,55

103,50%

196 2i,1,24

z 085 202,93

888 985,69

174,32Vo

0,00

0,00

0,00

998 207,07

-357 909.72

I 444 15'1,17

-2 13,1370.89

46.35Vo

* narruly na rvynagrodzenia

ł pofostale

'1',76

Amortyzacji
odpisó.lv na rczenły

r

Strat nadzw]'crajnych

Razcm koszty i straty $fnosal

W\xik finansowl Ontto)
Podatek dochodo$l i poz. obo\! zrnnrejsre[ra

Wynik finansoi{' (netto)

12 356

tt6,19

3 978

528.66

ll

Ia9

91.100

878 016,00

3,18

094.00

-529 952,00

39.b.l%

3 100 482.66

I 496

063,',7',7

I 604 418,89

4a'25oń

2 Bank

pro\Yadzi srvojq dzialalność iv rvalucie polskie,j oraz UsD. GBP i EIIR

Waluty obc€ zostaly przeliczone na polskię zlote po obowią4jącym rv oslatnim dniu grudnia średnim kursie ustalonyn dla

darcj

\Yalu1y

pŹez NBP tj'

.

USD
EllR
GBP
3

864 557.14

| 961 463j'7 zt
240 382.35

Dzia]alność Banku ograniczona .jest ler]'torial e na podslarvi€

Ba

statutu

(u na obszarze:

pos'ialó$,: sandomierskiego' opa1o.lr,skiego. slaszo.Wskiego. slaloworvolskiego. tarnobrzeskie8o. kraśnickiego

Źródlami finansoYania Banku byly 8łórvnie depozyty osób pr]Vatnych' pŻedsiębiorstrv i spólek płNatnych omz
spóldzie|ni, insMucji samorzqdow}ch olaz rolników ind}'ividualnych prowadząc}ch działalność8ospodarczą'

4. Na poz'

I -

aktFya

- kasa.

opefacje z Bankicln centralnym - składają się:

wyszczcgó|nienie
a) W rachunlo

31.12.2015

I

bieżącyn. w tym:

Gotówka /banknoty oraz nonety PLN/
Gotórvka /rvaluty obce/

Rnzem

struktura %

3 903 601,70

i00,00%

3 213 831,74

a233yo

689 769,96

1',7,67%

0.00

0.00%

b) intle środki

3 90J 601,70

100'00ozo

(kl7i1l $ \umic bilanso\cj
5' Na pof. III.

lV i V. ak}'r.!a . należnościBankT

w}sfczególnienic

' III -

1,23o/o
-

skladają się:

zl.

a) należnościod sektol.a finansowego
pou

31.12.20t5

I

poz lV-akty$a

-

od seklora budięlon'ego
Doz. V - al(ti\va - rv krrccie

Razem

stn*turl

oń

udrialu

rv

sumie b.

62,r0vr

58,50%

99 925 002.53

33.39%

3t.16yo

l3 489 6ól.l t

4,5tvd

4,2504

299 2.15 290,17

100'00o/o

94,20yo

wkivocie

c) nal€inoŚci

9/o

185 830 626,83

akhrła . iv krvocie

b) należnościod scklora li€finansolvego

ó. Na poz' ]l] . akoĄla . należnościod sektola finansoivego - skladajq się:

wJszczegó|nicnic
a) \Y r-ku biez4c.lr

lokaty

-

odse&i

7o udzialu rr

37.12.2015

$ Ą'ltl:

. środki na r-kaclr bieżących
-

zl.

I

f2. 226

',l

22 Zt1

18',7

50 .7 5

.58

strul(tura 70
r1.96v.

sumic b.
7.00yo

11,96Vr

6,9gy6

0,00

0,000/0

0,00yo

9 s63,11

o,01,%

0,00%

b) lerminovę

163 ó03 876.08

88.04%

51,50%

- lokaly termino\łe

163 505 225.66

81,990/0

5r,4',7yo

98 650.42

0.05%

0,03%

100'00o/o

58,50%

-

odsę&i od lokat

Razcm

z,l

185 8Ju 6fÓ'83

zi

lV 'ak$r,a . należnościod sektom nięfinansowęgo . skladają sięi
31.lf.fO15
w]szczcgólnicnie
7' Na poz,

z'.

w

t.

t,20vt

3 828 068,83

3,83%

I,21Vo

l3 083,05

0,01%

0,00%

059,48

0,00%

0,00%

ro',] 95',1.f7

96-t8%

30.25vt

94 317 0,10.20

9t.39't

29.69yo

257 909,30

0,26'.%

0,08%

3 r'74 484.28

3,t80/o

1,00%

-r,54vr

-0,49%

-I,OzVo

-o,32yo

9r'7 718,76

0.920

0,290/0

t90 8,10.59

0.19%

0.06%

'726

0,730/o

0.230/0

100,00q/o

31,160/0

b) ręzenrl cęlo\Ye G)
c) odselki

2

96

reg larne

b) kredyly pod obsęNacjq

c) kredyly nięregularne
d) rezeńly ce|orve G)
e)

prowizje ESP G)

l)

odse&i.ł tym:

-1 016 913,82

. od nalęŹności normalnych
- od

nal nieregularnych

818.r1

99 925 002,53

Razem

sumie b.

3,820/0

a) kred}ly regularn€

2. Tennirorve

śtruktura

3 817 045,26

r-ku biężącym

a) kr€d\'t)'

|

70 udzidu w
o/o

W dzialalności Banl(u nie $ystępują znaczące koncęntmcje w segmenty r}'riku' podnriory czy branże'
W ocenie

Banl

ryzyko z BĄn f.lviązane ksztaltuje się na bezpięczn}'nr pozio rie.

Nle $.r'stąpuią naieŻnościz odroczont tenr]ineln splaly'
Nie \\astąpiI] naleŻnościprzeterlni oYane i spome. na klóre nle ul'lorzono rezeN celorrych
lub nie dokonano odpisu aktualizacyjnego.
W okresie objętym sprawozdaniem BanI( naliczal odse&i od i\,szys&ich ekspozycji kred}'to$yclr.

b)

w porrTżs4łn stanie kred}'tów znajdują się kreÓrty konsumpc'ne, pod obserwacją i nierę8ulame - stanoviące

postawę naliczenia odpowiednich refenv tj:

WJsz':zcgó|nicnic

il.

1r 485 u4.34

konsumpcyjne i pod obserwacją
poniŻej standardu
.!lątpliwe

31.12.20r5

.

struktura 7o

udzialu

sunic

b.

"t8,35yo

3,62yo

490 328,03

3,34vo

0,15%

59 458,48

0,4tvo

0,02%

,7.1

rI,90yo

0,83%

1.1659 598,62

100,00%

4,610/o

2 624

Rxzem

I

9/o

69',1

rY

c)

od

kred.!'lóiv

BaŃ utrvorzyl rezenły cęlowe

w $ysokości:

wtszczcgó|nienie

31.12.2015

,L
- do

kred\lo\ konsurnpcyJnycir

i pod

./ na pooz4t€k

rok

łtulu kręd}'tów

98 065.61

6.300/b

0,03%

f9

l.9l%

o,otvo

1251426,67

80,46%

0,39yo

I 555 36450

100,00%

-

f\,iększenie

' spisa
c/ na

e

- w

729,21

ujęciu ogólnyn:

I

Źlviększcnia i rozrviązania rezenv \r8 r-ku $fuikórv:

o/o

0,060/d

obrotolvego:

b/

u rv

rr,32vi

' poniżej slandardu

d) stanv i zlniany rczerw celorł1clr na należnościz

struktur'a

udzi

Śumic b.

t76 r42,9a

obscntacj.r

RaŻem

I

7o

3l7

126.00 zl

2 085 202,93

zl

2 261 296,1',7

zl

kred}tu w ciężar rezerw

l

ko iec okresu obrololvęgo:

c) slanY rczenv celowaclr na naleŹności z

555 3ó4'50 zI

Bo oraz dylralnika BZ do Bo:
31.12.2r14

31.12.2015

BO - zl.

BZ-zt

DJnamika

. od kred' konsumpcvjnych i pod obsenvacją

114 544.f3

176 t42,98

t00.92yo

. poniŚej standardu

1642J3,67

98 065.61

58.280/0

ó39 73l.58

29129.21

:1.65%

w)lzczcgó|nicnie

t 251

748 908,26

Razem
8' Na poz.

. akt},lva

a9,a3o/o

. należnościod sektora budżetowego - skladają się:

wyszc7ćgó|nieni€

31,12.2015

o/Ó

struktura 70

zL

w

161.100/o

r sss 364,50

1'131457,11

v

426.6',7

udzi.rlu !v
sumie b.

r-ku bieźącym

0-00

0.00%

0.00%

a) kr€dłty r€gularne

0.00

0,00%

0.00%

b) inne nal€zności

o,ojyo

0,0070

c) odsetki

0,00%

0,00%

100.00%

425%

571,00

99.180/d

4,24yo

0,00

0.00%

0.00%

29 090.1l

0.220/0

0'0]Ó/o

100,0070

1'25"/o

Terminowe

13 489 661,11

a) kredlty regularne

13 460

b) proilizje ESP G)

c) odse&i

Rłzem

l3.l89 óó1'll

82' Na poz

x i X]

. akll'il,a - udzia]Y lub akcje lłjednostkach i dotYczi Udzialóu lub akcj'l

wJszczcgó|nienic

31.12.2015

o/o

strukturł

zL

Udzialy \l TUW

2s0,00

0,0ro/o

0,00%

0,00%

0,00r/n

410 616,00

16.50%

o,I3Vo

1,00

0.00%

0.00vo

83,49%

o,6'70/0

0,00%

0,00%

100,00%

0,80%

Inne

BaŃu Polskiei spóldzielczości sA.w Warszan,ie

BGi

Warszau,a

SGB.Bank s.A' PozMń

2 129 000,00

Banlfu Spóldzielcz}.m w
Rźrzem

udzialu rv

Śumic b.

o/o

2 549

9f7,00

Na dzień bilansowy \ry'iv akcje i udzialY zostały wfcenione wedlug ceny nabycia zgodnie
z RozDorzadzeni€n

9

Minislra Fina sów z dnia 0l'l0,2010 r'

Na poz. III . pasFva - zobowiązania *obec seklora niefinanso$€go

wyszcz€gólnieni€
Rachunki oszczędnościowe - rv tym:

l'

a) bi€iące
b) lerminorve
c) odse&i

2.Pozostale - w tyrn:
a)

bieżące

b) terminorYe

c) odse&i

Rnzem

l0

Na poz'

3L12.20t5

7o udzialu ry

struktura 70

sumie b.

176 561 600,32

68ś59/o

55,58%

50 500 136.90

19.630/0

t5,90yo

125 560 408..{0

.18.82%

39,53%

s0l 055,02

0,19%o

0,t60/o

80 638 364,05

31,35o/o

fsSa%o

76 996 811,95

29,9404

24,240

3 634 003,30

r,4ro/o

t,t4yo

7 548,80

0,00%

0,00%

100,00o/o

80,96%

25',t 199

961,31

lV . paslva . zoboiviązania lob€c sektora budirętowego . składają sięi

wyŚzczególni€nie
a) bleżące

c) odsę&i

Razem
11

. składają się:

31.12.2015

9/o

udzialu w

śruktura7o

sumie b.

98.09%

4,65%

284 371.18

t.89%

0,09%

3 820.10

0,o3vo

0.00%

100'00o/o

1,7sVo

14 ',746 730,24

15 O71921,52

Bank do prowadzenia swojej dzialalności pozyskuję fundusze \ł szczęgólności ze sivojego terenu dzialania od
następując}ch grup kapitalo$ych - fundusze obce ( zobowiązania Wobec sektora firransowego, niefinansowego
i budżelowego).

wJszczcgólni€nic

31.12.2015

stnrkturł

zl.

l

-iednostki finansorve (poz' I i II pkt'

pkl l
IIl pkl

osob\ pn.\Yatne (poz' l]l

'.iednostki gospod' (poz.
- budŻel

7o

udzi

ur

sumie b.

o/o

0,00

pas)Ąvóiv)

pasi,wólv)

176 060 545.30

64.66yo

55.42yo

80 630 8i5,2s

29.610/0

25.38%

l5 071 101,42

5.54%

4.',11vo

27t762 46r,97

99,81%

85,55%o

2 pasywów)

(pof' IV paslvów)

RĄZEM
-odsetki

512 4f3,92

0'19o/o

o,160/0

ogólen

Ź72 271885'89

100,00%

85,'l1o/o

FuDduszc

(o

E

środkami pieniężnymi Znajdującynli się na r-kach ban-kow}ch:

wyszczegóInicnić

7o udziłIu rv

31.t2.2015

struktura

zL

sumie b.

o/o

-

avlsm

r4f 283 679,09

52,26yo

44,79yo

-

termino\iTch

r29 418 782.88

11,55Vo

40.76yo

271162 46r,97

99,81o/o

8555%

0,190/o

0,r6yo

100,00%

8s,7to/o

RAZEM
'odsclki

5r2 4)3,92

ogó|cm

27f f74 88539

12

Fundusze ivłasne (netto) - po pomniejszeniu o Imdusz zadeklarowany - nielĘłacony :

wyszczególnienie

31.12.20t5
Śtruktura yo
0.00%

0.00%

399 800.00

r.060/tr

0,I3yo

35 ',]78 3',72,06

94,69%

1t.26yo

o,29Vo

0,030/o

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

| 496 063,77

3,96%

O,41o/o

J7785JJ2,92

100'00o/o

11,89o/o

Zobowiązania podporządkoivane

b) podstarvo$'T

([dzialołT) - poz, XII i XIII pasIvó$

c) zapasonT (zasobo$y) - poz'

xv pas}Nów
x\'l pas}wórv

d)

f aktualizacji \łTceny. poz'

e)

rezeNo\ły. poz' x\rII pas}rłów

n 4sk (stralcl

Z ]a!

ubie8l}ch - po/'

ll l

x\4ll pasFó\v
XIx pasywów

RAZEM
l2a) Fundusze ivlasne (netto)

097.09
0,00

g) zysk (strala) z okresu bieżqcego . poz'

-

G).$,aftości niemateńalnę i prawnę

udzialu ry

Śumic b.

zL
a)

o/o

36 2a9 269,15

C)

29 984'20

zaangażo.$anię kapitałowe - po.\ł*ćj l0% funduszy

rY|aŚne
Kurs Euro z dn 31.12'2015
FunduŚze

36 f59 284,95

4'26|5

z|

gdzie \rymagany próg kapitalórv illasnych powinien

NadnaŹka 31'l22ol5

własnych.
ru/nosić mininum

= stan

funduszy

zl
^
f|

85085?3'26 Euro

l 000 000'00 Euro
7 508 573.26 Euro

l2b) l(.lpitnl podstrryowy (udzialoryy):
- st2n na początek okręsu obrotoNego (brullo)

zl'iękśzenił

-

$!lal

i doplat do udzialóiv oraz przeksięgowali

rmniejszenia

-

$)plal. $fcofania udziałó\ł i przeksięgoliań

403 000.00

rl

3 200,00

zl

3 200'00

zł

3 200,00

zl

3 200,00 21

- stan na koniec okresu obrotowego (brutlo)

399 800,00

ilośćczlonłó\l z pelnvmi udzialami

1683

rraność jednostki udzialol€j

w Bank.u

e

zl

200,00 zl

rlTstapili udziałowcy posiadający porv' 5 % glosów na zebraniu PŹedstawicieli

12c) kźlpita| zalnsorYy (zasobowy):
. stan na początek okresu obloto\rcgo

slan na koniec okresu obrotorvego

-

32 '729 03 I,60

35 7',78372,06 zl

- zrYiększcnil
- \lprar

-zl

\\!lso\re8o

. podzialu na&ryżki bilansovej
12d) l(Apital (fundusz) z

3

000 000,00 zl

aktualizacji wyceny

. slan na początek okJesu obrotowego

slan na koniec okresu obrolowego

-

zl

Zmiana slanu

160 13',7,55

lll

zl

097.09 zl

19 340..16

zl

Wiclkośćjęla do bilaDsu stanowi: l).!r5Jnik przeszacowania majątku
tNale8o

12e)

na

dzień01.0l'1995 r'

kapital (fundusze) rezerrowc

.

sta

-

slan na koniec okresu obrotowego

Z

-zł
-zl
-zl

na początek okresu oblotowego

iam stanu

\r rym:
a)

l(apitll (funduŚz) na ogólne ryzyko bankowe

-zl
-zl
-zl

. stan na początek okrcsu obrotowego
- slan na koniec okresu obrotowego

Zniana slanu

I3'a' GlórvnYn celen slrategicznym zarządzania ryzykami w Banlo jest koncenlrowanie urvagi na powstająq'ch zagrożeniach'
poszukirvanie fonn obrony (ochrony), dostoso\łTvanie form działalności do zmieniając}ch się rvarunkó\rJ gospodarczyclr. co
iv konsekqencji oznacza utrzim'Yanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzariem dzia|alności plzyclrodowej i

kontroloivaniem ryzyka.
W Banlo dziala Zespól Zarządzania Ryzykami i Analiz. który raz ly miesiącu analizuje obsfaly r]zyka Banku. zgodnie z
obowiązujqcYmi w Banku uręgulowaniami dotyczącymi pomiaru. limitoivania i

fażądza a rvzvkami'

Do podslavorr],ch ryzyk' uznanyclr w ocenie Banlru za istotne' które podlegają szczególnemu nadzorowi' zalicza się:

1) ryzvko kredltowe,
2) ry'zlko operacljne,

l)

nrvko slopy procenlo$,ej

])

n'z\'ko plynności'

RYZYKO KREDYTOWE
Celem stralegiczn}'n w zatresie zaŹądzania ryzykiem kred}to.$fmjest zwiększenie bezpieczeńsl$'a dzialalności kred}'torvej'
poprzez zapervnienie ivlaściivejjakościoceny ryzyka kred}towego i eIektlvności podejmowania decyzji kredrowych jak

rów

i€Ź skulecznego procesu monitoroivania zaangaŹ-owania kred}toilęgo wobec pojedynczego klienta oraz calego porlfela

kredvlou'ego Bank

.

Mininmlifacji ryfyka kredytorvego słuŹą obotviązujące w BarLku re8ulacje i procesy kontrolne'
Ryzyko k-red}toive związane jest z możlirvościąiłTstąpienia strat flnanso$fch spowodowanych nie \łfĄłiązywanien) się
kontrahenta Banku ze zobowiązań i1nikającyclr z warunków umowy'

RYZYKO OPERACYJNE
c€]elll
Z

straĘicznym w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym jest ograniczęnie możlirvości.lvysląpienia nieoczekiwanych stlat

lylu]u Zdarzeń ryąYka operacyjnęgo poprzez wdroŻenie skutecznęgo i adekwatnego do aktualnego profilu ryz},ka procesu

zarządf ania tym ryzykiem'

Syslen zara1dzania ryzykienr operacyjnym Banku wdroŻony jest lv celu
.lnininlali,/o\łania slral ,/ ł1uIu ryzyka operdcyjnego.
-

uspralvniania działań prowadzonyclr przęz

BaŃ,

:

w tyln podniesienia ślviadomościi odpowiedzialności organó.$'

. zaŻądzających i pmcoiłników o znaczeniu
ryzyka operacyjnęgo,
-

zapobiegania porystaniu zagroień o charakteże katastroficznyn lub zagraŻającvch ulralą ciqgłościdzialania Bantu'

RYZ\.Ko PŁ\'NNoŚCI
celęm stralegicfn)m w zakrcsie zaŻądzania r]zykięm plynności jest zapobieganie \iys!ąpięniu s!'tuacji kryzysowej poprzez
utrzym}wanie odporviedniej struktury akĘwów i pas}Ąvów , nające na celu osiągnięcie założonej rento\łnościstałęgo

i rosnącego \.qniku finansowego oraz zapewrrięnie zdolności do tenninowego \ł'}wiąz}wania się z bieżących i przyszłych
zobowiązań'
Pomiar ryzyka pl}nności przeplo$,adzany jesl fa pomocą

l ki

(

vedlug lenninórv kon1rat(to$'}ch i urealnionych

)

oraz

wskaźników] plyności.zabezpiecfenia plynności. stabilności bazy depozllowej' finansorrania aktywóW'

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
Celen strategicznyrn .$' zalgęsie zarządzania
spodzie\łanyclr dochodów z

ryzykiem $oń procęnto\łej jęst oglaniczenie ryzyka obniżenia się
t}tulu odsetek pod \plytłem znrian Ą'nko{1ch stóp procęnto\rTch'

sprowadza się do minimalifowania ryzyka negat}'Iuego

Ba

rĘ\wu zmiany rynko\ifch

stóp procento$ych na s}1uację finansową

l(u poprzez:

- uslalanie oraf pfzeslrzeganię limitó\ł ograniczajqcych dopuszczalny pozion ryzyka slopv procentorr€j.
- sporządzanie okreso\\']ch analiz badających poziom rizyka stopy procęntowej

Celem poli5'ki BaŃu w zakresie ryzyka stopy procentowej jest minirnalialcja ry4'ka związanego z moztiwością zmian rynkorł-vclr
stóp procento*yclr i negat}Ą!'n]m wpb\ven tych zmian na s}tuację finansową Ba!ku omz określenie podstawoY}ch zagroŹęń

f\ią7irn,ich

Z

ryzykiem stopJ procenlowej, zjędlrocfesnyln zastosowarrierrr nretod zaĘądfania lyn ryrykien w celu climinacji

faefożeń nieró\rnomiemej reakcji (elastycfności) różnych pozycji bilanso$fch' a talże dochodóiv i kosztóv' co w konsekrvencji
ma utrzymać zdolnośćdo \r}.!viąz}.ivania się iv sposób optymalry z bieżących i pŻyszlych zobo'viązań bilansowych
i pozabilansowych oraz lrypracowania poądanego rlTniku finansowego'

Bank SpóIdzielczy w sandomieżu \,]'licza \,}mogi kapitalowe w następ jący sposób:

l)

W Zakresie

ryfyka kredylo\rego . Bank do \ł}liczenia lącznego x1lno8u kapitaloNego z

kred}1owego stosuje metodę standardorvą . z8odnie z zalącznikienr nr 4 do Uchwaly

w sprarvie adek\ł'atności kapitalowej Banłów oraz Rozporządzenia

1\.1ułu

ryzyka

KNF nr 380/2008

Parla eŃu Europejskiego

i Rady nr. 57512013

2) lv zakresie ryzyka opemcinego metodą podstaivowego ivskaźnika zgodnie z falącznikiem nr l4

do

chwaly lrr 380/2008

Komisji Nadzoru Finansowego omz Rozpożądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr' 575/2013
Dla pol|zeb ocęny adekrvatności kapitałowej' mierzonej wspólczynnikiem ifplacalności, Ban} \r1licza calkowity $}mó8
na ĄZ\.ka. zgodnie Z 7-apisami Uch\łal Komisji Nadzoru Finansowego oraz zapisów Rozporzqdzenia Parlanrenlu Europejskiego
i RadY

nr 575/2013 z d[ia 26'0ó'2013 r'

wg slanu

na

dfień

31.12'2015

Łączna k.rrota ekspozycji na ryzyko kred}towe

154 483 714,59

zł

Łączlra k\ł'ota ekspozycji na ryzyko operacyjne

21 600 813,00

zl

Łączna kwola ekspozycji

1',76

Kapilal podstałoivv Tier I

044 527,59 zl

35 96ó 819.09

zl

Kapital dodatko$T Tier I

0,00

zl

Kapitał Tier II

0,00 zl

Wspólcz}.nnik kapilalu Tief I

20.43

wspólczynnik kapitalu podstawowego Tiei I

20,43

Posiadane przez

BaŃ tlndusfe wlasne

w kwocle

35 966 819.09

zl

Nad\\lżka lundusf y $,łasn}rch
slosunek fulrduszy do regulacyjnego rrfmogu kapitalolvego rł}nosi

Na

dfień 31.12.20l5 BaŃ

DzialalnośćBS

20.43yo

spełnial vszystkie *Tmogi w zatJesie adekwatności kapilaloweJ

tv świetle danych na 31.12.2015 roku

ponoszonego ryzyka plyurości, stopy procenlo\r€j

clural(eĄzowala

się wlaści.$},nri parametrami' jeślichodzi o poziom

oraz ryuyka kred].towego'

l

3

'b Pozyskane fundusze (obce i wlasne) bank angażuje w przedsięrvzięcia finansowe o różnym stopniu ryzyka (wg stanu

m koniec okesu sprawozdawczego)

- tj wg

ktrcty ważonej ryzykiem:

wJszczcgó|nienie
Ekspozycje wobec r74dów centralnych i banló.!ł

Waga ryzykA

-21

OVo

cenlralnych
Ekspoz}cje lvobec samorządóv regionalnych lub rvładz

wymóg

3r.r2.20r5

20%

2 692 II4,OO

zl

struktura

o/o

kapitalowy

x
I,74yo

215369-00

0.280

34641.00

lokalnych
Ekspozycje ivobec podmiolów sektora publicznego

433 0l1,00 zł

100vo

X
X

Ekspo4'cje \ł'obec iNMucji

-zt

004

20%
50%

33 073 107,00 zl

2t.410/o

2645849,00

zl

4,o9oń

505533,00

26 158 962,00 zl

16,93yo

209271',7,00

307496,00

6 319 170,00

x

r00%
Ekspoz).cje Nobec przedsiębiorców

100%

EkspoT-\'cje dctalicrne

150/o

Ekspo4'cje zab, na nieruchomościaclr
Ekspoz]cje kapitalowe

3 843 695,'74

zl

2,49yo

100%

67 SI7 960.00

zl

13.7

IO0V'

3 556 597,79

zl

z,30yo

x

r000/o

1

7ó6 088.00

zl

r,r40/t

150%

x

0%

X
X

Illlle poz\cj€

zl

50vo

9 t23 009,00 zl

100%

RAZEM

l5'l

483 714,53

zl

s|op|en r},,vka bank angażuje':

31.12.2015

ŚtrukturIl
35 966 819.n9

zl

- fundusze obce tj.

100,00%
o,ooyo

35 966 819,09

zl

100'00o/o

o/o

1,11287,00

5,9IVo

729841,00

100,00o/o

tż358693'00

w dzialalność kred}toivą (sektor niefinanso\łY i budżetowy. bez odselek i ręzerw)' która posiada naj*yższy

RAZEM

284528,00

x
x

200/r

- fundusze rvlasne tj.

5401137.00

X

Ekspozycje, których dotyczy niervykonanie zobowiązania

wvszczcgó|nienie

tyo

14 Na poz.

xlx

-

paslva

-

zysk (stTata) netto - składają się:

wyŚzczególnicnie

31.12.2015
zL

Dvnanika

a) Pżychody ogólem

13 871319,84

0,851128t6i

b) G) Koszty ogólem

ll

0,971033802

l) osi4gnięte i poniesione

rY

okr.esie ŚpmrYozdlrrvczym

c) = Wlnik finansotur (brutlo)
d)

t)

Podatek dochodo\] na|eŻny

I844157,77

0,463527582

418 584,00

o,416122176

9t6l

0.00105f105

ę) G) podalęk od d}Ąvidęndy

=

Wrnik finrnsorYy - nctto

2) Podatek dochodo\łf i.rylicfono
a)

998 207,07

0J82526088

1 496 063,',t'.1

popżez koreĘ przychodów

Korckttt Dlz]cbodóN do obliczeniA Dodntl(u

i kosztórv bi|ansou,Tclr -

w Ęrn:

:

z$'iękśzeni'

l

1 606 060,4'l

odse&i od środkó\Y i lokal tenrrinotryclr naliczone \y roku ubieglyn a otrzymane
rv roku bieżącym

235 681,16 zl

2 odsetki od kręd]tów (sektora niefinans. i budfetu) naliczone w roku ubiegljm a

otżymane

lv roku bieżącym
3

odsę&i

od kred}tów popowodziowYch

a olrzYnm[€

'ł odse&i
5

zl

(BGK) omz doplaty ARiMR naliczo e

w

143 557,72

rl

'16 678,03

zl

3132,60

zl

1 137 095,51

rl

3 723 O1O,54

rl

ubie8lyn roku

w 0r'

(pr7-ychody) pobrane z góry dotyczące przyszlych okr€sóN

prowi7je (przyclrody) pobrane z góry dotyczące przyszlych okresów . EsP . BZ

zmniejszenia

l

odsolki od lokat termino\.qclr

2

odsetki od sęktora niefinans' i budżetu (od krcd}1ów) - naliczo e

192 900,08

zl

3 odsclki od kred].lórv klęsko{J'ch - naliczone omz doplaty z ARIMR

29 090,10

zl

2 261296,11

rl

74 299,12

zl

.l

' naliczon€

t08 213,59 zl

rozwiązania rezenv celo.$}clr lra zobowiąZania bilansotv€

i pozabilansorrc. które ni€

stanowity kosztówuzyskania przychodów

5 pź-ychody z tjt' rozrviąfan}ch rez€rw utrvoŹonych

rv latach

poprzednich na odselki

od depozytów terminor.$'clr zerwanych przed terminenr

6

naleŻne prolvizje (naliczone)

7

otrzYmane d}widęndy

8

rof\]iąZanie nad\ażki reZęNY na koszty osobo\\ę

9

roztviązanic nad.!\yżki rezenła na koszly rzeczorYe

4 440,7',t zl

$

8n3,"12

zl

21)t)l,17 zl

l0 roz\riązanie nadwfżki rezerrły na roszczenia sporne
l

l

odsę&i pobrane z 8óry opodatkotvane \ł roku ubicglYm

12 pro\rizje (prz}clrcdy) otrzymane z góry

l]

rY

lalaclr ubiegł'ch - EsP (Bo)

inne pr,,)cl|ody nię podie8ające opoda*o$Jniu

R.:rzem

6 500,00

przyclrcdy po korektach

Korektr koŚztórv do obliczcnia podatku

zl

11 140 544,7121
:

zlviększenia

l odselki od depozvlów scktora niefinansorvego

i ilstltucji

2

wykożł,slanie refenr]' utlrorzonej na koszty osobowę

3

Koszly zapłacone f góry w roku bieżąc}'rn

zl

755 361,83

zl

-zl

rmniejszenia

2 ods€tki od depoz\tów seklora ni€finansorvęgo

755 361,83

rzQdoi.lych i

sa]r]orŁldotrych naliczone w roku ubieglym a zaplacone w roku bieżącynr

i insM[cji

3 247 533,90

zl

35 500,00

zl

199 959,17

zl

rządo!.Ęch

i salnorządorł'ych naliczone w bieżącfm roku do zaplacenia

3 sk]adki

| 059 131,76 zl

-

na rzecz organizacji do któryclr przynależnośćniejest oborviązkowa

.{ utrvoŹone rezerwa na koszty osobowe

5 utivorzone w bieżącym roku rezer ,y celo\ł'e na należnościzagrożone' pod

7,1

149 4|2'a5

Ż,|

2 085 202,93

zl

3 538,00

zl

obse$acją i nonnalne osób prywatnyclr

6 \ł]datki na rzecz czlon}ów Rady Banl(u i innych członków organóiv statutoiłych nie
Ędąc\,ch praco\rttikanri z t\fulu pelnionych filnkcji (za lłT'ją&ięm wynagrodzeń)

7 odse&i fa

zn,lokę z t}lulu nieternrino\rlch wplal należnościbudżetoq}ch

8 odpisy amortyzacyjne
9 koszty związan€

nie stanowiące kosztórv uzyskania przyclrcdów

z korektą roku ubieglego

10 koszty zaplacone z góry

ubiegłyn loku (BFG, ubez.)

'v
11 ubezpieczenie samochodu pot}Żej 20.000 euro

2

441,96 zl

,10

338,81 zl

-zl
3 212,11

zl

74 923,00
19 746,13
32 a22,Oa

?.1

Rłzem kośztypo kor€ktach

9 535 510,3s

zl

Dochód

2 205 07,1,00

zl

2 000,00

rl

2 203 074,00

zl

12 kosz!' z Rtutu PFRON
13 koszly reprezenlacji

l.1 inne koszll nie slanoryiące kosztórv uzvskania przyclrodu

Odliczenia
Podstl|rt

ł ol'odrtkowania

shrvka podatku

zl

zl

19,00%

PodAtek nnleżny

118 584,00

zl

Bank lYpIacil znliczĘ

816 348-00

zl

Nadp|łtł

397 761,00

zl

na Dodłtek i Dodate|( odroczony - w tym:

3) R€z€rwA

ł) PrzJchody do otŹymania

337 311,06

zl

. odsetki od klientów (kred]tóv)

192 900.01

zl

doplary Z

ARiMR i odsetki Z BGK

29 090,11 zł

7 110.29 zl
-

odse&i od lokal bankowych tenninow)ch

StlrYl(a

64 101,00 zl

19,O0Vo

Koszty do zaplacenia

b)

3 401233,1A

7.1

513 619,52

zl

. odsę&i od oszczędności i lokat tefminowych

. rezenya na przysz]e koszty l\Ynagrod7-eń

1

744 117,61 zl

| 143 496.59 zl

prowizję i odsetki pobrane z 8óry
StarYka

19,OOVo

c) Rozliczenie z rYyniki€m

zl

108 213,59

646 X4,n0

zl

597 004,00

zl

94 821,00

zl

6,1 101,00

zl

646 231,00

zl

finansowym

l) poprz€dni okres sprawozdawczy
pasy\,a (od przychodów do otrzymania)

aktr\a

(od kosztów do zaplacenia)

2) bi€ŹącY okres spraq,ozda'rczy

ak}'\ła (od kosztó* do zaplacelria)
pas}.!r'a (od prz]rclrodóiv do

15. Bank

otrzymania)

l

a) \y stosunl.u do pmcownitó\ł i czlontórY

orgańw samoŹądo\Ęrch

pro.lvadzi jednatową politykę kredytową tj. na

lakich sanvch warul Qchjak dla klientórv spoza Banku'
b) osiągnql śr€dnioroczne zatrudnienie iv roku rv
c)

uhłolzyłrezenl]'

16 Infolmacje

o

ilości

na prz}szłe zobo.iviązania lvobec praco.li.ników w

76

kwocię

|

,|44

|11 ,67 z|

zawartych przez Bank umorrach, których skutkiem Ędzie powstanie instrumęntu finansorvęgo - nie wysląpily

l7

Infonnacje o posiadanyclr udzialach i akcjach' w podziale na jednostki zaleŹne. wsŃlzależne i stowaŹyszone'. nie .!r}stąpily.
18 Informacje o il'artości posiadanych udzialów i al(cji wjedlrostkach podporządkoNanych' które Bank pżeznaczyl do sprzedaŻy

llic nTsląpilY'

-

19 W prl,]padku przektvalifikotlania skladnika aktlYórv flnanso$]'ch ujatvnie[iu podlegajq infonnacje o
i kategorii
'Mrtości
przek\Yalifikowa[ych akt}Ąvów oraz o pIzyczynaclr plz€kwalifiko*.ania
nie $fstąpily
20 w pr4,padku przekivaliflkowania skladnika akĘvów finansowych z kategorii akt}wów i zobowiqzań finansowycl .lrycenianych
w warlości godzi\r,ej przez wynik finansowy, akt}'!vów dostępnych do

sprzedał albo z kale8orii

akt}.rvóW

utrzymltanych do

temrinu uapadalności. nie iłTstą)ily'
2l w prz}padku pżeniesienia plaw majątkowych zatwalifikowanych do akt}rłów finanso.\łfch (przeniesienie akl}'wów)' które nie
są w)4ączone z bilansu, ujawnieniu podlegają następtljące infomacje w odniesięniu do kaŹdej kategofii aktFrów finansowych - nie
rv'vsląpltY'

22 Inlor

acje o zastawie na

mielri BaŃu'

skladnikórv akĘwóiv finanso\rych. kóre

23 Idomucję

\ł,raz z poslano$,ielianri i

BaŃ

rvarunłani uslanorYienia zasla\t,u oraz wańości bilansowej
zobo\yiąfań . nie irystą)ily'

zastarvił jako zabezpiecz€ni€

o posiadalych instrumeltach finansoxTch z wbudowanymi instrumentami pochodnymi nie qystąpily.

21 Infon acie dotlczące rn'dzielo ego organizacinie biura ntaklerskie8o banku nie dotyczy
25 lnfornucje

o naleŻ ościachod banłórv pro\'adząc}'ch dzialelnościątnaklerskq. donórv nraklerskich i torYaro$]ch domó\r
maklerskich- nie dollczl'

26

lffor

acje dotyczące \r}dzielonego organizacyjnie biura nutl€rskiego

i gieldol1'ch izb rozrachuŃoqrych

-

ni€ dotycł

banku o naleŻnościachod Kra.jo\\'e8o Depo4tu

,

27 InfornMcjc dolYc7ącc rlfdziclonego organizacyjnie biura naklerskie8o baŃu

o

i gie]do\\lch i7b rozracbunkow'vch: fobolviąfania rYobec funduszu rofliczenio$€go.
-nle OOlt"CZY.

zoboiviąza ach od Krajo\rego Depoą'1u
zoboNiązanla rvobec funduszu rckompensat

o nalc;Znościach od podtniotów plo\?dzących legr oNane rJŃi papi€rólY t\'ar1ościo\\,]'ch i gięIdl to$.aro\re.
\\ podfialę na lraleŹności od poslc7cgóln\'ch gield j spólek prolyadząclch n'll€k pozagicldo\r] do(.Ycfqcc \ldfielonego

28 Irforlnacjc

organizac\'tnie

bi

ra rnaklcrskicgo

banku

ic dol\,czv

29 hformacje o zobo\liqzaniach od podnrioló$' prorvadfąc}ch rc8ulou,anc rynki papierów rvanościorĘ'ch i gieldY to$,aro1\e.
\'podziale na zobo$iązania od poszczególn}'ch gicld i spólek prorradząc)cll rynek pozagieldo\rf dot'vczące l}dzielonego
organizac\anic biura maklcrskiego banku - nic dotyczy.

30 lnfonnźlcje o zoboNiązani2ch od

bankó.w pro$,adfących dzialahość matlerską. domótv maklerskich i to$arol'1ch donlór\

maklęrskich- nię dot]czy
]

I lnfoll

acje o

a

iaDach \'aflości fundusf\

obro(o$ego' zlyiększeń i Zlnnlcjszeli.

]2 Dan€ o uprz]'$'il€jo\raIi
kapilalu nie dotlczy.

1udfielo tch dla oddziaIórY zagranicznYch.

Z podfiale na

Z uwzględnienielD stanu na początek roku
pos7cfcgólne podnioty. oraz slanu fla koniec roku obrolo*e8o.nie dot\czy'

i ograniczeniu prax ziviązan}'clr z daną gfupą akcji' w 5'm dolyczącph podzialu d}'rvidend j z\Yrolu

j3

]nfonnłcje o akcjach Nlasnych bęąc}ch w posiadaniu Banku lub $'posiada
l stolyaŻYszolvch - nie dohczy.

iu

jednoslek zależnrch. \\spóIzalcż yclt

:].l hfornucje \r odniesieniu do spratr'ozdania linansorvego sporzqdzo ego za okres sprarr,ozda$czJ' w ciągu klórego naslqpjIo
poląc7cnle Ba*u Z lnną.jednos&ą - nic dotYczr'

].

h

onnacj€ o rvspóll\'ch przedsię{fięciacl]. które nie podlegają konsolidac|i - nie dotvczy'

instrumentów filransot\Jch k]ientó.N' zapisanych na raclr nkach papieróf wa(oścjot\,]'ch. \['ccnioN'ch
Nedlug zasad okr€ślonych rv rozporządzeniu lra ostalni dzicń okresu sprai\,ozdailczego ni€ dolyczy,

3ó Dane

o \Yanościaclr

37 Infontacje

o

ton'anclr gieldoi\]'ch klientów w ujęciu wa(ościorrTm i i|ościolr]'n. ie dot]'cz}.

]8 Inlontacje' któr€
clol)cr).

SÓndomicn

mogl)'by rv istotny sposób

łplynąćna ocenę sr,tuacji maiątko!rcj' finansorvej oraz $]'nik finansoi[

11.01.2016r.

G|ó\Yny KsięgowJ

Zanąd BanBu:
Prezes z^ft,ąd|j KalinorYśka Maria

v-cę Pre.es ZatzĄdu Rządca Teresa

Czlonek ZarzQd[ walas Edtlard
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