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oP|N|A NIEzAtEżNEGo B|EGŁEGo REW|DENTA
Dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczei
Banku spółdzie|czego w sandomierzu
ul. Slowackiego 37b/ 27-600 Sandomierz

PrzeprowadziIiśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku spótdzie|cfego W
sandomierzu na które składa 5ię:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bi|an5 sporzadzony na dzień 31grudnia 2015 roku, którv po stronie
aktywóW i pasywóW famyka się sumq
3r7 671743,64
zl
3) łączny wspó|czynnik kapitatowy{Wspótczynnik wypłaca|ności)
20'43 %
4) zestawienie pozycji pofablIansowych wykafujące na dzień 31grudnia 2015 roku
-fobowiazania warunkowe udfie|one i otrzymane w kwocie
9 125 810.83
z1
-pozostałe W kwocie
67 7o5 4t8,3!
z1
5) rachunek zyskóW i strat fa rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
wykazujący fysk netto w Wysokości
l496063,77 zł
6) zestawienie zmian W kapitale własnym za rok obrotowy od 1stycznia do 31grudnia 2015 roku
Wykazujące Wzrost kapitału Własnego o kwotę
l3923a7,ń z|
przepływóW
7) rachunek
pieniężnych za rok obrotowy od 1stycznia do 318rudnia 2015 r.
Wykazujący zwięksfenie stanu środkóW pieniężnych o
t3 464 373,75 zl
8) dodatkowe informacje i objaśnienia'

za

z

sporzqdzenie zgodnego
obowiązujqcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z dfiała|nościodpowiedzia|ny .iest zarząd Banku. Zarzqd Banku oraz członkowie Rady
Nadzorczej sa zobowiQzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz splawozdanie
z działalnościspełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U' z foL3 r. poz.330, z późn' zm.) zwanej daIej ''ustawą o rachunkowości.'.
Naszym zadaniem było zbadanie i Wyrażenie opinii o zgodności z wYmagającymi zastosowania
zasadami (poIityka) rachunkowości tego sprawozdania finansowe8o oraz czy rzete|nie i jasno
przedstawia ono, We Wsfystkich istotnych aspektach, sytuację majątkowq ifinansowQ, jak też wvnik
finansowy Banku oraz o prawidłowościksią8 rachunkowych stanowiących podstawę je8o sporzQdfenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziIiśmy stosownie do postanowień :
1) rofdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r' o rachunkowości (tekst jedno|ity Dz.U. z 2oL3 r.'
poz.330, z późn. zm');
2) krajowych standardóW rewizji finansowej, wydanych prfef KrajoWq Radę Biegłych RewidentóW W
Polsce;

Badanie sprawozdania finansowego fap|anowaIiśmy i prf eprowadf iIiśmyw taki sposób, aby uzyskać
racjonaInq pewność,pozwa|ajacq na wvrażenie opiniio sprawozdaniu'
W szczegó|ności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Bank zasad
(polityki) rachunkowości i znaczących szacunkóW sprawdfenie - W prfewaźajacej mierze W sposób
wyrywkowy - dowodóW izapisóW księgowych, z których Wynikają |iczby i informacje zawańe
w sprawozdaniu finansowym, jak i calościowQ ocenę sprawozdania finansowego.
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UWażamy, że badanie dostarczyło wystarczajqcej podstawy do Wyrażenia opinii'

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane Iiczbowe i objaśnienia stowne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno Wszystkie informacje istotne dIa oceny sytuacji ma.jqtkowej
i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jego Wyniku finansowego za rok
obrotowy od l stycznia do 3l Brudnia 2015 roku,
b) zostalo sporzqdfone zgodnie z Wymagajacymi zastosowania zasadami (poIitykq) rachunkowości
oraz na podstaWie praWidłowo prowadzonych ksjqg rachunkowych,
c)

jest zgodne
i

z

Wpływającymi na treśćsprawozdania finansowego prfepisami prawa

postanowieniami statutu Banku.

sprawozdanie

z

działa|nościbanku

jest komp|etne W rozumieniu art' 49 Ust'

2

ustawy
pochodzQce
ze zbadaneBo 5praWozdania finansowe8o,
o rachunkowości, a ZaWańe W nim informacje,
sq f nlm z8oone.
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A. czĘśĆoGóLNA.
|' Dane identyfikuiące badany Bank
1. Bank prowadzi dzialaInośćpod nazwą
Bank spóldzi€|czy w sandomi€rzu

:

2. Adres siedzibV banku :
ul. Slowackieto 37b/ 27-600 Sandomierz
powiat: sandomierski - woi'świętokrzyskie
bank@bssandomierr.com.pl; e-mail: www.bssandomierz.com.pl

3. Bank spóldfi€|czyw

sandomierzu

jest spółdzie|nią. jakojednostka podstawowa posiadająca oprócz centraIirównież:

-

oddziały Banku w AnnopoIu, Dwikozach, samborcu, Wi|czycach izawichoście,
Filie Banku w Kleczanowie iSandomierfu,
Punkty Kasowe Banku w Sandomierzu ( 5 PK ),

4. Podstawa praWna działaInościBanku:
Bank spó|dzie|czy w sandomierzu dziata w oparciu o statut uchwa|ony przez febranie
Przedstawicieli w dniu 28.06'2010 r' wraz z późniejszymi zmianami, Wpisany do Krajowego
Rejestru sqdowe8o - Rejestru PrzedsiębiorcóW prowadzonym przez sąd Rejonowy W Kie|cach.x
Wydzial Gospodarczy - KRS .
5. Bank dziata W interesie swoich członkóW prowadfqc działaInośćbankowq na rzecz osób fifycznych'
osób prawnych oraz jednostek organizacy.inych nie posiada.iących osobowości prawnej, jeżeli
posiadaja zdoIność praWną.
Przedmiot działania Banku - oprócf bankowej działaInościpodstaWowej sklasyfikowanej WedtuB
Po|skie.i K|asyfikacji Dfiałalności-PKD - (64'19.Z), obejmUje inne czynności:
a) pozostata finansowa działa|nośćusługowa, 8dzie indziej niesk|asyfikowana, f Wyłqczeniem
ubezpieczeń i funduszóW emerytaInych. (64'99.Z);
b) pozostała finansowa działaInośćwspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszy emerytalnych - ( 66.19.2);
c) pofostałe pośrednictwo pieniężne - wykonywa nie W imieniu i na rzecz G BW s'A. okreś|onvch w
pełnomocnictwje tego banku - (64'19.Z);
d) kupno i sprzedaż nieruchomości na Własny rachunek - (68.1o'z);
e) działaInośćagentów i brokeróW ubezpieczeniowych - (66.22'z);
6. Bank prowadzj działa|ność jest wpisany do Kra.iowego Rejestru sadowego
Rejestru
PrzedsiębiorcóW pod numerem KRs . 0000022684 prowadzonego przez sqd Rejonowy w Kje|cach x Wydział Gospoda rczy - KRs - ostatnie postanowienie z dnia 18'05'2015 r.
Bankowi nadano numery identyfikacyjne :
- w svstemie
OOO49A224
- w svstemie
864-10-02-356
- Kod
94290004
7. Bank na koniec okresu badanego był reprezentowany przez zarzad W osobach'
Pani Maria
- Prefes zarządu
. Wceprezes Zarządu
PaniTeresa
. członek zarządu
Pan Edward
Zarzad Banku korfystajQc z zapisóW art.4 ust'5 Ustawy o rachunkowości przeniósł obowiqzki w
zakresie rachunkowości na innq osobę.
osobq odpowiedzia|nq za prowadzenie ksiag rachunkowych w Banku jest Pan Wa|as Edward.
GłóWny Księ8owy - czlonek Zarzqdu.

i

-

REGON
NIP
Bankowy

.

Kalinowska
Rzqdca
Wa|as

Rapod z bodonid sptowożdohio lnansowega zd rok 2015 Bońk spótd.jdczy w

sandańież'

\';\'

8. W związku z WejściemW źycie W 2074 r. Rozpo|zĄdzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE)
nr
575/2073 z dnia 26 czerwca 2013 r. W sprawie wymo8ów ostrożnościowych d|a jnstytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych i towarzyszacych mu standardów technicznych Europejskiego
Urzędu Nadzoru Bankowego oraz trwajqca nowe|izacjq przepisóW krajowvch, Bank zastosował
W
rachunku oceny adekwatności kapitałowej na dzień 31 grudnja 2014 r' zasady
Wynikające faróWno
z przepisów unUnych, jak i obowiązu.jacych nada| w tym fakresie przepisów krajowych, przy
uwz8|ędnieniu wytycznych Komisji Nadzoru Fjnansowego.

Wynosity:

Fundusfe wtasne Banku ob|iczone na dfień 31.12.2015 r.
35 966 819,09 zł
- co stanowl równowańość W
8 Ęg 943,47 €.
Poziom funduszy własnych spetnia wymogi kapitałowe okreś|one w Rozporządzeniu Par|amentu
Europejskiego i Rady (UE) oraz art. 128 ust. 1 ustawv prawo bankowe.

EURo

wyszczególnienie:

wartośćna 3l.l2.2014 r

Fundusze własn€, w tym:

35 966 819,09

KapitalT;er I. w tym:

35 966 819,09

Kapitał podstawowy Tie. I

35 966 819,09

Kapitał dodatkowy Tier I
Kap;tał Tier II

9. Przeciętna Iiczba zatrudnionych w roku badanvm WVniosła

73,80

10' Informacja o spraWozdaniu finansowym za rok poprzedzajacy rok badanV.

cią8tośćbiIansoWa:
- podstawa otwarcia ksiqg rachunkowych za badany rok byto sprawozdanie finansowe jednostki
za rck 2O!4:
- zweMikowane przez kluczowego biegtego rewidenta - Antoniego Korzeniowskiego (nr
5652)
dfiatajqce8o W imieniu związku Rewifyjnego BankóW spółdzieIczych im. F. stefczyka w
Warszawie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 1459 - otrzymało
dniu 04-02.2015 opinję. ''bez fastrzeżeń''.
- zatwierdzone prrez Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 22.04.2015
W

kwocie

Nadwyżkę biIansowq do podzialu W
3 roo 482,66 zl
Uchwała nr 6/2015 Zebrania PrzedstaWicieIi Banku f dnla 22.o4.2015 przeznacfono na:
- fundusz zasobowy
3 0o0 000,00 zł
- fundusz spoteczno-kulturalny
40442,66 zl
-

zFśs

000,00 lr
3lOO4a2,66 zl
60

RAzEM:
zweMikowane sprawozdanie finansowe za rok 2014. W sposób przewidziany W art' 69 i 70 ustawy
o rachunkowości. zostało zatwie.dzone |'Jchwa|Ą nr 7/2oI5 zefiania PrfedstaWicieIi Banku W dniu
22.04.2015, a ponadto:
og|oszono je W Monitorze spółdzie|czym ''B.l nr 21 z dnia 15-06-2015
b) fłoźone(wysłane) zostało do:
w dniu:
- sqd Rejonowy w KieIcach
23-04-2075 | .
- swiętokrzyski Urzqd skarbowy w KieIcach
23-04-20!5 ( .
- Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie
23-04-2015 r.

a)

11' Dane identyfikujace podmiot upraWniony.
Podstawa prawna badania:
- Badanie sprawofdania finansowego sporządzonego na dfień 31'12.2015 roku przeprowadfono
z8odnie z umową nr |||/43/2075 zawartqw dniu 16'07'2015; pomiędzy: Bankiem spółdfie|czym
w sandomierzu jako f|eceniodawca, a zwiqzkiem Rewizyjnym Banków spółdzie|czych im' F.
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stefczyka w WarszaWie, u|' Mokotowska 14, podmiotem uprawnionym do badania spraWozdań
finansowych, wpisanym na |istę KIBR pod numerem 1459 jako z|eceniobiorca'
- Wyboru Związku Rewizyjnego Banków spółdzie|czych im. F. stefcfyka W Warszawie jako
podmiotu uprawnionego do badania splawozdania finansowegci dokonała Rada Nadzorcza
Banku spółdzie|cfego w sandomierzu Uchwała nr 15/2015 z dnia 15'o7
'2o7s|.
- W imieniu podmiotu upfawnionego badanie sprawozdania finansowego Banku ra
2O1S rok
przeprowadziIi: k|uczowy bie8ły rewident Antoni Korzeniowski (nr 5652) z udfialem asystenta Piotra Łucfko.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono w dniach:
od 12-01-2016 r. do 09.02.2016 r,
- Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansoweBo wskazuje na brak
Występowania za|eżności,o których mowa w art' 56 ust' 3 ustawy o bie8łych
rewidentach i ich 5amorządfie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdan
finansowych oraz o nadzorze pub|icznym, które zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy o
funkcjonowaniu banków 5półdzie|czych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
stosuje się Wyłącznie do bie8łych rewidentóW przeprowadfajacych badanie
sprawozdanla finansowego oraz osób mogących wywierać wpływ na to badanie.
- kIuczowy biegły rewident oraz asystent przeprowadfajqcy badanie ośWiadczają, że
spetniają Wymogi o befstronnościi niezaleźnościod badanej jednostki, okreś|one w art.
56 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewjdentach i ich samorzĘdzie,
podmiotach uprawnionych do badania spraWozdań finansowych orazo nadzofte
pub|icznym (Dz. U. Nr 77 pof.649,zpóźn' zm,}
Badanie spaawozdania finansowego przeprowadzono w oparciu o:
. przepisy rozdziału 7 ustaWy z dnia 29 Września 1994 r. o rachunkowości (tekstjedno|ity Dz' U. z
2013 r. pof.330, z późn. zm.);
- krajowe standardy rewizji finansowej, wydane prfez Krajową Radę Biegłych RewidentóW
w Polsce

. przepisy rozporzqdzenja Mlnistra FinansóW z dnia 16 grudnia 2008 r. W sprawie zasad
tworzenja rezerw na ryzyko fwiqzane z działa|nościąbankóW (tekst jedno|ity Dz' U. z 2015
roku, poz. 2066);

- przepisy rozporzadzenia Ministra Finansów z dnja 1 października 2010 r. w sprawie
szcze8ó|nych zasad rachunkowości banków (tekst jedno|ity Dz'U. f 2073 t. poz.32g)'
- ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedno|ity Dz. U' z 2075.. poz.728,
z późn, zm.);
- ustawę f dnia 16 w|ześnia1982 r. Prawo spółdzie|cze (tekst jedno|ity Dz. U' z 2013 r.
poz. 7443, z póżn. zm,),

12. Przy badaniu splawozdania finansow€go uwzg|ędniono:
a) stosowane próby badaWcze w fakresie wiarygodności i z8odności,W tym pozycji dominujacych

b)

c)

KWOIOWO,

poziom istotności usta|ony d|a badanego spraWofdania finansowego,
zaWodowy osQd zgodnościfdarzeń gospodarczych z operacjami księgowym|.

13. Informacie na temat ogranicz€nia zakresu badania
Nie nastapi|y oglaniczenia zakresu badania. zarząd Banku udostępnit żQdane W czasie badania
dane, informacje, wyjaśnienia i oświadczenia niezbędne do formalno.prawnej imerytorycznej
oceny rocrnego sprawozdania finansowego.
zarzad Banku przedłożyłtakże badajqcym oświadcfenie o komp|etnym ujęciu danych w księgach
rachunkowych oraz informację o istotnych zdarzeniach, które nastąpity po dacie sporzadzenia
biIan5u do dnia ztożenia ośWiadczenia.
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i Wyjaśnienie fdarzeń pod|egajacych ściganiu np.
naduźyć, braków oraz innych nieprawidłowości jakle mogly wystQpić poza systemem

14. Nie stanowi|o przedmiotu badania WykrYcie
rachunkowości.
B. ANAI,IZA SYTUAOI BANKU.

Działa|nośćgospodarczq Banku, jego Wynik oraz sytuację ekonomicfno-finansowq W badanym
roku, w porównaniu do lat poprzednich obrazujq poniźsze Wskaźniki:
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W5kaźniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujace dzia|aInośćBanku na koniec okresu
sprawozdawcze8o to jest na dzień 37.!2'2o7s r., w porównaniu do poprzednich dwóch |at
przedstaWiajq się następujqco:

1.

suma bi|ansowa na koniec okresu sprawozdawczego

Wyniosła| 377 677743,64

zI

iuIegła:

. fwiększeniu o 14,85 % do WieIkościz 2013 r'
- zwiększeniu o 14,1% do wielkościz 2014 r'

2.

Bank swoja działalnośćna dzień 31.12.2015 r. famknał zyskiem netto
w wysokościI

-

3.

-

4.

który u|egl:
spadkowi o.36,41% do wie|kości z 2013 r'
spadkowio.51,75 % do wie|kościz2014 r.
Wskaźnik kredytowania osiq8nął po7iom
iu|egł:
spadkowi o -18,18 pkt' % do wie|kości z 2013 r'
spadkowl o -16,68 pkt. % do Wielkości z 2014 r.
Kredyty W sytuacji fagrożonej na dzień 31'12'2015 r. stanowiły:

L 496 063,77 zt

35,a8

o/o

2,76 %

a ich wskaźnik uległ:

- wzrostowi o 124,39 pkt. % do Wielkości z 2013 r.
. Wfrostowi o 16,53 pkt' 7o do Wie|kości z 2014 r'
5. Fundusfe własne Banku:
udzia| fundusfy w pasywach o8ółem stanowił
iu|egł:
- wzrostowl o 1,07 pkt' % do Wielkości z 2013 r.
. spadkowi o .4,42 pkt. % do Wie|kościz 2014 r'
6. zyskowność aktywów pracujqcych osiqgnęla poziom

iulegla:

. spadkowi

o .35,84 pkt'

17,42 %

3,7a %

do Wie|kości z 2013 r'
- spadkowi o -21,23 pkt' % do wie|kości z 2014 r.
7. Kosfty pofyskania depofvtów osiqgnęly pofiom
iu|egły:
. spadkowi o -60,91 pkt. 7o do Wie|kości z 2013 r.
. spadkowi o -40,19 pkt' % do Wielkości z 2014 r.
7o

o,77

8'

Rentownośćbrutto Banku
W okresie 5prawozdawcfym osiQgnęła poziomI
iulegta:
- spadkowio -36,2 pkt. % do Wie|kości2 2013 r.
. 5padkowi o .52,55 pkt' 7o do WieIkościz 2014 r'
Marża operacyjna osiqgnęla pozjom

0/"

15,33 %

9'

f ,41- %

i uleglai
- spadkowi o -19,35 pkt' 7o do wieIkości f 2013 r.
. spadkowi o -12,37 pkt' % do Wie|kościz 2014 r.
10. Nadzorcze miary p|ynności Wyliczone z8odnie f Uchwałq 386/2008 Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 17'12'2008 r. W sprawie usta|enia wiQżqcych banki norm p|ynności
(Df. Urz' KNF nr 8, poz. 40) Wg stanu na 31'12'2015 r' były zachowane i WynositY;
108306,89
luka plynności krótkoterminowej . M].
2,'74
wspólczynnik p|ynnościkrótkoterminowej - lM2

.
.

Rdport z badonid sprowozddnia lnonsowego za rok

2075

Bonk

spóldzieldy

w

sondomierfu

\t'Y

wspótczynnik pokrycia aktywóW niepłynnych funduszami własnymi

-M3

2,46

wspó|czynnik pokrycia aktywóW niepłynnych i aktywóW o
ograniczonej płynnościfunduszami własnymi i środkami obcymi
stabilnymi- M4

2,O3

zaEroźenie kontvnua.ii dzialaIności
W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2015 rok, w tym analizy
sytuacji finansowej Banku
stwierdzono przes|anek zagrażajarych kontynuacji
działalnościW roku następnym po badanym, na skutek zamierzone8o Iuo przymusowego
zaniechania działania, bqdź też ograniczenia dotvchczasoWej je8o dzialaIności.

nie

c. czĘśćszczEGÓŁoWA.
1. Informacie na temat badanego sprawozdania finansowego

Przedłożone do badanja splawozdanie finansowe obe.imuje okres

do 31.12.2015 r.

sporzadzony na dzień 31.12.2015 roku blIans wykazuje:
a) aktywa i pasywa w Wysokości
b) catkowityWspółczynnik kapitałoWy (wspótczynnik wypłacaIności)
c) zestawlenie pozycji pofabilansowych wykaruje:
. zobowiqzania warunkowe udzieIone iotrzvmane
kwocie
- Pozostate w kwocie
d) rachunek fyskóW i strat Wykafuje zysk netto w wysokości
e) zestawienie zmian W kapitale własnym Wykazuje:
. Wzrost kapitalu Wlasne8o o kwotę:
rachunek przepływów pieniężnych wykafuje:
- wfrost stanu środków pieniężnych o kwotę

od

o1.o1.2o15

|.

3r7 677 743,64 zł
20,43 %
9 125 810,83 zt
67 7o5 478,3! fł
7 496 063,77 zł

1392 381,11 zł

f)

73 464 373,75

zl

2. Prawidłowośći rzete|ność ksiąg rachunkowych, inwentaryza.ia, systemu kontroIi w€wnętrznej
oraz przestlzeganie zasad ostrożności.
P]awidlowość stosowany.h fasad ra.hunkowości
Na podstawie badanych dokumentów stwierdzono, że księ8i rachunkowe prowadzone sq zgodnie z
Wymo8ami ustawy o rachunkowości, tj' rzete|nie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieźqco. Księ8i
rachunkowe są przechowywane W na|eżyty 5posób ichronione przed niedozwoIonymi zmianami,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
1)

sa W

W

operacje 8ospodarcze ewidencjonowane
ksjęgach rachunkowych
porządku
chronologicznym i systematvcrnym.
zapisy operacji gospodarczych w księ8ach dokonywane sa na podstawie dowodóW księgowych.
Dowody księgowe spetnia.ią wymogi okreś|one przepisami art.21 ustawy o rachunkowości, t.i.
dowody ujęte W księgach sq poprzedfone kontro|ą, akceptacją

i

dekretacjq przez osoby

wyznaczone do dokonania takiej kontroli.
Dokumenty księgowe stanowiqce podstawę zapisóW W księ8ach rachunkowych sq prawidłowo
uktadane i archiwowane.
stosowane zasady rachunkowości zgodne są z przepisami ustawV o rachunkowoścj.
zasady rachunkowości obowiąfujace od dnia 18.12'2014 zostały przyjęte uchwatą zarzadu Nr
55/fo74 z dnia 7a.722014 zmlenione uchwałQ Zarzqdu Nr 5ol2o15 z dnia 14'72.2075

Bank posiada Zaktadowy P|an Kont, który fawiera wykaz kont syntetycznych i ana|itycznych
aktua|nie stosowanych przez Bank. Konta syntetyczne fapewniaja podmiotową k|asyfikac.ję
Raport z baddnjo sprowozdonio Jinofroweqo za rok

2015 Bank spółdfieley

w

sdndonieau

f^'

k|jentów jak również klasyfikację kredytobiorcóW, niezbędną
sprawozdawcf ościokresowej'

do praWidłowe8o

sporzqdzenia

Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawordania finansowego wyrywkowego badania
ksią8 rachunkowych i dowodów księgowych stanowiących podstaWę zapisów W njch oraz powlqzań
danych ksiqg rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansowym pozwa|ają uznać księgi
rachunkowe za o8ó|nie spełniajace warunek prawidłowości.
2) Inwentaryzacja

lnwentaryzację wg stanu na dzień 31grudnja 2015 roku przeprowadzita Komisja Inwentaryzacyjna
powołana Zarządzeniem PrezesaPrefesa z dnia 19.u'2015
Kluczowy bie8ły rewident nie obserwował splsu z natury.
PrzedstaWiona k|uczowemu bie8łemu rewidentowi dokumentacja z inwentaryzacji (uchwała,

protokoly inwentaryzary.ine, arkusfe spisowe) pozwa|a uznać prfeprowadzonq inwentaryzację
ijej udokumentowanie za ogó|nie prawidlowe.

ocena systemu kontro|i w€wnęt]znej
Na podstawie obserwacji, przeprowadfonych badań oraz oceny dokumentów źródłowych
w połączeniu rezu|tatami badania wlarygodności poszcze8ó|nych pozycji sprawozdanja
finansowego, stwierdzono, że system k5ięgowościW powiązaniu z systemem kontroli Wewnętrfnej
pozwala na:
- identyfikac.ję i zapis wszystkich akceptowanych operac.ii,
- jednoznacrne ich zaklasvfikowanie,
- poprawne wykazanie danych w sprawordanju finansowvm,
- faIiczenie operacji do Właściwychokresów'
3)

f

4) Prześrzeganie zasad ostroźności

W toku

badania sprawozdania finansowego badajqcy stwierdziIi, że W badanym okresie
w istotnych aspektach fasad ostrożnościok.eś|onychW prfepisach:
- Rozporzadzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) ff 575/2073 z dnia 26 czerwca 2oI3 r.
w sprawie wymogów ostrożnościowych dIa instytucji kredwowYch ifirm inwestycyjnych;

Bank przestrzegał

. norm koncentracji okreś|onych w art. 71 i 79 ustawy z dnia
-

zasad tworzenia rezerw

na

ryzyko

związane

29 sierpnia 1997 r' PraWo bankowe;

z

działa|nościabankóW zgodnie

z rozporfądzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r.;

- fakresu isfcfegółowych fasad wyfnaczania Wymo8ów kapitałowych z tytułu posfczegó|nych
rodzajów ryzyka
z8odnie
uchwa|a nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego
(Dr.
z dnia 10 marca 2010 r.
Urz. KNF z 2010 roku Nr 2, poz' L!, z późn. zm.)

-

z

3' chaiakterystyka poszczegó|nych aktywów bi|ansu.
3.7. Kasd' oDefucie z Bdnkiem ceńtrolnvm'
Kasa, operacje z Bankiem centra|nvm na 31.12'2015 r.

Wynoszq:

idotyczą: krajowych znaków pieniężnych iznaków pieniężnych

Banku, oraz krajowych znakóW pieniężnvch w bankomatach Banku.

Wykazany

w

bi|ansie stan gotówki jest zgodny

3 9o3 601,70 zł

W WaIucie wymieniaInej

z

w kasach

i

prowadfoną ewidencjQ
Właściwie
udokumentowany.
sa|do potwierdzone protokółamiz kont|olj kas przeprowadzonych 37'72.2075 t.
zasoby pieniężne W kasach wykafane zostały w wartości nominalnej złotych poIskich, natomiast
WaIuty obce w prze|iczeniu na złote po|5kie po średnim kursie NBP z dnia 37'72.2o75r.

Rdport z badanio sp|owofdanjo lnansowego zd tok 2015 ' Bank spótdzieley w

sdndonieru

\'-
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saldo wiarygodne.

3.2. Nqleżnościod sektord tinansoweqo.
Na koniec okresu objętego badaniem na|eżnościod sektora.
finansowego Wynoszq|
z teSo :
1) W rachunku bieżqcym:

2) terminowe:
stan środkóW na rachunkach

185 830 526,83

zl

2222.6750,75

fl

zl
potwierdfony
bankowych z8odny z ewidencjQ księ8owq,
inwentaryfacjq na dzień 31.12.2015 r. w drodfe potwierdfenia 5a|d'
163 603 876,08

3.3. Nąleżnościod sektorq niefinqnsoweao i sektora budżetoweąo,
Należnościod sektora niefinansowe8o i sektora budżetowe8o na dfień
31'12'2015
jdotycza:

..

r.

Wynosza:

1) na|eżnościodsektora niefinansowego w
Ź

tego:

a) kredyty W sytuacji norma|nej i pod
pomniejszone o :

obserwacjq

. rezerwę ce|owq
. prowizje dotyczące EsP do rof|icfenia w

b) kredyty W sytuacji
pomntelszone o :

zagrożonej

- referwę ce|owa na kredwy
odsetkiod
2) na|eżnościod sektora

kwocie

z

tego:

4L4 663,64 zł

99 925 002,53 zł
98 4o3 018,33

fł

7761'42,9a zł
7 076 973,a2 zł
3 174 4a4,f8 z|

cfasie

zagrożone

7379 227,52 z|
9I9 77a'24 z|
13 489 66l,u fł

kredytów
budżetowego

c}

ll3

na|eżności
kredytów

a) kredyty i
b) odsetkiod

],3 460 57].,00 zt

29 o9o,77 zl

Na|eżnościf tytułu udzie|onych kredytóW Wykazane w bi|ansie na dfień 31 grudnia 2015 r.
wynikajq
zapisóW księgowych ewidencji anaIitycznej, potwierdzone zostały imiennymi
inwentarzami.
EWidencja księgowa fbadanych kredytów, naIiczonych odsetek oraz referw prawid|owa.

z

i

zabezpieczenie na na|eżnościo sytuacji niereguIarnej oraf na kredyty konsumpcyjne (W badanej
próbie) stanowiq rezerwY utworzone w prawid|owe.i Wysokości . zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra FinansóW z dnia 16 grudnia 2008 r' W sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiQzane
z dziataInościq bankóW'
zasady koncentracji kredytóW udfie|onych Vi 2015 r. WynikajQce z ań' 71 Ustawy f dnia
29 sierpnia 1997 r' Prawo bankowe oraf kwaIifikacji kredytów by|y zachowane.
W zakresie na|iczania pobrania odsetek prowizji nieprawidlowości nie stwlerdzono.
Należnościod sektora niefinansowego i budżetowego zostały wycenione na dfień bi|ansowy
Wedlug zamońyzowanego kosztu z uwfględnieniem EsP, zgodnie z zapisami Rozporzqdzenia
Ministra FinansóW z dnia 1października 2010 r. W sprawie sfcfególnych zasad rachunkowości

i

i

bankóW.

Bapo|t z badanid sprawozddnjd fhdnsowego zo rok 2015 . Bank spółdzjelcfy

w

sandohierzu

\,''tY

zwiazek Rew.zvinv Ban ków spółdzie|czvch

im

' F, stefczvka W

3.4. D,użne pdDieN wdrtoklowe.
Dłużne papiery Wartościowe na dfień 31'12.2015

idotyczq:
a) bankóW
- Wartość

r.

Warszawe 00.561 Warszawa

wynoszq:

nomina|na

u|,

|Vokotowska 14

2 50617'.,29

fł

1 500 000,00 zł

. należne odsetki
bl oozostale

.499,50 f|

nomina|na

- wartość
7006670,79 z|
stan d|użnych papieróW wartościowych prfedstawiony w bilan5ie wynika z zapisóW księgowych'
saldo wiarygodne.

3.5. Udziąłv lub gkcie w iednostkoch.

Wynosfq:

Udzialy |u b akcje W jednostkach na 31'12'2015 r'
2 549 9z7,oo
idotyczq|
- akcji w banku zrzeszajqcym sGB s'A'W
2 729 ooo,oo
. akcji W pozostałych insE^ucjach
42o 927
'0o
429 000,00
W okresie badanym wie|kośćudziałów u|egła zwięksfeniu
Udziały oraz akcje potwierdzone pisemnie, fostały wykazane zgodnie z ewidencjq księgowq'

Poznaniu
finansowych

3.6. Mgiqtektrwdłv.
Wańośćmajqtku trwalego ujęta do bi|ansu na 31.'12'2015
z tego :

prawne
2) rzeczowe aktywa trwałe
1) wartości niematerialne i

.
-

o

r.

wynosi|

netto
netto

z|

zt

ż'
zł'

7 850 306,17 zł

29 984,20 z|
7 azo 327,97 z|

Udokumentowanie prfychodu i rofchodU środkóW trwałych w 2015 roku prawidłowe'
Ewidencja ana|itYcfna rfeczowych aktywów trwałych zawiera dane, niefbędne do usta|enia
WartościpoczQtkowej oraf umorzenia d|a poszczegó|nYch składnikóW igrup rodzajowych środkóW
trwalych.
Majątek trwały W ca|ościzostał objęty inwentaryzacjq na dfień 31,7z'2015 r,
Umorzenie i amortyzacja majątku trwałego za okres badany
w
436 719.33 zt
usta|one zostały w 5posób prawidłowY.
W przypadku skladników majqtku trwałego o Wartości powyżej 3.50o,oo zł amortyzacja Iiczona była
metodq |iniowq, natomiast sktadniki majQtku w cenie nabycia do 3.500,00 zł k5ięgowano

kwocie

bezpośrednio w koszty.
Wycena bj|ansowa majatku trwałego prawidłowa, z zachowaniem zasady ciQgłościWyceny'

3.7. lnne dktvwd,
|nne aktywa ujęte w bilansie na 31.12'2015 r'

wynosza:

idotyczą na|eżnoścido otrzymania z rofIicfeń różnych.
Należnościte Wykafano f8odnie z prowadzonq ewidencjQ
3.

8.

miedzvokresowe.
Rof|icfenia międzyokresowe na 31.12.2015
idotyczą:
a) aktywóW z tytułu odroczonego podatku

R o zli czenią

Rdport f boddnid sprowo.donio fnonsowego zo |ok

2015

Bońk

r.

W WieIkości prawidłowej'

WYnoszqi

dochodowego
spó|dzieley

w

97o 2L3,o7 zl

sondonieżu

646234,00

z|

646 234,00 z|

\Ą

Zwazek Rewizv nV Banków sDó]dzie|czvch im. F' stefczvka

Warszawie' 00.561 WaGzaWa

W

uL'

lv|okotowska 14

Kosztv prawidłowo odniesione do okresu sprawozdawczego.
Pofycja bi|ansowa fgodna z ewidencjq księeowq'

4.

charakterystyka poszczegó|nych pasywów bi|ansu.

4.7. zobowidzdnia wobec sektord niefinąnsoweqo i sektorg budżetoweqo.
Zobowiafania Wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowe8o
na 31.12.2015 r'
f rego

Wynosza:

:

275 o2o 676'L9 f|

niefinansowego
ościowe:

259 945 754,67 z|
)79 2a3 a26,63 z|
80 661 928,04 zł

t) zobowiqzania wobec sektora

a) rach u n ki oszcfęd n
b)
2) fobowiqzania wobec sektora

oozostałe:

budżetowego

15

o749zl,5z

zt

Zobowiazania wobec sektora niefinansowego isektora budżetowego WYkazane zostały na dzień
bilansowy W kwocie wymaganej zapłaty. Przyjęta Wycena nie odbiega W sposób istotny
od metody okreś|onej w rozporzqdzeniu Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r'
w sprawie szczegó|nych zasad rachunkowości banków.

Ewidencja ana|itycfna zgodna z ewidencjq syntetYcznQ, potwierdzona inwentaryzacja na dzień
3l grudnia 201.5 r..
odsetki od depozvtów terminowych za|iczone W koszty usta|one zostały prawidłowo'

4.2. Fundusze specidlne

inne zobowiqzdnid.
Fundusze specjaIne i inne zobowiQzania na dfień 31'12'2015 r'
Wynoszq
i dotycza:
- fundusry
- rozrachunków
. oozostałVch
i

specjalnych
międfybankowych
rof|iczeń

353793,29 zt.
7 47a 527,05 zł.
377 74o,5a fł.

saIda powyżej wymienionych pofycji wynikajQce z ewidencji księgowej uznaje się za reaIne'

4.3'

Koszty i przychodv fozliczone w czqsie orgz zdstrzeżone.
Koszty l prfychody rofIiczane W czasie oraz zastrfeżone
na 31.12'2015 r'
i

wynoszq:

dotyczq:

a) przychodów przysziYch

853 460,94 zt

okresó!'

853 460,94

fł'

saIda powyżej wymienionych pofycji wynikajqcę z ewidencji księ8owej ufnaje się za realne'

4.4. Rezerwv,

kwocie

stan rererw prredstawiony w bilansie w
stanowiq utworzone referwy:
a) z tytułu odroczonego podatku dochodowe8o od osób prawnych
zwiqzku z Występowaniem różnic przejściowych
b)

na

zobowiqzania Wobec pracownikóW

f

l8O8 218,57

W

tYtułu nagród

64 101,00

zt

fł

1'744777,67 zł

jubileusf owych i odpraw emerytalno-rentowYch

salda zgodne z ewidencjq księgowq i realne'
Ropo|t z badanid splowozddnia frnd|Eoweqo zd tok

2015

Bonk spó|dżielĆ.y w
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Zwiazek Rewizvinv Banków sDółdziecfvch im F' stefcfvka

4,5, Kdpitdtv wldsne,
Kapitaty Własne Ban ku Według ewidencji księgowej
2

teSO

4'5.1.
4.5.2'
4'5.3.
4'5.7.

W

Warszawio' 00.561WaEzawa u|' lv|okotowska 14

ogółem

37 785 332'92 zt

:

udziałowy)
zasobowy)
Kapitał z aktua|izacjiwYceny
ZYsk netto roku obrotowego
Kapitał podstawowy (fundusz
Kapitał fapasowy (fundusz

399 800,00 zł'

3577a372,06 fł.
7I'J' 097,09 zł.

1496 063,77 zł'

Na podstawie prfeprowadzonej weMikacji zmian stanu fundusry dokonanych w roku badanym
stlvierdzono, że wykafany faróWno w pasywach bilansu jak iw sprawofdaniu ze Źmian W kapita|e
Własnym stan funduszy jest fgodnY z ewidenc.iQ księgowq' Zmiany fostały prawidłowo
udokumentowane, a źródła tworfenia i sposób Wykorzystania omawianych funduszy Wynika
f zaplsóW statutu Banku.
Fundusz udziałowy tworfony jest na podstawie s 43 statutu Banku' Na koniec 8rudnia 2014 r.
Bank zrfeszał 1683 cfłonkóW' Z ilościtej pełne udziałY posiadato 1683 cztonkóW, co stanowiło 100
o/o.
z9odnie f 5 8 ust'1 statutu Banku jeden udział Wynosi 200,00 zł'
osoby prawne zobowiqzane 5q Wpłacić 200 udfialu wnosfonego przez o5obę fizycfna.
Na dzień 31 8rudnia 2015 r. Bank sporzqdzil imienne inwentarże udfiałóW członkowskich
posiadanych prfef posf cf e8ó|nych cflonkóW'
W porównaniu do stanu na pocfQtek roku 2015 fundusf Udziałowy netto u|egł zmianie
-3 200,00 zl
W badanym okresle zmiany funduszu udzlałowe8o dotycfy]yi
. Wyp|at i przeksięgowań na fobowiqzania udzjałów
3 200,00 fł
W poróWnaniu do stanu na poczqtek roku 2015 fundusf zasobowv
zwiększył się
3 o49 340,46 zt
ZmianV w funduszu zasobowvm w okresie sprawordawczvm dotyczylyl
- podziału nadwYżki bilansowejfa 2014
3 ooo ooo,oo zł
. z|ikwidowania śr.trwalych objętych
49 340,46 zt

(zmniejszeniu)o

wypowledfianyc

o

r.
aktualizacjq

W poróWnaniu do stanu na poczatek roku fundusz z aktua|izacjiwyceny
fmnie.iszy| się

o

- f|ikwidowane śr.trwale objętych

aktua|izacjQ

-4g 340,46 zł

49 340,46 fł

Fundusfe rezerwowe nie u|egły zmianie W porównaniu do roku ubiegłego'

4.6. Zvsk Istrdtd) netto.
Wynik finansowy fostał przedstawiony W bi|ansie zgodnie z rachunkiem fvsków i strat za okres od
01.01'. 31.12.2015 r. i stanowi na dzień 31.12.2015 r'
zysk netto W

kwocie

Zysk bi|ansowy Wynika z ewidencji syntetycfnej

i fostał Wykazany W

7 496 063,77 fł
bi|ansie W prawidłowej

Wysokości.

4.7. ocend oaólnq bildnsu.
- pozycje wykazane W bi|ansie sporzqdfonym na dzień 31.12.2015 roku f8odne sq z ewidencjq
księgową i zostaly prawidłowo zakwa|ifikowane i przedstawione'
- ewidencja anaIityczna właściwieuszczegółowiona umoż|iwia poprawne sporzqdzenie bi|ansu,

Ropo|tz badania sprowożddnid lndnsowego zd rok 2015

-

Bank spó|dzielczy w sondomierzu
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u|'

Mokoto*"ku 14

W bilansie sa reaIne.

5. Prawidlowość usta|enia całkowitego wspólczynnika kapitałowego (wspólczynnika
wypłacaIności}.
Z przeprowadzonych ob|iczeń Wynika, że całkowity Wspólcfynnik kapjtatowy
wypłaca|ności)Banku na dzień 31.12'2015 r'

Wspótczynnik usta|ono zgodnie

f

wynosi

obowiqzujqcymj

W tym

{ Współczynnik
20'43 %.
przepisami,

zakresie

którymisq:
1) RozporzQdzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r'
W sprawie WymogóW ostrożnośclowych dIa instytucji kredytowych ifirm inwestycyjnych
2) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo Bankowe
3) uchwata ff 76/2070 KNF z dnia 1o.o3.2o1o r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad
Wyznaczanla wymogóW kapitatowych z tytułu poszczegó|nych rodzajów ryzyka.

D|a potrzeb Wyliczenia w5półczynnika WypłacaInośc! Bank dokonał usta|enia całkowitego WYmogu

kapitałowego, biorac pod uwagę:
- ryzyko kredytowe,
- ryzyko operacyjne,
Ponadto dokonano wy|iczenia kwoty funduszy W|asnych, zgodnie

f

usta|eniami Rozporzadzenia

CRR.
Na podstawie przeprowadzonych badań, tj.:
- próby kredytów ob.jętej badaniem;

- szcze8ółowego badania stanu i zmian kapitatów własnych;
- analizy Wy|iczenia aktywów i zobowiqzań pozabi|ansowych ważonych
ryzykiem stwierdfono
prawidlowość usta|enia iprezentacji wspótczynnjka wypłacaIności Banku W biIansie Wedlus
stanu na 31.12.2015 r.

5. Pozycie pozabilansowe.
Pozycje pozabi|ansowe na dzień 37'72,2015
a) udzielonych finansowych i
b)

r. dotyczą zobowiazań warunkowYch, W

gwarancyjnych

pozostatych

9 12S 810,83 rt.
67 7o5 47a37 zł.

Zobowiqzania Warunkowe udzie|one obejmujq'aIda kont pozabi|ansowych:
- udfie|onych fobowiqzań kredytowych _ |inil kredwowych f

twułu

przyznanych, a niewykorzystanych W pelni kredytóW w kwocie
- zobowiazań 8warancyjnych W
Pozosta|e W

kwocie

kwocie

tym:

6 5o4 532,37 zt.
2 62L 278,46 z|'
67 7o5 478,3! zł'

Pozycje wynikajq z praWidłowych zapisóW księgowych.

7. Rachunek zysków i strat.
7'1' PrzychodYwedłut ewidencii
7.2' Kosfty według ewidencji
7,3. zysk

brutto

księgowej
księgowe'

871319,84 zl
72oz7 762'07 z|
rg441s7.77 rl

13

Dane |iczbowe obrazujqce strukturę przychodów ikosztóW kształtu,iąrych wynik finansowy Banku
za rok 2015 W poróWnaniu do roku poprzednie8o zamieszczono W części''AnaIiza sytuacji Banku rachunek zyskóW i strat'' niniejszego Raportu.

Na podstawie dokonanej w sposób wyrywkowy weMikacji

Ropon z bd.lonid sp|ovlozdanio Jindnsowego fa rok 2015 ' Bonk spółdżielcżvw sandomieżu

poszczegó|nYch

ich

tytułóW

\"X

stwierdzono, źe:
a) Prfychody i koszty Wykafane W rachunku zyskóW istrat Wynikajq f ksiag rachunkowych.
b) W wyniku badania zostały prfez kluczowego biegłego rewjdenta uznane za prawidlowo
udokumentowane.
c) Zarzqd Banku ustaIit w PoIitYce (zasadach) rachunkowości:
. zasady naIicfania i pobierania odsetek i prowizjiod
udzie|onych kredytóW i pożyczek,
- zasady naIicŹania i zapłaty odsetek od depofwóW.
d) Przyjęto zgodne z rozpo.ządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2o1o r' w splaWie
szczegó|nych zasad rachunkowości bankóW, zasady ewidencji przychodóW i kosztóW oraz
zasady usta|ania wyniku finansowego, zachowujqc przy jego usta|aniu zasady memoria|u
i
Współmierności.
e) Przyjęte rozwiązania W zakresie ewidencji naIicfania odsetek
prowizji od kredytóW
i pożYczek oraz odsetek od depozytóW stosowane były W Banku w sposób ciq8ły i zostały
uwzg|ędnione przy usta|eniu podstawY opodatkowania W podatku dochodowvm od osób
prawnvch.

i

f) Badanie dokumentów kosztowych wykazało, że do kosztóW za|iczono komp|etne koszty

dane8o okresu, prawidłowo zakwaIifikowane na Właściwekonta rodfa.iowe kosztóW.
g) W innych kosftach dzlałania Banku, w tym z tytułu roz|iczeń budźetowych, na badanej próbie
nie stWierdzono istotnvch niepraWidłoWości.

8. Podatek dochodowy.
1 Prfychody o8ólem f ewidencji
2 Przychody zwiększajqce podstaWę opodatkowania
3 Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania
4 Razem przychody do opodatkowania ( 1+2-3 )

5
6
7
8
9

73 877 379,a4 zł
1.

646 399,28 zl

3 736 795,56 zt

ll

Koszty i stratY ogótem z ewidencji

fł
76f ,O7 lr

7ao 923'56

72 027

Koszty zwiększajQce koszty uzyskania przychodóW

2 O52 447,54 zt

Koszty nie stanowiace kosztóW uzyskania przychodóW
Rauem koszty uzyskania przychodów (5+6.7)

4 503 800,45 zł

Dochód (4 -8 )
10 Odliczenia od dochodu
11 Dochód pod|egaiący opodatkowaniu (9-1o}
12 Podatek na|eżny wg stawki 19%
13 Odroczony podatek dochodowy
14 Podatek do.hodowy uięty w rachunku zysków

9 575 849'76 zł
2

fos o74,4o zł
2 000,00 zł.

2 2o3 o74,4o zł

i

strat

418 584,00 zt
79 953,00 zł.
348 09400 zt

9. Prawidlowość sprawozdania rachunku przepływów pienięźnych.
Rachunek przepływóW pieniężnych sporzqdzony został prawid|owo, zgodnie z prfepisami
okreś|onymiw ań. 48b ustaWV z dnia 29 Wrześni€ 1994r. o rachunkowości.
Dane Wykazane w rachunku przepływów pleniężnych są zgodne z bi|ansem oraz rachunkiem
zysków i strat, a poszcze8ó|ne strumienie pieniężne fostały zakwa|ifikowane do odpowiednich
pozycji.

Na o8ólna kwotę przeptywów pienięźnych netto W Wysokości

zloźyly się:
a) przepływy środkóW pieniężnych f działaInościoperacyjnej
b) przepływy środkóW pienięźnych f działaInościinWestycyjnej
c) prfepływy środków pieniężnych f dziataIności fina nsowej

Rdpon f bodonio sprowożddnio Jinohsowego zo tok 2015

-

Bonk spóldzielcży w sondonie|zu

73 464 373,?5 zl
73 997 056,47

lr

-4fg O0O,OO zt
-7o3 6a2,66 zł

'tx,

10. zestawienie zmian w kapita|e własnvm.
Bank sporzqdfił zgodnie z art.48a ustawy z dnia 29 września1994r. o rachunkowości zestawienie

zmian W kapitale własnym.
zestawienie zmian w kapitaIe w|asnym zaWiera informacje o zmianach poszczegó|nych składnikóW
kapitału Wtasnego za bieźqcy okres sprawozdawczy oraz poprzedni rok.obrotowy.

11. Komp|etność i prawidłowośćdanych w

informa.ii dodatkowei.
Wprowadzenie do sprawofdania finansowe8o fostało sporządfone przez Bank z8odnie f
przepisami okreś|onymi w zalqczniku do rozporządzenia Ministra FinansóW z dnia
7
października 2010 r' W sprawie szczegó|nych zasad rachunkowości bankóW izawiera informacje
o
Banku, o przyjętych fasadach rachunkowości oraz metodach wyceny isporzqdzenia sprawozdania

finansowego.

Dodatkowe informacje i objaśnienia fostały sporządzone przez Bank fgodnie f przepisami
okreś|onymi W załqczniku do rozporzQdfenia Ministra Finansów z dnla 1 października 2o1o r.
w sprawie sfczegó|nych zasad rachunkowości bankóW i zawierajq wszystkie dane i objaśnienia
istotne d|a zrozumienia spraWozdania finansowego Banku sporzQdzonego za 2015 rok.

12' sprawozdanie

dfialaIności BankL.
sprawozdanie zarzqdu f działa|nościBanku za rok 2015 sporzadzono z zachowaniem zasad
wynikających z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 Września 1994 .' o rachunkowości
w
oparciu o dane wYnikajqce z ewidencji księgowej.
z

oraf

D. BADANIE ZAGADNIEŃ szczEGÓtNYcH.

t, lstotne zdarzenia

po dacie bilansu

BieEły rewident nie stwierdzjł i nie został poinformowany o istotnych zdarzeniach po dacie bilansu,
które mog|yby mieć istotny Wptyw na badane spraWozdanie finansowe.

2. ziawiska i zdarzenia wskazujące na naruszenie prawa
Nie stanowiło prfedmiotu badania usta|enie i Wyjaśnjenie zdarzeń, które mo8ty stanowić podstawę
do Wszczęcia postępowania karnego przez powo|ane do tego or8any'

Przedmiotem badania nie były róWnież inne nieprawidłowości, które mogły wystapić poza

sYstemem rachunkowości badanego Banku.
Nie stwierdzono zjawisk wskazujących na naruszenie prawa w svstemie rachunkowości.

E. UWAGI (oŃcowE.
1. W badaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego iksiqg rachunkowych posłużono się
próbkami rewizyjnymi na podstawie, których wnioskowano o poprawności badanych pozycji.

Badanie ograniczone do wybranych prób zastosowano róWnież W odniesieniu do rozrachunków z
budżetem w zwiazku,
czym mo8ą wystipić różnice pomiędzy usta|eniamj zawańymi
w niniejszym raporcie a Wynikami ewentuaInych kontroli przeprowadzonych metoda pełną.

z

2. Podsumowanie wyników badania znajduje się
rewidenta z badania sprawozdania finansowego".

w sporządzonej ,,opinii nieza|eżnego biegtego

3. Niniejszy raport zawiera 18 stron kolejno ponumerowanych
podpisem kIucfowego biegłe8o rewidenta.

Raport z boddnid sprowozdania fnonsoweqo ,o |ok 2015 . Bonk spó|dzielczy w

,ondqiefu
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zaparafowanych skróconym

zwiazek Rewifvinv Banków soółdfie|cfvch im' F- stgfcfvka w Walszawie' 00.561 WaFzawa u|' |\Iokotowska
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4

4. Integralną częśćrapońu stanowią następujące fałączniki :
a) bilans na dzień 31.12.2015 r'
b) zestawienie pofycji pofabi|ansowych na dzień 37'!z'2075 |.
c) rachunek zvskóW i strat za okfes 01.01. - 37.72.2075 |.
d) rachunek przeptwów pieniężnych za 20]'5 r'
e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym za 2015 r,
f) Wprowadzenie do sprawofdania finansowego oraz dodatkowe informacje iobjaśnienia.
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Nazwa banku - Bank Spddzielczy w Sandomierzu
Adres siedfiby Banku. ul. słowackiego 37b/ 27.600 sandomierz
Nr kodu bankowego - 94290004

BILANS BANKU
Kasa' oo€racie z Banki€m
1' W Echunku bieżacvm
2. RezeMa obowiazkowa

stan na - Jl-1z-zul5

centralnvm

w o'o0
r,

Stan na

-

zł

Jl-tz-ful4

601.70
601.70

031 230.62
4 031 230.62

185 830 626,83

142 776 244.06
8 634 748,08

163 603 876,08

134141 495.98
88 388 043,15

3 903
3 903

3' Inne Śtodki

t.

Dłużne papiery wańościowe uprawnione do rcdyskontowania
w Banku Centralnym
Na|eżnościod sektora finansoweoo
1' W rachunku bieżacvm

NaIeźnościod sektora niefinansoweqo

v
v

.

l.

tx.

x.
xt.

x
x

.

t.

xtv.

xvl.

l' W rachunku bieżacvm
2' T€rminowe
Na|eźnościod sektora budżetoweqo
'l' W rachunku bieżacvm
2. Terminowe
Na|eżnościz tytułu zakupionych papierów wańościowych
z otr.ymanym pEyŻeczeniem odkupu
DłuźneDapierv wartościowe
1' Banków
2' BudŹetu Państwa i budżetÓw teteno\Wch
Udziafu |ub akcie w iednostkach zaIeżnvch
L W inst!,tuciach finansowch
2. W oozostatuch ednostkach
Udziałv |ub akcie w iednostkach wsDóŁa|eżnvch
L W instvtuciach finansowvch
2. W oozostafuch iednostkach
Udziałv |ub akcie w iednostkach stowaŻvszonvch
1. W inst!,tuciach finansowvch
2' W Dozostałvch iednostkach
Udziałv |ub akcie w innvch iednostkach
L W instyluciach finansowch
2. W oozostahch iednostkach
Pozostałe DaDierv wańościowe i inne aktvwa finan€owe
wańości niemateriaIne i orawne.
w tvm:.wańośćfirmv

Rzeczowo aktvwa trwale

22226 750.75

99 925 002,53
3 817 045.26
96 107 957 ,27
13 489 651,11

t3 489 661.11

30 905 711,10

z 506171.29

502 907,77

1

499 500.50

1

006 670 79

502 907,77

250,00
250.00

250.00
250,00

2 549 677,OO
2 549 677 ,OO

2 120 677,O0

29 944.20

63 621,16

7 420 321,97

970 213,01

1 PŻ eięte aktwa . do zbvcia
2. Pozostale

Rozliczenia miedzvokresowe
1'Aktwa f lvtułu odrocfoneoo podatku dochodoweqo

2' Pozostałe rcz|iczenia miedzvokresowe

AKTYWA RAZEM

lL

'r

274 423 604,06

ł,!,,)"\

tu;,;;,";,\)
Tel. (!s)-833-20-20
Data - r4-01'2016 r.

.\ł'

Dtta.14.0l.2016r.

223 404,34
814 510.86

317 671743,64

r!

l\l/i
I\V\

I

,OO

814 510.86
597 004.00
597 004,00

:

r

2 12D 677

970 213.01
646 234,00
646 234.00

Glówny Księgowy:

Z.rmd Banku

4 801 441.32
83 586 601,83
30 905 711,10

h i\

r,

Nazwa banku . Bank spółdfie|czy w sandomierzu
Adres siedziby Banku ' u|. słowackiego 37b/ 27.600 sandomierz
Nr kodu bankowego - 94290004

w 0'00 zł'

Stan na - 31-12-2015 r

Stan na - 31-12-2014

Zobowiazania wobec tsanku Centrellneoo
zobowjazania wobec s€ktora Rnansoweoo
1' W rachunku bieżacvm
2.

Terminowe

1.

Rachunki oszczędnościowe. w tymi

zobowiazania wob€c

l.

sektora ni€f inansoweoo

945 754.67

227 442116.51
158 766 944,06
40 031 830.97
118 735 1 13.09

179 283 826.63

52 587 176.76
126 696 649,87

80 661 928.04
77 020 359,08

a) bieŹace

Terminowe

zobowiąfania z

t]/tułu sprzedanych papierów

63 047 353.14
5 627 819.31

641 568,96
15 074 921,52
14 786 730,24
288 191 28
3

zobowiazania wobec sektora budżetoweoo
l' Bieżace
2.

6A 675 172.45

wańościowych

10 az3 221,26
10 503 830,23

319 391,03

z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów

v

nne zobowiazania f wtuIu instrumentów finansowych
Fundusze speciaIne i inne zobowiązania
Kosztv iprzvchodv loz|iczane w czasie oraz zastrz€żone

t.

tx.

1' Rozlicz'miedzvokresowe kosztów
2' Uiemna war|ość firmv
3' Pozostałe orzvchodv o|zvszłVch okresów oraz zastrzeżone

x.

x
x t.
.

xvt.

L RezeMa z Mulu odroczoneqo podatku dochodoweqo
2. Pozoslale rereMv
Zobowiarania oodporzadkowane

KaDitał {f unduszl oodstawowv
Na|eżne wpław na kapitał pod9tawowv (wie|kośćuiemna)
Akcie własne {wie|kość uiemna)
Kaoital (f undusrI zaoasowv
Kaoitał (fundusz) z aktua|izacii wvceńv
Pozostał€ kapitaĘ {fundusze) rez€rwowe
1' Fundusz ooÓ|neoo rvzvka bankoweoo
2' Pofoslałe

xv

.

xv

l. zvsk {strata| z |at ubieołvch

xtx. Zvsk (strata) netto

1 737 039,11

853 460,94

638 746,55

853 460.94

638 746,55

I 808 218,67
64 101,00
1 744 117,67

| 389 528,82

399 800.00

403 000,00

35 778 372.06

32 729 031,60

94 824.00
1 294

11t 097.09

'160

1 496 053,77
317 671 743,64
20,43

wsDolczvn nrK wvDtacal noscl
Główny Księgowy

2 204 054.92

21,OO

@Zł!-EŃ.i4

T€|.

ht

(15)-833.20.20

Data - lfl-01-2016 r.

Data - l4-0l.20!ó r.

437,55

3 100 482.66
274 423 604.06

I

t-.-

704.82

-.'

r.

Nazwa banku . Bank spółdŹielczy w sandomierzu
Adres siedziby Banku. u|. słowackiego 37b/27'500 sandomierz
Nr kodu bankowego - 94290004

POZYCJE POZABILANSOWE
W

Treśó
aobowtazanta warunKowe udztelone
'1.

Zobowiazania udzielone:

Stan na - 31-12-2015 r
I

otizvmane

2. Zobowiazania otr2vmanei

0,00 zł'

Stan na -31'12-2014 r.

9125 810,83
9125 810.83

10714598.72

2621278.46

3179230,27

6 504 532.37

10 714 594.72
7 535 368.45

67 705 418,31

62 347 07 1 ,20

zobowiązania związane z reaIizacją operacji
kupna

Il,

/

spŻedaży

Pozostałe
Glówny lśięgowy:

Zarrad Banku

:

11 ,,
f{(,{. . '.r . .1..

Tel. (15) - 833-20-20

Data. l4.0l.20ló r.
Dłta . l4.0l.20l6 r.

Nazwa banku . Bank spółdzie|czyw sandomierzu
Adres siedziby Banku. u|. słowacki€go 37b/ 27400 sandomieŻ
Nr kodLr bankowego ' 94290004

RA.HUNEK zysKow I srRAT

wyszczeqólni€nie
rzvcnodv z Nlułu ooseteK
1. Od sektora

w 0,00

pozvcii rachunku

za 2015 |
8 731 421,56
2 394 485,73
5 573 164,21
763 771.62

finansoweoo

2. Od sektora niefnansoweoo

3' od sektora budŹeloweoo
4' z oaoielów war|ościowvch o stale|kwocie dochodu

1

'L Od sektora finansoweoo
2. Od sektora nieinansoweqo
3' od sektota budżeloweoo
Wvnlkz tvtulu odsetek (l-ll)

t.

187,92
1

3 062

836,95

1 190.72

892,43

923.37
722,A6
055,85
682,98
619.98
2 435 063,00

78 545.83
28 742,11

24 403.66
24 403.66

426 527,OO

555.60
6 764 t51,04
2 707 821,04
'140

Przvchodv z tvtułu Drowizii
Kosrtv prowizii
Wvnik z tvtułu orowizii {|V.V|
PŻychody z udziałów Iub akcji' pozostałych papierów
wańościowych i innych instrumentów finansowych
o zmiennej kwocie dochodu
1. Od iednostek

967 270,52

zl

za 2014 r.
10 633 892,80
3 084 170.90
5 969 126 47
1 580 595,43

217 928.61
2 489

2 857
203
7 571
2 684
24S

zaleinvch

2. od iednos|ek współzaIeźnvch
3. od iednostek stowaęVszonvch

v

4. Od oozostafuch iednostek
t.

Wvnik ooeracii fi nansowvch
1 PaDiemni waltościowvmi i innVmi inslrumentami linans'
'

49 803,72
444.22
037,52
287,58
894.87
645.37

Wvnik z pozvciiwvmianv
Wvnik na działa|nościbankowei

tx.

x.

xt.

x
x t.
.

Pozostałe DŻvchodv operacvine
Pozostałe kosztv operacvine
Kosztv działania banku

53
9 385
34
95
7 21A

2. lJbezpieczenia j inne świadczenia
3. lnne

748 568,28

776?78,O9

2 344 437.21

2 o2a 743.12

436 7t9,33

42t 930,78

2 085 202,93
2 085 202.93

1 196 217.24
1 196 217 .24

2 261 296,17
2 261 296,17

737 319,45
737 319,45

4121240.48

xtv. Amortyzacja środków trwa|ych oraz wańości niemaleria|nych
odpisv na rezerwv

i

i

aktua|izacia waności

' odDisv na rezerwv ce|owe i na ooó|ne rvzvko bankowe

2' AktuaIizacia wartoścI ak|WoW ljnansow}ch

Rozwiązanie referw i aktua|izacia wańośGi
1' Rozwiązanie rezeM ce|owych irezeM na ogó|ne

XVII.

xv

2. AktuaIizacia wartości aktwów finansowvch
Różnica wańości rezerw i aktua|izacii (xv.Xv|)

-

Wvnik działaInościooeracvineI
xtx. Wvnik oDeracii nadzwvczainvch
1. Zvski nadzwvczaine
2 Slratv nadzwczaine
xx. Zvsk lstrata) brutto
xxt. Podatek dochodowv
t,

176 093,24

l

lzwiekszenie stratv)
Zysk (skata) netto

3 978

528.66

1

8M 157,77

3 978

528,66

348 094,00

878 046.00

496 063,77

3100 482.66

tiJt\

,

.{"
Tel. (ls) - 833-20-20
Data - l4-0l-20ló I.

.[tl
D.t!. l4.0l-20ló

r.

458 897,79

157,77

Li
Ztrrad Bankn

504 128.58
6 880 474.09
4 074 952.8A

8U

1

Glówny Kięgowy:

2150 494,88

1

xxll Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku

xx

62 942,51

t0 093 465.02

,")ł

Nafwa banku . Bank spółdzie|czy w sandomier2u
Adres siedziby Banku . u|. słowackiego 37b/ 27.600 sandomlerz
Nr kodu ba nkow€go . 94290004

RAcHuNEK PRzEPŁYWoW PIEN|ĘzNYcH
(

netoda aośrednia )

w a'00 zł'

Przepłvwv środków pienieżnvch

Zvsk {strata) netto
.

2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

'11.
'12.

13.

15.
16.
17.
18.
t.

B

2.
3.

f działaInościooeracvinei

Zvski (siratv) z tńułu różnic kursowvch
Odselki i udziafu wzvskach (dwidendv)
zysk (s|ta|a) z działaInościinwes|vcvinei
Zmiana stanu rezerw
Zrniana stanu dłuznvch oaoierów wartośc|owch
zmiana stanu na|eżności od sektora finansoweoo
zmiana stanu na|eżności od sektora niefinansoweoo
i sekiora budŹetoweoo
zmiana stanu na|eżnościz tytułu zakupionych papietów
wańościowvch z ol|zvmanvm o.zvrzeczeniem odktlou
Zmiana stanu udziałów |ub akcji' pozostavch papieów
Wańościowych i innych aktywów
finansowvch (handlowvch)
Zmiana stanu zobowiazań wobec sekton finansow€qo
Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego
i seklora budżetoweoo
Zmiana stanu zobowiqzań z llułu sprzedanych papierów
Wartościowvch z udzieIonvm orzvrzeczeniem odkuou
Zmiana stanu zobowiazań z lvtułu DaDietów wańościowvch
Zmiana slanu funduszv specialnvch I Innvch zobowazan
Zmiana stanu roz|iczeń mjedzvokresowvch
zmiana stanu przychodóW przyszłych okrcsów

PŻepływy pienjęźne netto z działa|nościoperacvin€i (|tl|)
PrzeDlvwv środków Dienieżnvch z dzialaIności inwestvcvinei

6.

Inne wDłvwv inwestvcvine

5.
6.
I

I 496 063,77
12 500 992.64
436 719.33

421930,78

418 689,85
2 003 263,52

29 46234O.10
5 879 090,61

36 755 338,42

-

156 482,13

722.37

-

3 835 457,70

-

2 037 030,34

2 357 569,36

467 015.81
49 230.00

573 525,12
27 451.4O
176 100,98

155702.15
13 997 055.41

7 615.52
934 160.84

429 000.00

125104,48

214714,39

Zbvcie udzialów |Ub akci w iednostkach za|eżnvch
zbvcie udziałów |ub akci w iednostkach wsoó|zaIeżnvch
Zbvcie udzialow lub akci w iednostkach stoważVszonvch
Zbycie udziałów |ub akcjiw innych jednoslkach pozostałych
'
papierów Wartościowych i innych akl}M/óW linanŚowych
Zbycie wańości niemateria|nych iprawnych oraz Żeczowych

2.
3.

ża zo14 |
934 160.84
3 100 482.66
2166 321,82

13 997 056.41

Korektv raz€rn:

5.

.

za zo15 r,

Wydatki
Nabvcie
Nabycie
Nabycie
Nabycie

udziałów ub akciiw iednostkach za|eżnvch
udzialów ub akcji w jednostkach współzaIeżnych
udziałów Ub akcji w jednos|kach s|owaęyszonych
udziałów |ub akcjiw innych jednos|kach
pozosta{ych papierów Wańościowych i innych aki},u/óW

429 000,00

429 000,00

nnansowvch {lokacvinvch)
Nabycie war|ości niemateria|nych i prawnych oraz
rzeczowvch aklvwów tn/vałvch
ln ne wvdatki inwestvcvine

PrŹepływy pieniężne netto z dzia|a|ności inwestycyjnej (|.|l)

\\'

-

125104.4A

100 000,00

225104,48
429 000.00

125104,48

NaŹwa banku . Bank spółdzie|cŹy w sandomie.zu
Adres siedziby Banku . u|. słowackiego 37b/ 27.600 sandomierz
Nr kodu bankowego - 94290004

c.
L
I

2.
3.

5.
6.

Pnepłvwv środków pieniężnych z działalnościfinansow€

banki inslvtucii finansowch
Emisja dłufnych papierów wańościowych d|a innych
inslvtucii finansowvch
zwiekszenie stanu zobowiazań oodporzadkowanvch
WptvwY n€||o z emisii akcii i doplat do kapilalu
Inne Wołlwv finansowe

103 582.56

3 200,00
100 482,66

37 200 00
102 569,16

PrzeDłvwv Dienjeżne netto z działa|nościfinansowei (|.l|)
PrzepłWW pienieżne netto, razem (A'|||!B.|||!c.||D
Bi|ansowa zmiana stanu środków pienieżnvch. w lvm :
.zmiana slanu środków pieniężnych z $.|ułu różnic

103 682,66
13 464 373,75
13 464 373.75

138 909,16
920 356,16
920 356.t6

srodki Djenieźne na ooczatek okresu
srodkipienieżne na koniec okresu (Fio). w wm:

12 665 978.70
26 130 352,45

11745 622,54
r2 665 978,70

L

Nabvcie akciiwłasnvch

3.

5.

6.
7.

10.
t.

D.

E.

F,

za 2014 r.
t38 909,16
860,00

800,00
60.00
139 769,16

8.

2.

za 2015 |
103 642.65

zaciaqniecie dluqoterminowch kred\4ów od Innvch banków
Zac]ągnięcie długolerminowych pożyczek od innych niż

Wvdatki
spłatv dluqo|erminowch kledńów na rzecz innych bankÓw
spłaty długoterminowych pożyczek na eecz innych niż banki
instńucii finansowch
Wykup dłużnych papieróW wańościowych od innych
insMucii finansowch
Z tvtułu innvch zobowiazań finansowch
Platnościzobowiazań z |vtułu umów |€asinqJ finansowego
zmnIeiszenie s|anu zobowiazań DodDoŻadkowanvch
Dwidendv i |nne Wołatv na rzecz \'|'łaścicie|i
|nne, niż wypłaty na zecz właścicie|.,wydatk.z lytułu

1

str. 2.

Inne

wdalkifinansowe

.o ooraniczonei moż|iwości dvsDonowania

G|ówny Księgowy

:

Zlrnd B.nku

ttt

/

:

ł1l,l /

,llL!

l:-

Te1. (15) - 833-20-20

D.ta - l4-01-2016 r.

Dłlł- l4-0l-20tó r'

0,Ą.

Nazwa banku

"

Bank spółdfielczy w sandomieŻu

Adres siedziby Banku. u|' słowackiego 37b/ 27.600 sandomierz
Nr kodu bankowego - 94290004

zEsTAW|ENlE ZM|AN w KAP|TALE wŁAsNY|v
Kaoitał własnv na ooczatek okresu ( Bo )

La.

.korektv błedóW Dodstawowvch
Kapitałwłasny na początek okresu ( Bo )' po korektach
'|. Kapitał (fundusz)

za2015|..

W 0,00 zł'
za 2014 r.

36 392 951.81

33 431 378,31

36 392 951,81

33 431 378,31

403 000,00

439 400,00

200,00

36 400,00

podslawowv na poczalek okres!

l.l.Zmianv I'aDilalu (funduszu) oodslawoweoo
a)

3

zwiekszenia (z tvtułu )

800.00
600.00
200,00

. wołat nowch członkóW

3 200,00

37 200 00

200.00

37 000 00

399 800,00

403 000.00

32 729 031,60

29 200 558.43
3 528 473,17
3 528 473,17

b) zmnieiszenia (z |ńułu )
-

wvoowiedfenie udziałów Drzez członków
3

rczvqnacia z czlonkostwa
1.2'Kapitał (fundusz) podslawolvy na koniec okresu
2. Na|eżne wpłaty na poczel kapitału podstawowego
na ooczateK okresu
2'1'Zmiana na|eżnvch Wołat na ooczet kaoilału podstawoweqo
a) zwiększenie (z tytułu )
. zadeklarowanie udziałów orzez członków banku
. DodwŹszenie iednostki udziałowei zoodnie ze stalutem

200,00

-

b)

zmnieiszenie

{z

lvtułu )

zadek|arowanvch udziałów
- doolatv do udzialów
- wDłata

2'2'Na|eżne wp|aty na poczet kapitałU podstawowego
3' Akcie Własne na ooczatek okresu
a) zwiekszenie
b) zmnieiszenie
3'1' Akcie własne na koniec okresu

4' KaDitał (fundusz) faoasowv na Doczalek okres

4'1'zmianv kaoitału (funduszu) zaoasoweqo
a) zwjększenia (z lńułu )
. ożeksieoowania z funduszu ooó|neoo ruzvka
Dodziału zvsku (ustawowo)
podzialu zysku (ponad wymaganą uslawowo
minjmaIna wartość)
. |ikwidacii śtodków tfuałvch z fund a|tua|izacii
b)

049 340,46
3 049 340.46
3

3 000 000 00

49 340 46

2 250

1

000.00

60,00
278 Ą13'17

zmnieiszenia (z Mułu )

zaoasow na koniec okresu
5. Kaoitał (fundusz) z aktua|izacii Wcenv na Doczatek okresu
5 I Tmianv kaoilalu {fundLrszu) z aktualizacii wcenv
4 2.KaDital(fundusz)

a)

zwiekszenie (z tvtułu )

b)

zmnieiszenie (z lvtułu )
. zIikwidowania śr'ttwafuch obietvch aktuaIizacia

5'2 Kap||ał (fundusz) z ak|ua|izacii wYc€nv

\-\

na koniec okresu

35 778 372,06

32 729 031,60

160 437,55

160 437,55

49 340.46

49 340.46
49 340,46
111 097,09

160 437,55

Nazwa banku . Bank spółdzie|czy w sandomieŻu
Adres siedziby Banku . u|. słowackiego 37b/ 27.600 sandomierz
Nr kodu bankowego - 94290004

sk.

2.

w 0,00 zł'

Stan na

-

31-12-2015 r.

Stan na - 31-12-2014 r
1 274 413,17

6. Fundusz ooÓ|neqo rvzvka bankoweqo na ooczatek okresu
6'1 Zmianv funduszu ooó|neoo rwvka bankoweoo
a)

zwiekszeni€

b)

zmnieiszenie (z lńułu )
-

{z

1278413,17

|ńulu )

1278413.17
'1278413,17

orzeksieoowania na fundusz zasobowv

6'2 Fundusz ooó|neoo rvzvka bankoweoo na koniec okresu
7. Pozostałe kaoilafu (fundusze) rezeMowe na Docfatek okresu
7'1 Zm|anv pozoslałych kapitałów (funduszv) rezelwowch
a) zwiekszenie łz lńulu )

b) zmn

eiszenie

(z |vtułu )

z orzeksieoowania iunduszu rezeMoweoo

7.2'Pozostałe kapitałv (fundusze) rezeMowe na koniec okresu
B. zvsk (s|E|a) z lat ubieqłvch na poczatek okresu
8''l'ZVsk z |at ubieqłvch na począ|ek okresu
.korekty błedów podslawowych
8'2.zvsk z |at ubieołVch na Doczalek okresu' oo korektach
8 3.Zmiana zvsku z lal ubieqvch
a) zwiekszenie (f tvtułu )

b)

zmnieiszenie (z tvtułu )
pŻekazania zysku na funduszzasobow

.
.
.
.

3

2 352 565.16
2 352 569.16

482,66

3 100 482,66
3 100 482.66

-

2 352 569,16
2 352 569.16

3 100 482,66
3 000 000.00

2 352 569,16
2 250 000.00

40 442,66
60 000.00

22 569,16

DŻekaŹania zvsku na dvwidende
ożekazanie zvsku na fundusz oqó|n€qo rvzvkt'
przekazanie zysku na fundusz społeczno. ku|tuE|ny
- DZeznaczenre zvsku na zFss
. ożekazanie zvsku na fundusf naolód
I4.Zvsk z lal ubieovch na koniec okresu
8.5.Sirata z lat ubieqfuch na Doczatek okresu
.horektv blędóW podstawowvch
8'6'saata z lal ubieg|ych na początek okresu' po korektach
8.7'Zmiana sfralv z ]alubieqłvch
a) zwiekszenie {z Mulu )
. DŻeniesienia slratv z |at ubieofuch do DokNcia
z przeks.orow ESP
b)

100

3 100 482.66

80 000,00

zmnieiszenie az tvtulu )
ookNcie str.z F.Zasob,

-

8,8.Sirata z lai ubieqfuch na koniecokresu
8'g'Zvsk (slraB) z |at ubEqłvch na koniec okresu
1 496
1

t.

bl s{rata netlo
Kapita| własny na koniec okr€su (Bz)
Kapitał własny po uwzg|ędnieniu proponowanego podziału
rysku ( pokrycia straty )
G|ówny Księgowy

36 392 951,81
36 392 951,81

l.l

,r), ,
I

Tel. (15) - 833-20-20
r.

Data. l4.0l.f0ló I.

482.66

745 332,92
785 332,92

\--r-:-,-/

D't!.l4{l-20ló

100

3 100 482.66

:

zaŹad Banku

3

063,77

496 063,77

/

i'.lł/ i

.

