
I N F O RMA C TA D O DA T KO WA S P RAWO Z DANIA F I NAN S OWE G O

BANKU SPOT.DZIELCZEGO W BRANSTU

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU.



I. TYPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

l. Bank Sp6ldzielczy w Bransku z siedzib4 w Brarisku przy ulicy KoSciuszki 2A zosta\ wpisany do Rejestru
Przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru S4dowego S4du Rejonowego w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy pod
numerem KRS 0000027495.

Zgodnie z udzielonymi przez Komisjg Nadzoru Finansowego zenroleniami i Statutem przedmiot dzialania Banku
obej muj e nastgpuj 4ce czynnoSci:

o prryjmowanie wklad6w pienigznych platnych na Z4danie lub z nadejSciem omaczonego terminu oraz prowadzenie
rachunk6w tych wklad6w,

o prowadzenieinnychrachunk6wbankowych,
e udzielanie kredyt6w,
r udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,
. przeprowadzaniebankowych rozliczehpienigznych,
o udzielaniepoiryczekpienigznych,
. operacje czekowe i wekslowe,
. wydawanie kart platniczych oraz wykonywanie operacji przy ich :uiryciu,
. nabywanie i zbywanie wierzytelnoSci pienigZrych,
o przechowywanie przedmiot6w i papier6w wartoSciowych oraz udostgpnianie skrytek sejfowych,
o udzielanie i potwierdzanie porgczef,
o prowadzenie skupu isprzedtff wartoSci dewizowych,
o poSredniczenie w dokonywaniu przekaz6w pienig2nych orazrozliczeri w obrocie dewizowym,
. emitowaniebankowychpapier6wwarto5ciowych.

Bank wykonuje r6wnie2 nastgpuj4ce crynnoSci:
o obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udzialy innej osoby prawnej i jednostki uczes0rictwa w funduszach

inwestycyjnych,
o dokonuje obrotu papierami wartoSciowymi,
. dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dluznikiem, zamiarry wierzytelnoSci na skladniki mai4tku dluarika,
. nabywa izbywanieruchomo5ci,
o Swiadczy uslugi finansowe w zakresie dzialalnoSci akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych, poSrednictwa przy

zawieraniu um6w ubezpieczeniowych, przyjmowaniu i przekaryvvaniu zleceh nabycia lub zbycia jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

o poSredniczy w zawieraniu um6w w zakresie Swiadczenia ustug cerfyfikacyjnych.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od I stycmia do 31 grudnia 2019 roku.

3. W bieZ4cym roku obrotowym w sklad Banku nie wchodzily wewngtrzre jednostki organizacyjne sporz4dzaj1ce

samodzielne sprawozdania finansowe. Bank nie jest wigc zobowi4zany do sporz4dzenia lqcnrego sprawozdania

finansowego.

4. Sprawozdanie finansowe sporz4dzono przy zaloheniu kontynuacji dzialalnoSci gospodarczej przezBa*w daj4cej sig

przewidzie(, przyszloSci. Nie istniej4 okoliczroSci wskazuj4ce nazagro2enie kontynuowania dzialalnoSciprzezBar*.

5. W okresie objgtym sprawozdaniem finansowym nie nast4pilo polqczenie Banku zinnym bankiem.

6. Bank stosuje zasady (politykg) rachunkowo5ci wprowadzone uchwal4 Zarz4du Nr 1412018 z dnia 15.06.2018r, w tym
metody wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz ustalania prrychod6w i koszt6w, zgodne z ustaw4 z dnia29 wrzelnia 1994

roku o rachunkowoSci (tekst jednolity Dz. U. 22019 roku poz. 351 zp6in. zlrn.) oraz zrczporz1dzeniem Ministra
Finans6w z dnia I puldziemka 2010 roku w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci bank6w (tekst jednolity Dz.

U. 22019 roku poz. 957), w tym:

6.1 zasady ujmowania w kapitale wlasnym skutk6w wyceny porycji bilansowych:

W kapitale wlasnym ujmowane s4 skutki wyceny instrument6w finansowych zakwalifikowanych przez Bank jako

dostgpne do sprzeda:Zy - wyceniane wg aktualnej wartoSci godziwej - rynkowej i dotyczy tych papier6w, kt6re s4

notowane na rynku regulowanym,

6.2 nieruchomoSci zaliczane do inwestycji

- wyceniane wedlug ceny rynkowej zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowoSci
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6.3 zasady ustalania wartoSci godziwej aktyw6w finansowych i zobowiqzah finansowych, zpodzialem na

poszczeg6lne rodzaje tych aktyw6w i zobowi4zart:

Poza wymienionlnni aktywami w punkcie 6.1 Bank nie wycenia innych pozycji wg wartoSci godziwej.

6.4 przyjgte zasady rachunkowoS ci zabezpieczef, w tym odnosz4ce sig do prognozowanych transakcji:

Bank nie stosuje rachunkowoSci zabezpieczeh.

6.5 zasady spisywania nalezroSci:

Spisywanie ekspozycji kredytowych nastgpuje w cigilar rezerw celowych, natomiast innych nale2noSci w cigzar

odpis6w aktualizuj4cych ich war1oS6, w przypadku braku rezerwy odpisanie naleznoSci nastgpuje w pozostale koszty

operacyjne.

W okresie, zakt6ry sporz4dzono sprawozdanie finansowe nie dokonano nnianzasad (polityki) rachunkowoSci i metod

wyceny, wywieraj4cych istotny wptyw na sprawozdanie fmansowe.

W stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego nie lvyst4p*y nniany sposobu sporz4dzania sprawozdania

finansowego.

W 2018r. w bilansie, w prezentacji nalezroSci od sektora niefinansowego, zostaly zamienione wiersze dotycz4ce

nale2noSci w rachunku biezacym i terminowe.

W Banku nie wyst4pity korekty sprawozdania finansowego z t5rtulu blgdu.

Po dniu bilansowym nie wyst4pity zrraczqce zdarzenia, kt6re nie zostaly uwzglgdnione w innych czg{ciach

sprawozdania finansowego.

Nie wyst4pity zrlacz1ce zdarzenia dotycz4ce lat ubieglych, kt6re zostaly ujgte w sprawozdaniu finansowym na dzieh

3l grudnia2019r

Wynagrodzenie nale2ne wynikaj4ce z umowy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku:

l2.l wynagtodzenie nale2ne zabadanie sprawozdania finansowego Banku zarok20l9 zgodnie z umow4 wynosi

30.000,00 zlnelto.

12.2. inne uslugi poSwiadczajqce - nie wyst4pily

12.3. uslugi doradztwa podatkowego - nie wyst4pily

12.4 pozostale uslugi - nie wyst4pity

Ewa Charyton

(imig, nazwisko i podpis osoby, kt6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych)

9.

10.

I l.

12.

PREZES Z ADU BS Prezes Zarzqdu

Stanislaw Eacnu rel' Wiceprezes Zarzqdu

Zarz4d Banku Sp6ldzielczego w Brarisku

STANISLAW BACHUREK

EWA MARIA ZAJKOWSKA

ANDRZEJ PORZEZINSKI

U/IEEPR-L.ZES IA,RZAD'J B:

rzeziti sk

Stan na 3l-12-2018 BYI.O POWINNO BYC

Nale2no5ci od sektora niefinansowego 389.035.218.90 389.035.218.90

l. Wrachunkubiezqcym 348.683.643,85 40.351.575.05

2. Terminowe 40.351.575.05 348.683.643.85

WiCEPBE4.EqZARZA

a)aie@ firmowa

fbbprezes Zarzqdu

,:',nCrzei ft
a
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II. DODATKOTryE INFORMACTE I OBJASNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacja o spelnieniu przez Bank wymog6w, o ktr6rych mowa w art. 128 ustawy - Prawo
bankowe:

Bank zastosowal w rachunku oceny adekwatno5ci kapitalowej na dziefi 31 grudnia 2019 r. zasady wynikaj4ce
zar6wno z przepis6w unijnych, jak i obowi1zujqcych nadal w Wm zakresie przepis6w krajowych, przy

uwzglgdnieniu wltycznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Na dzieri 31 grudnia 2019 roku Bank spelnial wsrystkie wymogi w zakresie adekwatno5ci kapitalowej.

Wyszcze96lnienie: WartoS6 na 31.12.2019 r.:

Fundusze wlasne. w tvrn: 68.620.830,44

Kaoital Tier I. w tvm 68.620.830.44
Kapital oodstawowv Tier I 68.620.830.44
Kapital dodatkowy Tier I
Kaoital Tier II

N-4cma kwota ekspozycji na ryzyko, w tym 444.714.450.00

z Mnlu ryrykakredytowego 406.r42.075.00
z Mulu wzvka walutoweso
z Mulu rtzvka oDeracyinego 38.572.375

N,qcmy wsp6lczynnik kapitalowy 15,43

Wsp6lczynnik kapitalu Tier I 15.43

Wsp6lcamnik kaoitalu podstawowego Tier I 15.43

Kapital wewngtrzny

2. Bank prowadzi obstugg rachunk6w w walutach obcych. Dane dotycz4ce walutowej struktury
aktyw6w:

W ksiggach Banku na dzieri 31 grudnia 2019 roku wystgpuj4 aktywa wyraZone w polskich
zlotych orazw walutach obcych, kt6re zostaly przeliczone na polskiezlote po obowi4zujAcym w
w/w dniu Srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP, tj.:

dla USD - 3,7977 A, GBP - 4,9971 zl,

dla EUR - 4,2585 zN, NOK - 0,4320 zl,

Walutowe p ozy cj e aktyw6w
Lp. Pozycia bilansowa USD: EUR: GBP:
l.
2.

Kasa
Lokatv

19. l6 I
943.818,57

41.640
4.650.432.75

7,760
0

Walutowa struktura aktyw6w

Wtvm

Lp.
Pozycja

bilansowa:
WartoSi
IPLNI:

USD
lwPLNI: Struktura:

EUR
lwPLNI: Struktura:

GBP
lwPLNI: Struktura:

l.
2.

Kasa
Lokatv

288.869,17
23.388.207.6s

72.767,73
3.s84.339.78

25,19
15.33

177.323,94
19.803.867.87

0,76
84.67

38.777,50
0

13,42
0

Udzialy poszczeg6lnych walut w sumie ak9w6w

Waluta: Kwota: Kwota w Drzeliczeniu na PLN: Udzialw sumie aktyw6w:
USD 962.979,57 3.6s7 .r07 ,51 0.51

EUR 4.692.072.75 19.981.191.81 2,79
GBP 7.760.00 38.777,50 0.01
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3. Dane o frtfdlach poryskania depozyt6w zawzglgdnieniem podzialu na branZowe i geograficzne

segmenfy rynku.

Bank pozyskiwal deporyty z terenu swojego dzialania.

4. Informacj a z zahesu struktury koncentracji zaangai,owania Banku w poszczeg6lne jednostki'

grupy kapitalowe, segmenty rynku branZowe i geograficzne wrilz z ocen4 ryTyka mri4zanego

z qm zaangaLowaniem.

Struktura koncentracj i zaan ga Low ania na 31.12.20 I 9 r.

Podzial branzowy
Stan na

31.12.2018 r.:
W tym
odsetki:

Wskazr.
sbuktury

wYo

Stan na
31.12.2019 r.

wo/m
odsetki:

Sektor {inansowy 53.002.60 0 0,01 30.212.42 0 0

Przedsigbiorstwa i sp6lki
pafstwowe

Przedsigbiorstwa i sp6&i
prywatne, sp6ldzielnie

21.268.035.42 13.999,99 ?75 36.685.429.77 27.777,67 5,76

Rolnicv indvwidualni 7t.t97.511,67 12,57 75.902.093,31 11,91

Przedsigbiorcy indywidualni 13.320.454,00 21.270,89 )?5 r4.792.790.8r 21.727,59 )7)

Osoby prywatne 425.033.930.r0 t.782.66t,47 74,71 443.683.896.03 1.762.477.02 69,64

Inst. niek. dziatajqce na rzecz
gospodarstw domowych

t5.377.335,99 60.092,16 2,70 14.612.429.53 52.848,01 2,29

Razem sektor niefinansowv 546.197.267.18 1.878.024.5r 99,66 585.676.639.45 r.864.830.28 91,93

Inst5rtucje rz4dowe

Inst5rtucj e samorz4dowe 20.239.863.09 7.781,40 5r.367.956.59 7.293,88 8,06

Razem sektor budZetowy 20.239.863.09 7.781,40 3,57 51.367.956,59 7.293,88 8,06

SUMA OGOLEM 566.490.132.87 1.885.803.91 100 637.074.808,46 1.872.t24.r6 100

Ip. Wyszczeg6lnienie: Brutto:
Korekta wartoSci o

ESP:
Rezerwy: Odsetki: Netto:

I Instytucje finansowe 160.797.732,72 72.218,06 160.725.514,66

2 Podmioty
niefinansowe

394.179.287.99 4.636.867,00 9.429.s42,r6 2.699.498.89 382.812.377,72

BudZet 25.850.969,00 r.932,00 0 96.86r,94 25.94s.898.94

Razem 580.827.989.71 4.638.799,00 9.429.542,16 2.868.578.89 569.483.79r32

Struktura koncentracj i zaangrtowania na 3 1.12.2018 r.

I.p. Wyszczeg6lnienie: Brutto:
Korekta wartoSci o

ESP:
Rezerwy: Odsetki: Netto:

1 Instltucje finansowe 129.000.060,01 217,45 67.877,84 128.999.842,56

2
Podmioty
niefinansowe

408.059.8s3,33 4.568.322,94 20.759.029,52 6.302.718,03 389.035.218,90

J BudZet 24.982.911,00 3.399,74 90.141,50 2s.069.652,76

Razem 537.059.913.34 4.571.940.13 20.759.029.52 6.460.737.37 543.104.71422



Na 31.12.2019r. w stosunku do 9 klient6w zaanguhowanie Banku przekroczylo I0 %o funduszy wlasnych i

wynioslo l1cntie 74.272.035,82 zltj. 17,68 o obliga kredytowego.

Koncentracj a branzowa na dziefi 3 | .12.2018r. oraz 3 7 .12.20 19 r.

W dzialalno5ci Banku nie wystgpuj4znacz4ce koncentracje w segmenty rynku, podmioty czy branLe.W

ocenie Banku ryzyko ztym rwipane ksztaltuje sig na bezpiecznym poziomie.

5. Inne informacje:

5 . 1 . Struktura nale2no6ci Banku w podziale na kategorie

Sektor gospodarki:

zaangulowanie
(bilansowe i

pozabilansowe)
na3l.l2.20I8 r.:

udzial w obligu
laedytowym i

pozabilansie na
31.12.2018 r.:

zaangazowanre
(bilansowe i

pozabilansowe) na
31.122019 r.:

udzia\w obligu
kredytowym i

pozabilansie na
31.122019 r.:

2 J 4 )

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 24992.91r.00 5,14 27.360.969,00 5,91

BUDOWNICTWO
'39.865.916,30 8,20 36.242.485,59 7,91

DOSTAWA WODY 21.000,00 0 20.000.00 0

DZIAI,ALNOSC NNqEUSOWA I
UBEZPIECZENIOWA

4.458.032.59 0,92 0 0

DZIAI,ALNOSC NAUKOWA I
TECHNICZNA

4.013.945.68 0,83 2.634.036.46 0,58

PRZETWORSTWO
PRZEMYSI.OWE

53.645.890,69 11,04 56.211.327.44 12,27

HANDEL 5t.285.554,12 10,55 39.618.128,18 8,65

TRANSPORT 3.191.982,78 0,66 3.493.762,87 0,76

ROLNICTWO, LESNICTWO,
I,OWIECTWO I RYBACTWO

155.402.312.98 3 1,98 t50.783.336,26 32,92

DZIAI.ALNOSC IUSI.UGI
GASTRONOMICZNE

12.2s4.192.88 )<) t4.340.688.66 3,13

INFORMACJA I
KOMUNIKACJA 2t2.666.50 0,04 61.500,00 0,01

OBSI.UGA NIERUCHOMOSCI t2.942.293,56 2,66 7.326.031,84 1,60

EDUKACJA 3.596.565,50 0,74 |.744.977 ,98 0,38

OCHRONA ZDROWIA 4.156.172,61 0,86 2.772.496.54 0,61

DZIAI,ALNOSC W ZAKRESIE
USI.UG ADMINISTROWANIA 1.662.758.00 0,34 1.144.838,7 5 0,25

DZIAI,ALNOSC ZWI4ZAN A Z
KULTURA I REKREACJA

3.449.248.4s 0,71 s00.000.00 0,11

POZOSTAI,A DZIAI.ALNOSC
USI,UGOWA

14.866.845,59 3,06 12.616.447,80 )1\

WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE

3.446.018,90 0,71 4.399.246,30 0,96

OSOBY PRYWATNE 92.440.753.00 19,02 96.731.569,48 21,12

RAZEM: 485.905.061.13 100 458.001.843.15 100



Podmiot:
31.12.2018 r. 31.12.2019 r.

Kwota (w zl): Wsk. stnrktury (w %): Kwota (w zl) Wsk. struktury (w %)

Sektor finansowy, w tym:

W tvm nale2roSci normalne

W tym lokaty

Sektor niefinansowy, w tym 408.059.853,33 94,23 394.119.287.99 93,85

Kredyty w sytuacji normalnej 384.30r.277,r5 88,74 361.9s3.891.35 86,17

Kredyly nieregulame 23.7s8.576.18 5,49 r7.001.621.46 4,05

Ponizej standardu t.721.439,23 0,40 r.472.276.04 0,35

W4tpliwe 5.4'r2.282.64 7,26 1.456.683,77 0,35

Stracone 16.564.854,3r 3,83 12.294.815.37 2,93

Sektor bud2etowy, w tym: 24.982.9rr.00 5,77 25.850.969.00 6,15

Kredyfy w sytuacji normalnej 24.982.91t.00 25.850.969,00 6,15

PoniZej standardu

NaleZnoSci og6lem: 433.042.764.33 100 420.030.256,99 100

a) naleZnoSci z odroczonym terminem zapNaf - nie wyst4pily;

b) nalezno5ci przeterminowane i naleznoSci sporne, na kt6re nie utworzono rezerw celowych lub nie

dokonano odpisu aktualizuj4cego - nie wyst4pity.

5.2. informacja o kredytach i poLyczkach, od kt6rych bank nie nalicza odsetek - nie wyst4pily,

5.3. Aktywa finansowe

a) aktywa finansowe wyceniane w wartoSci godziwej przezwynik finansowy - nie wystgpuj4;

b) aktywa finansowe przeznaczone do obrofu w Banku :

c) kredyty ipoiryczki udzielone przezBankwykazano w punkcie 5.1;

d) aktywa finansowe utrrymywane do terminu zapadalnoSci;

L.p. Nazwa instrumentu finansowego :
WartoS6 bilansowa na dzieh

31.12.2018 r.:
WartoSi bilansowa na dzieh

31.12.2019 r.:

Bony pienig2ne 68.780.185,60 113.1t7.412,80

2. Obligacje skarbowe

a Obligacje monetarnych inslrtucji fnansowych

4. Obligacj e instytucj i samorz4dowych 9.044.407.00 14.447.026,00

5. Obligacj e podmiot6w sektora niefinansowego

6. Hipotecme listy zastawne

RAZEM: 77.824.592.60 127.564.438,80

e) aktywa finansowe dostgpne do sprzedfiry;

L.p Nazwa instrumentu finansowe go :
Warto5i bilansowa na dziert

31.12.2018 r.:
WartoS6 bilansowa na dzief

31.12.2019 r.:

I Akcie Banku Zrzeszai4cego s.573.366.00 5.573.366.00

2. Inne akcje i ludzialy r.144.697.60 327.208.00

5. Cefifikaty dep TFI FIZAN 632.629.60 570.377,28

RAZEM: 7.350.693.20 6.470.951.28



Na dzieri bilansowy ww. akcje i udzialy zostaNy wycenione wedfug warto6ci godziwej zparagraft 36 ust. 3
Rozporz4dzenia Ministra Finans6w z dnia I pa1dziernika 2010 roku w sprawie szczeg6lnych zasad

rachunkowo5ci bank6w.

5.4. Informacja o aktywach finansowych dostgpnych do sprzedaLry, aktywach i zobowi4zaniach finansowych

wycenianych w warto6ci godziwej przezwynik finansowy, dla kt6rych nie bylo moZliwe ustalenie w spos6b

wiarygodny warto6ci godziwej, zewskazaniem oszacowanej warto6ci - nie wyst4pily.

6. Informacje o kredytach i poiyczkach oraz innych nale2noSciach banku,atakiLe o instrumentach
zabezpieczaj4cych przed ryrykiem kredytowym, wycenianych w warto5ci godziwej przezrvynik
finansowy, wykazuj 4c odrgbnie:

6.1. warto56 kredyt6w ipo?yczek oraz innych nale2noSci banku zakwalifikowanych przy pocz4tkowym ujgciu
jako wyceniane w warto6ci godziwej przezwynik finansowy -. nie wyst4pily;

6.2. wartoS6 eksporycji na ryzyko kredytowe na dziefi sprawozdawczy, bez uwzglgdnienia warto6ci

instrument6w zabezpieczaj4cych przed ryzykiem kredytowym - nie wyst4pity;

6.3. wartoS6, o kt6r4 instrumenty zabezpieczaj4ce przed ryzykiem kredytowym zmniejszaj4 warto66

eksporycji naryzyko kredytowe - nie wyst4pity;

6.4. warto66 nniany,w danym okresie sprawozdawczyminarastaj4co, warto6ci godziwej kredyt6w ipoiryczek
orazinnychnale2noSci banku, kt6ra wynikaze zmianryzyka kredytowego - nie wyst4pity;

6.5. warto5l zmiany warto6ci godziwej instrument6w zabezpieczaj4cych przed ryzykiem kredytowym

zakwalifikowanych przy pocz4tkowym ujgciu jako wyceniane w warto5ci godziwej przezwynik finansowy,
jaka wyst4pila w danym okresie sprawozdawczym i narastaj4co - nie wyst4pily.

7. Informacje o zobowi4zaniach finansowych wycenianych w warto5ci godziwej przez wynik
finansowy, wykazuj4c odrgbnie:

7.1. wartoS6 zobowi4zan finansowych zakwalifikowanych przy pocz4tkowym ujgciu jako wyceniane w
warto6ci godziwej przezwynlkfinansowy - nie wyst4pity;

7.2.warto56 zobowiqzahfinansowych zakwalifikowanych jako przeznaczone do obrotu - nie wyst4pily;

73.r62nic7 pomigdzy warto6ci4 bilansow4 zobowi1zan finansowych a wartoSci4, kt6r4 Bank bylby
zobowi4zarry zaplacil w terminie wymagalno5ci - nie wyst4pily.

8. Dane o wartoSci posiadanych instrument6w finansowych, z uwzglgdnieniem:

8.1. instrumenty finansowe znajduj4ce sig w obrocie gieldowym (na rynku regulowanym): -nie wyst4pity.

8.2 instrumenty finansowe znajduj4ce sig w obrocie pozagieldowym: (nabyte w ramach ASO - alternatywnego

systemu obrotu prowadzonego przez GPW (New Connect , Catalyst) lub Bond Spot (Catalyst) - brak

8.3 papiery wartoSciowe znieograniczon4 zbywalnoSci4, nieznajduj4ce sig w obrocie na rynku regulowanym:

Lp. Nazwa instrumentu finansowe so :
Warto56 wg stanu na

31.12.2018 r.:
WartoSi wg stanu na

31.12.2019 r.:

I Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

2. Certyfikaty depozytowe BPS ,SGB
J. Bony pieniezre 68.800.000,00 I13.150.000,00

4. Cerlyfikaty inwestycyj ne 604.000,00 528.000,00

5 Oblieaci e korporacyi ne

6
Obligacje komunalne (miasta, gminy, powiaty,
wojew6dztwa)

9.000.000.00 14.400.000.00

7
Inne np. akcje sp6lek niepublicznych lub udziaty w sp6lkach
z o.o.



8.4. papiery wartoSciow e z ograniczon4 zbywalno5ci4;

8.5. warto56 rynkowa instrument6w finansowych, w przypadku gdy jest r6zna od wartoSci w wykazlrwanej w

bilansie - nie wyst4pily.

9. Informacje o zawafich przez Bank umowach, kt6rych skutkiem bgdzie powstanie instrumentu

finansowego - nie rvystApity

10. Informacje o posiadanych udzialach i akcjach, w podziale na jednostki zaleLne, wsp6lzaleZne

i stowarzyszone.- nie wyst4pity.

11. Informacje o wartoSci posiadanych udzial6w i akcji w jednostkach podporz4dkowanych, kt6re Bank

przezn czyl do sprzedaiy - nie wyst4pity.

12. W prrypadku przekwalifikowania skladnika akfw6w finansowych ujawnieniu podlegajq informacje o

wartoSci i kategorii przekwalifikowanych aktyw6w oruz o prryczynach przelcwalifikowania - nie

wyst4pity.

13. W prrypadku przekwalifrkowania skladnika aktyw6w finansowych z kategorii aktyw6w i zobowi4zair

finansowych wycenianych w wartoSci godziwej przez rl'1nik finansowy, aktyw6w dostgpnych do

sprzedaiy albo z kategorii aktyw6w utrrymywanych do terminu zapadalnoSci - nie wyst4pity.

14. W prrypadku przeniesienia praw maj4tkowych zalrwalifrkowanych do aktyw6w finansowych

(przeniesienie aktyw6w), kt6re nie s4 wyl4czone z bilansu, ujawnieniu podlegaj4 nastgpuj4ce informacie

w odniesieniu do kaidej kategorii aktyw6w finansowych - nie wyst4pity.

15. Informacje o zastawie na mieniu Banku, wruz z postanowieniami i warunkami ustanowienia zastawu

oraz wartoSci bilansowej skladnik6w aktyw6w finansowych, kt6re Bank zastawil iako zabezpieczenie

zobowi1zaft - nie wyst4pity.

16. Informacje o posiadanych instrumentach frnansorvych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi- nie

wyst4pity.

17. Informacje dotycz4ce wydzielonego organizaryjnie biura maklerskiego banku - nie dotyczy

18. Informacje o naleino5ciach od bank6w prowadz4cych dzialalnoSci4 maklersk4, dom6w maklerskich i
towarowych dom6w maklerskich- nie dotycry

19. Informacje dofycz4ce rvydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku o naleinoSciach od

Krajowego Deporytu i gieldowychizb rozrachunkowych - nie dotycry.

20. Informacje dotycz4ce rvydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku o zobowi4zaniach od

Krajowego Depozytu i gieldowych izb rozrachunkowych: zobowi4zania wobec funduszu

rozliczeniowego, zobow iqzania wobec funduszu rekompensat -nie dotycry.

21. Informacje o nale2noSciach od podmiot6w prowadz4cych regulowane rynki papier6w wartoSciowych i
gieldy towarowe, w podziale na naleinoSci od poszczeg6lnych gield i sp6lek prowadz4cych rynek
pozagieldowy dotycz4ce wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku -nie dotyczy.

22. lnformacje o zobowipzzniach od podmiot6w prowadz4cych regulowane rynki papier6w wartoSciowych

i gieldy towarowe, w podziale na zobowi4zania od poszczeg6lnych gield i sp6lek prowadz4cych rynek
pozagieldowy dofycz4ce wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku - nie dotycry.

23. Informacje o zobowi4zaniach od bank6w prowadz4cych dzialalnoS6 maklersk4, dom6w maklerskich i
towarowych dom6w maklerskich- nie dotycry

24. Informacje o zmianach warto6ci fundusry wydzielonych dla oddzial6w zagranicznych, z uwzglgdnieniem

stanu na pocz4tek roku obrotowego, zrvigkszef i zmniejszeft, z podzialem na poszczeg6lne podmioty'

oraz stanu na koniec roku obrotowego -nie dotyczy.



25. Dane dotycz4ce zmian stanu wartoSci niematerialnych i prawnych.

25.I. Zmiany stanu warto6ci niematerialnych i prawnych:

25.2Warto66 obcych wartoSci niematerialnych prawych uZywanych na podstawie umowy, o kt6rej mowa w
art. 3 ust. 4 Ustawy -nie dotyczy.

26, Dane dotycz4ce uiytkowanych rzeczowych aktyw6w trwatych:

26.1. Zmiany stanu rzeczowych aktyw6w trwatych:

Nazwa wartoSci niematerialnych i
prawnych grupy:

Stan na pocz4tek roku
obrotoweso:

Przychody: Rozchody:
Stan na koniec roku

obrotowego:

I 2 3 4 )
Oprogramowanie r.69r.964.56 4.447,00 1.687.5r7.56

Razem 1.691.964.56 4.447,00 t.687 .517 .56

Umorzenie - amoftyzacja wartoSci niematerialnych i prawnych:

Stan na pocz4tek
roku obrot6w:

Amortyzacja
zarok:

Inne
zwigkszenia:

Zmniejszenia:
Stan na koniec
roku obrot6w:

Stan na pocz4tek
roku obrot6w (netto)

Stan na koniec
roku obrot6w

(netto):

6 8 9 l0 ll t2

1.577.805,39 69.304,98 4.447,00 1.642.663,37 tt4.159,17 44.854,19

Nazwa rzeczowych akfyw6w trwalych

- grupa :

Stan na pocz4tek
roku obrotowego:

Przychody: Rozchody:
Stan na koniec roku

obrotoweso:

2 a
J 4 5

Grunty ortv prawo wieczystego
u4rtkowania - gupa 0

172.195,65 172.t95,65

Budynki ibudowle-gupy l-2 7.896.391,46 7.896.39r.46

Maszyny iurzqdzenia - grupa 3-6 3.774.701,19 107.397,00 82.005,31 3.800.092.88

Srodki transportu - grupa7 485.989,90 48s.989.90

Narzgdzia i prryrzqdy, wyposa'Zenie -
gupa 8

2.27t.410,17 20.074,83 60.113,78 2.231.37t,22

Srodki trwale w budowie 2.080,00 2.080,00 0

Inwestycje w obcych Srodkach

trwatvch

Razem t4.602.768.37 127.471.83 144.r99.09 14.586.041.11
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Umorzenie - amofizacja rzeczowych aktyw6w trwalych:

Nazwa
rzeczowych
aklyw6w

trwatych -
sruDa:

WartoS6 umorzenia
-Stan na pocz4tek
roku obrotowego

01.01.2019:

Amofizacja: Zmniejszenia:
Stan na koniec

roku
obrotowego:

Stan na pocz4tek
roku obrotowego

(netto):

Stan na koniec
roku obrot. (netto):

6 7 8 9 10 ll
prupa 0 172.195,65

gl.upv l-2 2.749.076,80 233.582.99 2982.659,79 s.147.314.66 4.913;731,67

grupa3-6 3.054.887,51 297.624,36 82.005,31 3.270.506,56 719.813.68 s29.s86.32

grupa7 365.612,65 51.992,76 417.605,41 120.377,25 68.384.49

grupa 8 2.020.164,49 r00.7s9.28 60. I 13,78 2.060.809.99 25r.245.68 170.561,23

Razem 8.189.741.45 683.95939 142.119.09 8.731.581.75 6.413.026,92 s.8s4.4s936

26.2. WartoS6 obcych Srodk6w trwatych u2ywanych na podstawie umowy, o kt6rej mowa w art. 3 ust. 4

Ustawy - nie dotyczy.

2T.lnformacje na temat aktyw6w przejgtych za dlugi w podziale na nieruchomo5ci i pozostale skladniki
maj4tku: NIE DOTYCZY

28. Informacje o akfywa trwalych przezn czonych do zbycia: NIE DOTYCZY

29. Wylaz porycji czynnych i biernych rozliczeft migdzyokresowych koszt6w przychod6w prryszlych

okres6w.

Tytuty:
Stan na:

p oczatek roku obrotowego : koniec roku obrotoweso:

l. Rozliczenia miedzyokesowe czynne ztego: 2.780.962.53 2.128.48r.44

a) Aktywa z Mulu odroczonego podatku dochodowego 2.126.237.00 2.076.6s6,00

b) Pozostale rozliczenia miqdzyokresowe, w tym: 54 T\ \? 5t.825.44
- Drenumeraw
- oolatv ubezoieczenia 15.562,44

- oozostale 36.263.00

2.Koszty i przychody rozliczone w czasie oraz
zastrzezone. w Wm:

289.61439 266.935.13

a) Rozliczenia miedzyokresowe koszt6w bieme, w tym:
- kosztv KIR
- oozostale

b) Prrychody prryszlych okres6w oraz zastrzehone, w
tym:

289.614.39 266.935,t3

- odsetki zastrze2one od naleznoSci nieregularnvch
- orzvchodv oobrane z s6rv 289.614.39 266.93s,r3

30. Dane o strukturze wlasnoSci kapitalu podstawowego.

Nazwa grupy udzialowc6w : Liczba udzial6w: WartoSi nominalna udzialu:
WartoSd udzial6w

zadeklarowanych og6lem :

1. Osoby ftzyczne, w tym: 7652 200 1.530.400

lllnl 200

2. Osoby prawne: 40 200 8.000

Og6lem 7692 1.538.400
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W Banku wyst4pili udzialowcy posiadaj4cych ponad 5% glos6w na Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu

Przedstawicieli).

31. Dane o uprzSrwilejowaniu i ograniczeniu praw rwi4zanych z dan4 grupe akcji, w tym dotycz4cych
podzialu dywidend i zwrotu kapitalu - nie dotyczy.

32. Informacje o akcjach wlasnych bgd4cych w posiadaniu Banku lub w posiadaniu jednostek zaleLnych,
wsp6lzaleinych i stowarryszonych - nie dotyczy.

33. Informacje o zobowi4zaniach z t1'tulu zatuierdzonej do ryyplaty dywidendy lub nadwyiki bilansowej:

Zobowi4zania z gufu zatwierdzonej do wyplaty dywidendy na dziefi 3L12.2019 r. wynosz4 350 .691 ,7I zl.

34. Informacje w zakresie zobowi4zafi podporz4dkowanych obejmuj4ce :nie rvyst4pity

1) warto66 poszczegolnychpoiryczek oraz waluty, w jakich zostaly zaci4gnigte,

2) warunki oprocentowania i terminy wymagalnoSci poZyczek;

35. Informacja o stanie i zmianach rezenw celowych:

36. Dane o rezeFwach na przyszle zobowi4zania wedlug rodzaju zobowi4zania:

37. Dane o stanie odpis6w aktualizuj4cych, z wyl4czeniem rezerw celowych, wedlug rodzaj6w aktyw6w, ze

wskazaniem stanu na pocz4tek roku obrotowego, zwigkszeri i zmniejszefi oraz stanu na koniec roku
obrotowego: odpisy aktualizuj4ce

12

TRESC Stan na pocz4tek
roku obrotowego:

Zwigkszenie: Rozwi4zanie:
Stan rezerw na

koniec roku
obrotowego:

Wymagany poziom
rezerw celowych:

l.Rezerwy celowe od
naleanoSci od sektora
niefinansowego, w tym:

20.759.029,52 16.006.327.93

- w sytuacji normalnej 438. I 05,38 44.450,62 51.359,07 43t.196,93 431.197,00

- pod obserwacj4 19.157,50 196.776,08 89.123,02 126.810,56 255.024,33

- poniZej standardu 256.464,82 249.730,93 )'77 ?55 ?) 228.840.43 295.318.60

- w4tpliwe 269.039,29 554.413,94 372.552,92 450.900,31 735.130,00

- stracone t9.776.262,53 3.668.209,95 15.252.678,55 8.191.793,93 14.720.855,00

2.Rezerwy celowe od
nale2noSci sektora
budzetowego

RAZEM: 20.759.029,52 4.713.581.52 16.043.068.88 9.429.542,16 16.006.327.93

TRESC Stan na pocz4tek roku
obrotowego:

Zwigkszenie: Wykorzystanie: Stan rezerw na koniec
roku obrotowego:

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 1.093.030,31
267.591,44

151.600,00 1.209.021,75

Rezerwa na odprawy emerytalne 546.256,53
74.906,80

I I1,450,00 s09.713,33

RAZEM: r.639.286.84
342.498,24

263.050,00 1.718.735.08



TRESC Stan na poczqtek
roku obrotoweso: Zwigkszenie: Rozwiazanie:

Stan rezerw na koniec
roku obrotowego:

- pod obserwacjq 32,24 3.879,17 3.649,',l1 261,70

- poniZej standardu 3.125,78 10.641,60 12.903,95 863,43

- w4tpliwe 113.322,59 47.038,71 t53.573,02 6.788,28

- stracone 5.845.632,54 1.809,140.75 5.235.501,10 2.419.272,19

Poz. Wyszczeg6lnienie: 31.12.2018 r. 31.12.2019 r.:

I L Zobow i4zania warunkowe udzielone 52.862.297.10 37.973.586,16

a) frnansowe 42.232.825.76 28.502.951.82

b) gwarancyjne t0.629.471,34 9.468.634.34

38. Dane o zobowi4zaniach pozabilansowych w tym warunkowych z tytulu udzielonych

zabezpieczefit

38.1. Wykaz udzielonych gwarancji i porgczeh, w tym wekslowych oraz innych udzielonych zobowi1zah o

charukter ze gwarancyj nym. B ank udzie I il gwarancj i :

Przedsigbiorcom w wysokoSci 9.293.822,81

Osobom frzycznym w wysokoSci 89.811,53

Pozostale gwarancje w wysokoSci 85.000,00

38.2. Gwarancje i porgczenia emisji udzielone emitentom - nie wyst4pity;

38.3. Kontrakty opcji subskrypcji lub sprzeduiry akcji zrvyktych Banku - nie wyst4pity;

38.4. Informacje o zaproponowanej wyplacie dywidendy, je6li nie zostalaona formalnie zatwierdzona, ataLie
o j akichkolwiek nieuj gtych skumulowanych dywidendach z akcji uprzywilej owanych - nie dotyczy .

38.5. Szczeg6lowe dane o aktywach Banku, kt6re stanowi4 zabezpieczenie zobowiqzafi Banku oraz

zobowi4zah strony trzeciej, a tak2e o warto6ci zobowi4zah Banku podlegaj4cych zabezpieczeniu tymi

aktywami - nie wyst4pity.

38.6. lnformacje na temat nie ujgtych w bilansie transakcji zprzyrzeczeniem odkupu - nie dotyczy.

38.7. Informacje o udzielonych zobowi4zaniach finansowych, w tym o udzielonych zobowiqzaniach

nieodwolalnych- podano w punkcie 38 i wyniosfy kwotg 28.502.951,82, zl

Powylszakwota dotyczy prryznanych a nie wykorzystanych kredyt6w przezosoby prawne, osoby frzycme i
jednostki nieposiadaj4ce osobowoSci prawnej. Uruchomienie ilw kredyt6w jest okre5lone stosownymi

warunkami w zawartych umowach.

Pozostale pozycje pozabilansowe w kwocie 412.125.920,00 dotyczqprzyieffchzabezpieczefido udzielonych

kredyt6w. Prryjgte zabezpieczenia to gl6wnie hipoteki na nieruchomo6ciach, zastawy rejestrowe i pozostale.

38.8. Informacje o wartoSci nominalnej instrument6w bazowych na instrumenty pochodne - nie wystgpuj4.

Stosowane przez Bank zasady rachunkowoici zabezpieczei z uwzglgdnieniem podzialu na zabezpieczenie

wartoSci godziwej, zabezpieczenie przeplyw6w (rodk6w pienig2nych oraz zabezpieczenie inwestycji w
podmiocie zagranicznym - nie dotyczy.
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39. Informacje o stosowanych przez bank zasadach rachunkowoSci zabezpieczeft z luwzglgdnieniem
podzialu na zabezpieczenie wartoSci godziwej, zabezpieczenie przeplyw6w Srodk6w pieniginych oraz
zabezpieczenie inwestycji w podmiocie zagranicznym

39.1 Bank nie prowadzi ewidencjg zabezpieczeri na kontach pozabilansowych

39.2 Instrumenty finansowewyrlaczone jako instrumenty zabezpieczaj4ce i wycena wg warto$ci godziwej na

3 1.12.20I9r nie wyst4pily

39.3 w 2019r. nie wyst4pily w Banku transakcje prognozowane objgte zabezpieczeniem, wplywaj4ce na wynik
finansowy.

39.4 Bank nie stosowal prognozowanych transakcji wedlug zasad rachunkowo6ci zabezpieczefi.

40. Dane na temat znrcz4cych warunk6w um6w dotycz4cych instrument6w finansowych, kt6re mog4
wptywa6 na wartoSd terminu i stopierf, pewnoSci przyszlych przeptyw6w Srodk6w pienigZnych, z

uwzglgdnieniem podzialu na rodzaje aktyw6w i zobowi4zaf finansowych, zar6wno bilansorvych, jak i
pozabilansowych. - nie dotycry.

41. Informacje z zakresu rachunku zysk6w i strat.

41.1. Informacje o przychodach, w t5rm z ffiuLu prowizji, i kosztach prowadzenia przezBank dziaLalnoSci

maklerskiej - nie dotyczy ;

4l.2Dane o odpisach amofizacyjnych Srodk6w trwalych i warto5ci niematerialnych i prawnych:

Aktualizacji wartoSci maj4tku trwalego rzeczowego i finansowego w roku 2019 nie przeprowadzano.

4I.3. Dane o skutkach wyceny aktyw6w finansowych dostgpnych do sprzedairy do poziomu warto5ci

godziwej -wyniosty 42.377,28 zl i dotyczy wyceny papier6w wartoSciowych.

41.4. Informacje o prrychodach i kosztach zSfiuwylqczonych z bilansu aktyw6w finansowych dostgpnych

do sprzedairy - nie wyst4pily;

41.5. Informacje o prrychodach i kosztach z fr/tufu sprzedanych aktyw6w finansowych, kt6rych warto66

godziwa nie mogla by6 wcze5niej wiarygodnie wyceniona, ze wskazaniem warto6ci bilansowej aktyw6w

ustalonej nadzieh sprzedairy - nie wyst4pily;

Nazwa- Grupa: Amorfyzacja za20l8r. Amofizacjaza20l9 r.:

Srodki trwale: 745.770,29 683.9s9.39

Grunty - 0

Budynkiibudowle-l 253.145,88 233.582,99

Kotly i maszyny energetyczre - 3 4.254,96 3.633,26

Mas4my i wzqdzenia og6lne go
zastosowania - 4

174.250,10
222.536,82

Mas4my iwzqdzenia
specjalistyczre - 5

U rzadzenia techniczre - 6 97.735,03 71.454,28

Srodki transportu - 7 64.782,37 51.992,76

Wyposa2enie - 8 151.601,95 r00.759,28

WartoSci niematerialne i prawne: 102.862,78 69.304.98

Razem 848.633.07 753.264,37
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41.6 Informacje o ryskach i stratach nadmvyczajnych - nie wyst4pity;

4l.T Informacje o dokonanych odpisach aktualizuj4cych lub rezerwach celowych nale2noSci nieSci4galnych,

zpodzialem na tSrtuty odpis6w, i spos6b dokonania odpisu w cigLar utworzonychrezerw, w cigZar koszt6w

operacji finansowych orM w cighar pozostalych koszt6w operacyjnych, zvryszczeg6lnieniem strat

poniesionych z t5rtulu kredyt6w ipoiryczek- nie wyst4pity.

Straty poniesione zgufu kredyt6w ipoiryczekw 2019r. nie wyst4pity

Informacjg o rodzajach utworzonych rezerw podano w punkcie 35 informacji dodatkowej.

41.8. lnformacje o przychodach zgutudywidend, w podziale najednostki, od kt6rych otrzymano dywidendy:

Bank otrzymal dywidendg w 2019 r. zStfu akcji posiadanych w Sp6lce PART NET w wysokoSci 14.614,00

d
41.9. Informacje o nakladach poniesionych w zwi4zku z nabyciem lub wytworzeniem Srodk6w trwatych w

budowie, wartoSci niematerialnych i prawnych oraz o planowanych nakladach w okresie najbli1szych 12

miesiecv:

4I.I0. Propozycje podzialu zysku lub pokrycia straty zarok obrotowy:

41.11.Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dzialalnoSci zaniechanej w roku obrotowym lub

przewidzianej do zaniechania w nastgpnym okresie sprawozdawe4fr, wraz z wyjaSnieniami przyczyn

zaniechania - nie dotycry.

42.Informacje o wartoSci akfywrfw i utworzonej rezerwy na odroczony podatek dochodowy:

Wyszczeg6lnienie:
Stan na

pocz4tek roku
obrotowego:

Zwigkszenia: Zmniejszenia:
Stan nakoniec

roku obrotowego:

Rezerwa z grtlu odroczonego podatku
dochodoweeo

r.239.742 679.586.00 560.156.00

Akfywa z tytutu odroczonego podatku
dochodoweso

2.726.23',7 649.581.00 2.076.656,00

Naklady na : Poniesione w bie2qcym roku obrotowym: Planowane na nastgpny rok obrotowy:

l.WartoSci niematerialne i prawne 100.000,00

2. Srodki trwale (w tym w budowie) 127.471,83 200.000,00

Razem 127.471,83 300.000.00

Wyszczeg6lnienie: Kwota:

Zysk finansowy brutto za20l9 r. 7.085.897.39

Zysk netto do podzialu - proponuje sig przemaczy€ na: 6.158.219.39

Fundusz zasobowy 5.946.475.39

Oprocentowanie udzialdw 61.744,00

Fundusz Spoleczno- Samorz4dowy 150.000,00
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43.

Rozliczenie rczerwy i aktyw6w zguta odroczonego podatku dochodowego.

Podatek dochodowy obci1?ajqcy wynik finansowy za20l9 rok wynosil: 935.542,00 ztego:

a) Cze56bie24ca: 957.683,00

b) Cze36 odroczona: 30.005,00

Zagr egowane dane dotycz4ce :

Korzystania z kredyt6w, poLyczek, gwarancji lub porgczefi przez pracownik6w, czlonk6w zarzqdu lub
organ6w nadzorczych, ze wskazaniem warunk6w oprocentowania i termin6w splaty:

43.1 Stan zadLaleniazSula udzielonych kredyt6w pracownikom Banku, czlonkom Zarzydu i czlonkom Rady

Nadzorczej przedstawia sig nastgpuj4co:

Nie udzielano poiryczek, gwarancji lub porgczefi. Wy2ej wymienione kredyty znajduj4 sig w sytuacji

normalnej i zostaly udzielone na warunkach og6lnie dostgpnych. Wobec czlonk6w Rady Nadzorczej,Zarz4du

oraz pracownik6w Banku nie stosowano ulgowych st6p procentowych jak r6wnieZ prowizji i oplat.

Wyzej wymienione zadlu?enie dotyczy nastgpuj4cych termin6w:

do 1 roku 102.750,00 zl.

od 1- 3 lat 223.854,05 zl.

PowyZej 3 lat 5.249.053,75 zl.

43.2.Wynagrodzenia,tqcmie z wynagrodzeniemzzysku, wyplaconych lub naleZnych czlonkom zarz1dulub

organ6w nadzor czy ch B anku,

Wyszczeg6lnienie: 2019 r.

Rada Nadzorcza 83.521,74

Zarz4d 7tt.203,91

43.3. Przecigtne w roku obrotowym zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty: 102,82

Zatrudnienie na koniec 2019 r. wynioslo 107 os6b.

43.4 Koszty rwi4zane z utworzeniem rezerw na prryszle zobowipania wobec pracownik6w,

z wy szcze g6lnien iem t5rtul6w :

W okresie sprawozdawcrym Bank utworzyl rezerry na przyszle zobowi4zania wobec pracownik6w

w wysoko6ci 342.498,24 zl, ztego:

- na nagrody jubileuszowe 267 .591,44 zl

Rezerwy odniesione na: Aktvwa odniesione na :

Wvnik finansowv: Kapital wlasny: Wvnik finansowv: Kapital wlasny:

560.156,00 8.052,00 2.076.656,00

Wyszczeg6lnienie:
Liczba os6b

korrystaj4cychz
kredytu

Zaanga2owanie
bilansowe

Zaanguhowanie
pozabilansowe

Razem

Rada Nadzorcza 4 L709.626,32 209.353,68 r.918.980,00

Znz4d J 34t.683,76 2.000,00 343.683,76

Pracownicy 52 3.214.9r8.52 97.475,52 3.3r2.394,04
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- na odprawy emerytalne 74.906,80 zN

43.5 Bank poni6sl koszly na finansowanie pracownicrych program6w emerytalnych w wysokoici83.705,23
zl.

44. Informacje o transakcjach z podmiotami powi4zanymi z Bankiem kapitalowo lub organizacyjnie, z

uwzglgdnieniem zasad polityki kredytowej Banku oraiz procentowego udzialu prrypadaj4cego na

transakcje z tymi podmiotami - nie rvyst4pily.

45. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez Bank na innych warunkach
niZ rynkowe ze stronami powi4zanymi,przez kt6re rozumie sig jednostki powi4zane oraz:

1) osobg, kt6ra jest czlonkiem organu zarz1dzaj4cego lub nadzoruj4cego Banku lub jednostki z nim
powi4zanejr lub

2) osobg, kt6ra jest malionkiem lub osob4 faktycznie pozostaj4c4 we wsp6lnym poiyciu, krewnym lub
powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiaj4cym, osob4 zwi4zan4 z tytulu
opieki lub kurateli w stosunku do kt6rejkolwiek z os6b bgd4cych czlonkami organu zarz4dzaj4cego lub
nadzoruj4cego Banku lub jednostki z nim powi4zanej, lub

3) jednostkg kontrolowan4, wsp6lkontrolowan4 lub inn4 jednostkg, na kt6r4 zn cz4cy wptyw wywiera
lub posiada w niej znacz4c1 iloS6 glos6w, bezpo5rednio albo poSrednio, osoba, o kt6rej mowa w pkt I i 2,

lub

4) jednostkg realizuj4c4 program Swiadczerh pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do

pracownik6w banku lub jednostki powi4zanej

-wraz z informacjami okreSlaj4cymi charakter tych transakcji; informacje dotyczAce poszczeg6lnych

transakcji mog4 by6 zgrupowane wedlug ich rodzaju, z wyj4tkiem przypadku, gdy informacje na temat

poszczeg6lnych transakcji s4 niezbgdne dla zrozumienia ich wptywu na sytuacjg maj4tkow4, finansow4

i rvynik finansowy Banku - nie wystqpily.

46. Informacje o celach i zasadach zarz4dzania ryzykiem:

Podejmowanie ryryka wi42e sig nierozerwalnie z prowadzonq przez Bar/r. dzialalnoSci4, powoduj4c

konieczno66 koncentrowania uwagi na powstaj4cych zagro2eniach oraz stalego poszukiwania furm obrony

pr ze d ty mi zagr ozeniaml

Wprowadzony w Banku system zarz4dzania ryzykiem ma wigc na celu przede wszystkim zapewnienie

ostroznego i stabilnego zarz4dzania ryzykiem bankowym, gwarantuj4ce odpowiedni poziom bezpieczeristwa

prry zachowaniu rentownoSci dzialalno6ci, uwzglgdniaj4ce skalg prowadzonej dzialalnoSci oraz zmiany

zachodz4ce w samym Banku jak i jego otoczeniu.

Zadaniem systemu zarz4dzania ryzykiem jest identyfikowanie, pomiar i szacowanie, limitowanie,

monitorowanie, raportowanie oraz kontrolowanie wystgpuj4cego w dzialalnoSci Banku ryq,ka sfuZ4ce

zapewnieniu realizacji cel6w dzialania Banku.

Wprowadzona w Banku struktura organizacyjna jest dostosowana do skali dziaNania Banku oraz profilu
ponoszonego przez Bank ryryka, ma na celu zapewnienie niezale2noSci funkcji pomiaru, monitorowania i
kontrolowaniaryzyka od dzialalnoSci operacyjnej, z kt6rej wynika podejmowanie przez Bank ryzvka.

Zarz4d Banku odpowiada za wprowadzenie skutecznego, efektywnego i adekwatnego do skali dzialania Banku
systemu zarz4dzaniaryzykiem, natomiast RadaNadzorcza sprawuje nadz6r nad tym systemem.

Zarzqdzanie ryzykiem w Banku odbywa sig na podstawie pisemnych regulacji, znanych wsrystkim
pracownikom bior4cym udzial w procesie zarz4dzania ryzykiem, podlegaj4cym regularnym weryfikacjom
maj4cym na celu ich dostosowanie do nnian profilu ryzyka i otoczenia gospodarczego Banku.
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Wewngtrzne procedury Banku w zakresie zarz4dzaniaryzykiem wskazuj4 zasady shtz4ce okreSlaniu wielkoSci
podejmowanego ryzyka, zasady zarz4dzaniaryzykiem,limity ograniczaj4ce ryzyko i zasady postgpowania w
przypadkuprzekroczenialimit6worazprzy jgtysystemsprawozdawczo5cizarz4dczej.

46.1. Ryzyko rynkowe

46.1.a Ryzyko walutowe

Bank zdefiniowal ryzyko walutowe jako ryryko utraty warto6ci aktyw6w, wzrostu poziomu zobowi4zafi llub

zmiany wyniku finansowego w rezultacie wrazliwoSci nazmiany kurs6w walut.

Zarz4dzanie ryzykiem walutowym ma na celu ksztaltowanie struktury aktyw6w i pasyw6w walutowych w
spos6b zapewniajqcy ograniczenie niebezpieczeristwa niekorzystnego wptywu zmian kurs6w walut na

sytuacj g finansow4 Banku.

Sformalizowanezasady zarz1dzaniaryzykiemwalutowym zosta\y wprowadzone w formie pisemnej w formie

,,Instrukcji zarzqdzania ryzykiem walutowym w Banku Spoldzielczym w Brafsku", ,,Strategia zarz4dzania

poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka w Banku Sp6ldzielczym w Brafsku", ,,Plan ekonomiczno-finansowy w
Banku Spctldzielczym w Brafsku na 2019 r.". Bank aby zminimalizowal ryzyko niekorrystnego wptywu
zmian kurs6w walut na wynik finansowy dgry do utrzymywania jak najmniejszych otwartych pozycji
walutowych. Do najwa:2niejsrych sposob6w minimalizacji ryzyka jest Scisle przestrzeganie limit6w na otwarte

pozycje walutowe w wysokoSci lYow prrypadku indywidualnej pozycji w USD, 7,5o/ow prrypadku otwartej

pozycjiw EUR oraz2%o w prrypadku otwartej pozycji calkowitej.

46.1.b Ryzyko stopy procentowej

Ryryko stopy procentowej omacza dla Banku ryzryko utraty wartoSci aktyw6w, wzrostu poziomu zobowi4zah

lub zmiany wyniku finansowego w konsekwencji wraZliwo6ci Banku nazmiany st6p procentowych.

Celem Banku w zakresie zarz4dzaniaryzykiem stopy procentowej jest maksymalizacjamarz! odsetkowej w
warunkach zmienno6ci rynkowych st6p procentowych oraz minimalizacja negatywnego wpllnvu zmian st6p

procentowych na wynik odsetkowy.

Stosowane w Banku zasady zarz4dzaniaryzykien stopy procentowej znajduj4 sig w przyjEtych procedurach:

,,Strategia zarz4dzania poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka w Banku Sp6ldzielczym w Brafsku", ,,Instrukcja
zarz4dzaniaryrykiem stopy procentowej w Banku Sp6ldzielcrym w Brafsku", ,,Plan ekonomiczno-finansowy

w Banku Sp6ldzielczym w Brarisku na20l9 r."

W procesie zarzqdzania ryzykiem stopy procentowej Bank podejmuje nastgpuj4ce dzialania:

1) prowadzi monitoring ksztaltowania sig najwa2niejszych rynkowych st6p procentowych, maj4cych
bezpoSredni wplyw na oprocentowanie produkt6w kredytowych i depozytowych w banku,

2) analinle ksztahowanie sig oprocentowania wtrasnych produkt6w bankowych na tle oferty konkurenryjnych
bank6w i inst5rtucji kredytowych, na lokalnym rynku uslug finansowych,

3) zarz4dzaposzczeg6lnymi grupami aktyw6w i pasyw6w w taki spos6b, aby zapewnil realizacjg optymalnej,
w danych warunkach, wysoko6ci marzy odsetkowej Banku.

4) przeprowadzatesty warunk6w skrajnych, tj. analizuje wplyw szokowych zmian st6p procentowych dla

ryzykaprzeszacowania i bazowego (tj. o 200 p.b.) na wynik finansowy.

46.2.Ryzyko kredyowe

Ryryko kredytowe jest to dla Banku ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiqzania lub pogorszenia

sig zdolnoSci kredytowej zagralaj4cej wykonaniu zobowi4zania. Ryzyko to wplywa w spos6b najbardziej

istotny na dzialalno66 Banku, poniewaz niesplacenie udzielonych naleZnoSci wi42e sig z poniesieniem przez

Bank ewentualnych duZych strat. Ryryko kredytowe obejmuje w Banku ryzyko koncentracji, ryzyko
rerydualne orazryzyko wynikaj4ce zdetalicznychizabezpieczonych hipotecznie ekspozycji kredytowych.
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Nadrzgdnym celem Banku w zakresie zarzqdzania ryrykiem kredytowym jest utrzymywanie stabilnego,

zr6wnowaZonego i zdywersyfikowanego pod wzglgdem jako5ci i wartoSci portfela kredytowego,

r6wnoczeSnie cechuj4cego sig wysok4 dochodowo$ci4 oraz bezpieczeristwem rozumianym jako

minimalizacj a ryzykawyst4pienia kredyt6w zagtohonych'

Stosowane w Banku zasady zarzqdzania ryzykiem kedytowym majdujq sig w nastgpuj4cych regulacjach

wewngtrzrych: ,,strategia zaru1dzania poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka w Banku Sp6ldzielczym w

Brarisku", ,,Instrukcja zarz1dzania ryzykiem kredytowym w Banku Sp6tdzielcrym w Brafsku", ,,Plan

ekonomiczno-finansowy w Banku Spoldzielc4rm w Brafsku na 2019 r.", ,,Zasady polityki zarzqdzania

detalicznymi ekspozycjami kredlowymi w Banku Sp6ldzielczym w Brafsku"

Do podstawowych dzia\ahmaj4cych na celu minimalizacj Q ryzykakredytowego naleiry zaliczyf:

1. Dywersyfikacjg struktury przedmiotowej i podmiotowej portfela, poprzez wprowadzone wewngtrzne

limity branzowe oraz limity dla portfela detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ekspozycji

kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

2. Wymaganie przy ocenie zdolno6ci kredytowej uwiarygodnionych dokument6w, weryfikacjg informacji

pr zekazyw any ch pr zez klient6w.
3. Doskonalenie metod oceny zdolnoSci kredltowej poprzez:

a. ostrozne nvigkszanie w portfelu kredytowym kredyt6w inwestycyjnych dlugoterminowych

b. wykorzystywanie do weryfikacji kredytobiorc6w, celem minimalizacji ryzyka i

eliminowania kredytobiorc6w niesolidnych, migdzy innymi system wymiany danych BIK S.A,

c. wykorzystanie narzgdzi informatycznych do tworzenia modeli oceny zdolnoSci kredytowej.

d. uwzglgdnienie w analizie zdolnoSci kredytobiorc6w zmian w poziomie dochod6w (np. w wyniku

nabycia praw emerytalnych).

4. Analizg struktury portfela w celu wczesnej identyfikacji zagroLeh wynikaj4cych znadmiernych

zaangu2owafi i wprowadzanie stosownych ograniczeri.

5. Przeprowadzenie test6w warunk6w skrajnych celem oceny stopnia wraZliwoSci Banku na zaistnienie

sytuacji kryrysowej.

6. Wzmacnianie monitoringu ekspozycji kredytowych.

7 . Nadz6r nad czynnoSciami wykonywanymi w toku procesu kredytowania, maj4cy na celu weryfikacjg

sprawnoSci dzialania mechanizm6w kontrolnych (obejmuj4cy m.in.: proces przestrzegania

wewngtrznych akt6w normatywnych, procedur, kompetencj i, itp.).

8. Prowadzenie aktywnej polityki szkolef, tak:Ze w formie bieZ4cego instrukta:Zu.

g. Dbalo56 o to, aby informacje przekarywane klientom byty ztontmiale i rzetelne, Zeby zawieraly

wsrystkie informacje dotycz1cewarunk6w udzielania kredy6w, szczeg6lnie ponoszonychprzezklienta

koszt6w.

10. DbaloS6 o profesjonalizm, starannoS6 i rzeteln4wiedzg pracownik6w kredytowych Banku.

46.3.Ryryko plynnoSci

Ryzyko plynno5ci jest ryzykiem nie wyvvi4zania sig z biehqcych i przyszlych zobowi4zari Banku, ma ono

podstawowe znaczenie dla stabilno6ci i bezpieczeristwa dzialania Banku.

Bank okre6lil podstawowy celzarz4dzania ryrykiem plynnoSci jako utrrymanie struktury aktyw6w i pasyw6w

zapewniajqce osi4gnigcie wysokiej rentownoSci, stalego i rosn4cego wyniku finansowego przy jednoczesnym

zapewnieniu zdolnoSci do terminowego wywipania sig zbiefuqcychiprzyszlychzobowiyafibez koniecznoSci

ponoszenia dodatkowych koszt6w.

Formalne zasady zaru4dzaniaryzykiemplynno5ci przedstawiaj4,,lnstrukcja zarz4dzaniaplynno6ci4 finansow4

w Banku Sp6ldzielczym w Brarisku", ,,strategia zarz4dzania poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka w Banku

Sp6ldzielczym w Brarisku", ,,Plan ekonomiczno-finansowy w Banku Sp6ldzielczym w Brafsku na20l9 r."
Bank ogranicza ryzyko plynnoSci poprzez stosowanie systemu limit6w oraz odpowiednie ksztaltowanie
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struktury posiadanych aktyw6w i pasyw6w. Bank dokonuje identyfikacji wszelkich zagrohen zwi4zanych z

ryzykiem utraty plynnoSci, przeprowadza testy warunk6w skrajnych maj4ce na celu zbadanie odporno6ci

Banku na wystgpowanie sytuacji kryzysowych. W zaleinoici od stwierdzonego charakteru zagrohenia utraty
plynno6ci Bank postgpuje wedlug okre5lonych procedur awaryjnych, okre6lonychw Instrukcji zarzqdzania
plynnoiciq finansow q w BS w Brarisku.

4 6 . 4 .Ry zyko operacyj ne

Ryzyko operacyjne zostalo przez Bank okreSlone jako ryzryko wyst4pienia straty wynikaj4cej z
niedostosowania lub zawodnoSci proces6w wewngtrzrych, ludzi i system6w lttb ze zdarzeh zewngtrznych, w
tym r6wnie2 ryzyko prawne.

Celem Banku w zakresie zarz4dzania ryzykiem operacyjnym jest ograniczanie mozliwo5ci wyst4pienia
nieoczekiwanych strat z t;fr,ufu zdarzeh ryzyka operacyjnego, w frm spowodowanych brakiem zgodno5ci
przepis6w wewngtrznych z regulacjami zewngtrznymi i nieprzestrzeganiem regulacji oraz wzorc6w
postgpowania, ochrona zasob6w, system6w oraz proces6w.

Szczeg6lowe zasady stosowane w Banku w zakresie zarz4dzania ryrykiem operacyjnym znajduj4 sig w
pisemnych procedurach wewngtrznych ,,Strategia zarz4dzania poszczeg6lnymi rodzajami ryzyka w Banku
Sp6ldzielczym w Brarisku", ,,Instrukcj a zarz4dzania ryzykiem operacyjnym w Banku Sp6ldzielcrym w
Braflsku", ,,Plan ekonomiczno-finansowy w Banku Sp6Ldzielczym w Brariskuna2}l9 r."

Bank realizuj e cele poprzez;

1) monitorowanie wykorzystania limit6w tolerancji naryzyko operacyjne, w tym limit6w ograniczaj4cych

ryzyko operacyjne i KRI;
2) identyfikacjg zdarzefi operacyjnych, w tym w podziale na jednostki organizacyjne, procesy, linie

biznesowe
3) rozpontanie profilu ryzyka,
4) podejmowanie dzialahmaj4cych na celu ograniczanie i zapobieganie wyst4pienitzdarzeri w prryszlo6ci

poprzez:
a) wzmocnienie kontroli funkcjonalnej,
b) szkolenie pracownik6w maj4ce na celu zwigkszenie Swiadomo6ci dotycz1cej obszaru ryzyka

operacyjnego,
c) postgpowanie zgodnie z procedurami wewngtrznymi i zewngtrznymi;

4) aktualizacjg proces6w;

5) testowanie plan6w awaryjnych w ramach zarz4dzania ci4gloSci4 dzialania;

6) przeprowadzenie test6w warunk6w skrajnych, kt6rych celem jest ocena stopnia wra:ZliwoSci Banku na
zaistnienie sytuacji o krytycznym charakterze.

47. Informacje dla wsrystkich rodzaj6w aktyw6w finansowych i zobowi4zaft finansowych, zarflwno
bilansowych, jak i pozabilansowych:

47.1. Na temat obci4henia ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub
terminy platno6ci:

Aktywa/Pasywa wraZliwe na zmiany st6p procentowych grupowane s4 w nastgpuj4cych pozycjach:

1) Redyskonto weksli NBP

2) Rentowno66 bon6w 528e.

3) WIBID/WIBOR 1 m-c

4) WIBID/WIBOR 3 m-ce

5) Stopy wlasne Banku :>2Yo
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6) Stopy wlasneBankt 4%o

Kryterium przyporz4dkowania odpowiedniego aktywa/pasywa wraZliwego na nniany oprocentowania do

odpowiedniej porycji jest podstawa oprocentowania, w oparciu o kt6r4 ustalana jest wielko6d oprocentowania

danego aktywa/pasywa wraZliwego.

Bank ustala nastgpuj4ce przedzialy przeszacow ania oraz okre6la dla nich Sredni czas przeszacowania w dniach:

Opis
przedzialu

Sredni czas ptzeszacowania w dniach

I dzieh

2-30 dni T6

l-3 m-cy 60

3-6 m-cy r37

6-12m-cy 274

l-3 lat 730

3-5 lat t46l

5-10 lat 2738

10-20lat 5477

pow.20lat 82r5

Przyjmuje sig,2e:

1) termin przeszacowania dla aktyw6Vpasyw6w wra:Zliwych o stopie stalej jest r6wny terminowi ich
zapadalnofici/wymagalno Sci,

2) termin przeszacowania dla aktyw6w/pasyw6w wraZliwych o stopie zmiennej jest r6wny:

a) do 1 dnia roboczego wL4cnrie, dla pozycji, kt6rych wysoko66 oprocentowania zmienia sig wraz ze

zmian4 st6p procentowych,

b) dacie najbliZszego posiedzenia Rady Polityki Pienig2nej po dniu sprawozdawc4rrr, dla pozycji,
kt6rych wysoko66 oprocentowania zmienia sig wraz ze zmian4 st6p podstawowych NBP,

3) termin przeszacowarria dla aktyw6Vpasyw6w wrazliwych o stopie stalo-zmiennej jest r6wny terminowi
zmiany oprocentowania, w pr4ypadku gdy jest ono oparte o Srednie stopy rynkowe i podstawowe NBP
lub tez wartoSci tych st6p na okreSlony dziefi, co bezpoSrednio wynika z konstrukcji wzoru na wyliczanie
stopy procentowej danego aktywa/pasywa wrazliwego,

4) termin przeszacowania dla aktyw6ilpasyw6w wrazliwych o stopie wlasnej Banku znajduje sig w
przedziale przeszacowania 2 - 3 0 dni.

Wyszcze g6lnienie
r ennrny przeszacowama:

1 dzief 2-30 dni l-3 m-cy 3-6 m-cy 6-12m-cy l-3 lata 3-5 lat
)-I U

lat
l0-
20lat

Aktywa *razliwe
na znranQ
oorocentowania

316 089 886,25 361 930 302,1 l 843 704,rr | 2r3 260,47 2245 168,18 6 246 304,s4 719 342,47 0 0

Pasywa wraZliwe
na znlanQ
oorocentowania

2409 489,80 630 786 861,25 | 683 782,M 45 835,46 a 457,09 0 0 0 0

W celu pomiaru ryzyka stopy procentowej wylicza sig:

1) lukg stanowi4c4 r6imic7 pomigdry wartoSci4 aktyw6w i pasyw6w wraZliwych w poszczeg6lnych
przedzialach przeszacowania - dokonywane jest prry nastgpuj 4cych zaloheniach:

l) zmiana stopy procentowej nastgpuje w polowie poszczeg6lnychprzedzial6w termin6w przeszacowania
(w okresach do 12 miesigcy),
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2) zmiana st6p procentowych o okre6lon4 warto66 poci4ga za sob4 jednakow4 co do kierunku i warto6ci
zmiang oprocentowania wsrystkich aktyw6w i pasyw6w wraZliwych, z v,ryl4czeniem produkt6w
opartych bezpo6rednio o stawki bazowe, kt6rych oprocentowanie korygowane jest zgodnie ze
stosowan4 dla nich formul4 oprocentowania,

3) w konstrukcji wyliczenia:

a) oprocentowanie aktyw6w/pasyw6w po zmianie oprocentowania nie moze spa56 poniilej 0%o.

2) zmiang dochodu w skali roku - dokonywane jest takhe w wariantach scenariuszowych, dotycz4cych
najbardziej prawdopodobnych (zmiana oprocentowania o 50 p.b. i 100 p.b.) i pesymistycznych, szokowych
(zmiana oprocentowania o 200 p.b.) sytuacji zmian st6p procentolvych - test warunk6w skrajnych.

Luka og6lem w Banku wg stanu na dziefi 31.12.2019 r. wynosi 54.319.542,09 zl. Luka dodatnia

oznacza,Ze wzrost st6p procentowych wptynie korrystnie na wynik finansowy Banku, spadek odwrotnie.
Niezrniernie waZna jest luka narastaj4co og6lem, gdy2tak naprawdg to ona pokazuje jaki wplyw na

wynik finansowy w dlugim terminie czasu bgd4 mialy okreSlone zmiany st6p procentowych. Gdy chcemy

rozpatrywad konsekwencje zmian st6p procentowych w kr6tkim terminie czasu nalezy rozpatrywa6 lukg

narastaj 4co w poszczeg6lnych przedzialach przeszacow ania.

Na dzieri 31.12.2019 r. luka narastaj4co we wszystkich przedzialach czasowych jest dodatnia.

Oznacza to, 2e niebezpieczeristwo spadku wyniku odsetkowego, a co za tym idzie spadku wyniku
finansowego zar6wno w kr6tkim jak i w dtugim horyzoncie czasu, jest duZe w sytuacji spadku st6p

procentowych.

Sytuacja dotyczqca ryzyka stopy procentowej w Banku wg stanu na 31.12.2019 r. jest na akceptowalnym
poziomie, gdy|:

o poziom marz! odsetkowej jest na poziomie vtyhszym (o 0,16 p.p.) ni? minimalna wartoS6 okreSlona

w Strategii Banku Sp6ldzielczego na lata20l9-2023 (tj.2,00%)
o zostal przekroczony jeden limit wewngtrzny, a przekroczenie to wystqpilo po rM drugi.

47.2 Na temat obciqienia ryzykiem kredytowym, w tym sumy wartoSci ekspozycji kredytorvych bgd4cych

akfywami lub zobowi1zaniami pozabilansowymi, pomniejszone o warto5d utworzonych rezerw celowych i
odpis6w aktualizuj4cych bez uwzglgdnieniazabezpieczeri prawnych, kt6ra jest podstaw4 kalkulacjirvymogu
kapitalowego, o kt6rym mowa w art. 128 ustawy - Prawo bankowe:

Poziom naru2enia Banku na ryzyko kredyowe ksztaltuje sig na akceptowalnym poziomie. Na dzieri

31.12.2019 r. wskaZnik jakoSci naleznoSci od sektora niefinansowego i budZetu wyni6sl 3,62yo i byl na

lepszym poziomie niZ wskaZnik jako6ci sektora bankowego na dziefi 3I.12.2019 r., tj. 6,32Yo. Wskaznik
pokrycia kredyt6w zrozpozrran4utrat1 wartoSci rezerwami celowymi (RWEF) wynosi 50,36yo wg stanu na

3I.12.2019 r., co ma porylywny aspekt, poniewaz zwigksza bezpieczeristwo Banku.

Wyszczeg6lnienie: Warto5d ekspozycji:
WarloS6 ekspozycj i wazonej

rvzvkiem:
Wym6g kapitalowy:

Ekspozycje wobec rzqd6w
centralnych lub bank6w
centralnvch

t18.624.291 s.r91.640 4t5.331

Ekspozycje wobec samorz4d6w
resionalnych lub wladz lokalnych

40.610.819 8.t22.164 649.773

Ekspozycje wobec podmiot6w
sektora publiczrego 980.052 980.052 78.404

Ekspozycj e wobec wielostronnych
bank6w rozwoiu
Ekspozycj e wobe c or ganizacji
miedzvnarodowvch
Ekspozycie wobec insfirtucii 164.444.647 8.526.803 682.144
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Ekspozycje wobec
orzedsiebiorstw

30.866.ss2 23.5r7.226 1.881.378

Ekspozycje detalicme 80.26r.664 60.196.248 4.815.700

Eksp ozycj e zab ezpieczone
hipotekami na nieruchomoSciach

283.166.806 283.166.806 22.653.345

Ekspozycj e, kt6rych doty czy
nie wykonani e zobow iazan

6.816.s82 9.931.s30 794.522

Ekspozycj e zw i4zarre ze
szczep6lnie wvs okim rvzvkiem
Ekspozycje w postaci obligacji
zabemieczonvch
Ekspozycje stanowi4ce pozycje
sekurvtvzacvine
Ekspozycje wobec inst5rtucji i
przedsigbiorstw posiadaj 4cych
la6tkoterminowa ocene kredvtowa
Eksporycje w postaci jednostek
uczestnictwa lub udzial6w w
przedsigbiorstwach zbiorowego
inwestowania
Ekspozycie kapitalowe

Inne pozycie 10.925.858 6.509.605 520.768

RAZEM: 736.697.27r 406.142.074 32.491.365

47.3. Warto66 zabezpieczef prawnych oraz innych porycji wptywaj4cych na pomniejszenie wymogu

kapitalowego z tytulu ryzykakredytowego- nie dotyczy.

48. Informacja dla wszystkich rodzaj6w aktyw6w finansowych analizg wiekow4 przeteminowanych. Na

dzieri bilansowy aktyw6w finansowych w podziale na aktywa finansowe, w przypadku, w kt6rym nast4pila

utrata warto6ci i pozostale aktywa finansowe.

Wyszczeg6lnienie Warto5i brutto stmkflra %

1. Sektor linansowy

meprzetermlnowane

2. Sektor niefinansowv 392.24r.920.00 93.80

meDrzeternmowane 3 73 .809.5 I I .00 89.39

Przeterminowane od I do 30 dni 2.872.32r.00 0.69

Przeterminowane od 3 do 90 dni 388.723,00 0.09

Przeterminowane od 90 do 180 dni 1.810.488.00 0.43

Przeterminowane od 180 do l roku 203.733.00 0.05

Przeterminowane powyzei I roku 13.157 .144.00 3.15

3. Sektor bud2etowy 25.945.899.00 6,20

nleDrzeteflnlnowane 25.945.899-00 6,20

49. Informacje o charakterze i celu gospodarczym nwafich przez bank um6w nieuwzglgdnionych w
bilansie w zakresie niezbgdnym do oceny ich wplywu na sytuacjg maj4tkow4, finansow4 i rvynik finansowy
Banku - nie dotyczy.

50. Informacje o prowadzonej przez Bank dzialalnoSci powierniczej- nie dotyczy.

51. Informacje o sekuryfyzacji aktyw6w Banku - nie dotyczy.

52. Informacje z zakresu rachunku przeptyw6w Srodk6w pienigZnych:

52.1. OkreSlenie Srodk6w pienigZnych przyjgtych do rachunku przeplyw6w Srodk6w pienigznych, w tym ich
strukturg napocz4tek i koniec okresu sprawozdawczego:
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Wyszczeg6lnienie:
Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019

WartoSi w zl: Struktura w %: WartoSd w zl: Struktura w %:
Kasa i operacje z Bankiem
Centralnym

3.636.952,41 4,48 3.867.390.87 12,78

NalezroSci od sektora
finansowego w rachunku
bieZacvm

77.464.780,79 95,52 26.384.009,32 87,22

RAZEM: 81.101.733,20 100 30.2s1.400.19 r00

52.2Wyjafinienie na tematprzyjgtego podzialu dzialalnoSci na operacyjn4, inwestycyjn4 i finansow4:

DzialalnoS6 operacyjna - jest to podstawowy rodzaj dzialalno6ci Banku oraz inne rodzaje dzialalnoSci

niezaliczone do dzialalnoSci inwestyryjnej lub finansowej.

Dzialalno56 inwestycyjna-jest to dzialalno6d, kt6rej przedmiotem jest nabywanie lub zbywanierzeczowych
aktyw6w trwalych, wartoSci niematerialnych i prawnych, dlugoterminowych inwestycji, kr6tkoterminowych
aktyw6w finansowych oraz wsrystkie z:xi4zane z tym koszty i korrySci, z wyj4tkiem dotyczqcych podatku

dochodowego.

Dzialalno5d finansowa - jest to dzialalnofil, kt6rej przedmiotem jest pozyskiwanie innych, ni? dzialalno(d
operacyjna, ir6det finansowania, w tym tak2e rwigkszaj4cych kapital wlasny, lub ich splata oraz zwi4zane z

tym pienigzne koszty.

523 Wykaz korekt oraz wptryw6w i wydatk6w do pozycji: "Pozostale korekty", "Pozostale wplywy" i
"Pozostale wydatki", kt6rych kwoty przekraczaj15Yo og6lnej ich sumy z danej dzialalnoSci -nie dotyczy.

52.4 Przyczyny powstania r62nic pomigdzy zmianami stanu pozycji w bilansie oraz zmianarni tych samych

pozycji wykazanymi w rachunku przeplyw6w Srodk6w pienig2nych - nie dotyczy.

53. Informacje w odniesieniu do sprawozdania finansowego sporz4dzonego za okres sprawozdawczy, w ci4gu

kt6rego nast4pilo pol4czenie Banku zinn4jednostk4 - nie dotyczy.

54. Informacje o wsp6lnych przedsigwzigciach, kt6re nie podlegaj4 konsolidacji - nie dotycry.

55. Dane o warto6ciach instrument6w finansowych klient6w, zapisanych na rachunkach papier6w
wartoSciowych, wycenionych wedlug zasad okre5lonych w rozporz4dzeniu na ostatni dzieri okresu

sprawozdawczego - nie dotyczy.

56. Informacje o towarach gieldowych klient6w w ujgciu warto5ciowym i iloSciowym - nie dotyczy.

57. Informacje, kt6re mogtyby w istotny spos6b wptyn46 na oceng sytuacji maj4tkowej, finansowej oraz
rvynik finansowy - nie dotyczy.

Sporz4dzil: G Y

Ewa Charyton

(imig, nazwisko i podpis osoby,kl6rej powierzono prowadzenie ksi4g rachunkowych)

BS Zarz4d Banku Sp6ldzielczego w Brarisku

Prezes Zarz4du STANISLAW BACHUREK

B$ Wiceprezes Zarz4dt EWA MARIA ZAJKOWSKA

Brafsk, dnia 28.02.2020 r.

(miejsce i dataspon4dznnia) pieczgd firmowa
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