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I     WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Małopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wieliczce przy ulicy Kilińskiego 2 został wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Krakowie Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000111791. 

Zgodnie z udzielonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwoleniami oraz Statutem Bank prowadzi 

następującą działalność: 

 przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz 

prowadzenie rachunków tych wkładów,  

 prowadzenie innych rachunków bankowych,  

 udzielanie kredytów, 

 udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych, 

 przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 

 udzielanie pożyczek pieniężnych, 

 operacje czekowe i wekslowe, 

 wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 

 nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 

 przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 

 udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 

 pośredniczenie w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.  

Przekazy pieniężne dokonywane są za pośrednictwem Banku Zrzeszającego. 
 
Pozostałe czynności: 

 obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych, 

 dokonuje obrotu papierami wartościowymi, 

 dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, 

 nabywa i zbywa nieruchomości, 

 świadczy usługi finansowe w zakresie: 

a) pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych, 

 pośredniczy w zawieraniu umów w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych. 

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 

3. W bieżącym roku obrotowym w skład Banku nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 

samodzielne sprawozdania finansowe, Bank nie jest więc zobowiązany do sporządzenia łącznego sprawozdania 

finansowego. 

4. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Małopolski Bank 

Spółdzielczy w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania przez Bank działalności. 

5. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego z innym bankiem.  
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6. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2016 roku są 

zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 330 z 

późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości banków. (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 329 z późniejszymi 

zmianami).  Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w kapitale własnym oraz Rachunek przepływów 

pieniężnych obejmują zakres informacji określony w załączniku nr 2 do ustawy o rachunkowości. Rachunek 

przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią. W szczególności podaje się co następuje: 

 dokonano odpisu aktualizującego aktywów dostępnych do sprzedaży – certyfikatów funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych w ciężar kosztów, odstępując od dotychczasowej wyceny poprzez   kapitał  z aktualizacji 
wyceny, 

 w Banku nie występowały aktywa lub zobowiązania finansowe, które należałoby nie później niż na dzień 
bilansowy wycenić według wartości godziwej wiarygodnie ustalonej,  

 ze względu na zakres przedmiotowy prowadzonej działalności bankowej przez MBS nie zachodziła potrzeba 
stosowania rachunkowości zabezpieczeń określonej w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra Finansów w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, 

 w zakresie spisywania ze stanu różnych należności ale przede wszystkim kredytowych w Banku stosowano 
powszechnie obowiązujące zasady, w ramach których należności kredytowe podlegają spisaniu ze stanu przed 
terminem ich przedawnienia po wyczerpaniu wszelkich możliwych instrumentów w ich odzyskaniu oraz 
sytuacji, w której również rokowania co do odzyskania kredytu w przyszłości są negatywne, 

 wartość należności kredytowych oraz innych należności Banku wyceniono według zamortyzowanego kosztu, z 
uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Tak ustaloną wartość pomniejszono o wielkość utworzonych 
rezerw na należności zagrożone o różnej klasie ryzyka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w 
sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. W przypadku należności 
kredytowych, dla których nie można ustalić efektywnej stopy procentowej pobrane prowizje rozliczane są 
metodą liniową, 

 dłużne papiery wartościowe wyceniono wg ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto i 
premię,  

 wartość zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego w związku z nieistotną różnicą w 
stosunku do wyceny wg zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej wyceniono 
w kwocie wymaganej zapłaty obejmującej również naliczone odsetki niezapadłe, 

 środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w Banku wycenia się wg ceny nabycia po uwzględnieniu 
wycen z aktualizacji dokonanych wyłącznie w oparciu o Rozporządzenia Ministra Finansów pomniejszonych 
o odpisy amortyzacyjno - umorzeniowe. Nie dokonywano pomniejszeń wartości z tytułu trwałej utraty 
wartości środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych dokonywane są na podstawie rocznych planów amortyzacji zawierających stawki i kwoty rocznych 
odpisów. Amortyzacja jest dokonywana wyłącznie metodą liniową a stosowane stawki są zgodne ze stawkami 
określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku gdy wartość jednostkowa 
przekazywanego do eksploatacji środka trwałego przekracza 3 500,00 PLN. Środki trwałe o wartości 
jednostkowej do 3 500,00 PLN są amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania ich do użytkowania. 
Środki trwałe w budowie i grunty w Banku nie są amortyzowane, 

 akcje i udziały w innych jednostkach wyceniono w cenie nabycia. 
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7. W MBS tworzone są rezerwy na przyszłe zobowiązania pracownicze obejmujące nagrody jubileuszowe i odprawy 

emerytalne. Te zobowiązania są tworzone wg następujących reguł: 

 rozpoczyna się je tworzyć na 5 lat przed nabyciem uprawnień i kończy w miesiącu poprzedzającym miesiąc w 

którym pracownik uprawnienie to nabył, 

 rezerwę wylicza się co miesiąc jako 1/60 wartości przewidywanej kwoty świadczenia. 

8. Nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, dokonane w roku obrotowym, wywierające 

istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. 

9.  W bieżącym roku nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania w stosunku do poprzedniego 

sprawozdania finansowego, za wyjątkiem zmian wynikających z zał. nr 2 do ustawy o rachunkowości – w bilansie 

zmieniono sposób prezentacji należnych wpłat na kapitał podstawowy, zamiast w pasywach bilansu wykazano w 

aktywach bilansu banku w poz. XVII. Z tego tytułu wartość sumy bilansowej na 31.12.2015 r. uległa zwiększeniu 

o 1 267,34 PLN. Zmieniono również Zestawienie zmian w kapitale własnym będące konsekwencją powyższych 

zmian w bilansie. 

10. Bank nie dokonywał korekty błędu podstawowego w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego. 

11.  Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w innych częściach 

sprawozdania finansowego. 

12.  W Banku nie zanotowano zdarzeń dotyczących lat ubiegłych, które powinny zostać ujęte w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego 2016. 

13.  Wielkości prezentowane w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrachunkowy – 2016 są w pełni 

porównywalne z wielkościami prezentowanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni – 2015. 

14.  Wynagrodzenie za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok wypłacone w 2016 roku wobec 

podmiotu audytorskiego figurującego na liście w KIBR pod numerem 3255  wyniosło brutto 19.680,00 PLN. 

Wyżej wymieniony podmiot poza badaniem rocznego sprawozdania finansowego świadczył na rzecz MBS usługę 

poszerzonego badania jakości aktywów oraz wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem kredytowym w 

związku z przystąpieniem do systemu ochrony instytucjonalnej według stanu na 31.12.2015 r. 

 

………………………………………………………………………….. 
      (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) 
       
    

 
ZARZĄD 

 

 

 

 

Wieliczka, dnia 23.02.2017 roku  
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II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA O AKTYWACH I PASYWACH, ZOBOWIĄZANIACH 
POZABILANSOWYCH, ELEMENTACH RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIA ZMIAN 
W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I INFORMACJE  
O ZARZĄDZANIU RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z PROWADZONĄ PRZEZ BANK DZIAŁALNOŚCIĄ, 
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH KLIENTÓW 
 

1. Spełnienie przez Bank wymogów art. 128 ustawy Prawo bankowe  

Bank w rachunku oceny adekwatności kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 r. zastosował zapisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych i towarzyszących mu standardów 

technicznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, przy uwzględnieniu wytycznych Komisji Nadzoru 

Finansowego. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Bank spełniał wszystkie wymogi w zakresie adekwatności 

kapitałowej. 

Poziom funduszy własnych na 31.12.2016r. był adekwatny do skali ponoszonych ryzyk objętych minimalnymi 

wymogami kapitałowymi i wyniósł 51 602 973,10 PLN, co przy średnim kursie EUR ogłaszanym przez NBP z 

dnia 31.12.2016r. w wysokości 4,4240 daje wartość 11 664 324,84 EUR. Całkowity współczynnik kapitałowy na 

koniec 2016 roku wyniósł 14,44%. 

Wyszczególnienie Wartość na 31.12.2016r. 
Fundusze własne, w tym: 51602 973,10 
Kapitał Tier I, w tym 48 196 873,95 

Kapitał podstawowy Tier I 48 196 873,95 

Kapitał dodatkowy Tier I 0,00 

Kapitał Tier II 3 406 099,15 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko, w tym 357 338 817,00 

z tytułu ryzyka kredytowego 315 889 967,00 

z tytułu ryzyka walutowego 0,00 

z tytułu ryzyka operacyjnego 41 448 850,00 

Łączny współczynnik kapitałowy 14,44% 
Współczynnik kapitału Tier I 13,49% 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I 13,49% 

Suma wymogów kapitałowych 28 587 105 
 
2.  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Bank prowadzał poza działalnością podstawową w PLN działalność 

w następujących walutach: USD, EUR, GBP, CHF.  

Struktura walutowa pozycji bilansowych na dzień 31.12.2016r r.: 

Lp. AKTYWA CHF EUR GBP USD 
Waluty po 
przel. na 

PLN 
PLN Stan na 

31.12.2016 r. 

1 
Kasa, operacje z 
Bankiem 
Centralnym 

6 060,00  106 300,00  10 070,00  23 434,00  644 964,88  8 721 557,89  9 366 522,77 

2 Należności od 
sektora finansowego 4 178,19  1 305 407,80  135 686,31  420 696,71  8 248 582,95  109 992 851,71  118 241 434,66  

3 
Należności od 
sektora 
niefinansowego 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  331 644 057,06 331 644 057,06 

4 
Należności od 
sektora 
budżetowego 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  31 740 828,34 31 740 828,34 
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5 Dłużne papiery 
wartościowe 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  206 480 041,69 206 480 041,69 

6 Udziały lub akcje w 
innych jednostkach 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5 552 728,87 5 552 728,87 

7 Pozostałe papiery 
wartościowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 073 867,26 1 073 867,26 

8 
Wartości 
niematerialne i 
prawne 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  165 830,65 165 830,65 

9 Rzeczowy majątek 
trwały 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  22 107 715,19 22 107 715,19 

10 Inne aktywa 0,00  65,16  138,75  0,00  1 002,07  5 686 480,03  5 687 482,10 

11 Rozliczenia 
międzyokresowe 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 204 598,28 1 204 598,28 

12 Należne wpłaty na 
kapitał 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,48 560,48 

13 Razem aktywa 10 238,19  1 411 772,96  145 895,06  444 130,71  8 894 549,90  724 371 117,45  733 265 667,35 

  
        

Lp. PASYWA CHF EUR GBP USD 
Waluty  

po przel. na 
PLN 

PLN Stan na 
31.12.2016 r. 

1 
Zobowiązania 
wobec sektora 
finansowego 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  504 629,67 504 629,67 

2 
Zobowiązania 
wobec sektora 
niefinansowego 

9 233,44 1 392 145,09  148 081,25  429 511,03  8 753 726,16  593 343 776,44  602 097 502,60  

3 
Zobowiązania 
wobec sektora 
budżetowego 

0,00  18 811,64  0,00  0,00  83 222,70  61 230 867,46 61 314 090,16 

4 Fundusze specjalne 
i inne pasywa 0,00  65,16  138,75  0,00  1 002,07  5 533 556,82  5 534 558,89 

5 
Koszty i przychody 
rozliczane w czasie 
oraz zastrzeżone 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 314 585,63 2 314 585,63 

6 Rezerwy 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3 787 770,73 3 787 770,73 

7 Zobowiązania 
podporządkowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 

8 Fundusz udziałowy  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 533 200,00 1 533 200,00 
9 Fundusz zasobowy 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  44 453 766,79 44 453 766,79 

10 Fundusz z 
aktualizacji wyceny 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  318 696,62 318 696,62 

11 Pozostałe fundusze 
rezerwowe 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 900 183,15 2 900 183,15 

12 Zysk (strata) z lat 
ubiegłych 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

13 Zysk (strata) netto 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 506 683,11 2 506 683,11 

14 Razem pasywa 9 233,44  1 411 021,89  148 220,00  429 511,03  8 837 950,93  724 427 716,42  733 265 667,35 

 

Dyspozycje finansowe klientów określone w walutach innych państw realizowane są za pośrednictwem Banku 

Zrzeszającego. 

3. Małopolski Bank Spółdzielczy głównie pozyskiwał środki depozytowe z terenu województwa małopolskiego. 

Pozyskane środki depozytowe pochodziły: od przedsiębiorstw, osób prywatnych, osób prowadzących 

działalność gospodarczą, rolniczą oraz jednostek samorządu terytorialnego mających siedzibę lub 

prowadzących działalność na terenie działania Banku. Największą grupę depozytariuszy stanowią osoby 

prywatne, których depozyty według stanu na 31.12.2016 roku wynoszą 76,40% pozyskanych środków (bez 

odsetek). 
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 ZOBOWIĄZANIA WOBEC SEKTORA FINANSOWEGO, NIEFINANSOWEGO I BUDŻETOWEGO  

Lp. Wyszczególnienie źródeł pochodzenia  
depozytów wg podmiotów 

Zobowiązania w zł ( bez odsetek) 

31.12.2015 roku % 31.12.2016 roku % 

I SEKTOR FINANSOWY  314 217,14 0,05 314 217,14 0,05

1 Inne instytucje pośrednictwa finansowego 314 217,14 0,05 314 217,14 0,05

II SEKTOR NIEFINANSOWY  528 702 727,93 93,00 598 938 770,09 90,67

1 Przedsiębiorstwa i spółki państwowe 79 023,71 0,02 154 162,45 0,02

2 Przedsiębiorstwa  i spółki prywatne oraz 
spółdzielnie 29 142 029,35 5,13 29 691 953,00 4,50

3 Rolnicy indywidualni 7 590 804,59 1,34 9 773 801,57 1,48

4 Przedsiębiorcy indywidualni 37 359 375,85 6,94 39 841 152,93 6,02

5 Osoby prywatne 444 339 029,36 78,16 504 628 510,46 76,40

6 Instytucje niekomercyjne działające na rzecz 
gospodarstw domowych 10 192 465,07 1,80 14 849 189,68 2,25

III SEKTOR BUDŻETOWY 39 521 408,18 6,96 61 282 096,84 9,28

7 Instytucje rządowe szczebla centralnego 6 816 596,33 1,20 6 770 334,33 1,02

8 Instytucje samorządowe 32 704 811,85 5,76 54 511 762,51 8,26

RAZEM 568 538 380,25 100 660 535 084,07 100  

 
Na przestrzeni roku stan depozytów zwiększył się o 91 996 703,82 PLN, z tego depozyty podmiotów sektora 

niefinansowego wzrosły o 70 236 042,16 PLN, a depozyty sektora budżetowego o 21 760 688,66 PLN. Depozyty 

sektora finansowego utrzymały się na tym samym poziomie i wyniosły 314.217,14 PLN. 

 

4. Środki pieniężne jakimi na przestrzeni roku obrachunkowego dysponował Bank w około 17% zaangażował w banku 

zrzeszającym BPS S.A, w około 53% angażował w akcję kredytową, a w około 30% w dłużne papiery wartościowe, 

których emitentem jest Skarb Państwa, NBP, BPS S.A oraz jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku 

środków lokowanych w kredytach Bank realizował politykę swobodnego dostępu do kredytów przez wszelkie 

funkcjonujące na rynku podmioty, czyli że nie preferował żadnej określonej grupy. 

Struktura kredytów regularnych na dzień bilansowy przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie 
31.12.2015 roku 31.12.2016 roku 

Zł % Zł % 

Kredyty spółek i spółdzielni państwowych 300 000,00 0,11 270 000,00 0,09 

Kredyty spółek i spółdzielni prywatnych 133 757 485,55 45,43 129 895 286,93 43,92 

Kredyty  przedsiębiorców  indywidualnych 37 600 781,01 12,78 40 200 760,18 13,59 

Kredyty rolników 2 229 102,15 0,75 2 125 605,75 0,72 
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Kredyty osób prywatnych 75 784 720,40 25,74 89 734 826,37 30,34 
Kredyty dla instytucji niekomercyjnych 
działających na rzecz gospodarstw domowych 2 154 720,05 0,73 1 776 725,94 0,60 

Kredyty dla budżetów 42 574 391,86 14,46 31 777 916,85 10,74 

RAZEM 294 401 201,02 100 295 781 122,02 100 
 

Struktura zaangażowania Banku w poszczególne jednostki na 31.12.2016r. 

I.p. Wyszczególnienie: Brutto: Korekta wartości 
o ESP: Rezerwy: Odsetki: Netto: 

1. Instytucje finansowe 118 144 039,00 - - 97 395,66 118 241 434,66 
2.  Osoby prywatne 94 884 681,32 1 227 666,10 2 030 896,31 768 536,59 92 394 655,50 

3. Podmioty gospodarcze, 
rolnicy 

249 771 612,18 2 414 586,85 11 684 925,19 1 567 806,40 237 239 906,54 

4. Instytucje niekom. 
działające na rzecz 
gosp. domowych 

2 056 398,28 18 778,78 28 705,43 580,95 2 009 495,02 

5. Budżet 31 777 934,60 47 937,16 - 10 830,90 31 740 828,34 

6. Razem 496 634 665,38 3 708 968,89 13 744 526,93 2 445 150,50 481 626 320,06 
 

Struktura zaangażowania Banku w poszczególne jednostki na 31.12.2015r. 

I.p. Wyszczególnienie: Brutto: Korekta wartości 
o ESP: Rezerwy: Odsetki: Netto: 

1. Instytucje finansowe 46 985 320,90 0,00  0,00  14 705,36 47 000 026,26 

2.  Osoby prywatne 81 459 259,54 1 054 325,18 1 862 327,44 715 286,30 79 257 893,22 

3. Podmioty gospodarcze, 
rolnicy 

236 282 212,31 2 180 256,16 8 482 966,27 1 529 916,90 227 148 906,78 

4. Instytucje niekom. 
działające na rzecz 
gosp. domowych 

2 545 143,06 24 574,94 5 764,82 2  182,26 2 516 985,56 

5. Budżet 42 624 391,86 39 243,39 - 16 208,94 42 601 357,41 

6. Razem 409 896 327,67 3 298 399,67 10 351 058,53 2 278 299,76 398 525 169,23 

 
Poza kredytami sklasyfikowanymi do regularnych, na stanie figurowały kredyty sklasyfikowane do sytuacji pod 

obserwacją o wartości 39 705 158,72 PLN, co stanowiło 10,49% w stosunku do ogólnego obliga kredytowego 

oraz kredyty w sytuacji nieregularnej o wartości 43 004 327,89 PLN co stanowiło 11,36%. W grupie kredytów 

nieregularnych udział kredytów sklasyfikowanych do kategorii poniżej standardu wynosił 46,28%, do kategorii 

wątpliwych 35,34 %, do kategorii straconych 18,38%. 

Bank prowadząc działalność realizował politykę dywersyfikacji branżowej udzielanych kredytów. Bank udzielił 

kredytów podmiotom działającym łącznie w 138 Działach gospodarki wg klasyfikacji PKD. Największy udział w 

ekspozycjach kredytowych mają  „Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi” 

(7,4%), „Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek” (5,0%), „Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw” 

(2,7%), „Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody” (2,6%). Udział pozostałych pozycji nie przekracza jednostkowo 

2,5% łącznej sumy kredytów. Bank prowadzi bieżącą ocenę i monitoring ryzyka wynikającego z koncentracji 

branżowej. Dodatkowo uwzględniane jest ryzyko branży przy podejmowaniu konkretnych decyzji kredytowych. 
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5.1 Struktura należności Banku w podziale na kategorie, zgodnie z przepisami o tworzeniu rezerw na ryzyko związane 

z działalnością Banków wykazywanych w pozycji III-V Bilansu  przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie Stan na  
31.12.2015 roku 

Stan na  
31.12.2016 roku 

Należności normalne i zagrożone od instytucji finansowych, 
klientów i sektora budżetowego    398 525 169,23 481 626 320,06 

w tym:   
Należności od instytucji finansowych (w całości regularne):  
  47 000 026,26 118 241 434,66 

Środki na rachunkach bankowych w banku zrzeszającym     25 391 576,15 5 733 855,85 
Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych    2 040 007,24 3 146 605,92 
Fundusz Pomocowy        8 112 456,00 7 692 195,00 
Fundusz Promocyjny 1 476,71 1 784,25 
Depozyt Obowiązkowy 0,00 55 224 360,00 
Fundusz Zabezpieczający  0,00 2 884 584,64 
Lokaty bankowe   11 438 295,62 43 459 383,01 
Odsetki od lokat  bankowych i innych środków        14 597,90 97 293,96 
Należności z BGK z tytułu dopłat do kredytów 
mieszkaniowych        107, 46 101,70 

Należności z BPS z tytułu admin. kr. w konsorcjum        1 509,18 1 270,33 

Należności od sektora niefinansowego    308 923 785,56 331 644 057,06 

Kredyty w sytuacji normalnej     251 826 809,16 264 003 205,17 
Odsetki od kredytów w sytuacji normalnej        396 050,58 440 962,34 
Kredyty pod obserwacją             34 772 758,65 39 705 158,72 
Odsetki od kredytów w sytuacji pod obserwacją 96 704,69 68 794,12 
Kredyty w sytuacji nieregularnej:     33 687 047,10 43 004 327,89 
-poniżej standardu     11 530 611,50 19 902 799,50 
-wątpliwe      12 717 557,09 15 199 508,93 
-stracone     9 438 878,51 7 902 019,46 
Odsetki od kredytów w sytuacji nieregularnej              1 754 630,19 1 827 167,48 
Rezerwy celowe     10 351 058,53 13 744 526,93 
Obciążenia do wyjaśnienia  0,00 0,00 
Korekta wartości 3 259 156,28 3 661 031,73 

Należności od sektora budżetowego  42 601 357,41 31 740 828,34 

Kredyty w sytuacji normalnej            42 574 391,86 31 777 934,60 
Odsetki  od kredytów w sytuacji normalnej       14.581,42 9 714,53 
Kredyty w sytuacji pod obserwacją           50 000,00 0,00 
Odsetki  od kredytów w sytuacji pod obserwacją 168,37 0,00 
Dopłaty ARiMR do odsetek od kredytów preferencyjnych        1 459,15 1 116,37 
Korekta wartości 39 243,39 47 937,16 

 

Utworzone rezerwy na należności wg stanu na 31.12.2016 wyniosły 13 744 526,93 PLN.  

Poniższa tabela prezentuje wartości rezerw celowych w rozbiciu na poszczególne kategorie:    
Wyszczególnienie Wartość w PLN  

Rezerwa na należności normalne -  
Rezerwa na należności pod obserwacją 0,00  
Rezerwa na należności poniżej standardu 2 940 961,18  
Rezerwa na należności wątpliwe 3 059 437,45  
Rezerwa na należności stracone 7 744 128,30  

 
Należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono rezerw celowych lub nie dokonano 
odpisu aktualizującego - nie wystąpiły. 
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5.2.     Bank nie posiada kredytów, od których nie nalicza odsetek. 

5.3.b. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu uległy zmniejszeniu o 19 708 548,77 PLN i wynosiły na dzień  

31.12.2016 r. 15 124 233,30  PLN. 

l.p. AKTYWA 31.12.2015 31.12.2016 
1. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 9 440 560,38 9 366 522,77 

  1. Kasa 9 440 560,38 9 366 522,77 
  2. Rezerwa obowiązkowa 0,00 0,00 
  3. Inne środki 0,00 0,00 

2. Należności od sektora finansowego 25 392 221,69 5 757 710,53 
  1. Środki na rachunku bieżącym 25 392 221,69 5 757 710,53 

3. RAZEM 34 832 782,07 15 124 233,30 
 

5.3.c. Należności z tytułu kredytów i pożyczek oraz wierzytelności własnych udzielonych dla sektora niefinansowego 

wzrosły o 22 720 271,50 PLN, natomiast dla sektora budżetowego zmniejszyły się o 10 860 529,07  PLN. 

l.p. Kredyty i wierzytelności własne 31.12.2015 31.12.2016 
1. Należności od sektora finansowego 0,00 0,00 

  1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 
  2. Odsetki od kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

2. Należności od sektora niefinansowego 308 923 785,56 331 644 057,06 
  1. Kredyty i pożyczki 306 676 400,10 329 307 133,12 
  2. Odsetki od kredytów i pożyczek 2 247 385,46 2 336 923,94 

3. Należności od sektora budżetowego 42 601 357,41 31 740 828,34 
  1. Kredyty i pożyczki 42 585 148,47 31 729 997,44 
  2. Odsetki od kredytów i pożyczek 14 749,79 9 714,53 
  3. Operacje nadzwyczajne 1 459,15 1 116,37 

 

5.3.d. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności na przestrzeni roku 2016 zwiększyły się o  

51 275 309,93 PLN 

l.p. Treść 31.12.2015 31.12.2016 
1. Należności od sektora finansowego 19 564 703,98 51 177 988,23 

  1.Lokaty 19 550 751,62 51 151 578,01 
  2. Odsetki od lokat 13 952,36 26 410,22 

2. Dłużne papiery wartościowe 186 818 016,01 206 480 041,69 
      

3. RAZEM (1+2) 206 382 719,99 257 658 029,92 
 

5.3.e. Bank w swoim portfelu posiadał następujące aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 

Wyszczególnienie Stan na  
31.12.2015 roku 

Stan na  
31.12.2016 roku 

Akcje BPS S.A 
 3 400 000,00 4 154 815,00 

Akcje IT CARD 1 153 749,87 1 153 749,87 

Certyfikaty funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego 1 538 198,37 1 073 867,26 

Jednostki uczestnictwa 4 029 590,90 0,00 
Udziały w podmiotach niefinansowych 224 164,00 224 164,00 
Udziały w podmiotach finansowych 20 000,00 20 000,00 
RAZEM 10 365 703,14 6 626 596,13 

 



 

Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego Małopolskiego Banku Spółdzielczego 

za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 

    10

5.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenione zostały według ceny zakupu, za wyjątkiem certyfikatów 

inwestycyjnych BPS Rynku Nieruchomości FIZ AN oraz certyfikatów BPS 4 NS FIZ. W związku ze stwierdzoną 

utratą wartości, Bank zmienił sposób wyceny przedmiotowych aktywów i utworzył odpis w ciężar kosztów w 

kwocie 520 981,45 PLN. Wartość bilansowa wyżej wymienionych certyfikatów wyniosła 1 594 848,71 PLN. 

 

8.  Posiadane papiery wartościowe prezentowane w Bilansie. 

Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015 
roku 

Stan na 31.12.2016 
roku 

Papiery wartościowe 
notowane na giełdzie   

Papiery wartościowe znajdujące się w regulowanym 
obrocie pozagiełdowym 151.303.294,02 188 912 236,65 

Papiery wartościowe  
z nieograniczoną zbywalności, które nie są notowane na 

giełdzie oraz nie znajdują się 
w regulowanym obrocie pozagiełdowym 

41 082 511,26 18 641 672,30 

Papiery wartościowe  
z ograniczoną zbywalnością 4 797 913,87 5 552 728,87 

 

Bank nie posiada papierów wartościowych notowanych na giełdzie. 
 Na dzień 31.12.2016r. w portfelu Banku znajdują się obligacje skarbowe oraz bony pieniężne NBP  będące w 

regulowanym obrocie pozagiełdowym. W papierach wartościowych z nieograniczoną zbywalnością wykazano 

certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych, obligacje jednostek samorządu terytorialnego oraz obligacje 

płynnościowe Banku BPS S.A. Akcje i udziały posiadane przez Bank zaprezentowano jako papiery wartościowe z 

ograniczoną zbywalnością. 

 
10. Posiadane udziały i akcje  

10.1.  Bank posiada: 

Akcje w BPS S.A – działalność bankowa 

Akcje IT CARD – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki  

Udziały w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Wieliczce – działalność produkcyjno–handlowa 

Udziały w Gminnej Spółdzielni Niepołomice – działalność produkcyjno–handlowa 

Udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie – działalność usługowa 

Udziały w spółce PartNet sp. z o.o. – działalność pozostała 

Udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grodzka” w Krakowie - działalność usługowa 

Udziały w Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS S.A – zarządzanie systemem ochrony banków  

10.2.  Wartość bilansowa: 

Wyszczególnienie Wartość 
bilansowa 

% kapitału  
jednostki  

Liczba głosów 
na WZ 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 4 154 815,00 1,04% 3 094 621 

IT CARD Centrum Technologii Płatniczych  1 153 749,87 1,0887% 422 619 

SRH w Wieliczce 19 200,00 22,71 % 1 
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Gminna Spółdzielnia  w Niepołomicach 1 000,00 0,54% 1 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Kasperskiego w 
Krakowie 250,00 0,24% 1 

PartNet Sp. z o.o. 196 850,00 2,61% 3 937 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grodzka” w Krakowie  6 864,00  0,60% 1 

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS S.A 20 000,00 0,27% 10 

 

10.4.  Małopolski Bank Spółdzielczy otrzymał w 2016 roku dywidendę od Partnet Spółka  z  o.o. w wysokości 

12 756,00 PLN. 

25. Dane dotyczące zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych. 

Wyszczególnienie 
Wartości 

niematerialne i 
prawne 

Wartość netto na dzień 01.01.2016 r. 219 717,88 
Wartość ewidencyjna na dzień 01.01.2016 r. 1 454 269,76 
Zwiększenia w wyniku nabycia i przekazania do eksploatacji nowych 
składników majątkowych  110 825,46 

Zmniejszenia w wyniku wycofania z eksploatacji składników majątkowych  61 844,45 
Wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2016 r. 1 503 250,77 
Umorzenia na dzień 01.01.2016 r. 1 234 551,88 
Zwiększenia umorzeń w wyniku naliczenia amortyzacji w okresie badanym 164 712,69 
Zmniejszenia umorzeń w wyniku wycofania z eksploatacji  61 844,45 
Umorzenia na dzień 31.12.2016 r. 1 337 420,12 
Wartość netto na dzień 31.12.2016 r. 165 830,65 

 

26. Dane dotyczące użytkowanych rzeczowych aktywów trwałych. 

Wyszczególnienie Nieruchomości 
Pozostałe środki 

trwałe 

Wartość netto na dzień 1.01.2016 r. 14 784 068,58 1 872 154,44 
Wartość ewidencyjna na dzień 1.01.2016 r. 19 209 927,64 7 255 479,26 
Zwiększenia w wyniku nabycia i przekazania do 
eksploatacji nowych składników majątkowych  4 114 999,55 593 459,45 

Zmniejszenia w wyniku wycofania z eksploatacji 
składników majątkowych  416 887,82 181 524,08 

Wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2016 r. 22 908 039,37 7 667 414,63 

Umorzenia na dzień  1.01.2016 r. 4 425 859,06 
 

5 383 324,82 
 

Zwiększenia umorzeń w wyniku naliczenia amortyzacji w 
okresie badanym 546 505,48 640 034,91 

Zmniejszenia umorzeń w wyniku wycofania z eksploatacji 
środków trwałych 257 844,31 181 524,08 

Umorzenia na dzień 31.12.2016 r. 4 714 520,23 5 841 835,65 

Wartość netto na dzień 31.12.2016 r. 18 193 519,14 1 825 578,98 
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Wartość środków trwałych w budowie na koniec okresu wynosi  2 088 617,07 PLN. 

 

Wyszczególnienie 
Wartość 

Stan środków trwałych w budowie na 01.01.2016 r. 4 489 645,21 
Zwiększenia w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r.  2 307 430,86 

Zmniejszenia w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r. 4 708 459,00 

Stan na 31.12.2016 2 088 617,07 
 

Bank nie posiada obcych środków trwałych używanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 4 

ustawy. 

28.   Bank posiada aktywa trwałe przeznaczone do zbycia. 

Wyszczególnienie 
Nieruchomości 

Wartość brutto na dzień 01.01.2016 r. 3 749 272,46 
Wartość netto na dzień 01.01.2016 r. 3 749 272,46 
Zwiększenia 1 430 160,27 
Zmniejszenia 2 677 986,18 
Wartość brutto na dzień 31.12.2016 r. 2 501 446,55 
Wartość netto 2 501 446,55 

 

Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia zwiększyły swoją wartość w stosunku do roku poprzedniego o 1 430 

160,27 PLN w związku z przejęciem nieruchomości w Bilczycach stanowiącej zabezpieczenie kredytu. 

Zmniejszenie  o wartość 2 677 986,18 PLN nastąpiło w wyniku sprzedaży nieruchomości w Niepołomicach. 

29. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów i 

przychodów zastrzeżonych: 

1) Stan rozliczeń międzyokresowych czynnych (w zł) przedstawiono w poniższej tabeli.  

Wyszczególnienie Stan na  
31.12.2015 roku 

Stan na  
31.12.2016 roku 

Różnica 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 063 411,00 1 137 852,00 + 74 441,00 

Koszty zapłacone z góry 29 268,67 66 746,28 + 37 477,61 

Razem międzyokresowe rozliczenia czynne 1 092 679,67 1 204 598,28 + 111 918,61 

 

Na pozycję "Koszty zapłacone z góry" w wysokości      66 746,28 zł składają się m.in.: 

 Ubezpieczenia majątkowe      49 611,57 zł 

 Prenumeraty roku następnego     11 081,57 zł 

 Inne          6 053,14 zł 
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2) Stan przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych (w zł) przedstawiono w poniższej tabeli. 

Wyszczególnienie Stan na  
31.12.2015 roku 

Stan na 
 31.12.2016 roku 

Różnica 

Przychody pobierane z góry 515 290,47 487 418,15 - 27 872,32 

a) z tytułu pobranej prowizji  33 959,33 18 284,00 - 15 675,33 

b) odsetki pobierane z góry 2 533,71 3 178,23 + 644,52 

c) prowizje rozliczane w czasie metodą 
liniową 478 797,43 465 955,92 - 12 841,51 

d) inne  0,00 0,00  

Odsetki zastrzeżone 1 754 630,19 1 827 167,48 + 72 537,29 

Razem przychody przyszłych okresów i  
zastrzeżonych 2 269 920,66 2 314 585,63 + 44 664,97 

 
 

30. Struktura własności kapitału podstawowego (w zł).  

Fundusz Udziałowy na 31.12.2016r. wynosi 1 532 639,52  PLN. Na wartość tą składają się udziały 3 278 członków. 

Średnia wartość wpłaconego udziału wynosi 468,00 PLN przy jednostce statutowej 200,00 PLN. Stan członków 

Banku w roku 2016 zmniejszył się o 97 osób. Z ewidencji rejestru członków skreślono 118 osób a przyjęto 21 

nowych członków. Żaden udziałowiec Banku nie posiada ponad 5 % udziałów. W Banku jako spółdzielni, 

niezależnie od ilości posiadanych udziałów, każdy z udziałowców dysponuje 1 głosem na WZ. 

Wyszczególnienie 31.12.2015 roku 31.12.2016 roku 

Wysokość funduszu udziałowego  1 559 532,66 1 532 639,52 
Ilość udziałów tworzących fundusz 7 804 7 666 
Wartość nominalna udziału    200,00    200,00 

 

30. Na dzień bilansowy zobowiązania wobec członków MBS z tytułu nie podjętych udziałów oraz nie wypłaconej 

dywidendy wynoszą 91 769,90 PLN.  

34.Bank posiada pożyczkę podporządkowaną z Funduszu Pomocowego w kwocie 6 000 000,00 PLN z terminem spłaty 

14.07.2017r. oprocentowaną wg zmiennej stopy procentowej – 0,95 stopy redyskonta weksli, która na dzień 

31.12.2016r. wynosi 1,6625%. 

35. Stan  i zmiany rezerw celowych na należności na 31.12.2016r. 

Wyszczególnienie Stan na  
31.12.2016 roku 

Stan rezerw celowych na 01.01.2016 10 351 058,53 
Zwiększenia w okresie 01.01.2016-31.12.2016 na należności: 6 023 715,17 
        - normalne 0,00 
        - pod obserwacją 0,00 
        - poniżej standardu 3 582 998,56 
        - wątpliwe 924 481,16 
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        - stracone 1 516 235,45 
Zmniejszenia w okresie 01.01.2016-31.12.2016 na należności: 2 616 195,30 

        - normalne 0,00 
        - pod obserwacją 267 203,54 
        - poniżej standardu 629 618,16 
        - wątpliwe 364 649,76 
        - stracone 1 354 723,84 
        - zdjęte z ewidencji  14 051,47 

Stan rezerw celowych na 31.12.2016 13 744 526,93 
 

Rezerwy celowe na kredyty zostały utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagany ich poziom na 

kredyty wg stanu na 31.12.2016r. wyniósł 13 744 526,93 PLN. 

36. Rezerwy na przyszłe zobowiązania według rodzaju zobowiązań. 

Wyszczególnienie 
Stan na  

31.12.2015 
roku 

Zwiększenia Wykorzystanie Zmniejszenia 
Stan na  

31.12.2016 
roku 

Rezerwy na zobowiązania 
pozabilansowe 25 007,14 27 850,13 0,00 22 813,01 30 044,26 

Rezerwa na ryzyko ogólne 2 765 000,00 200 000,00 0,00 0,00 2 965 000,00 
Rezerwy na przyszłe zobowiązania 
pracownicze 552 345,28 181 196,19 294 807,00 0,00 438 734,47 

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 329 205,00 24 787,00 0,00 0,00 353 992,00 

Rezerwy na przyszłe zobowiązania 
ogółem 3 671 557,42 433 833,32 294 807,00 22 813,01 3 787 770,73 

 

37. Opisy aktualizujące wartość aktywów (z wyłączeniem rezerw celowych) według rodzajów aktywów. 

Wyszczególnienie Stan na  
31.12.2015 roku Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na  
31.12.2016 roku 

Prowizje według ESP korygujące 
wartość należności, w tym: 3 298 399,67 1 912 773,13 1 502 203,91 3 708 968,89 

1.Prowizje korygujące należności od 
sektora niefinansowego 3 259 156,28 1 904 079,36 1 502 203,91 3 661 031,73 

2.Prowizje korygujące należności od 
sektora budżetowego 39 243,39 8 693,77 0,00 47 937,16 

3.Prowizje korygujące należności od 
sektora finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

38.1.  Zobowiązania pozabilansowe, w tym zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych zabezpieczeń. 

Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym wekslowe oraz inne udzielone zobowiązania o charakterze 

gwarancyjnym. 

Wyszczególnienie Stan w zł 
31.12.2015 roku 31.12.2016 roku 

Udzielone gwarancje w tym:   

- Podmioty niefinansowe 4 657 395,69 1 907 018,67 

- Instytucje samorządowe 0,00 0,00 
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Razem  4 657 395,69 1 907 018,67 
 

 

38.7. Udzielone zobowiązania finansowe, w tym udzielone zobowiązania nieodwołalne: 

Wyszczególnienie Stan w zł 
31.12.2015 31.12.2016 

Otwarte linie kredytowe udzielone w tym: 49 378 006,09 41 941 689,60 
Podmioty niefinansowe 29 617 499,43 34 792 830,56 
Instytucje  samorządowe 19 760 506,66 7 148 859,04 
Pozostałe udzielone w tym: 5 000 000,00 5 000 000,00 
Podmioty niefinansowe 0,00 0,00 
Instytucje samorządowe 5 000 000,00 5 000 000,00 

 

41.2. Bank poniósł koszty z tytułu odpisów amortyzacyjnych w wysokości  1 408 315,84 PLN,    z tego: 

Nazwa – Grupa: Amortyzacja za 2015 r.:  Amortyzacja za 2016 r.:  

Środki trwałe: 1 273 119,34 1 186 540,39 
Grunty - 0  1 133,40 1 133,40 
Budynki i lokale - 1 483 488,55 529 319,03 
Budowle 2 16 833,03 16 053,05 
Kotły i maszyny energetyczne - 3 5 855,33 5 855,33 
Maszyny i urządzenia ogólnego 
zastosowania - 4 320 142,26 209 519,71 

Urządzenia techniczne - 6 178 926,17 159 650,51 
Środki transportu - 7 38 082,60 38 082,60 
 Wyposażenie - 8 228 658,00 226 926,76 
Wartości niematerialne i prawne: 135 196,50 164 712,69 

 

Nie wystąpiły koszty odpisów z tytułu aktualizacji wartości rzeczowego majątku trwałego. 

 

41.7. W 2016 roku dokonano odpisów należności nieściągalnych w kwocie 14 258,80 PLN  w ciężar utworzonych 

rezerw w kwocie 14 051,47 PLN oraz prowizji zastrzeżonych w kwocie 207,33 PLN; zdjęto z ewidencji naliczone 

odsetki w kwocie  9 450,23 PLN. 

41.8.  Przychody z tytułu dywidend. 

Lp. Nazwa jednostki, od której otrzymano dywidendę Kwota dywidendy  w zł 

1 PartNet Sp. z o.o. 12 756,00 

Razem  12 756,00 
 

 

41.9. Nakłady poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych w budowie i wartości 

niematerialnych i prawnych oraz nakłady planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy. 

Nakłady na Poniesione  
w bieżącym roku obrotowym 

Planowane  
na następny rok obrotowy 

Wartości niematerialne i prawne 110 825,46 170 000,00 
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Środki trwałe w budowie 2 455 805,62 630 000,00 
Razem 2 566 631,08 800 000,00 

 
 
 

41.10. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

Zarząd Banku proponuje wypracowaną nadwyżkę bilansową za rok 2016 w kwocie  2 506 683,11 PLN 

przeznaczyć na:  

   Zasilenie Funduszu Zasobowego               2 192 573,11 PLN 

   Zasilenie Funduszu Ogólnego Ryzyka          200 000,00 PLN  

           Dywidendę od udziałów              78 710,00 PLN  

           Zasilenie Funduszu Reprezentacyjnego                        35 400,00 PLN 

        w tym : 

 na  nagrody dla członków Rady Nadzorczej                                     23 400,00 PLN 

            upominki                              12 000,00 PLN 

 
42.  Naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się następująco: 

a) wynik finansowy brutto                        4 094 453,11   PLN 
b) korekta przychodów do opodatkowania                   (2 436 798,74)   PLN 
c) korekta kosztów do opodatkowania:                      7 049 968,43   PLN 
d) podstawa opodatkowania (a+b+c)          8 707 622,80   PLN 
e) darowizny podlegające odliczeniu od dochodu zgodnie z art.18 

ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych -         (89 600,00)  PLN 

f) podstawa opodatkowania po uwzględnieniu darowizn  
sankcjonowanych (d+e)             8 618 022,80 PLN 

g) naliczony podatek do zapłaty wg stopy 19% od kwoty  
8 618 022,80 PLN             1 637 424,00 PLN   

Po uwzględnieniu faktycznie dokonanych wpłat podatku w trakcie roku obrachunkowego na koniec roku 
obrachunkowego wystąpiła niedopłata w tym podatku w kwocie 755 873,00 PLN. 

Wyliczenie części odroczonej podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok przedstawia się następująco: 

a) stan rezerwy z tytułu podatku odroczonego na początek okresu                    (329 205,00) PLN           

b) stan rezerwy z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu              353 992,00 PLN 

c) stan aktywu na podatek odroczony na początek okresu            1 063 411,00 PLN  

d) stan aktywu na podatek odroczony na koniec okresu                       (1 137 852,00) PLN 

e) część odroczona podatku dochodowego od osób prawnych  

(a+b+c+d)                    - 49 654,00 PLN 

Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywu z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego przedstawia się następująco: 

Treść 31.12.2015 31.12.2016 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 1 063 411,00 1 137 852,00 
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 329 205,00 329 205,00 
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42.7. Na wartość obciążającą wynik finansowy podatku dochodowego za 2016 rok w kwocie 1 587 770,00 PLN, składa 

się: 

- część bieżąca                 1 637 424,00     PLN 
- część odroczona      -  49 654,00 PLN 

43.1. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej i pracownicy na przestrzeni roku korzystali z kredytów celowych i w 

rachunku (ROR) na warunkach ogólnie przyjętych w banku dla wszystkich klientów. Na dzień bilansowy stan 

zaangażowania bilansowego i pozabilansowego z tytułu udzielonych kredytów przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie Zaangażowanie w PLN 

Rada Nadzorcza 40 859,35 
Zarząd Banku 114 774,00 
Pracownicy 3 203 350,26 

 
Kredyty te obsługiwane były terminowo, co do spłaty kapitału jak i spłaty odsetek. 

43.2. Wynagrodzenia Zarządu i Członków Rady Nadzorczej kształtowały się następująco: 

Wyszczególnienie Wartość w PLN 
Członkowie Zarządu 1 043 291,09 
Członkowie Rady Nadzorczej 123 581,74 

 
43.3.Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na etaty wynosiło  

142,75. 

43.4. Zgodnie z kryteriami przyjętymi w Banku do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników, 

nadzień bilansowy uzyskano wymagany ich poziom w kwocie 438 734,47 PLN, który obejmuje:  

-  nagrody  jubileuszowe               228 967,00 PLN 
-  odprawy emerytalne                               209 767,47 PLN 

 
44. Bank nie dokonywał transakcji z podmiotami powiązanymi z bankiem kapitałowo lub organizacyjnie zgodnie z 

definicją podmiotu powiązanego określonej w art..4 ust 1 pkt 16 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe w 

nawiązaniu do § 2 pkt 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.10.2010 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości Banków. 

 

46. Informacja o celach i zasadach zarządzania ryzykiem; 

Celem głównym w zarządzaniu ryzykiem jest rozwijanie bezpiecznej działalności Banku poprzez identyfikację 

wszystkich istotnych czynników ryzyka oraz utrzymanie ryzyka na akceptowalnym przez Bank poziomie (poziom 

tolerancji na ryzyko) w relacji do dochodów i charakteru prowadzonej działalności, a w szczególności adekwatnym 

do posiadanych kapitałów własnych. 

Cele strategiczne w zarządzaniu ryzykiem obejmują: 

1. Ochronę funduszy własnych oraz innego rodzaju pasywów, takich jak depozyty powierzone przez klientów i 

udziałowców. 
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2. Zapobieganie stratom oraz wykorzystywanie możliwości osiągnięcia zysku w środowisku podlegającym 

kontroli, tzn. w ramach określonych reguł, procesów, parametrów, będących przedmiotem okresowych 

przeglądów i zmian przeprowadzanych przez Zarząd Banku. 

3. Rozwijanie działalności operacyjnej zgodnie z założeniami przyjętymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą w 

Strategii działania Małopolskiego Banku Spółdzielczego.  

W Banku prowadzony jest proces zarządzania podejmowanego ryzyka na podstawie pisemnych strategii i procedur 

zatwierdzonych przez Zarząd Banku. 

Proces zarządzania ryzykiem w Banku obejmuje następujące działania: 

1. Identyfikację i ocenę ryzyka. 

2. Pomiar i ocena ryzyka. 

3. Monitorowanie i kontrolowanie ryzyka. 

4. Raportowania w zakresie ryzyka. 

5. Działania zarządcze. 

Schemat procesu zarządzania ryzykiem przedstawiono na rysunku. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bank określa apetyt na ryzyko (dopuszczalny poziom ryzyka) poprzez wyznaczanie limitów wewnętrznych dla 

poszczególnych rodzajów ryzyka. 

Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku. 

Podział funkcji w zakresie zarządzania ryzykiem uwzględnia rozdzielenie funkcji podejmowania ryzyka 

(operacyjna działalność) od funkcji niezależnej oceny i kontroli ryzyka.  

W Banku przyjęto 4 stopniowy schemat organizacji regulacji wewnętrznych. Ogólne ramy zarządzania ryzykiem 

zostały określone w następujących dokumentach przyjętych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą: 

1. Strategii działania Banku. 

2. Polityce kapitałowej (określająca generalne zasady planowania, zarządzania kapitałowego oraz awaryjne plany 

kapitałowe) wraz ze Strategią zarządzania ryzykiem (określająca generalne zasady zarządzania ryzykiem). 

3. Szczegółowych Politykach zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka. 

4. Uszczegółowieniem powyższych procedur są przyjęte instrukcje i regulaminy delegujące obowiązki na poziom 

poszczególnych komórek/jednostek organizacyjnych zatwierdzone przez Zarząd. 

Małopolski Bank Spółdzielczy w dniu 30.12.2015 r. podpisał umowę o przystąpieniu z dniem 01.01.2016 r. do 

Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, która stanowi system ochrony w rozumieniu przepisów Rozdziału 3a 

Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 

Identyfikacja i ocena 
ryzyka 

 

Pomiar i ocena 
ryzyka 

Monitorowanie i 
kontrolowanie ryzyka 

Raportowania w 
zakresie ryzyka 

Działania 
zarządcze 
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Celem systemu jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego jego uczestnika System ten decyzją z dnia 

22.12.2015 r. został uznany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Głównym przedmiotem działalności Systemu 

Ochrony Zrzeszenia jest realizowanie audytu wewnętrznego wobec członków  oraz monitorowanie  szacowanie i 

kontrola ryzyka działalności członków Spółdzielni.     

W zakresie ryzyka rynkowego działalność generuje wrażliwości Banku na ryzyko walutowe i stopy procentowej.  

1) Ryzyko walutowe: 

Bank prowadzi działalność walutową związaną z rozliczeniami płatniczymi oraz działalność depozytową. Bank nie 

prowadzi działalności kredytowej w walutach. Działalność walutowa prowadzona jest w ramach przyjętych limitów. 

Bank nie zakłada istotnych ekspozycji na ryzyko walutowe, co wyraża się utrzymywaniem niskich otwartych 

pozycji walutowych i pozycji całkowitej. Bank nie prowadzi operacji walutowych w portfelu handlowym. Pomiaru 

ryzyka walutowego Bank dokonuje w oparciu o metodę pozycji walutowych, pozycji całkowitej, wyników na 

utrzymanych pozycjach walutowych oraz metodę wartości zagrożonej. Na ww. wielkości Bank ustanowił limity. Na 

dzień bilansowy udział pasywów/aktywów walutowych stanowił 1,2% sumy bilansowej. Maksymalnie w całym 

2016 r. relacja pozycji walutowej do funduszy własnych wyniosła 0,31%, a przeciętnie 0,10%. 

2) Ryzyko stopy procentowej: 

Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie zmienności wyniku odsetkowego na skutek 

niekorzystnych zmian stóp procentowych na poziomie niezagrażającym stabilności działalności. Bank nie zakłada 

celowego otwierania pozycji eksponujących na ryzyko stopy procentowej jak również nie dokonuje operacji na 

stopach procentowych w portfelu handlowym. Nie oznacza to, iż ryzyko stopy jest niskie, bowiem ryzyko stopy 

procentowej zdeterminowane jest oferowanymi produktami dla Klientów. Bank prowadzi pomiar ryzyka stopy 

procentowej w oparciu o lukę terminów przeszacowania, model zmienności wyniku odsetkowego na skutek 

niekorzystnych zmian stóp procentowych dla ryzyka przeszacowania, bazowego, krzywej dochodowości, opcji 

klienta. Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej dla pozycji odsetkowych złotowych i walutowych 

łącznie z uwagi na niską skalę działalności walutowej.  

Bank posiada zróżnicowaną strukturę aktywów i pasywów pod kątem stawek referencyjnych. W pasywach 

dominują pozycje zależne od stopy Banku  –  91,3% pasywów odsetkowych, podczas gdy w aktywach odsetkowych 

to tylko  2,5% ich sumy. W aktywach dominują pozycje zależne od Wibor - 94,9% aktywów odsetkowych, a w 

pasywach 7,8% - pasywów odsetkowych. Generuje to ryzyko bazowe i wrażliwość na nierównomierne zmiany 

stawek bazowych. W odniesieniu do okresów historycznych tak rozpatrywana struktura pasywów nie ulega istotnym 

zmianom. 

3) Ryzyko kredytowe: 

Celem zarządzania ryzykiem kredytowym jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej przez Bank działalności 

kredytowej poprzez zapewnienie właściwej jakości oceny ryzyka kredytowego i efektywności podejmowania 

decyzji kredytowych, jak również skutecznego procesu monitorowania zaangażowania kredytowego wobec 

pojedynczego klienta oraz całego portfela kredytowego Banku.  

Ponoszone ryzyko kredytowe jest wynikiem ryzyka pojedynczego kredytu (ryzyko indywidualnej transakcji 

kredytowej) oraz ryzyka koncentracji (portfela kredytowego). Proces zarządzania ryzykiem kredytowym obejmuje: 

1. Identyfikację czynników ryzyka kredytowego, 

2. Ustalenie i weryfikację limitów ryzyka kredytowego, 

3. Monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka, 
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4. Wdrażanie technik redukcji ryzyka, 

5. Wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, 

6. Kontrolę zarządzania ryzykiem kredytowym. 

Głównym źródłem ryzyka kredytowego po stronie aktywów jest działalność związana z udzielaniem kredytów. 

Bank koncentruje działalność kredytową na segmencie małych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Przejęto 25 

letni maksymalny okres kredytowania. Bank w działalności kredytowej ustalił i stosuje zasady oceny zdolności 

kredytowej, przyjmowania zabezpieczeń, monitoringu. Bank zarządza również ryzykiem kredytowym poprzez 

zapobieganie nadmiernym koncentracjom, w szczególności z tytułu koncentracji wobec pojedynczego podmiotu i 

podmiotów powiązanych, dużych zaangażowań, zaangażowań wobec branż. Bank nie prowadzi działalności 

kredytowej w walutach obcych ani indeksowanych do tych walut. W zakresie środków niezaangażowanych w 

działalność kredytową, ryzyko kredytowe ograniczane jest poprzez określenie dopuszczalnych form lokowania 

środków oraz ustalenie dla tych zaangażowań limitów.  

4) Ryzyko płynności: 

Cele strategiczne w zakresie zarządzania płynnością z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia CRD to: 

1. Utrzymanie poziomu aktywów płynnych, których łączna wartość pokrywa odpływy płynności pomniejszone o 

przypływy płynności w warunkach skrajnych, w celu zagwarantowania utrzymywania przez Bank takich 

poziomów zabezpieczeń przed utratą płynności, które są odpowiednie w sytuacji ewentualnego zakłócenia 

równowagi między przypływami i odpływami płynności w warunkach wysoce skrajnych w okresie trzydziestu 

dni.  

2. Zapewnienie właściwego spełnienia długoterminowych obowiązków w zakresie płynności (tj. zapewnienie 

finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań płatniczych) za pomocą różnorodnych 

instrumentów stabilnego finansowania, zarówno w warunkach normalnych, jak i skrajnych). 

Realizując cele strategiczne w zarządzaniu płynnością Bank prowadzi politykę zarządzania płynnością mającą na 

celu: 

1. Zapewnienie finansowania aktywów i terminowego wykonywania zobowiązań w toku normalnej działalności 

Banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć bez konieczności poniesienia straty (tj. bez 

konieczności dokonywania nieplanowanych i powodujących straty korekt w bilansie). 

2. Zapewnienie utrzymania we wszystkich horyzontach czasowych płynności, dostosowanej do rozmiarów i 

rodzaju działalności Banku, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z 

terminami ich płatności, 

3. Zapewnienie płynności w warunkach skrajnych (nieoczekiwanych niekorzystnych silnych zmian w otoczeniu 

wewnętrznym i zewnętrznym) tj. poprzez  uwzględnienie odpowiednich buforów płynnościowych. 

4. Minimalizacje ryzyka utraty płynności przez Bank w przyszłości. 

5. Optymalne zarządzanie nadwyżkami środków finansowych i aktywami płynnymi i wysokopłynnymi, które 

charakteryzują się niskim poziomem rentowności. 

6. Zapewnienie rentownej działalności, która jest jednym z podstawowych elementów zapewniania płynności 

poprzez budowanie zaufania klientów do instytucji i generowanie nadwyżki środków przy nie dopuszczeniu 

negatywnego wpływu presji na wynik na poziom ryzyka płynności i innych rodzajów ryzyka mających na nie 

wpływ. 
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Zasady zarządzania ryzykiem płynności przyjmują, iż działalność jest finansowana głównie w oparciu o depozyty 

osób prywatnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Bank dąży do dywersyfikacji źródeł finansowania i 

zakłada finansowanie działalności kredytowej z części depozytów sektora niefinansowego stanowiącej wyznaczony 

w sposób ostrożny osad na tych depozytach. Uzupełnieniem prowadzonej działalności jest współpraca z 

jednostkami samorządu terytorialnego. Środki z Banku Zrzeszającego są wykorzystywane do bieżącego zarządzania 

płynnością na rachunku.  

Skala działalności kredytowej uzależniona jest od dostępnych stabilnych źródeł finansowania, z uwzględnieniem 

buforów płynnościowych na wypadek warunków skrajnych. Bank zakłada utrzymywanie niezaangażowanych w 

działalność kredytową głównie w papierach Skarbu Państwa, NBP oraz na lokatach w Banku Zrzeszającym.  

5) Ryzyko operacyjne: 

Celami strategicznymi w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym są: 

1. utrzymanie limitów operacyjnych na założonym poziomie nie przekraczającym limitów tolerancji ryzyka 

operacyjnego, 

2. ograniczanie strat z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnych,  

3. podejmowanie działań zapewniających utrzymanie wskaźników KRI na  akceptowalnym poziomie, 

4. zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania Banku. 

Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez:  

1. identyfikację i ujawnianie zaistniałych zdarzeń ryzyka operacyjnego, 

2. monitorowanie wykorzystania limitów tolerancji na ryzyko operacyjne, w tym limitów strat i KRI, 

3. zapobieganie i ograniczanie powstawania zdarzeń ryzyka operacyjnego poprzez stosowanie działań 

profilaktycznych, realizowanych przez każdego pracownika Banku, 

4. bieżące informowanie o zaistniałych zdarzeniach ryzyka operacyjnego i ograniczanie skutków zaistniałych 

zdarzeń ryzyka operacyjnego, 

5. zapewnienie świadomości występowania ryzyka operacyjnego obciążającego Bank na wszystkich szczeblach 

zarządzania,  

6. gromadzenie niezbędnych danych umożliwiających określenie profilu ryzyka operacyjnego, ocenę zagrożenia 

oraz wycenę strat z tytułu ryzyka operacyjnego, 

7. zapobieganie powstawaniu zagrożeń o charakterze katastroficznym lub zagrażających utratą ciągłości działania 

Banku, 

8. aktualizację planów ciągłości działania w sposób adekwatny do zagrożeń, 

9. testowanie planów w ramach zarządzania ciągłością działania. 

Zasady zarządzania ryzykiem operacyjnym zakładają ugruntowanie podstaw do bezpiecznego zarządzania 

działalnością Banku, ukierunkowanych na ograniczenie zagrożeń do poziomu określonego przez Zarząd i Radą 

Nadzorczą za dopuszczalny (apetyt i tolerancja na ryzyko), gwarantujący funkcjonowanie Banku bez konieczności 

uruchamiania planów awaryjnych w bieżącej działalności oraz zapewnienie odpowiednio szybkiej reakcji na 

pojawiające się incydenty ryzyka operacyjnego. System zarządzania ryzykiem operacyjnym tworzą w 

szczególności: wewnętrzne akty prawne opisujące ten system, struktura organizacyjna, narzędzia informatyczne 

wspomagające realizację procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz dane o incydentach i zdarzeniach 

rzeczywistych zaistniałych w obszarze wymienionego ryzyka. Bank przywiązuje szczególne znaczenie w ramach 

ryzyka operacyjnego do: 
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1. Zmniejszania ryzyka operacyjnego poprzez doskonalenie procesów wewnętrznych. 

2. Zawierania umów serwisowych w zakresie oprogramowania bankowego. 

3. Zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji poprzez szkolenia. 

4. Wdrożenia i doskonalenia procedur regulujących zarządzanie ryzykiem operacyjnym. 

5. Zarządzania obszarem IT. 

6. Opracowania planów ciągłości działania oraz planów awaryjnych oraz ich testowania w krytycznych   obszarach 

dla ciągłości działania. 

6) Ryzyko makroekonomiczne: 

Istotny wpływ na działalność Banku ma otoczenie makroekonomiczne jako czynnik niezależny od Banku. 

Realizując swoje plany i zamierzenia rozwoju Bank uwzględnia otoczenie gospodarcze. Obecnie zaobserwować 

należy stabilizację rozwoju gospodarczego na poziomie ok. 3%. Sytuacja gospodarcza w Polsce pozostaje stabilna i 

powinna pozostać neutralna dla realizowanej działalności.  

7) Ryzyka pozostałe: 

W działalności zidentyfikowane zostały również inne rodzaje ryzyka. Bank dąży do ich ograniczania i zarządza nimi 

w sposób dostosowany do skali i profilu działalności. Ryzyka te to ryzyko braku zgodności, ryzyko wyniku 

finansowego, ryzyko niewypłacalności (kapitałowe), ryzyko strategiczne, ryzyko utraty reputacji, ryzyko modeli i 

prowadzenia działalności bancassurance. 

 

47.1. Obciążenie ryzykiem stopy procentowej 

Z uwagi na brak działalności handlowej bank narażony jest na ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej. Bank 

cechuje wrażliwość na zmiany stóp procentowych. Wynika to z nadwyżki aktywów oprocentowanych nad 

pasywami oprocentowanymi oraz niedopasowania ich konstrukcji oprocentowania do stawek referencyjnych. Luka 

nie jest wynikiem celowego zawierania pozycji otwierających Bank na ryzyko stopy procentowej lecz wynika z 

charakterystyki oferowanych produktów. Dotyczy to w szczególności posiadanych w portfelu depozytów bieżących 

o zerowym lub niskim oprocentowaniu. Przy założeniu nieujemnych stóp procentowych taka struktura powoduje, że 

dla większych spadków stóp spadek rentowności aktywów będzie większy niż spadek kosztów odsetkowych. Luka 

niedopasowania pomiędzy aktywami i pasywami na dzień bilansowy prezentuje się następująco: 

01 sty 17 16 sty 17 02 mar 17 17 maj 17 01 paź 17 31 gru 18 31 gru 20
1D 2D - 30D 1M - 3M 3M - 6M 6M - 12M 1R - 3L pow. 3L

Aktywa 658 047 351 643 262 975 28 577 9 484 3 967 1 175 226
Pasywa 448 867 24 406 37 407 339 832 34 478 12 612 132 0
Luka 209 180 327 237 225 568 -311 255 -24 994 -8 645 1 043 226
Luka narastająco 327 237 552 805 241 550 216 556 207 911 208 954 209 180

wyszczególnienie Razem

 
W analizie luki zgodnie z przyjętą metodologią wyeliminowano pozycje o oprocentowaniu <1 % (jako pozycje nie wrażliwe lub o niskiej 
wrażliwości na spadki stóp procentowych) 

 
 

Profil ryzyka stopy procentowej był zdeterminowany w istotny sposób przez pozycje pasywów, których 

oprocentowanie jest równe lub bliskie stopy zero. Przy założeniu nieujemnych stóp procentowych uniemożliwia 

obniżanie się kosztu depozytów w ślad za zmianami stóp NBP czy stawkami rynkowymi. Kwota tych depozytów to 

około 199 mln zł. Z drugiej strony bilansu spadek ograniczały minimalne stopy procentowe stosowane przy 

umowach kredytowych z klientami. Na dzień bilansowy 129 mln zł kredytów oparło się o stopę minimalną, a dla 
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kolejnych 71 mln zł ograniczy spadki w przedziale do 0,5 pp. - minimalne stopy procentowe wpływają na profil 

ryzyka ograniczając wrażliwość na dalsze istotne spadki stawek Wibor. Aktualnie stopa referencyjna NBP wynosi 

1,5%. Wg przyjętej metodologii oszacowano, iż przy spadku stóp o 1pp w okresie  kolejnych 12 miesięcy strata nie 

powinna przekroczyć 4% funduszy własnych (przy założeniu obecnej struktury bilansu). W przyjętej metodologii 

Bank szacował także ryzyko częściowej zmiany struktury stóp minimalnych (w wyniku renegocjacji/odnawiania 

kredytów).W aktualnej sytuacji rynkowej spadek stóp o więcej niż 1pp wydaje się w dającej się przewidzieć 

perspektywie mało prawdopodobny. 

47.2. Obciążenie ryzykiem kredytowym; 

Wg stanu na 31.12.2016 r. suma wartości ekspozycji, stanowiących podstawę kalkulacji wymogu na ryzyko 

kredytowe wyniosła 754 568 667 PLN. Na koniec 2016 roku wymóg na ryzyko kredytowe ukształtował się na 

poziomie 25 271 197 PLN. Łącznie ekspozycje na ryzyko kredytowe (aktywa ważone ryzykiem) osiągnęły poziom 

315 889 967 PLN. Na wielkość ekspozycji na ryzyko kredytowe złożyły się aktywa (bilansowe) ważone ryzykiem 

oraz zobowiązania pozabilansowe (w postaci ekwiwalentu bilansowego), które stanowiły odpowiednio 301 038 309 

PLN oraz 14 851 658 PLN.  

Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela. 

    Ekspozycja 
netto 

Ekspozycja ważona 
ryzykiem przed 
uwzględ. współ. 

wsparcia 

Ekspozycja         
ważona ryzykiem 
po uwzględnieniu 
współ. wsparcia 

Wymóg na 
ryzyko 

kredytowe 

1 Ekspozycje wobec rządów i 
banków centralnych 194 384 031 2 844630 2 844 630 227 570 

2 Ekspozycje wobec samorządów 
regionalnych i władz lokalnych 

48 966 284 9 793 257 9 793 257 783 461 

3 Ekspozycje wobec podmiotów 
sektora publicznego 

92 937 92 937 92 937 7 435 

4 Ekspozycje wobec instytucji 122 527 968 20 20 2 

5 Ekspozycje wobec 
przedsiębiorstw 48 269 169 48 269 169 43 230 229 3 458 418 

6 Ekspozycje detaliczne 74 802 286 56 101 715 56 101 715 4 488 137 

7 

Ekspozycje zabezpieczone 
hipotekami na nieruchomościach, 
w tym: 

214 424 312 197 443 063 161 288 082 12 903 046 

- waga ryzyka 35% 26 124 998 9 143 749 8 610 793 688 863 
- waga ryzyka 100% 188 299 314 188 299 314 152 677 289 12 214 183 

8 Ekspozycje , których dotyczy 
niewykonanie zobowiązań 4 031 411 5 761 599 5 761 599 460 928 

9 Pozycje związane ze szczególnie 
wysokim ryzykiem 1 073 867 1 610 801 1 610 801 128 864 

10 Ekspozycje kapitałowe 6 160 339 6 160 339 6 160 339 492 827 
11 Inne pozycje 39 836 063 29 006 358 29 006 358 2 160 509 

  Razem 754 568 667 357 083 888 315 889 967 25 271 197 
 

Bank na koniec 2016 roku pozyskane do obrotu środki w 53% zaangażował w działalność kredytową. W Banku 

zrzeszającym Bank posiadał 15% aktywów. Obligacje Skarbu Państwa oraz bony pieniężne NBP stanowiły 26% 

aktywów, obligacje jednostek samorządu terytorialnego 1% sumy aktywów natomiast certyfikaty inwestycyjne FIZ 

wyniosły 0,15% sumy bilansowej. 
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Wskaźnik kredytów, w których wystąpiło opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek pow. 3M wyniósł 3,14%. Na 

kredyty zagrożone Bank tworzył rezerwy w wysokości 13 744 526,93 PLN. Bank posiada zdywersyfikowany 

portfel kredytowy. Wskaźniki koncentracji określone w Ustawie Prawo Bankowe oraz Rozporządzeniu UE CRR 

zostały zachowane. W portfelu kredytowym wg stanu na 31.12.2016r. zaangażowanie wg kwot koncentracji wobec 

klienta powyżej 10% funduszy własnych dotyczyło 13 podmiotów. Łącznie duże zaangażowania (pow. 10% 

funduszy własnych) stanowiły 24% ekspozycji ogółem oraz 197%funduszy własnych (kapitału uznanego). 

Największe zaangażowanie na dzień 31.12.2016r. wobec jednego podmiotu stanowiło 24,48% funduszy własnych 

Banku. 

 

47.3Wartość zabezpieczeń prawnych oraz innych pozycji wpływających na pomniejszenie wymogu kapitałowego 
z tytułu ryzyka kredytowego; 

W zakresie ryzyka kredytowego Bank stosuje metodę standardową wyliczania wymogów kapitałowych oraz stosuje 

techniki redukcji ryzyka kredytowego – w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi przyjętymi przez Zarząd 

Banku. Na dzień 31.12.2016r. Bank posiada ekspozycje kredytowe wobec przedsiębiorców, które są zabezpieczone 

gwarancjami. Podmiotem gwarancji jest jednostka samorządu terytorialnego co powoduje przypisanie tym 

ekspozycjom wagi ryzyka 20% zamiast 100%. Bank posiada ekspozycje, które są zabezpieczone poręczeniem  

BGK, co powoduje przypisanie im wagi ryzyka 0% zamiast 100%. Wymóg na ryzyko kredytowe przed 

zastosowaniem technik redukcji ryzyka kredytowego wynosi 25 696 112 PLN a po zastosowaniu techniki redukcji 

ryzyka kredytowego obniża się do poziomu 25 271 197 PLN. Zmiana wartości wymogu kapitałowego z tytułu 

ryzyka kredytowego wpływa na wysokość współczynnika wypłacalności, który w wyniku zastosowania technik 

redukcji ryzyka zwiększa się o 0,21 pkt procentowego. 

 
48. Aktywa finansowe przeterminowane na dzień 31.12.2016 roku. * 

Aktywa finansowe , w przypadku których nastąpiła utrata wartości 

Rodzaj aktywów finansowych 

Przeterminowanie 

do 1 miesiąca od 1 m-ca  
do 6 m-cy 

od 6 m-cy  
do 12 m-cy powyżej 1 roku 

Wartość aktywów na 31.12.206  roku w zł 

Aktywa finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 
finansowy 

    

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu     

Kredyty i pożyczki 
udzielone przez bank i 
wierzytelności własne, nie 
przeznaczone do obrotu  

2 096 166 6 498 778 13 592 7 777 133 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 
zapadalności 

    

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży w 
wysokości  

    



 

Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego Małopolskiego Banku Spółdzielczego 

za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku 

    25

Razem 2 096 166 6 498 778 13 592 7 777 133 
 

  

Pozostałe aktywa finansowe (w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości) 

Rodzaj aktywów finansowych 

Przeterminowanie 

do 1 miesiąca od 1 m-ca  
do 6 m-cy 

od 6 m-cy  
do 12 m-cy powyżej 1 roku 

Wartość aktywów na 31.12.2016 roku w zł 

Aktywa finansowe 
wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik 
finansowy 

    

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu     

Kredyty i pożyczki 
udzielone przez bank i 
wierzytelności własne, nie 
przeznaczone do obrotu  

10 198 747 192 024   

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 
zapadalności 

    

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży w 
wysokości  

    

Razem 10 198 747 192 024   
 
* wartość kapitału  

Na dzień 31.12.2016r. kredyty przeterminowane ogółem stanowiły 7,07% w ogólnej sumie kredytów.  
 

52.1. Informacje z zakresu rachunku przepływów środków pieniężnych; 
 

Rachunek przepływów środków pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią. W rachunku przepływów 

środków pieniężnych przyjęto następujące środki pieniężne: 

 

 

Wyszczególnienie Stan na początek okresu 
sprawozdawczego 

Stan na koniec okresu 
sprawozdawczego  

Środki pieniężne w kasie 9 440 560,38 9 366 522,77 
Środki na rachunku bieżącym 25 296 460,94 5 629 863,65 
Środki na rachunku dewizowym 44 359,00 17 202,86 
Środki na rachunku ZFŚS 51 401,75 110 644,02 
Środki na rachunku Funduszu Promocyjnego 1 476,71 1 784,25 
Środki na rachunku FOŚG 2 040 007,24 3 146 605,92 
Razem 36 874 266,02 18 272 623,47 

 
 

52.2.W rachunku przepływów środków pieniężnych uwzględniono wszystkie wpływy i wydatki z działalności 

operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, przy czym: 
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działalność operacyjna – jest to podstawowy rodzaj działalności Banku oraz inne rodzaje działalności, nie 

zaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej, 

działalność inwestycyjna (lokacyjna) – jest to działalność, której przedmiotem jest zakup lub sprzedaż 

rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie), wartości niematerialnych i 

prawnych i długotrwałych inwestycji oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących 

podatku dochodowego, 

działalność finansowa – jest to działalność, której przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł 

finansowania lub ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku 

dochodowego. 

52.3. Pozycja „inne korekty” z działalności operacyjnej obejmuje zmiany stanu pozycji bilansowej „inne aktywa” 

skorygowanej o zmiany stanu należności dotyczących działalności inwestycyjnej w kwocie 1 650 000,00 PLN. 

Pozycja inne wpływy inwestycyjne obejmuje otrzymane dywidendy dotyczące działalności inwestycyjnej. 

52.4. Różnice pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w 

rachunku przepływów środków pieniężnych występują w poz. 15 „Zmiana stanu innych zobowiązań” w kwocie 

6 358,23 PLN i dotyczą wypłaconych udziałów członkowskich i dywidend. 

 

 

  

……………………………………………………….. 
                                          (imię, nazwisko i podpis osoby,  
                       której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) 
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