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List Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Szanowni Państwo, Udziałowcy i Klienci Banku Spółdzielczego w Brodnicy, ............................................

z przyjemnością przekazuję Państwu Raport Roczny Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2015,
przedstawiający najważniejsze wyniki finansowe, realizowane działania oraz osiągnięte sukcesy.
Ubiegły rok był bardzo wymagający zarówno dla BS w Brodnicy, jak i dla całego sektora bankowego.
Wysoka zmienność oraz złożoność procesów zachodzących w otoczeniu Banku, ograniczonej aktywności
gospodarczej przedsiębiorstw na rynku krajowym oraz funkcjonowanie w środowisku historycznie 
najniższych stóp procentowych nie sprzyjały prowadzeniu działalności bankowej. Nie sposób w tym
miejscu nie wspomnieć o dodatkowych znaczących obciążeniach na rzecz Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego nałożonych na podmioty sektora finansowego.  .......................................................

Pomimo wyżej wskazanych niekorzystnych zdarzeń, z satysfakcją stwierdzam, że w tych trudnych
okolicznościach, Bank Spółdzielczy w Brodnicy wypracował bardzo dobre wyniki finansowe,
jak również zrealizował wiele ważnych działań oraz projektów biznesowych i strategicznych. 

Na koniec 2015 roku suma bilansowa Banku wyniosła ponad 1 517 mln złotych i w porównaniu
do 2014 roku była wyższa o blisko 7%.  Wynik finansowy ne�o za 2015 r. osiągnął 
poziom ponad 13,2 mln zł. Osiągnięte wielkości plasują BS w Brodnicy w ścisłej czołówce banków
spółdzielczych w kraju i świadczą o dobrej efektywności i sprawności działania. W minionym roku, 
z sukcesem wyemitowaliśmy obligacje o wartości 15 mln zł, które po uzyskaniu zgody KNF zwiększyły
fundusze własne Banku, wpływając tym samym na wzrost zabezpieczenia prowadzonej działalności.

Rok 2016 to dla nas kolejne ambitne cele i wyzwania. W oparciu o przyjętą w 2015 roku strategię 
działania, w dalszym ciągu będziemy koncentrować się na budowie pozycji rynkowej poprzez
zrównoważony rozwój połączony ze wzmocnieniem kapitałowym, stanowiącym stabilny fundament
dalszej działalności naszego Banku. Podobnie jak dotychczas, swoją działalność zamierzamy opierać
o nowoczesne produkty i usługi zaspokajające potrzeby oraz oczekiwania Klientów. Już dziś mogę 
Państwa zapewnić, że we wszystkich naszych działaniach nadal opierać się będziemy na priorytetowych
dla nas wartościach, tj. bezpieczeństwie oraz połączeniu nowoczesności i tradycji. .................................

Dotychczasowe, jak i przyszłe dokonania związane ze stojącymi przed nami wyzwaniami rynkowymi
i regulacyjnymi to bez wątpienia rezultat pracy i zaangażowania wielu osób. Korzystając z okazji
pragnę w imieniu Zarządu Banku podziękować Udziałowcom, Obligatariuszom, Radzie Nadzorczej
oraz Pracownikom Banku Spółdzielczego w Brodnicy za wspólną codzienną pracę i wysiłek, a Klientom,
Partnerom Biznesowym Banku za przychylność oraz okazane nam zaufanie. 

Z wyrazami szacunku

Józef Mitura 

Prezes Zarządu Banku 
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Ogólne informacje o Banku

Wiceprezes Zarządu 

Mirosław Rafało 

Wiceprezes Zarządu 

Józef Mitura 

Prezes Zarządu 

Aleksander Mikołajczak 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy

       W okresie sprawozdawczym działalnością Banku kierował Zarząd w składzie: 

Stanisław Antkowiak Hanna Beszczyńska Zbigniew Kargul

Członek Rady Członek Rady Członek Rady Członek Rady

Zdzisław Nowiński

Członek Rady

Marek Truściński

Członek Rady

Elżbieta Zaremska

Marek Pesta Maciej Kaszuba Barbara Paradowska

Przewodniczący
Rady Nadzorczej 

Zastępca Przewodniczącego Sekretarz 

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Brodnicy

W skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy w okresie 24.04.2015 r.  - 31.12.2015 r.  wchodzili członkowie
wybrani przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.04.2015 r.  na czteroletnią kadencję. 
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O/Brodnica O/Bydgoszcz O/Chełmża O/Elbląg

O/Grudziądz O/N. Miasto Lub. O/Rypin O/Świecie

Ilość udziałowców w poszczególnych Oddziałach Banku 

30

Liczba członków

687

226,20

Wielkość udziałów (tys. zł) 

3 010,80 Osoby prywatne

Osoby prawne

Według stanu na koniec grudnia 2015 roku udziałowcami Banku było 687 osób fizycznych i 30 osób
prawnych. Wartość jednostek udziałowych wniesionych przez osoby fizyczne wyniosła 3 010,80 tys. zł,  natomiast 
osoby prawne objęły udziały o wartości 226 tys. zł. Aktualna wartość jednostki udziałowej wynosi  1 300 złotych. 

Osoby prywatne

Osoby prawne

Razem 

3 010,80

226,20

3 237,00

6,99 % 4,18%

93,01 % 95,82%

100,00 % 100,00 %

687

30

717

Podmiot
Wielkość 
udziałów 

(tys. zł)

Udział % Udział %Ilość członków 

Udziałowcy
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Potencjał kadrowy i szkolenia

Realizacja zadań strategicznych, jakościowych oraz budowa relacji z Klientami nie byłaby możliwa bez profesjonalnego

i zaangażowanego zespołu pracowników Centrali oraz Oddziałów.  ..................................................................................

Na koniec grudnia 2015 roku Bank zatrudniał 345 pracowników, z tego 100 osób zatrudnionych było w Centrali, 

natomiast 245 osób w Oddziałach i Oddziałach operacyjnych.  ......................................................................................

W efekcie przeprowadzonych procedur rekrutacyjnych na przestrzeni minionego roku zatrudniono 13 osób, natomiast

stosunek pracy został rozwiązany z 16 pracownikami.  .......................................................................................................

W wyniku zmian organizacyjnych mających na celu dostosowanie organizacyjne Banku do działalności samodzielnej

o 6 etatów wzrosło zatrudnienie w Centrali. Dokonano również przesunięć części pracowników z placówek

sprzedażowych do Centrali Banku.  ....................................................................................................................................

Przeciętne zatrudnienie w etatach w 2015 r. wynosiło 337 etatów i w stosunku do roku 2014 zmalało o 2 etaty. 

Bank zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę, z tego 93% na czas nieokreślony. Odsetek osób

legitymujących się wykształceniem wyższym wynosi 67%, a średnia wieku pracowników to 41 lat. .................................

Jak co roku Zarząd Banku dużą uwagę przykładał do szkoleń swojej załogi. W minionym roku kadra kierownicza

i pracownicy uczestniczyli łącznie w 90 szkoleniach m.in. z zakresu BHP i p.poż. oraz działalności statutowej.

Trzydzieści sześć osób ukończyło kurs języka angielskiego.

7

Ogólne informacje o Banku
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Działalność promocyjno-marke�ngowa i public-rela�ons

 Działalność promocyjno-marke�ngowa oraz public-rela�ons Banku Spółdzielczego w Brodnicy w 2015 roku
koncentrowała się na działaniach mających na celu:  ......................................................................................................

 

 W ramach promocji produktów i usług oferty Banku zrealizowano kampanie promocyjne poszczególnych produktów
w obszarze klienta indywidualnego i klienta instytucjonalnego, jak również kampanie wizerunkowe i działania z zakresu
marke�ngu bezpośredniego, których celem było pozyskanie tak nowych klientów jak i umacnianie relacji z obecnymi
partnerami biznesowymi. Przykładem działań w tym zakresie była organizacja w kwietniu 2015 r. we współpracy
z Kancelarią Ostrowski i Wspólnicy sp. k. Śniadania Biznesowego dla naszych Klientów oraz Partnerów Biznesowych, 
podczas którego specjaliści z Kancelarii opowiadali między innymi o znaczeniu własności intelektualnej i przemysłowej
w działalności firmy, jej rozwoju oraz innowacyjności. W pierwszym kwartale ubiegłego roku przedstawiciele naszego 
Banku wzięli również udział w licznych, cyklicznych spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych dla klientów sektora
rolnego organizowanych przez zaprzyjaźnione firmy z branży nawozowej i ochrony roślin, jak również Ośrodki 
Doradztwa Rolniczego. W ramach ujętych w planie marke�ngowym na 2015 r. działań, uczestniczyliśmy ponadto
w wielu imprezach wystawienniczych i targach branżowych odbywających się na obszarze działania naszego Banku, np.:

      

W 2015 roku działania public rela�ons realizowano w znacznej mierze z wykorzystaniem działalności sponsorskiej
i charytatywnej. Bank jako sponsor wspierał drużynę TRAMPKARZY WOJEWÓDZKICH Brodnickiego Klubu Sportowego
"Sparta", tradycyjnie też swoim patronatem objął i wspomógł finansowo akcję brodnickiej drużyny WOPR "Bezpiecznie
nad wodą", która dba o bezpieczeństwo na akwenach powiatu brodnickiego.   ...........................................................

 Wierny swojej tradycji, misji i wizji, Bank Spółdzielczy w Brodnicy nieustannie przykłada ogromną wagę, 
by być instytucją silnie zaangażowaną w życie lokalnych społeczności. Kierunkami priorytetowymi w tym zakresie, 
również w minionym roku, była pomoc dzieciom oraz wsparcie materialne i finansowe dla wszelkich działań społeczno-
kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych takich jak festyny, dożynki, wydarzenia szkolne, imprezy plenerowe,
działalność stowarzyszeń i kół zainteresowań.  W ramach realizacji ww. działań i wydarzeń wymienić można m.in.:

intensyfikację działań promocyjnych wspierających sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Bank

zwiększenie rozpoznawalności nazwy i logo Banku

umocnienie wizerunku Banku jako jednego z największych i najsilniejszych banków spółdzielczych w kraju,
a także instytucji stabilnej, bezpiecznej, nowoczesnej oraz partnerskiej dla klientów w każdym segmencie rynku

XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa w Płońsku

Dni Pola PROCAM 2015 w Stanowie k. Dzierzgonia

Agro-Tech Minikowo 2015 (największe targi rolnicze w północnej Polsce)

Targi Rypin Agra 2015
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23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

wzorem lat ubiegłych Bank zaangażował się w coroczną zbiórkę pieniędzy, z której w 2015 roku WOŚP przeznaczyła
pieniądze na diagnozowanie chorych dzieci oraz godną opiekę medyczną dla osób starszych. Poza przekazaniem
na lokalne aukcje bankowych gadżetów, w finałowe niedziele pracownicy Banku w wybranych placówkach

 charytatywnie pracowali licząc zebrane na rzecz Orkiestry pieniądze. 

Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna 

7 maja 2015 r. drużyna naszego Banku w składzie: Agnieszka Muracka, Leszek Mitura
oraz Konrad Zieliński zadebiutowała w Otwartych Zawodach Strzeleckich o Puchar
Burmistrza Miasta Kwidzyna od razu plasując się w ścisłej czołówce klasyfikacji. 
Indywidualnie świetny rezultat osiągnął Leszek Mitura, który „wystrzelał” IV wynik 
zawodów.

w placówce przedszkolaki zostały przywitane przez Katarzynę Pałdynę - 
Alchimowicz  - Zastępcę Dyrektora Oddziału, która opowiedziała im o pracy swojej
i innych pracowników Banku. Zwiedzając Oddział nasi mali „klienci” mieli możliwość
poznania „świata finansów” oraz przyjrzenia się codziennej pracy bankowców. 
Jak się okazało – przedszkolaki wykazały się dużą dociekliwością i aktywnie
uczestniczyły w spotkaniu zadając pracownikom Banku wiele nurtujących ich pytań.

Odwiedziny Oddziału w Elblągu przez przedszkolaków elbląskiego Niepublicznego  Przedszkola "Przyjaciele Kubusia”

IX Międzyszkolny Konkursu „Moje Miasto Płońsk”, którego temat przewodni brzmiał „Płońsk – Miasto Jana Walerego
Jędrzejewicza”

celem edycji 2015 konkursu organizowanego od 2007 r. było zainteresowanie
najmłodszych płońszczan historią miasta Płońska i jego współczesnością, budzenie
dumy z bycia płońszczaninem oraz promowanie uczniów uzdolnionych literacko,
muzycznie i plastycznie. W organizację tej pięknej idei włączył się również Oddział 
naszego Banku w Płońsku, który został jednym ze sponsorów nagród dla laureatów.
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jedno z najbardziej popularnych, cyklicznych miejskich wydarzeń. W trakcie
trzydniowych obchodów nie zabrakło stoiska naszego Banku, który reprezentowany
był przez załogę Oddziału w Kwidzynie - zawsze aktywnie i chętnie włączającą 
się oraz wspierającą lokalne przedsięwzięcia. Przy bankowym namiocie Dyrektor
Oddziału Małgorzata Zielińska wraz z pracownikami: Agnieszką Muracką, Małgorzatą 
Panieczko oraz Aleksandrą Żebrowską-Król udzielały informacji o szczegółach
bankowej oferty, a najmłodszym rozdawały drobne bankowe gadżety, cukierki
i baloniki.

Dni Kwidzyna 2015

VI Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe Urszulewo 2015

impreza, która już na stałe wpisała się do kalendarza regat windsurfingowych
w kraju. W gronie sponsorów i fundatorów nagród był również Bank Spółdzielczy
w Brodnicy, który przekazał nagrody i upominki rzeczowe dla finalistów
i uczestników tegorocznych zawodów.

XIX Bieg Niepodległości Pigża 2015  

podczas biegu, w którym udział wzięło ponad 700 biegaczy nasz Bank promowany
był przez pracowników Oddziału operacyjnego w Toruniu w osobach Kierownika
Oddziału Ewy Kwiatkowskiej i Specjalisty Sylwii Mikołajskiej.  Materiały informacyjne,
gadżety i słodycze bankowe, a dla najmłodszych biegaczy upominki to tylko niektóre
z atrakcji, jakie czekały wszystkich uczestników imprezy oraz odwiedzających stoisko
reklamowe naszego Banku.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy już po raz drugi zaangażował się w tą ogólnopolską akcję promocji języka angielskiego
fundując nagrody dla najlepszych. 

V edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego
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 Ważnym wydarzeniem, jakie miało miejsce w październiku 2015 r., było zwycięstwo drużyny Banku Spółdzielczego
w Brodnicy w XVIII Mistrzostwach Banków w Halowej Piłce Nożnej Zgierz 2015. Zwycięski Puchar wywalczyła 
w rozgrywkach reprezentacja Banku w składzie: 

VII Manewry Patriotyczne

10 listopada 2015 r. Bank Spółdzielczy w Brodnicy wziął udział w cyklicznej imprezie
organizowanej przez Gimnazjum nr 1 oraz "Stowarzyszenie na Wiejskiej" w Brodnicy
z okazji Narodowego Dnia Niepodległości – „VII Brodnickich Manewrach 
Patriotycznych”.  Na jednym z punktów zadaniowych trasy manewrów,  pytania
związane z szeroko pojętą tematyką historyczną w nawiązaniu do Święta
Niepodległości oraz historią regionalną Brodnicy i okolic zadawali uczestnikom
reprezentanci Banku - Dyrektor Departamentu Finansowego Sebas�an Urbański
oraz Kierownik Zespołu Marke�ngu Magdalena Gielnik.

jak co roku nasz Bank włączył się w obchody Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości organizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy.
Uczestnicząc w projekcie ukierunkowanym na wspieranie przedsiębiorczości
i budzenie jej ducha wśród młodych ludzi, reprezentacja naszego Banku w osobach
Dyrektora Departamentu Handlowego Grzegorza Grochowiaka, Kierownika Zespołu
Marke�ngu Magdaleny Gielnik oraz Specjalisty Sylwii Deji w przedstawionej
prezentacji przybliżyła młodzieży działalność i ofertę Banku Spółdzielczego
w Brodnicy, jak również przekazała informacje dotyczące gospodarki rynkowej
i funkcjonowania w niej.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Rolniczych w Brodnicy

1.  Karol Blonkowski 
2.  Rafał Dobrowolski
3.  Artur Kaczyński 
4.  Hubert Marólewski kpt.
5.  Łukasz Mosakowski
6.  Adam Rysiewski 
7.  Bartosz Walter
·   Kierownik drużyny: G. Kiełkowski
·   Prowadzący: H. Figlewski
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II miejsce w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” w kategorii „Największe banki” –  ranking
miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”  sporządzono na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych 
pośród 563 banków działających w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (359) i SGB-Banku S.A. (204)
oraz jednego banku poza tymi   strukturami (Krakowski Bank Spółdzielczy); gala wręczenia nagród odbyła się 19 maja
2015 r. ................................................................................................................................................................................

Uhonorowanie Prezesa Zarządu Banku - pana Józefa Mitury, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej  - uroczystego nadania Odznak dokonano 24 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki 
podczas konferencji pn. „Banki spółdzielcze w otoczeniu społeczno-gospodarczym”, zorganizowanej w ramach
centralnych obchodów Święta Spółdzielczości Bankowej przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. 
Patronat nad konferencją objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.   ...........................................

II miejsce w Konkursie Indeksu Patriotyzmu Polskiego Biznesu w kategorii małych spółek według przychodów
poniżej 100 mln zł  - organizatorem konkursu, którego celem jest uhonorowanie firm najbardziej patriotycznych, które
w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju Polski jest redakcja dziennika Rzeczpospolita oraz Fundacja
Patriotyzmu Gospodarczego; kryteriami decydującymi o zwycięstwie były: zatrudnienie, płaca, zapłacone podatki, 
wydatki na badania i rozwój oraz działalność prospołeczna i charytatywna; ranking opublikowano w gazecie 
"Rzeczpospolita" 16 grudnia 2015 r.  ..................................................................................................................................

3.

Nagrody i wyróżnienia

W 2015 roku Bank Spółdzielczy w Brodnicy wyróżniony został m.in. następującymi tytułami i nagrodami:  .....................

1.

2.
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Iława

Toruń

Działdowo

Organizacja i sieć placówek 

 W 2015 roku Bank Spółdzielczy w Brodnicy prowadził działalność operacyjną na dotychczasowym obszarze działania,
tj. na terenie województwa: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego. 

 W zarządzaniu liczbą i rozmieszczeniem placówek Zarząd Banku kieruje się przede wszystkim efektywnością wyko -
rzystania oddziałów, jak również dostrzeganymi potrzebami Klientów. Na podstawie systematycznie przeprowadzanych
wewnętrznie analiz i przeglądów placówek oraz bankomatów podejmowane są decyzje o ich relokacji, likwidacji bądź
modernizacji.  

Najbliższą placówkę Banku oraz szczegółowe
informacje o produktach znajdziesz skanując
kod QR lub odwiedzając naszą stronę 
                     

www.bsbrodnica.pl

Kontynuując trwający proces modernizacji
placówek Banku, w minionym roku kolejne
dostosowano do obowiązujących obecnie
w Banku standardów wizualizacji, jak również
nadano ich wnętrzom nową estetykę
i  f u n kc j o n a l n o ś ć  o ra z  m a k sy m a l n i e 
d o s t o s o w a n o  d o  p o t r z e b  K l i e n t ó w
i pracowników. ................................................

Na koniec 2015 roku w sieci bankomatów
będących własnością Banku znajdowało
się 45 urządzeń. Ponadto nasi Klienci trwale
mają możliwość bezprowizyjnych wypłat
gotówki z bankomatów należących do banków
spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS, SGB
oraz sieci Banku BZWBK na terenie całego
kraju.

Na dzień 31.12.2015 r. Bank posiadał 43
w pełni funkcjonalne placówki bankowe 
(w tym: centralę, 10 oddziałów, 29 oddziałów
operacyjnych, 3 punkty kasowe) posiadające
zarówno takie same rozwiązania i systemy
informatyczne, jak i oferujące (z wyjątkiem
punktów kasowych) te same produkty oraz
usługi bankowe. .........................................

5
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Ogólne informacje o Banku

Oferta Banku

1.   Rachunki bankowe : 

Ofertę Banku Spółdzielczego w Brodnicy w 2015 roku stanowiły m.in.: 

PRODUKTY DEPOZYTOWE:

Konto VIP - konto z kartą płatniczą VISA VIP, dostępem do systemu Bankowości Internetowej (SBI)
oraz bezpłatnym pakietem ubezpieczeń

Przejście na nowe pakiety możliwe jest po podpisaniu w placówkach naszego Banku nowej umowy o prowadzenie rachunków bankowych. 

Konto Osobiste  - dedykowane Klientom ceniącym sobie pełną obsługę zarówno w oddziałach
Banku, jak i przez Internet

Konto Mobilne - konto z kartą płatniczą, dostępem do Systemu Bankowości Internetowej (SBI)
oraz gwarancją braku opłaty za prowadzenie konta

Konto Aktywne  - konto z kartą płatniczą i dostępem do Systemu Bankowości Internetowej (SBI)

Konto Młodzieżowe - konto dla osób w wieku od 13 do 18 lat

      a.   bieżący i pomocniczy
      b.   walutowy
      c.   oszczędnościowy
      d.   powierniczy
      e.   nowe pakiety ROR:  - NOWOŚĆ, konto nawet za 0 zł

Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest bankiem polskim, powstałym wyłącznie na polskim kapitale. Jako najstarszy bank
spółdzielczy w kraju, swoją działalność prowadzi nieprzerwanie od 1862 roku.   ..............................................................

W codziennej działalności Bank wykorzystuje nie tylko swoje ponad 150-letnie doświadczenia w sektorze finansowym,
ale również - jako instytucja zaufania publicznego, stawia na najnowsze rozwiązania technologiczne priorytetowo
traktując tym samym zapewnienie swoim Klientom bezpiecznej i korzystnej oferty usług i produktów finansowych. .....

Bank Spółdzielczy w Brodnicy oferuje pełne spektrum produktów i usług bankowych dla Klientów indywidualnych,
gospodarstw rolnych, firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Chętnie pomaga osobom przedsiębiorczym
realizować ich marzenia o własnym biznesie, oferując im szeroki wybór produktów i usług dla mikro-, małego
i średniego przedsiębiorstwa.  ....................................................................................................................................... 

BS w Brodnicy jest bankiem uniwersalnym, z ofertą zarówno bankowości tradycyjnej, jak i elektronicznej.
W minionym roku systematycznie rozszerzał swoją ofertę oraz wprowadzał innowacje do tradycyjnych produktów
i usług, tak by w jeszcze większym stopniu odpowiedzieć na oczekiwania i potrzeby swoich dotychczasowych jak
i potencjalnych Klientów. 
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Ogólne informacje o Banku

PRODUKTY KREDYTOWE:

GWARANCJE BANKOWE I PORĘCZENIA:

gwarancje wadialne, należytego wykonania, zapłaty i in.
gwarancje jako zabezpieczenie akcyzowe  - Bank jest umieszczony przez Ministra Finansów w wykazie gwarantów

uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych jako zabezpieczenie akcyzowe

2.   Lokaty:

a.   Lokata Standard
b.   Lokata Dopłata
c.   Lokata Transfer
d.   Lokata Fundusz
e.   Lokata Promocja
f.    lokaty internetowe
g.   lokaty walutowe

gwarancje zabezpieczające zapłatę długu celnego  - Bank jest umieszczony przez Ministra Finansów w wykazie 

gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających
z długów celnych

 
k redyty obrotowe
k redyty inwestycyjne
k redyt Inwestycja Rolna
k redyty dla MSP - Mikrobiznes Start, Mikrobiznes Rozwój, Mikrobiznes Wolne Zawody
k redyt zabezpieczony gwarancją de minimis
k  redyt w rachunku bieżącym dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników
k redyty pomostowe na finansowanie projektów realizowanych przy udziale środków UE
k redyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do odsetek oraz częściową spłatą kapitału (CSK) przez ARiMR
 

kredyty gotówkowe
k redyt konsolidacyjny
k redyt mieszkaniowy
k redyt hipoteczny
karta kredytowa
kredyt odnawialny w rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym
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Ogólne informacje o Banku

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE, KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

 umożliwia zakładanie atrakcyjnie oprocentowanych terminowych lokat oszczędnościowych

 
 

  SMS Kontakt: usługa umożliwiająca otrzymywanie
informacji m.in. o:
 

Bankowość Mobilna:

realizacji przelewu
 
 
 

saldzie rachunku  - o wybranej godzinie

w wybrane dni tygodnia

pojawieniu się debetu na rachunku

zmianie salda  - po każdej dokonanej

na rachunku operacji

 usługa umożliwiająca dostęp do swojego
rachunku za pośrednictwem smar�ona
lub tabletu posiadającego dostęp do Internetu  

 
umożliwia korzystanie z najważniejszych
funkcji Bankowości elektronicznej bez względu
na porę dnia i miejsce pobytu

Spółka Banku Spółdzielczego w Brodnicy  - BS Partner sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze
w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych oraz życiowych.

Dzięki posiadanej szerokiej ofercie ubezpieczeniowej wielu Towarzystw, BS Partner gwarantuje nie tylko
oszczędność czasu Klientów, ale również możliwość świadomego wyboru i najlepszej oferty.

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Bankowość internetowa dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji: 

umożliwia doładowanie telefonów komórkowych
umożliwia realizację przelewów krajowych i zagranicznych nawet za 0 zł
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Dane ekonomiczno-finansowe

Suma bilansowa

Na koniec 2015 roku suma bilansowa Banku
wyniosła 1 516 676 tys. złotych. W porównaniu
do poprzedniego roku, odnotowano wzrost o 6,45%.

Działalność depozytowa

pozostałe

podmioty gospodarcze

osoby fizyczne

rolnicy indywidualni 

Udział podmiotów w bazie depozytowej

72,31 %
15,06 %

5,81 %

6,82 %

Wzrost sumy bilansowej (tys. zł)
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Baza depozytowa (tys. zł) 

202 546

972 308
78 150

91 725
1 344 729

razem

Wzrost bazy depozytowej (tys. zł)
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832 245

910 655

1 020 735

1 138 512

1 269 789

1 344 729

Największy udział w bazie depozytowej miały osoby
fizyczne – 72,30%

Podstawowym elementem wpływającym na poziom
sumy bilansowej był poziom złożonych w banku
depozytów, których wartość wyniosła 1 344 729 tys. zł.

Depozyty Banku dzielą się na depozyty bieżące, które 
na koniec 2015 roku wyniosły 428 958 tys. zł i depozyty
terminowe w kwocie 915 771 tys. zł.  ......................
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Z końcem 2015 roku wartość kredytów wyniosła 964 234 tys. zł,
z czego największy udział w kredytach miały podmioty gospodarcze
i rolnicy indywidualni, odpowiednio 39,45% i 35,52%. Wartość  
należności od sektora niefinansowego i budżetu na koniec badanego
okresu stanowiła 63,58% sumy bilansowej.  .......................................

Kwota udzielonych kredytów w porównaniu do grudnia 2014 r. 
wzrosła o 5,36% tj. o 49 075 tys. zł.

Działalność kredytowa

Udział podmiotów w por�elu kredytowym

Struktura podmiotowa kredytów (tys. zł)

pozostałe

podmioty gospodarcze

osoby fizyczne

rolnicy indywidualni 22,42 %

39,45 %

2,62 %

35,52 %

216 153

380 382

25 220

342 479

964 234

razem

W swoich aktywach Bank pos iada lokaty   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m i ę d z y b a n k o w e  i  b e z p i e c z n e  p a p i e r y    

.........................................................................................................wartościowe. Ich wartość na koniec 2015 roku 
...........................................................................................wynosiła  465 379 tys. zł. Największą część 
.........................................................................................................inwestycji finansowych stanowią krótkoterminowe  
.........................................................................................................lokaty międzybankowe, bony skarbowe NBP oraz  

..........................................................................................................obligacje Skarbu państwa, których wartość wyniosła   
.....................................................................................................na ostatni dzień minionego roku odpowiednio  
..........................................................................................................138 962 tys. zł, 140 000 tys. zł oraz 135 000 tys. zł.  

Podstawowym celem posiadanych inwestycji finansowych jest zabezpieczenie płynności Banku, a w dalszej kolejności
wzrost dochodowości prowadzonej działalności przy jednoczesnym minimalizowaniu ponoszonego ryzyka.

Inwestycje finansowe Struktura inwestycji finansowych

29,01 %

30,08 %

8,60 %

1,07 %

29,86 %

1,37%

obligacje Skarbu Państwa

bony pieniężne NBP

obligacje korporacyjne

certyfikaty depozytowe

lokaty

akcje
1,07 %

1,37%

29,86 %
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30,08 %
8,60 %
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Wzrost obliga kredytowego (tys. zł)
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Wynik finansowy

Wynik finansowy bru�o na koniec grudnia 2015 r. 
wyniósł 16 656 tys. zł i był niższy niż w roku
ubiegłym, co spowodowane było niskimi stopami
procentowymi na rynku, niższą od zakładanej 
w Planie ekonomiczno-finansowym na 2015 roku
dynamiką kredytów oraz spadkiem marży odsetkowej.

Wynik ne�o, czyli wynik bru�o pomniejszony 
o zobowiązania wynikające z podatku dochodowego
wyniósł na dzień 31 grudnia 2015 r. 13 200 tys. zł. 
Osiągnięte wartości plasują Bank w ścisłej czołówce
banków spółdzielczych w kraju i świadczą o wysokiej
efektywności i sprawności działania.

Kapitały własne oraz współczynnik kapitałowy

Wartość kapitałów własnych na koniec grudnia wyniosła 124 670 tys. zł. W porównaniu do grudnia 2014 roku
odnotowano wzrost wartości kapitałów o 7,7%.  .................................................................... .................................

Fundusze własne szacowane na potrzeby współczynnika kapitałowego na koniec 2015 roku wyniosły 137 841 tys. zł. 
W skład funduszy własnych wchodzi amortyzowany fundusz udziałowy, który na koniec roku wyniósł 1 989 tys. zł, 
co stanowi 1,44% funduszy ogółem.  .................................................................................................................................

W 2015 Bank wyemitował obligacje w kwocie 15 000 tys. zł. Wyliczony na koniec 2015 roku  współczynnik 
kapitałowy obejmujący wymogi oszacowane w ramach Filaru I wyniósł 15,32%, natomiast wewnętrzny współczynnik 
kapitałowy obejmujący wymogi kapitałowe oszacowane w ramach Filaru II wyniósł 14,67%. ......................................

 
Oszacowana wartość współczynnika kapitałowego kształtuje się znacznie powyżej wartości minimalnej wynikającej 
z Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i rady (UE), tj. 8%.
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Zmiana wyniku finansowego ne�o (tys. zł)
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Dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej

Banku Spółdzielczego w Brodnicy

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

   Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania nansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy 

z siedzibą przy ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica, na które składa się:

1.    wprowadzenie do sprawozdania nansowego,  ..................................................................................................

2.   bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę   

      1 516 675 591,23 zł, ............................................................................................................................................

3.    współczynnik wypłacalności na poziomie  15,32 % , ......................................................................................

4.   zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące zobowiązania pozabilansowe warunkowe udzielone 

      w wysokości 99 933 159,38  zł  oraz pozostałe  w wysokości  382 932 745,23 zł , ........................................

5.      rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zysk  netto w wysokości

       13 200 120,43 zł, ..................................................................................................................................................

6.   zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące

      zwiększenie kapitału własnego o kwotę  12 380 424,14 zł ,  ............................................................................

7.   rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący 

        zwiększenie  stanu środków pieniężnych o kwotę  9 084 051,27 zł, .....................................................................

8.      dodatkowe informacje i objaśnienia.   ...............................................................................................................

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania nansowego oraz sprawozdania z działalności

odpowiedzialny jest Zarząd Banku.

Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie nansowe oraz

sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)

rachunkowości tego sprawozdania nansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych

aspektach, sytuację majątkową i nansową, jak też wynik nansowy Banku oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych

stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania nansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1. rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości, 

2. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Dane ekonomiczno-finansowe

21



      Badanie sprawozdania nansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną

pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.  .......................................................................................

   W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez bank zasad (polityki)

rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów 

i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu nansowym, jak i całościową

ocenę sprawozdania nansowego.  ................................................................................................................................

      Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

      Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie nansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:  ....................

1.    przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i nansowej banku 

      na dzień 31.12.2015 roku, jak też jej wyniku nansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,

2.    sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej

      ustawie i rozporządzeniu, zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

      rachunkowych,  ............................................................................................................................................................

3.    jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania nansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu

      Banku.

       Sprawozdanie z działalności Banku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust.2 Ustawy o rachunkowości,

 a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania nansowego, są z nim zgodne.

Paprotnia, dnia  07 marca  2016 roku

Dane ekonomiczno-finansowe
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Aktywa
Stan na koniec roku: 

bieżącego ubiegłego

Kasa, operacje z Bankiem CentralnymI

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

23 231 403,86 22  928 977,09

1. W rachunku bieżącym 23 231 403,86 22 928 977,09

2. Rezerwa obowiązkowa 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Inne środki

Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym

Należności od sektora finansowego 197 316 355,76 269 016 890,11

1. W rachunku bieżącym 58 050 854,31 49 269 229,81

2. Terminowe 139 265 501,45 219 747 660,30

Należności od sektora niefinansowego 927 344 978,86 886 946 583,81

1. W rachunku bieżącym 154 989 052,97 147 297 588,61

2. Terminowe 772 355 925,89 739 648 995,20

Należności od sektora budżetowego 24 231 067,06 15 642 420,37

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe 24 231 067,06 15 642 420,37

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Dłużne papiery wartościowe 320 505 776,34 205 102 207,37

1. Banków 178 680 159,25 78 018 536,60

2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych 135 277 098,12 120 534 858,66

3. Pozostałe 6 548 518,97 6 548 812,11

Udziały lub akcje w jednostkach zależnych

1. W instytucjach finansowych

2. W pozostałych jednostkach

Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych

1. W instytucjach finansowych

2. W pozostałych jednostkach

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

1. W instytucjach finansowych

2. W pozostałych jednostkach

Udziały lub akcje w innych jednostkach 5 716 592,70 4 716 592,70

1. W instytucjach finansowych 5 626 592,70 4 626 592,70

2. W pozostałych jednostkach 90 000,00 90 000,00

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 2 139 818,88 750 619,66

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 278 644,25 261 960,61

  - wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 7 669 174,45 8 742 984,58

Inne aktywa 4 174 987,92 6 923 436,99

1. Przyjęte aktywa - do zbycia 2 187 737,01 2 221 737,01

2. Pozostałe 1 987 250,91 4 701 699,98

Rozliczenia międzyokresowe 4 066 791,15 3 791 084,30

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 405 208,00 3 264 870,00

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 661 583,15 526 214,30

SUMA AKTYWÓW 1 516 675 591,23 1 424 823 757,59
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Pasywa
Stan na koniec roku: 

bieżącego ubiegłego

Zobowiązania wobec Banku Centralnego

Zobowiązania wobec sektora finansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:

a) bieżące

b) terminowe

2. Pozostałe, w tym:

a) bieżące

b) terminowe

Zobowiązania wobec sektora budżetowego

1. Bieżące

2. Terminowe

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych

Fundusze specjalne i inne zobowiązania

Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. Ujemna wartość firmy

3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone

Rezerwy

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rezerwy

Zobowiązania podporządkowane

Kapitał (fundusz) podstawowy

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Akcje własne (wielkość ujemna)

Kapitał (fundusz) zapasowy

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego

2. Pozostałe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) ne�o

Współczynnik kapitałowy

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

1 071 883,85

38 367,94

1 033 515,91

58 695 934,04

307 275,72

0,00

3 725 065,45

615 090,00

3 237 000,00

0,00

0,00

0,00

122 433 648,81

-2 854 107,24

1 853 134,25

1 230 000,00

0,00

0,00

22 642 687,74

6 023 983,52

0,00

0,00

5 716 707,80

3 109 975,45

1 290 252 007,31

979 515 545,51

193 584 485,86

785 931 059,65

310 736 461,80

199 932 501,29

110 803 960,51

36 053 246,30

15 174 900,00

3 862 020,81

623 134,25

13 200 120,43

1 516 675 591,23

15,32%

1 872 779,07

22 259,35

1 850 519,72

50 196 236,68

312 181,73

0,00

3 558 696,95

749 874,00

3 415 100,00

0,00

0,00

0,00

109 332 218,76

-2 306 933,56

1 853 134,25

1 230 000,00

2 900 000,00

0,00

17 743 709,81

14 132 106,71

0,00

0,00

13 819 924,98

2 808 822,95

1 224 403 420,45

920 193 619,14

164 376 865,16

755 816 753,98

304 209 801,31

179 301 841,77

124 907 959,54

32 452 526,87

0,00

2 271 145,62

623 134,25

13 195 852,66

1 424 823 757,59

12,64%

SUMA PASYWÓW
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Treść Informacji
Stan na koniec roku: 

bieżącego ubiegłego

Przychody z tytułu odsetek

1. Od sektora finansowego

2. Od sektora niefinansowego

3. Od sektora budżetowego

4. Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu

Koszty odsetek

1. Od sektora finansowego

2. Od sektora niefinansowego

3. Od sektora budżetowego

Wynik z tytułu odsetek (I-II)

Przychody z tytułu prowizji

Koszty prowizji

Wynik z tytułu prowizji (IV-V)

Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych
i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu

1. Od jednostek zależnych

2. Od jednostek współzależnych

3. Od jednostek stowarzyszonych

4. Od pozostałych jednostek

Wynik operacji finansowych

1. Papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi

2. Pozostałych

Wynik z pozycji wymiany

Wynik z działalności bankowej

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty działania banku

1. Wynagrodzenia

2. Ubezpieczenia i inne świadczenia

3. Inne

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV-XVI)

Wynik działalności operacyjnej

Wynik operacji nadzwyczajnych

1. Zyski nadzwyczajne

2. Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) bru�o

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

Zysk (strata) ne�o

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości

1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe

2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości

1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XX

XIX

XXI

XXII

XXIII

59 322 724,01

3 983 134,27

47 390 001,05

2 581 258,23

5 368 330,46

19 285 891,11

108 779,89

18 706 481,19

470 630,03

40 036 832,90

15 927 551,24

3 042 011,75

12 885 539,49

119 325,44

119 325,44

-279 660,27

-279 660,27

872 993,63

53 635 031,19

3 436 034,61

945 996,31

37 635 002,34

19 320 534,56

3 703 159,82

14 611 307,96

1 824 052,09

11 371 419,17

11 371 419,17

11 361 590,54

11 361 590,54

9 828,63

16 656 186,43

16 656 186,43

3 456 066,00

13 200 120,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 135 138,28

6 272 679,49

50 915 954,46

5 452 022,50

5 494 481,83

24 418 136,89

144 173,61

23 483 639,46

790 323,82

43 717 001,39

16 858 377,46

2 641 522,20

14 216 855,26

100 000,00

100 000,00

-83 086,99

-83 086,99

997 926,96

58 948 696,62

4 622 301,38

1 293 268,24

34 529 850,55

19 311 800,45

3 661 654,89

11 556 395,21

1 852 353,84

29 153 052,10

28 072 804,45

1 080 247,65

20 551 994,39

20 058 123,84

493 870,55

8 601 057,71

17 294 467,66

17 294 467,66

4 098 615,00

13 195 852,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rachunek zysków i strat   sporządzony za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 Dane ekonomiczno-finansowe
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