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Głównym c$rem Zaruądu Banku w 2016 r. było jak najaktyr;vniejsze wykorzystanie posiadanych mozliwości

i warunków do dalszego umocnięnia siły ekonomicznej banku oraz poprary warunków obsługi klientów i pracy zalogi.

Bank Społdz i{1czy w Sandomierzu - jest jednostką posiadającą 5 niesamodzielnie finansujących' się oddziałów tj.

w : Samborcu, Wilczycach, Zawichoście, Dwikozach, Annopolu, 2 filię w Klęczanowie i Sandomierzu oraz 4 SPK
w Sandomierzu

Swoim działanięm obejmuje teren powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego, stalowowolskiego'

tarnobrzeskiego, kraŚnickiego

W okręsię sprawozdawczym Bankiem kierował Zarząd w składzie :

Pręzęs Zarządu - Kalinowska Maria

V.ce Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Rządca Tęręsa

Walas Edward

Zatrudrtiettięnadzięn 3I'12,2016 r. w1niosło 77 osób.

Bankzrzeszony jest w Społdzielczej Grupie Bankowej - Bank S.A' w Poznaniu .

W zakresie działa|noŚci bankowej Bank nasz vykonuje wszystkie czynnoŚci przewidziane prawęm bankow;'rn,

świadcząc pełen zakres usług finansowych osobom prawlyrn i fizycztym.

I. WYNIKI FINANSOWE BANKU

w

Wyszczególnienie
Stan ni dzięn: Zmiana

31-12-2015 3r.r2.2016 w zł'. woń

Kasa ,operację z Bankięm Centraln;'tn
Nalezności od sektora |tnansowego

Nalezności od sęktora niefinansowego
Należności od sęktora budzetowego
Dluzne papiery wartościowe
Udziały lub akcje
WartoŚci niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
lnne aktywa
Rozliczenia miedzvokręsowe

3 903 601,70
185 830 626,83
99 925 002,53
13 489 661,11

2 506l',tr,29
2 549 927,00

29 984,20
'7 820 32r,97

970 213,01
646 234.00

3 635 476,66
210 356 334,50
t}r 4'73 039,r2
13 352 198,77
16 003 130,28
2 549 927,00

87 94r,04
'7 947 100,16

923 693,2',r

628 898.00

-f68 r25,04
24 525 70',7,67

I 548 036,59
-r31 462,34

t3 496 958,99
0,00

5',7 956,84
126 778,t9
.Ą6 51q 14

-17 336.00

93,|3oń
II3,20oń
101,55oń

9898%
638'55oń
100,00%
293,29%
t}t,62yo
95,21%
9732%

RAZEM AKTYWA 317 671743.64 356 957 738.80 39 285 995.1ó 112.37.J

Suma bilansowa (nętto) na konięc okresu w)miosła .

i w porównaniu do początku roku - w kwocię

uległa wzrostowi o

osiągając dynamikę

PASYWA

3s6 95',7 '.739

317 671 744
39 285 995

1t2,37%

Stan na dzięń:
Wyszczególnienie

31.12.20163r-t2-20r5
Zobowtązania wobec sęktora finansowego
Zobowiązat.ia wobec sęktora niefinansowego
Zobowiązania wobec sęktora budzetowego

Funduszę specjalne i innę zobowtązanta
Koszty i przychody roz|iczanę w czasie

Ręzęrwy
Zob ow iązania p odp orządkowan e

Kapitał podstawowy - nętto

0,00
f59 945 754,67

15o.14 0)1 {?

f 204 054,92
853 460,94

1 808 218,67
0,00

399 800,00

0,00
29r t'7',7 599,33
20 655 501,20
3 234 9',79,36

| 06t 339,47
16612't9,55

0,00
399 600,00

Zmiana

0,00
3t 23r 844,66
5 580 579,68
I 030 924,44

207 878,53
-146 939,12

0,

w%o

X
II2,0|oń
t37,02yo
I46,7,7oń

124,36yo

91,8',|y:o

X
99,95oń-200,00



RAZEM PASYWA

Kapitał zapasowy
Kapitał / Fundusz z aktualizacji wyceny
Fundusz ogólnego rpyka
Pozostałę kapitały / Fundusze ręzęrwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zvsk netto I 496 063.1',7 1 4',7',7 950.1s

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

WSKAZNIKI

II. DziałalnoŚć Banku Spótdzielczego w Sandomierzu w 2016 r. była rryznaczona przede wszystkim wielkoŚcią
posiadanych pr zez B ank funduszy własnych or az zgr om^dzonych dep ozytów.

Głównyrni źr odłami fi nansowania podstawowej działalności Banku były:

1.1. funduszę własne (netto - wg bilansu - wTaz z w1trikiem finansow}ryn

które na konięc okręsu wposiły -
i w porównaniu do początku roku - w kwocie

ulegly wzrostowi o

osiągając dynamikę
oraz stanowiły w sumie bilansowej

I,2' napowyŻsze fundusze własnę składały się :

1) Fundusz udziałowy (netto)

na koniec okręsu sprawozdawczego osiągnął stan w kwocie:

i w porównaniu do początku roku - w kwocie

ulegl spadkowi o

osiągając dynamikę
stanowił w ogólnej kwocię funduszy
oraz stanowił w sumie bilansowei

35',7',78 3',72,06

111 097,09
0,00
0,00
0,00

37 r',78 392,06
111 097,09

0,00
0,00
0,00

r 400 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00

103,9r%
100,00%

X
X
X

98.79%

39 167 039,90 zł
31 185 332,92 zl
I38I706,98 zŁ

|03,660ń
I0,gjyo

399 600,00 zł'

399 800,00 zł
200,00 z1

9995%
1,02yo

0,1Ioń

Wvszczesólnienię
Stan na dzięń: Dynamika

3L-t2-20r5 3r.12.2016 w%o

Wynik ztyf.iu odsetek
Wynik ztytułuprowizji
Przychodów zudziałow lub akcji
Wynik na operacjach finansowych
Wynik zpozycjiwymiany
Pozostale przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty działania Banku
* wlnagrodzenia
* tarzuĘ na w1nagrodzenia
* pozostałe

Amorgzacja
Róznica wartości fęzefw i aktua|izacji
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zvsk netto

6 764 151,04
2 489 892,43

0,00
78 545,83
53 448,2f
34 287,58
96 894,8',7

'7 218 646,37
41)1 )40 9,R

148 568,28
2 348 831,21

436 719,33
t'76 093,24

r 844 r5',7,',7',7

348 094,00
| 496 063.77

6 844 -t94,r0

2 584 267,44
0,00

1s) 60\ 44

10 848,03
306 554,68
r54 216,94

6 264 207,34
3 563171,33

't48 096,0',7
1 05t l1q q4

424 545,09
-953 399,57

2102 698,75
604 358,00

r 471 950.',75

101,19oń

r03,'79%
X

r94,29yo
20,30oń

894,0,7oń

159,160
86,',78yo

86,4',7'yo

99,94yo
83,rzyo
9,7,2|oń

-541 4)o/^

114,02%
|73,620ń
98;79%

Przychody ogółem
Kosztv osółem

13 871 319,84
12 027 162.07

t2 777 844,32
10 675 745.57

92'|2oń
88.760ń

tJdział' wr.rriku z tytułu odsetek w wyniku działalnoŚci bankowęj 72.07% 7r.36%
lJdział'wvniku z tvtułu prowizii w wyniku działalności bankowęi 26.s3% 26.94%

Wskaźnik ręntownoŚci nętto 12.44% 13.84%



Na dzień 31-12-20|5 r. Bank zrzęszał l684 członków, w t}Tn z pełnymi udziałamt

Na dzięń 3I-12-2016 r. Bank zrzęszał 1683 członków' w tym z pelnymi udziałami

stan osobowywzakresiępełnych udziałów u1egł spadkowi o

2) Fundusz zapasowy (zasobowy)

na koniec okręsu sprawozdawczego osiągnął Stan w kwocię;

i w porównaniu do początku roku - w kwocie

uległ wzrostowi o

osiągając dynamikę
stanowił w ogólnej kwocie funduszy
oraz stanowił w sumie bilansowęi

3) Fundusz z aktualizacji wyceny
na konięc okresu sprawozdawczego osiągnął stan w kwocie:

i w porównaniu do początku roku - w kwocie

nie u1egł zmianię.

4) Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
na koniec okręsu sprawozdawczego osiągnął Stan w kwocię:

i w porównaniu do początku roku - w kwocie
uległ spadkowi o

5) wynik finansowy - netto
na koniec okręsu sprawozdawczego osiągnął stan w kwocię:

i w porównaniu do początku roku - w kwocie
uległ spadkowi o

osiągając dynamikę
oraz stanowił w sumie bilansowei

1'3.Fundusze własne (netto - bez wyniku finansowego)

na konięc okresu sprawozdawczego osiągnęły kwotę

i w porównaniu do początku roku - w kwocię

uległy wzrostowi o

osiągając dynamikę
oraz stanowiły w sumie bilansowej

1) Na zmianę stanu funduszy własnych w kwocie

mialy wplyw:
a) podzial nadwyzki bilansowej z roku poprzedniego

b) wpłaty, dopłaty otaz innę wpływy na fundusze

c) wypłaty oraz intę zmntejszenia funduszy

2) WypracowanąnadwyŻkę bilansową z20|5 r. w kwocię

Zębranie Przędstawicieli w dniu 19.05'2016 r'
postanowiło pr zeznaczyć r'a,.

- fundusz zasobowv

- fundusz społeczno - Samorządowy
- fundusz socjalny i mięszkaniowy

l.4. Funduszę własnę
na koniec okresu sprawozdawczego tj,31 grudnia 2016 r. osiągneły kwotę

i w porównaniu do początku roku - w kwocie

uległy wzrostowi o

osiągając dynamikę

l684 osób
1683 osób
-1 osób

3,7 I,78 392,06 zŁ

35',7',78 372,06 zl
1 400 020,00 zł

r03,9r%
94,gzyo
l0,42yo

l|| 091,09 zł
III 09,7,09 zł

-zł

- zł'

-zl
- zł'

| 4',7',7 950,75 zl
I 496 063,7,7 zł

|8 |I3,02 zł
gg,lgo/o

0,4|oń

37 689 089,15 zł
36 289 269,|5 zł'

I399 820,00 zł'

r03,960
10,56%

| 399 820,00 zł

1 400 000,00 zł
420,00 zł
600,00 zł'

I 496 063,77 zl

1 400 000,00 zł

46 063,',77 zl
50 000,00 zł

37 601 l48,ll zl
36 259 284,95 zł'

| 341 863,16 zl
103,'70yo



Na zmianę stanu funduszy miały wpływ:

a) p o dzial nadqzki bi I an sowej z r olot p opr zedn i e go

b) wpłaty, dopłaty oraz ir'ltę lvpłyv\ry na fundusze

c) w1.płaty orazinnę zmniejszenia funduszy
d) zwiększenię stanu wartości niematęrialnych i prawnych (netto)

Fundusze własnę (netto) . wg art. |2,7 PrawaBankowego wynosiły wg Stanu na koniec 31 .12.2016 r .

przykursie Evro z dnia3l.12.2016 r. 4,424

w),Tnagany próg kapitałów własnych powinien w},trosić minimum
Nadwlzka

Uzyskany wynik finansowy - nętto za20|6 rok w wysokości

w prze|iczeniu na Euro (wg kursu jak dla progu kapitałowego)

2.1 funduszę obce (zobowiązania - bez odsetek),

które na konięc okręsu wynosiły -

i w porównaniu do początku roku - w kwocie

uległy wzrostowi o

osi4gając dynamikę
oraz stanowiły w sumie bilansowej

2.2, napowyŻsze fundusze obce (zobowiązaria) składały się :

I) zobowtązania wobęc sektora niefinansowego i inst1tucji samorządowych

które na koniec okręsu wynosiły -
i w porównaniu do początku roku - w kwoctę

uległy wzrostowi o

osiągając dynamikę
oraz stanowiły w sumie bilansowej

|.a) zobowiązania wobęc sektora niefinansowęgo (bieżące)

które na koniec okręsu wynosiły.
i w porównaniu do początku roku - w kwocie

uległy wzrostowi o

osiągając dynamikę
oraz stanowiły w sumie bilansowej

1 .b) zobowiązania wobęc sęktora nięfinansowego (terminowe)

które na konięc okręsu wynosiły -
i w porównaniu do początku roku - w kwocię

uległy wzrostowi o

osiągając dynamikę
oraz stanowiły w sumie bilansowej

1.c) zobowiązania wobec instytucji Samorządowych

którę na konięc okresu wyrosiły.
i w porównaniu do początku roku - w kwocie

uległy wzrostowi o

osiągając dynamikę
oraz stanowiły w sumie bilansowej

III. Gtównymi źródlami pozyskania dochodów z podstawowej działalnoŚci Banku były:

L . 1 . D ziałaltoŚć kred1towa'

oferta kredytowa naszego banku jest adręsowana do róznych segmentów klientów i obejmuje krędl'ty obrotowe,

inwestycy1.ne, kredyy w rachunku bieżącym..

1) Stan kredyów (wg bilansu - netto) na konięc okręsu wynosił -

€
€
€

400 000,00 zł
420,00 zŁ

600,00 zł
87 94I,04 zł

8 499 355,36
1 000 000,00
7 499 355,36

356 957 738,81 zl
80 686 649,82

30,7 62I,788'15 zł'

271762 461,91 zl
35 859 326,18 zl

II3,20yo
g6,rg,yo

30,7 621,788,15 zł'

21I162 46|,9] zł'

35 859 326,18 zl
113,200
86,180ń

148 857 44],24 zł'

129 607 552,70 zl
19 249 894,54 zł

I14,85oń
4I,70oń

|42 320 |52,09 zł'

130 338 20t,9',7 zl
1 1 981 950,If zł'

|09'I9oń
39,810

20 655 50|,20 zł.

15 07 4 921 ,52 zl
5 580 579,68 zł

13,7,02oń

5,,79oń

I14 825 237,89 zł



i w porównaniu do początku roku - w kwocie
uległ wzrostowi o

osiągając dynamikę
oraz stanowił w sumię bilansowej

2) Stan kredytów (brutto) na koniec okresu wynosił -

i w porównaniu do początku roku - w kwocie

uległ spadkowi o

osiągając dynamikę

3) obligo kredytowe ( brutto . bez odsetek) na konięc okresu wyniosło -

i w porównaniu do początku roku - w kwocie

uległ spadkowi o

osiągając dynamikę

4) Kredyty w sytuacji nieregularnej (poniŹej standardu, wąĘliwe, stracone) na konięc okresu

sprawozdawczęgo . wynosiły
i w porównaniu do początku roku - w kwocie

uległy wzrostowi o

osiągając dynamikę

Wskaznik kred1tów nieprawidłowych na konięc okręsu sprawozdawczego wynosił

przy cz]l/rr-na początek roku wskaźnik kredytów nieprawidłowych stanowił

1.2. Dział'a|toŚć lokacfina, w której :

1) Wolne Środki finansowe pozyskan ę przęz Bank, które nie zostały zaatgaiowatę w działalność kredyową -

przy zachowaniu odpowiednich procedur wewnętrznych w zakręsie udzięlania kredytów - ulokowano;

1 'a) na lokatach bankowych, które na konięc okresu

wynosiły (bez odseteĘ
i w porównaniu do początku roku - w kwocię

uległy wzrostowi o

osiągając dynamikę
oraz stanowiły w sumie bilansowej

1.3' ogołem aktylva dochodowe (działalnoŚć lokac1jna + obligo kredyowe brutto - bez odsętęD

na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły
i w porównaniu do początku roku - w kwocte

uległy wzrostowi o

osiągając dynamikę

IV. Przychody i koszty (ogółem) - rrrynik finansowy:

1) Przychody - na koniec okresu sprawozdawczego - vzyskano w wysokoŚci

którę w stosunku do uzyskanych przychodów za20|5 r. - w kwocię.

osiągnęły dynamikę

2) Koszty - na koniec okresu sprawozdawczego - poniesiono w wysokości

które w Stosunku do poniesionych kosztów za2015 r. - w kwocię

osiągnęły dynamikę

3) Wr.rrik finansowy - zysk brutto - osiągnięto w wysokości

który w Stosunku do osiągniętego zysku brvtto za 2015 r. - w kwocię

osiągnął dynamikę

Wynik finansowy - zysk brutto - osiągnięty zaf0l6 r. - został.'

a) zmniejszony podatkiem dochodowyn - w wysokości

który w stosunku do 2015 r. - w kwocie

osiągnął dynamikę

113 414 663,64 zl
I 4I0 5,74,25 zł

t}t,24%o
32,1',7%

118 379 ',781,94 zl
119 100 930,64 zŁ

'121 148,70 zl
99,39%

|I7 2I4 505,69 zŁ

||8 219 832,46 zł'

I 065 326,,7,7 zł'

99,I0oń

3 465 368,9,] zł.

848 402,20 zł'

2 6t6 966,',77 zl
408,46%

2,960ń

0,'72%

I85 024 023,23 zł
102 639 404,30 zł'

82 384 618,93 zł
180,21%

51,g3yo

302 238 528,92 zł
220 919 236,'76 zl.

8l 319 292,16 zl
136,8r%

t2'/'77 844,32 zl
13 871 319,84 zł

92,|2oń

l0 675 |45,57 zł'

12 027 |62,0,7 zł,

99,16%0

2 102 698,',75 zl
I 844 I5,7,,7./ zł'

I14,020

594 595,00 zl
418 584,00 zł

|42,05oń



b) zwiększony o róznicę pomiędzy - stanem ręzęrw na podatek odroczony z

początku okręsu sprawozdawc zęgo - a r óŻtticą z konca okresu

,p.uwo"da-czego pomiędzy ręzęrwąna podatek od kosztów do zapłacenia a

przychodów do otrz1rnania - w kwocie

V. Współczynnik wypłacalnoŚci

Wysokość tego wspołczynnika przy jego szczegołowej atalizie świadczy o efektyr,vnynr rłykorzystaniu posiadanych

środków finansowych w stosunku do możliwoŚci, ponieważ wspołczyrnik wypłacalności okreŚla w1rażoną w

procentach relację funduszy własnych netto banku do aktywów bilansowych i pozabilansowych wycenionych

według wagryzyka'

na konięc okresu wynosił
poprzedni okres

Bank w obu przypadkach spełnił wymagany poziom.

VL Zarządzanie ryzykami

w 2016 roku s1,tuacja w obszarzęadekwatności kapitałowej Banku była stabilna. Bank spełniał wymogi ustawowe

okreŚlonę przepisami prawa. Funduszę własne zabezpieczaly ryzyko wyrikające z prowadzortej działalnoŚci, ich

struktura była prawidłowa.

Wspołczynnik wypłacalnoŚci zapewniał bezpieczeństwo depozytów, jednakże nie stanowił istotnei podstawy dla

wzrostu aktywnoŚci Banku. Poziom ryzykakredyowego obciązającego aktyva Banku był niski.

Portfel kredytowy charakter)zował się dobrąjakością. Należności zagroŻone zarówno w relacji do portfela

kred1towego jak i aktyr,vów ogołem kształtowały się korzystnie. Wartość aktywów przychodowych pracujących w

relacji do aktywów ogolem kształtowała się na wysokim poziomie'

D1r,versyfikacja aktywów z punktu widzęnia rYykabyła doŚć korzystna lecz zmniejszyła się ich rentownoŚć'

Bank w 2016 r, dążył do utrzymaniaoptymalnej dochodowo i jednocześnie spełniającej normy płynnoŚci struktury

bilansu zarówno poptzęz dziiłaniapo stronie pasy'lvów, jak i aktyr;vów realizując wewnętrznie przy1ęte przepisy

spełniające wszelkie wymogi w zakręsie norm i limitów.

VII. Kierunki dzialania

ot<reŚlając kięrunki działaniana rok bieŻący, Zarządbierze pod uwagę; przedstawione wyżej uwarunkowania

i wyniki, zaŁoŻeuapo1ityki pienięznej usta1one przez NBP, wynogi ',Prawa bankowego'' oraz załoięnia Strategii

rozwoju BS w Sandomięrzu t'planu finansowego przyjętego na rok bieŻący,

ZarządBS kontynuować będzie dziaranta zmterzające do zapewnienia realnego rozwoju na poziomie ok. 5o/o

rozmiarów bazy depozytowo - kredyowej, zapewniając wypracowanie optynalnego zysku, który w całoŚci winięn

zasilić fundusze własnę Banku mając na v:wadze dalszy ich wzrost.

Doskonalona będziepraca na wszystkich szczęh|ach zarządzania zmierzająca do..

- pozyskiwania do obsługi nowych klientów, głównie z sęktora małych i Średnich przedsiębiorstw,

- zwiększenia liczby prńa dzonychrachunków osób pr1rvatnych i wzrosfu iloŚci wydawanych kart płafil'czych,

- uczestnictwa w finansowaniu potrzeb rolnictwa oraz jednostek gospodarczych dział.ających w jego otoczeniu.

Utrz)rrr1r,van abędziew dalszym ciągu ,'ostrożnoŚciowa'' polityka kredyowa ibteŻqca windykacja nalęzności

zapewntającasystematyczną poprawę jakości portfela kredyowego dązącądo minimalizacji wielkoŚci kredytów

nieregularnych w obligu kredltowym Banku'

Szczegolnąuwagę poświęcać będziemy odnowie i rozwojowi infrastruktury informatyc znej zarówto w zakręsię

systemu rozliczęń,w tyrn drogą internetową, jak też' w obszarzę automatyzacji czynnoŚci bankowych oraz

monitoringu dzlaŁaitge,'"rują.ych rYykobankowę. Usprawniać będziemy Systemy i metody prowadzące do stałej

poprawy be"pięczęństwa działalności Banku, pracowników oraz obsługi naszych klięntów.

Doskonalić będzie.'rny procedury minimalizują ce poszczególne rodzaje ryzyka'

Będziemy dąŻyĆ dorozwoju poszerzanlaoferty bankow ej poprzez wprowadzanię nowych produktów bankowych

mając na uwadze zaspokojenie potrzeb dotychczasowych i przyszłych k1ientów Banku.

Utrz},rnywane i rozwijane będą korzystne kontakty sieci palcówek naszego Banku z przedstawicielami jednostek

Samorządu terytorialneg o oraz organizacjt spoleczno - gospodarczych działającychw obszarzę funkcjonowania

Banku.
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Bank zamierzanada| wspierać waŻnę dztał'ańa organizacji społecznych i kulturalno-oświatowych w lokalnym

Środowisku.

Sandomierz , dtta23.0L20I'7 r.

Zaruąd Banku:
Prezes Zarządu

V-ce Pręzęs Zarządu
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Kalinowska Maria

Rządca Tęręsa

Walas Edward


