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List Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy

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

w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Banku przedstawiam Państwu .......................................................................

Raport Roczny Banku Spółdzielczego w Brodnicy przedstawiający  ....................................................................

wyniki finansowe oraz zrealizowane najważniejsze działania ..............................................................

i ich efekty w 2017 r.  .................................................................................................................................................

Rok 2017 był kolejnym rokiem konsekwentnej realizacji przyjętej ......................................................................

strategii na lata 2015-2019 oraz jej uszczegółowienia zawartego ......................................................................

w planie finansowym na rok 2017. W okresie tym Bank osiągnął  .....................................................................

zakładane cele biznesowe, które przełożyły się na dobre wyniki ......................................................................

finansowe plasując go w czołówce banków spółdzielczych w kraju.  .....................................................................

Zrealizowane działania pozwoliły również na wypracowanie przez .......................................................................

BS Brodnica wyniku zbliżonego do osiągniętego w roku ubiegłym .......................................................................

tj. 2016, umożliwiając tym samym stabilny wzrost funduszy .................................................................

własnych w roku 2018. .............................................................................................................................................

Ponadto z satysfakcją mogę stwierdzić, iż zaprezentowane wyniki zostały osiągnięte w sytuacji utrzymujących

się od ponad dwóch lat rekordowo niskich stóp procentowych, które negatywnie wpływają na wyniki osiągane

przez podmioty sektora bankowego.  ......................................................................................................................

Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest jednym z najlepiej skapitalizowanych banków spółdzielczych w kraju,

co potwierdza bezpieczeństwo prowadzonej przez nas działalności.  ....................................................................

Miniony okres był również czasem zakończenia prac związanych z należytym dostosowaniem organizacyjnym

do działalności samodzielnej. Efektem tych działań była otrzymana w dniu 1 sierpnia 2017 r. pozytywna decyzja

Komisji Nadzoru Finansowego, która jednogłośnie wyraziła zgodę na prowadzenie przez Bank Spółdzielczy

w Brodnicy działalności poza Zrzeszeniem. Wydając pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie złożonego przez

BS w Brodnicy wniosku, KNF potwierdziła wysoką jakość zarządzania i funkcjonowania Banku. 



Z wyrazami szacunku

Józef Mitura 

Prezes Zarządu Banku 
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List Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Wzorem lat ubiegłych w roku 2018 Bank kontynuował będzie działania zmierzające do szerszego udostępnienia 

swojej oferty produktowej tak aktualnym, jak i przyszłym Klientom w oparciu o  bezpieczne, nowoczesne

rozwiązania technologiczne. ....................................................................................................................................

W imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Banku chciałbym podziękować wszystkim Pracownikom za wysiłek

i zaangażowanie oraz wyniki osiągnięte w roku 2017. Naszym Udziałowcom, Obligatariuszom i Klientom dziękuję 

natomiast za zaufanie i dotychczasową współpracę licząc na jej dalszy rozwój w przyszłości.
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Ogólne informacje o Banku

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Brodnicy

W skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy w okresie 01.01.2017 r.  - 31.12.2017 r. wchodzili członkowie:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy

       W okresie sprawozdawczym działalnością Banku kierował Zarząd w składzie: 

Marek Pesta 
Przewodniczący
Rady Nadzorczej 

Maciej Kaszuba
Zastępca

Przewodniczącego

Barbara Paradowska
Sekretarz 

Marek Truściński Elżbieta Zaremska

Członek RadyCzłonek RadyCzłonek RadyCzłonek RadyCzłonek RadyCzłonek RadyCzłonek RadyCzłonek Rady

Tomasz SiekierskiElżbieta Górzyńska Zbigniew Kargul Zdzisław NowińskiStanisław Antkowiak Hanna Beszczyńska

Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu 

Mirosław Rafało 

Wiceprezes Zarządu 

Józef Mitura 

Prezes Zarządu 

Aleksander Mikołajczak Sebas�an Urbański
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Ogólne informacje o Banku

31

38

24

293O/Brodnica

O/Bydgoszcz

O/Chełmża

O/Elbląg

46

21

144

124O/Grudziądz

O/N. Miasto Lub.

O/Rypin

O/Świecie

Ilość udziałowców w poszczególnych Oddziałach Banku 

Udziałowcy

Osoby prywatne

Osoby prawne

Razem 

3 055,00

228,80

3 283,80

6,95 % 4,16 %

93,05 % 95,84 %

100,00 % 100,00 %

691

30

721

Podmiot
Wielkość 

udziałów (tys. zł)
Udział % Udział %Ilość członków 

721
razem

31 38
24

293

46
21

144

124

Według stanu na koniec grudnia 2017 roku udziałowcami Banku było 691 osób fizycznych i 30 osób prawnych.
Wartość jednostek udziałowych wniesionych przez osoby fizyczne wyniosła 3 055 tys. zł, natomiast osoby
prawne objęły udziały o wartości 228,80 tys. zł. Aktualna wartość jednostki udziałowej wynosi 1 300 zł.

Osoby prywatne

Osoby prawne

228,80228,80

3 055,00

Wielkość
udziałów
(tys. zł) 

691

Liczba
członków

3030
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Potencjał kadrowy i szkolenia

Ogólne informacje o Banku

Na koniec grudnia 2017 r. Bank zatrudniał 337 pracowników, z tego 106 osób było zatrudnionych w Centrali,
natomiast 231 osób w Oddziałach i Oddziałach Operacyjnych. .............................................................................

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 330 etatów. W stosunku do roku 2016 zatrudnienie zmalało o 2 etaty.

W efekcie przeprowadzonych procedur rekrutacyjnych na przestrzeni minionego roku zatrudniono 32 praco-
wników, natomiast stosunek pracy został rozwiązany z 31 pracownikami. ............................................................

64 % pracowników posiada wykształcenie wyższe. ................................................................................................

84 % pracowników zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. ................

W minionym roku pracownicy Banku uczestniczyli w 112 szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. 
Przeprowadzono 20 szkoleń z zakresu BHP, w których uczestniczyło 154 pracowników. 328 pracowników 
uczestniczyło w 92 szkoleniach z działalności statutowej Banku. ...........................................................................

Liczba i zakres merytoryczny szkoleń odpowiadał stwierdzonym potrzebom wynikającym między innymi ze zmian
regulacji nadzorczych i wewnętrznych. 
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Ogólne informacje o Banku

Działalność promocyjno-marke�ngowa i public-rela�ons

Podstawowym celem działań promocyjnych i public-rela�ons prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy 
w 2017 r. było:

Kredyty gotówkowe,

 Kredyt Mieszkaniowy,

 Kredyt gotówkowy dla wybranych grup zawodowych,

 Konto Młodzieżowe,

Rachunki osobiste,

UNIKREDYT.

W związku z opuszczeniem Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie w maju 2016 r., 
wszystkie działania promocyjne BS Brodnica były prowadzone w 2017 roku samodzielnie przy wykorzystaniu
dostępnych na rynku narzędzi marke�ngowych oraz możliwych do wykorzystania kanałów dystrybucji i komu-
nikacji z Klientami. ...................................................................................................................................................................
.

Wśród realizowanych działań marke�ngowych związanych z promocją produktów i usług znajdujących 
się w ofercie Banku, wymienić należy działania wspierające sprzedaż m.in. takich produktów jak: 

W przeprowadzonych akcjach najczęściej wykorzystywano metody komunikacji z klientami w postaci reklamy
prasowej, materiałów drukowanych (plakaty, ulotki, banery), plansz reklamowych w TV kablowych, listów 
ofertowych wysyłanych do Klientów Banku, sponsoringu oraz wyklejenia witryn. Po raz pierwszy pilotażowo 
przeprowadzono na szeroką skalę akcję insertu ulotek Banku z ofertą Kredytu Mikołajkowego do gazetek 
dystrybuowanych przez Market Kaufland (w 10 miastach łącznie rozdystrybuowano 100 000 szt. ulotek). 
W dwóch miastach - Grudziądzu oraz Gdyni nawiązano współpracę z Kinem Helios, w wyniku której przed
wybranymi seansami na dużym ekranie wyświetlany był spot reklamowy z logo Banku, jak również 
(podczas seansów z cyklu Kino Kobiet), pracownicy Banku mieli możliwość zaprezentowania zarówno
produktów jak i samej marki BS w Brodnicy.  ...................................................................................................................
.

Kanałem intensywnie wykorzystywanym w komunikacji z klientami była również na bieżąco aktualizowana
strona internetowa Banku. Korzystano także z telemarke�ngu, reklamy internetowej, ekspozycji materiałów
reklamowych w środkach komunikacji miejskiej oraz spotów reklamowych z ofertą Banku emitowanych 
na billboardach. 

wsparcie realizacji polityki sprzedażowej, 

zwiększenie rozpoznawalności nazwy i logo Banku Spółdzielczego w Brodnicy,

podnoszenie świadomości i umacnianie pozytywnego wizerunku marki Banku Spółdzielczego w Brodnicy.
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Ogólne informacje o Banku

Równocześnie kontynuowano proces standaryzacji wizualnej placówek, w tym obowiązujące zasady profesjo-
nalnego wyglądu - dress code oraz prowadzono działania wspierające prace nad wdrożeniem w Banku 
Standardów Obsługi Klienta.  ................................................................................................................................................
.

W celu wzrostu rozpoznawalności marki Banku Spółdzielczego w Brodnicy, jak również mając na uwadze
utrzymanie trwałych relacji z klientami oraz promocję produktów naszego Banku, w minionym roku przedsta-
wiciele placówek Banku uczestniczyli w różnego rodzaju licznych spotkaniach biznesowych i branżowych, 
jak również imprezach plenerowych, sportowych i edukacyjnych. Wzorem lat ubiegłych BS Brodnica prowadził
szeroko zakrojoną działalność sponsoringową i dobroczynną. Wspierał instytucje społeczne i charytatywne, 
w tym m.in. domy dziecka, szkoły, kluby sportowe. .........................................................................................................
.

Ponadto w miesiącu grudniu 2017 r. przygotowane zostały „świąteczne zestawy upominkowe” dla strate-
gicznych Klientów Banku oraz partnerów biznesowych.

Działalność promocyjno-marke�ngowa i public-rela�ons
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Organizacja i sieć placówek 

Ogólne informacje o Banku

W 2017 roku Bank Spółdzielczy w Brodnicy prowadził działalność operacyjną na terenie czterech województw: 
kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego. .........................................

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

Na dzień 31.12.2017 r. Bank posiadał 38
w pełni funkcjonalnych placówek bankowych 
(w tym: centralę, 10 oddziałów, 27 oddzia-
łów operacyjnych) posiadających zarówno
takie same rozwiązania i systemy informa-
tyczne, jak i oferujących te same produkty
oraz usługi bankowe.  ....................................

Kontynuując trwający proces modernizacji 
placówek Banku, w minionym roku kolejne
z nich dostosowano do obowiązujących
obecnie w Banku standardów wizualizacji,
jak również nadano ich wnętrzom nową 
estetykę i funkcjonalność oraz maksymalnie
dostosowano  do  potrzeb  k l ientów
i pracowników. .............................................

Na koniec 2017 roku w sieci bankomatów
będących własnością Banku znajdowały
się 42 urządzenia. 

Ponadto nasi klienci trwale mają możliwość
bezprowizyjnych wypłat gotówki z banko-
matów należących do banków spółdziel-
czych zrzeszonych w Grupie BPS, SGB oraz
sieci Banku BZWBK na terenie całego kraju.
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I miejsce w Krajowym Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” w dwóch głównych kategoriach
 „Największe banki” oraz „Najefektywniejsze banki” – Ranking jest w pełni obiektywnym zestawieniem 
największych banków spółdzielczych w Polsce wg kryterium sumy bilansowej. Porównywane są również 
wyniki finansowe banków. Ranking publikowany jest regularnie od 2006 roku. (23 maja 2017 r.)...............

    
I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Banków Spółdzielczych za rok 2017 - celem Rankingu
przeprowadzonego przez redakcję Strefy Gospodarki, dodatku do Dziennika Gazeta Prawna, jest
wyłonienie liderów polskiej bankowości spółdzielczej poprzez porównanie szeregu czynników począwszy
od stricte finansowych, poprzez kwes�e polityki kadrowej na prowadzonej polityce z zakresu
odpowiedzialności społecznej i współuczestniczeniu w życiu lokalnych społeczności skończywszy.

Ogólne informacje o Banku

Nagrody i wyróżnienia

W 2017 roku Bank Spółdzielczy w Brodnicy wyróżniony został m.in. następującymi tytułami i nagrodami:  
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Najbliższą placówkę Banku oraz szczegółowe
informacje o produktach znajdziesz skanując
kod QR lub odwiedzając naszą stronę 
                     

www.bsbrodnica.pl

Ogólne informacje o Banku

ODDZIAŁ PŁOŃSK

ul. Jędrzejewicza 1, 09-100 Płońsk

tel. 23 65 273 37, fax 23 652 73 38

ODDZIAŁ KWIDZYN

ul. Kopernika 5, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 261 03 15, fax 55 272 09 71

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ

ul. Pelplińska 41, 85-794 Bydgoszcz

tel. 52 360 71 56, fax 52 320 60 65

O/operacyjny Bydgoszcz

ul. M. Konopnickiej 22B

85-124 Bydgoszcz

tel. 52 379 44 00, fax 52 379 44 15

ODDZIAŁ ELBLĄG

ul. 12 Lutego 25, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 03 11, fax 55 235 03 12

O/operacyjny Gdynia

ul. Morska 121A, 81-222 Gdynia

tel. 58 622 25 17, fax 58 622 33 23

O/operacyjny Chełmno

ul. Grudziądzka 16, 86-200 Chełmno

tel. 56 679 03 90, fax 56 679 03 92

ODDZIAŁ ŚWIECIE

ul. Kardynała Wyszyńskiego 15

86-100 Świecie

tel. 52 331 26 00, fax 52 331 26 00

ODDZIAŁ CHEŁMŻA

ul. Rynek 2, 87-140 Chełmża

tel. 56 675 60 57/58, fax 56 675 60 59

O/operacyjny Toruń

ul. Kozacka 8, 87-100 Toruń

tel. 56 657 24 63/64, fax 56 623 08 19

O/operacyjny Chełmża

ul. Sikorskiego 30, 87-140 Chełmża

tel. 56 675 14 00, fax 56 675 14 00

O/operacyjny Świedziebnia

Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia

tel. 56 493 84 14, fax 56 493 77 10

O/operacyjny Osiek

Osiek 67A, 87-340 Osiek

tel. 56 493 81 89, fax 56 493 81 27

O/operacyjny Bobrowo

Bobrowo 27, 87-327 Bobrowo

tel. 56 495 18 18, fax 56 495 18 18

O/operacyjny Brodnica

ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica

tel. 56 493 00 93, fax 56 493 00 97

O/operacyjny Brzozie

Brzozie 35, 87-313 Brzozie

tel. 56 493 54 83, fax 56 493 54 83

O/operacyjny Górzno

ul. Rynek 4, 87-320 Górzno

tel. 56 498 93 11, fax 56 498 93 11

O/operacyjny Jabłonowo Pom.

ul. Główna 7, 87-330 Jabłonowo Pom.

tel. 56 498 00 14, fax 56 498 04 26

O/operacyjny Brodnica

ul. Lidzbarska 18A, 87-300 Brodnica

tel. 56 494 00 83, fax 56 494 00 83

O/operacyjny Zbiczno

Zbiczno 207, 87-305 Zbiczno

tel. 56 493 93 94, fax 56 493 93 94

CENTRALA

ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica 

tel. 56 493 00 11, fax 56 498 40 40

ODDZIAŁ BRODNICA

ul. Duży Rynek 24, 87-300 Brodnica 

tel. 56 493 00 40, fax 56 493 00 41

ODDZIAŁ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

ul. Rynek 3, 13-300 Nowe Miasto Lub.

tel. 56 474 26 00, fax 56 472 57 27

O/operacyjny Iława

ul. Sobieskiego 1/1C, 14-200 Iława

tel. 89 649 15 21, fax 89 649 15 21

O/operacyjny Kurzętnik

ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik

tel. 56 474 05 10, fax 56 474 05 10

O/operacyjny Działdowo

ul. Plac Mickiewicza 9, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 57 90-93, fax 23 697 57 91

O/operacyjny Mszanowo

ul. Podleśna 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

tel. 56 474 34 15, fax 56 474 34 15

O/operacyjny Biskupiec

ul. Rynek 2/3, 13-340 Biskupiec

tel. 56 474 50 07, fax 56 474 50 75

ODDZIAŁ GRUDZIĄDZ

ul. Starorynkowa 2/4, 86-300 Grudziądz

tel. 56 465 93 53/54, fax 56 465 93 54

O/operacyjny Grudziądz

ul. Chełmińska 54, 86-300 Grudziądz

tel. 56 461 07 40, fax 56 462 95 84

O/operacyjny Grudziądz

ul. Legionów 100, 86-300 Grudziądz

tel. 56 461 03 25, fax 56 461 03 26

O/operacyjny Gruta

Gruta 244, 86-330 Mełno

tel. 56 468 31 26, fax 56 468 38 89

O/operacyjny Wąbrzeźno

ul. Plac Jana Pawła II 10,

87-200 Wąbrzeźno

tel. 56 687 32 83, fax 56 687 32 85

O/operacyjny Łasin

ul. Rynek 15, 86-320 Łasin

tel. 56 466 58 33 fax 56 466 58 34

O/operacyjny Radzyń Chełmiński

ul. Waryńskiego 15,

87-220 Radzyń Chełmiński 

tel. 56 688 60 18, fax 56 688 61 08

ODDZIAŁ RYPIN

ul. Piłsudskiego 36, 87-500 Rypin

tel. 54 280 21 71, fax 54 280 30 05

O/operacyjny Golub-Dobrzyń

ul. Pod Arkadami 1

87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 472 17 20, fax 56 472 17 21

O/operacyjny Żuromin

ul. Piłsudskiego 12

09-300 Żuromin

tel. 23 657 23 02, fax 23 657 20 74

O/operacyjny Rypin

ul. Lissowskiego 13, 87-500 Rypin

tel. 54 280 03 98, fax 54 280 03 99



12

Oferta Banku

1.   Rachunki bankowe : 

Ofertę Banku Spółdzielczego w Brodnicy w 2017 roku stanowiły m.in.: 

PRODUKTY DEPOZYTOWE:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest najstarszym i jednym z największych banków spółdzielczych w Polsce. Podsta-
wowym celem Banku jest bezpieczne i profesjonalne świadczenie usług finansowych najwyższej jakości wszędzie
tam, gdzie są jego placówki. Nasz Bank unowocześnia ofertę usług, aby spełnić oczekiwania swoich klientów. 
Pakiet dostępnych produktów i usług gwarantuje elastyczne, komfortowe i proste zarządzanie finansami prywa-
tnymi i firmowymi.  ....................

Ogólne informacje o Banku

a)  bieżący i pomocniczy,
b)  walutowy,
c)  oszczędnościowy,
d)  powierniczy,
e)  rachunki oszczędnościowo  - rozliczeniowe: 

Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest bankiem uniwersalnym z ofertą zarówno bankowości tradycyjnej, jak i elektro-
nicznej. W minionym roku systematycznie rozszerzał zakres i funkcjonalność oferowanych usług bankowości
elektronicznej 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.

Bank od wielu lat specjalizuje się w obsłudze sektora rolniczego, małych i średnich przedsiębiorstw, klientów
indywidualnych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Zakres usług jest dostosowany do potrzeb i spe-
cyfiki działania każdego segmentu naszych klientów.  ............................................................................................

Konto VIP

Konto Osobiste 
                                       

Konto Mobilne

Konto Aktywne 

Konto
Młodzieżowe 

konto z kartą płatniczą, dostępem do Systemu Bankowości Internetowej (SBI). Przeznaczone dla osób ceniących
dostęp do rachunku przez całą dobę, niezależnie od miejsca w którym się znajdują.

dopasowane do indywidualnych potrzeb osób, które same decydują z jakich produktów lub usług chcą skorzy-
stać, m.in.: karty płatniczej, dostępu do Systemu Bankowości Internetowej (SBI), ubezpieczenia „Bezpieczna karta”. 

dla osób, które aktywnie korzystają z rachunku, a jednocześnie cenią wygodę dzięki wydanej do niego karcie płatniczej.

konto dla wymagających osób z kartą płatniczą VISA VIP oraz bezpłatnym pakietem ubezpieczeń. 

bezpłatne konto z dostępem do Systemu Bankowości Internetowej (SBI) dla osób w wieku od 13 do 18 lat, z gwa-
rancją prostego i bezpiecznego dysponowania środkami na rachunku. 

W 2017 roku Bank podejmował działania zmierzające do utrzymania konkurencyjności oferty oraz aktywnie
pozyskiwał nowych klientów. Starał się systematycznie modelować i poszerzać oferowany pakiet usług, czerpiąc
z doświadczenia wieloletniej obsługi klientów na wymagającym i dynamicznie rozwijającym się rynku usług
bankowych.   .........................
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PRODUKTY KREDYTOWE:

GWARANCJE BANKOWE I PORĘCZENIA:

2.   Lokaty:

a)  lokaty terminowe,
b)  lokaty internetowe,
c)  lokaty walutowe,
d)  Lokata Dopłata, 
e)  Lokata Fundusz.

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,

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  redyty hipoteczne,
kredyt na remont,
karta kredytowa,
kredyt odnawialny w rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym,

Ogólne informacje o Banku
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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.

Bankowość internetowa dla klientów indywidualnych oraz firm i instytucji: 

umożliwia doładowanie telefonów komórkowych,
umożliwia realizację przelewów krajowych i zagranicznych nawet za 0 zł,

umożliwia składanie wniosków o świadczenie 500+.

Ogólne informacje o Banku
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Suma bilansowa

Działalność depozytowa

osoby fizyczne

pozostałepodmioty gospodarcze

rolnicy indywidualni 

Udział podmiotów w bazie depozytowej

71,78 %

13,20 %

6,89 %

8,13 %

Baza depozytowa (tys. zł) 

Dane ekonomiczno-finansowe

Wzrost sumy bilansowej (tys. zł)
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Wzrost bazy depozytowej (tys. zł)
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Na koniec 2017 roku suma bilansowa
Banku wyniosła 1 814 513 tys. złotych. 
W porównaniu do poprzedniego roku, 
odnotowano wzrost o 8,09 %.

Podstawowym elementem wpływającym na poziom 
sumy bilansowej był poziom złożonych w banku 
depozytów, których wartość wyniosła 1 616 144 tys. zł.

Depozyty Banku dzielą się na depozyty bieżące, które
na koniec 2017 roku wyniosły 572 267 tys. zł i depozyty
terminowe w kwocie 1 043 877 tys. zł.  .........................

Największy udział w bazie depozytowej ........................
miały osoby fizyczne – 71,77 % 
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pozostałe

rolnicy indywidualni podmioty gospodarcze

osoby fizyczne

Dane ekonomiczno-finansowe

Działalność kredytowa

Struktura podmiotowa kredytów (tys. zł)

Struktura inwestycji finansowych

22,58 %

43,29 %

10,55 %

7,94 %

14,73 %

0,66 % 0,25 %

obligacje Skarbu Państwa

bony pieniężne NBP

obligacje korporacyjne

rachunki bieżące
i maklerskie

lokaty

akcje

certyfikaty depozytowe

Inwestycje finansowe

997 144
razem 382 945

350 945

241 348

21 906

Udział podmiotów w por�elu kredytowym

38,40 %

35,20 %

24,20 %

2,20 %

Z końcem roku wartość kredytów wyniosła 997 144 tys. zł,
z czego największy udział w kredytach miały podmioty gospodarcze
i rolnicy indywidualni, odpowiednio 38,40 % i 35,20 %. ....................

Wartość należności od sektora niefinansowego i budżetu na koniec
badanego okresu stanowiła 54,95 % sumy bilansowej. Kwota udzie-
lonych kredytów w porównaniu do grudnia 2016 r. wzrosła o 3,14 % 
tj. 30 437 tys. zł.

Wzrost obliga kredytowego (tys. zł)

1 200 000
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800 000

600 000

400 000

200 000

0
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997 144

964 234

662 273

724 845

826 870

915 159

W swoich aktywach Bank posiada lokaty międzybankowe i bez-
pieczne papiery wartościowe. Ich wartość na koniec 2017 roku
wyniosła 797 033 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 84 106 tys. zł,
345 000 tys. zł oraz 180 000 tys. zł. Pozostała część to posiadane
obligacje – 117 408 tys. zł, posiadane akcje – 5 255 tys. zł, certy-
fikaty depozytowe – 2 000 tys. zł. oraz rachunki bieżące i makler-
skie – 63 264 tys. zł. Podstawowym celem posiadanych inwestycji
finansowych jest zabezpieczenie płynności banku, a w dalszej 
kolejności wzrost dochodowości prowadzonej działalności przy
jednoczesnym minimalizowaniu ponoszonego ryzyka.
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Dane ekonomiczno-finansowe

Wynik finansowy

Kapitały i fundusze własne oraz współczynniki kapitałowe

Zmiana wyniku finansowego ne�o (tys. zł)
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15 209

13 195 13 200
12 482 12 326

Wynik finansowy bru�o na koniec grudnia
2017 r. wyniósł 16 748 tys. zł i był wyższy 
niż w roku ubiegłym. Wynik ne�o, czyli
wynik bru�o pomniejszony o zobowiązania 
wynikające z podatku dochodowego wyniósł
na dzień 31 grudnia 2017 r. 12 326 tys. zł.
Osiągnięte wartości plasują Bank w ścisłej
czołówce banków spółdzielczych w kraju
i  świadczą o wysokiej  efektywności
i sprawności działania.

Wartość kapitałów własnych na koniec grudnia wyniosła 150 710 tys. zł. W porównaniu do grudnia 2016 roku 
odnotowano wzrost wartości kapitałów o 10,10 %.  .......................................................................................................

Fundusze własne szacowane na potrzeby współczynnika kapitałowego na koniec 2017 roku wyniosły 165 280 tys. zł. 
W skład funduszy własnych wchodzi fundusz udziałowy, który na koniec roku wyniósł 3 160 tys. zł, 
co stanowi 1,91 % funduszy ogółem.  ..............................................................................................................................

Wyliczony na koniec 2017 roku współczynnik kapitałowy obejmujący wymogi oszacowane w ramach Filaru I wyniósł 
17,56 %, natomiast wewnętrzny współczynnik kapitałowy obejmujący wymogi kapitałowe oszacowane w ramach 
Filaru II wyniósł 17,23 %.  ................................................................................................................................................

Oszacowana wartość współczynnika kapitałowego kształtuje się znacznie powyżej wartości minimalnej wynikającej
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), tj. 8 %.



18

Dane ekonomiczno-finansowe

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej

Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Sprawozdanie z badania sprawozdania nansowego

Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie nansowe

  Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania nansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy (zwanego dalej 

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

-   wprowadzenie do sprawozdania nansowego;    ......................................................................................................................................................

-   bilans sporządzony na dzień  31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową  1 814 513 179,36  zł, 

-   współczynnik wypłacalności w wysokości 17,56 % .............................................................................................................................................

-   zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania warunkowe udzielone ..................................

    w kwocie 120 374 378,98 zł i zobowiązania warunkowe otrzymane w kwocie 10 000 000,00 zł oraz pozostałe w kwocie 395 607 312,74  zł,

-   rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12 325 642,83  zł,

-   zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego

   o kwotę 13 685 145,31  zł, ....................................................................................................................................................................................

-   rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący  zwiększenie stanu środków 

   pieniężnych o kwotę 18 430 562,20  zł, ...............................................................................................................................................................

-   dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania nansowego.

    Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania nanso-

wego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) 

(„ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także

statutem Banku. .......................................................................................................................................................................................................

     Zarząd Banku jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania nansowego

 niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.  ..........................................................................................

   Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd Banku oraz Członkowie Rady Nadzorczej  są zobowiązani do zapewnienia, aby

sprawozdanie nansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. 
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta

     Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie nansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i nan-

sowej oraz wyniku nansowego Banku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości. ..........................................................................................................................................................................................................

   Badanie sprawozdania nansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: ........................................................................................

1)  ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, rmach audytorskich oraz nadzorze publicznym  ...............................................

   (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),  ..............................................................................................................

2)  Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 

   Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm., ....................................................................................................

3)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów

   dotyczących ustawowych badań sprawozdań nansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE 

   (Dz. Urz. UE L 158 z dnia 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z dnia 11.06.2014, str. 66) („Rozporządzenie 537/2014”),

4)  rozdziału 7 ustawy o rachunkowości. ......................................................................................................................................................................

   Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać 

wystarczającą pewność, że sprawozdanie nansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia. ...................................................................................

     Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności, co do tego czy sprawozdanie nansowe jako całość zostało sporządzone na podstawie 

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, oraz wy-

danie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim poziomem pewności, 

ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. 

Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo 

lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania nansowego. ...............................

     Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia, powstałego na skutek oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia

powstałego na skutek błędu, ponieważ może obejmować zmowy, fałszerstwo, celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli 

wewnętrznej i może dotyczyć każdego obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrednio wpływającego na sprawozdanie nansowe.

   Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu nansowym.

Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania nansowego

spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, 

w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Bank sprawozdania nansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich 

w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Banku. 
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Niezależność
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Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Banku 

wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania nansowego. .....................................................................................

   Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanego Banku ani efektywności lub skuteczności prowadzenia 

spraw Banku przez Zarząd obecnie lub w przyszłości. ...............................................................................................................................................

    Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas 

opinii z badania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdania z badania.

    W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident i rma audytorska pozostawali niezależni od Banku, zgodnie z przepisami

ustawy o biegłych rewidentach, Rozporządzenia 537/2014 oraz zasadami etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych

Rewidentów. ............................................................................................................................................................................................................

    Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zabronione

przepisami art. 136 ustawy o biegłych rewidentach oraz art. 5 ust. 1 Rozporządzenia 537/2014.

Wybór rmy audytorskiej

     Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania nansowego Banku uchwałą nr 20 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy

z dnia 21 lipca 2017 roku.  Sprawozdania nansowe Banku badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego dnia

31 grudnia 2012 roku; to jest przez 6 kolejnych lat. 

     W trakcie przeprowadzonego badania, zidentykowaliśmy poniżej opisane, najbardziej znaczące rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, 

w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk. W przypadkach, 

w których uznaliśmy za stosowne dla zrozumienia zidentykowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegłego rewidenta procedur badania, 

zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.

Najbardziej znaczące rodzaje ryzyka
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Opis rodzaju ryzyka istotnego zniekształcenia

Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi 

na zidentykowane ryzyko oraz [w stosownych

przypadkach] najważniejsze spostrzeżenia

związane z tymi rodzajami ryzyka

Ryzyko związane z wprowadzeniem zmian

w rachunkowości Banków dotyczących:
.

- momentu ujmowania przychodów od należności

zagrożonych (do czasu ich otrzymania lub odpisania)
.

- obowiązku tworzenia przez Banki odpisów 

aktualizujących odnoszących się do odsetek, także 

skapitalizowanych, dotyczących ekspozycji kredytowych

zaklasykowanych do kategorii: „normalne”(w zakresie

ekspozycji kredytowych wynikających z pożyczek 

i kredytów detalicznych) oraz „pod obserwacją” i z grupy

„zagrożone”, z uwzględnieniem wartości zabezpieczeń,

o które można pomniejszyć podstawę tworzenia tych odpisów

 aktualizujących.

Nowe przepisy wynikały ze zmian zapisów 

Ustawy o rachunkowości, Rozporządzenia Min. Finansów

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

oraz Rozporządzenia Min. Finansów

w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko

związane z działalnością banków.

Zastosowano procedury wiarygodności w odniesieniu

do przychodów zastrzeżonych oraz odpisów aktualizujących

odnoszących się do odsetek, które polegały na badaniu

szczegółowym grup transakcji, sald i ujawnień.

Dokonaliśmy werykacji poprawności, wynikających 

ze mian w rachunkowości Banków, zasad klasykacji

i grupowania zdarzeń gospodarczych do odpowiednich

pozycji sprawozdania nansowego oraz sposobu

prezentacji informacji w sprawozdaniu nansowym.
.

Przeanalizowaliśmy politykę rachunkowości Banku w celu

oceny jej zgodności z nowymi przepisami rachunkowości.

Ryzyko błędnej wyceny wartości bilansowej

ekspozycji kredytowych, spowodowane błędną 

klasykacją ekspozycji kredytowych i w konsekwencji 

zaniżeniem poziomu utworzonych rezerw celowych

i odpisów aktualizujących lub błędnym uwzględnieniem

zabezpieczeń pomniejszających podstawę obliczenia rezerw

celowych i odpisów aktualizujących należności związane

z ekspozycjami kredytowymi.

Zastosowano procedury  wiarygodności obejmujące

badanie szczegółowe ekspozycji  kredytowych, w tym grup

transakcji, sald i ujawnień procedury analityczne, 
.

Zastosowano testy zgodności obejmujące procedury

badania dla oceny skuteczności działania kontroli

wewnętrznej służącej zapobieganiu lub wykrywaniu

i korygowaniu istotnego zniekształcenia.
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Nasze badanie w tym obszarze rozpoczęliśmy od analizy

modelu organizacyjnego i podziału kompetencji w procesie

kredytowym funkcjonującym w Banku.
.

Zapoznaliśmy się z zaprojektowanym i wdrożonym

w Banku wewnętrznym system przeglądu należności

i wyceny ekspozycji kredytowych.
.

Dokonaliśmy analizy obliga kredytowego Banku.
.

Następnie na wybranej próbie ekspozycji kredytowych

przeprowadziliśmy równoległe procedury obejmujące

badanie szczegółowe (wiarygodności) ekspozycji

kredytowych oraz przetestowaliśmy efektywność

 kluczowych kontroli m.in. w zakresie:
.

- poprawności klasykacji ekspozycji kredytowych,
.

- adekwatności wysokości naliczonych rezerw celowych

i odpisów aktualizujących,
.

- poprawności ujmowania wartości zabezpieczeń

pomniejszających podstawę tworzenia rezerw celowych

 oraz odpisów aktualizujących,
.

- prowadzenia i zachowania częstotliwości monitoringu

sytuacji  ekonomiczno-nansowej dłużnika,
.

-prowadzenia i zachowania częstotliwości przeglądu

i aktualizacji zabezpieczeń kredytowych.

 

     Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie nansowe:  .........................................................................................................................

  -   przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i nansowej Banku na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jego wyniku 

      nansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy

       o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, ................................................................................................................

  -   zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg 

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

  -      jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem Banku.

Opinia
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    Nasza opinia o sprawozdaniu nansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności. Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej 

są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa. ...........................................................................

   Naszym obowiązkiem, zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności

zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu nansowym.

   Naszym obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o Banku i jego otoczeniu uzyskanej podczas 

badania sprawozdania nansowego, stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega

każde takie istotne zniekształcenie.   ..........................................................................................................................................................................

   Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w szczególności

z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz art. 111a ust. 1-2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. prawo bankowe („Prawo bankowe” – Dz.U. z 2017 r.,

poz. 1876), i  jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu nansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy 

o Banku i jego otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania nansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności

istotnych zniekształceń.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Informacja o przestrzeganiu regulacji ostrożnościowych

   Zarząd Banku jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach

a w szczególności za prawidłowe ustalenie współczynników kapitałowych. ...........................................................................................................

    Obowiązkiem naszym jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania sprawozdania nansowego czy Bank przestrzega obowiązujących

regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, w szczególności czy bank ustalił prawidłowo współczynniki kapitałowe. 

Dla potrzeb informacji przez odrębne przepisy rozumiemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 

z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i rm inwestycyjnych, zmieniające

rozporządzenie (UE) nr 648/2012, z późn. zm. („CRR”), Prawo bankowe i ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożno-

ściowym nad systemem nansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie nansowym („Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym”- 

Dz.U. z 2015 roku poz. 1513). ................................................................................................................................................................................

    Celem badania sprawozdania nansowego nie jest przedstawienie opinii w zakresie przestrzegania regulacji ostrożnościowych określo-

nych w odrębnych przepisach wskazanych powyżej i opinii takiej nie formułujemy.     
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Działający w imieniu:

Zespołu Biegłych Rewidentów WIDOK II Sp. z o.o. - rmy audytorskiej nr 1025
z siedzibą w Paprotni 19, 95-060 Brzeziny

 

Paprotnia, dnia 20 marca 2018 roku

kluczowy biegły rewident
Nr w rejestrze 9568

Helena Nitkowska

(pieczęć podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań nansowych)

W oparciu o przeprowadzone przez nas procedury informujemy, że nie stwierdziliśmy: ......................................................................................

  -   przypadków nieprzestrzegania przez Bank w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obowiązujących norm ostrożno-

      ściowych, określonych w odrębnych przepisach wskazanych powyżej, .............................................................................................................

  -   nieprawidłowości w zakresie ustalenia przez Bank na dzień 31 grudnia 2017 roku współczynników kapitałowych, które miałyby istotny

      wpływ na sprawozdanie nansowe.

W imieniu
Zespołu Biegłych Rewidentów WIDOK II Sp. z o.o.
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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

XVIII

XVII

1. W rachunku bieżącym

2. Rezerwa obowiązkowa

3. Inne środki

Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym

Należności od sektora finansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

Należności od sektora niefinansowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

Należności od sektora budżetowego

1. W rachunku bieżącym

2. Terminowe

Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Dłużne papiery wartościowe

1. Banków

2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych

3. Pozostałe

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

1. W instytucjach finansowych

2. W pozostałych jednostkach

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

Wartości niematerialne i prawne, w tym:

  - wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe

Inne aktywa

Akcje własne

Należne wypłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

1. Przyjęte aktywa - do zbycia

2. Pozostałe

Rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

SUMA AKTYWÓW

0,00

0,00

83 167 333,20

83 167 333,20

0,00

0,00

19 753,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89 527 397,66

12 011 313,87

77 516 083,79

952 417 838,54

155 843 565,44

796 574 273,10

21 995 080,16

21 975 237,04

644 903 291,66

458 988 547,23

180 242 717,01

5 672 027,42

5 716 592,70

5 626 592,70

90 000,00

1 009 139,00

206 060,36

7 299 912,06

2 069 520,12

1 297 134,06

772 386,06

6 201 013,90

5 855 563,91

345 449,99

1 814 513 179,36

0,00

0,00

61 609 649,86

61 609 649,86

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

114 246 408,52

15 138 435,01

99 107 973,51

928 148 508,72

145 726 477,91

782 422 030,81

23 556 820,81

23 556 820,81

529 610 466,03

357 705 351,19

165 355 631,35

6 549 483,49

5 716 592,70

5 626 592,70

90 000,00

1 262 929,62

408 853,05

6 850 993,29

2 981 781,21

2 076 537,85

905 243,36

4 355 312,39

3 532 125,00

823 187,39

1 678 748 316,20

Bilans Banku  sporządzony na dzień 31.12.2017
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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

Odpisy z zysku ne�o w ciągu roku obrotowego (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

0,00

1 779 395,86

804 427,55

974 968,31

1 425 315 769,39

1 085 175 781,47

233 339 715,80

851 836 065,67

340 139 987,91

230 751 475,54

109 388 512,38

72 332 645,02 

43 265 133,56

29 067 511,46

0,00

15 174 600,00

0,00

4 067 244,22

6 510 862,71

306 997,32

0,00

6 203 865,39

4 204 020,86

695 371,00

3 508 649,86

0,00

3 285 100,00

135 474 548,98

-3 730 996,50

1 853 134,25

1 230 000,00

623 134,25

0,00

12 481 991,41

0,00

1 678 748 316,20

16,41 %

0,00

1 149 603,60

369 231,68

780 341,92

1 533 694 354,85

1 166 573 424,44

253 775 751,11

912 797 673,33

367 120 930,41

268 975 795,94

98 145 134,47

86 445 267,14

50 416 611,64

36 028 655,50

0,00

15 175 350,00

0,00

6 198 627,95

2 769 666,98

356 718,92

0,00

2 412 948,06

6 031 385,39

2 370 922,20

3 660 463,19

0,00

3 283 800,00

147 802 949,60

- 2 230 161,31

1 853 134,25

1 230 000,00

623 134,25

13 558,08

12 325 642,83

0,00

1 814 513 179,39

17,56 %

SUMA PASYWÓW

Bilans Banku  sporządzony na dzień 31.12.2017
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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

61 228 037,70

2 964 202,33

48 829 242,94

2 514 414,67

6 920 177,76

17 282 120,17

18 995,87

16 540 220,07

722 904,23

43 945 917,53

15 430 257,69

3 530 324,76

11 899 932,93

316 278,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 787 977,22

6 787 977,22

0,00

2 611 205,66

16 277 804,41

0,00

0,00

0,00

16 277 804,41

3 745 813,00

0,00

12 481 991,41

316 278,02

-783 430,03

-783 430,03

917 599,77

56 296 298,22

1 501 744,83

811 290,27

36 598 721,61

20 258 930,46

3 795 657,88

12 544 133,27

1 549 021,10

9 399 182,88

9 399 182,88

65 588 507,03

1 719 590,55

50 768 485,48

2 641 639,02

10 458 791,98

16 596 991,64

10 010,33

15 852 709,39

734 271,92

48 991 515,39

16 215 982,16

3 520 062,33

12 695 919,83

141 644,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 153 532,94

12 153 532,94

0,00

5 181 984,75

16 747 496,83

0,00

0,00

0,00

16 747 496,83

4 421 854,00

0,00

12 325 642,83

141 644,36

-1 471 803,89

-1 471 803,89

1 023 381,15

61 380 656,84

681 942,97

1 435 034,48

37 256 729,58

21 365 801,30

4 023 156,54

11 867 771,74

1 441 354,17

17 355 517,69

17 335 517,69

Dane ekonomiczno-finansowe Rachunek zysków i strat   sporządzony za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 
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