
Sprawozdanie Zarządu z działalności

Małopolskiego Banku Spółdzielczego 
za 2016 rok

Rok 2016 był rokiem kontynuacji przyjętej drogi rozwoju przez Bank. Wyłącznie

polski  kapitał,  brak  zaangażowania  w  kredyty  denominowane  w  walutach  obcych,

prowadzenie  tradycyjnej  bezpiecznej  bankowości  oraz  stabilna  sytuacja  ekonomiczno

finansowa  została  doceniona  przez  naszych  klientów,  których  liczba  systematycznie

wzrasta.  Liczba  nowych  rachunków  osobistych  i  bieżących  otwartych  w  2016  roku

osiągnęła wartość prawie 2 tys. szt. 

Znalazło  to  odzwierciedlenie  we  wzroście  skali  działania  mierzonej  wartością  sumy

bilansowej, która na koniec 2016 r. osiągnęła poziom 733 mln 266 tys. zł. Był to kolejny

już z rzędu rok, w którym Bank odnotował przyrost wartości pozyskanych do obrotu

środków. W stosunku do stanu z grudnia roku 2015 wzrosła o 99,8 mln zł. 

Odnotowując stały rozwój Banku obserwujemy, iż mieszkańcy coraz częściej doceniają

polski charakter Banku. Wyrażamy także nadzieje, iż zakres i jakość świadczonych usług

nie  tylko  nie  odbiega  od  tych  świadczonych  przez  banki  komercyjne  ale  w  wielu

aspektach ją przewyższa.

Pozyskanie nowych Klientów pozwoliło na utrzymanie wysokiej pozycji Banku w gronie

największych banków spółdzielczych. Pod względem sumy bilansowej nasz Bank plasuje

się na wysokiej  17-pozycji wśród 355 banków spółdzielczych zrzeszonych w Banku

Polskiej Spółdzielczości S.A. W Zrzeszeniu Bank zalicza się do grona banków, które

wydały i posiadają najwięcej aktywnych kart płatniczych.

Działalność depozytowa

Istotnym  źródłem  przytoczonego  wzrostu  wartości  sumy  bilansowej  były  depozyty

pozyskane od ludności, które wzrosły o 60 mln 399 tys. zł do poziomu 504 mln 629 tys.

zł. Depozyty  pozyskane  od  małych  i  średnich  firm  oraz  instytucji  niekomercyjnych

wzrosły o 9 mln 945 tys. zł i osiągnęły poziom 94 mln 309 tys. zł. Na koniec minionego

roku Bank dysponował łączną kwotą depozytów sektora niefinansowego w wysokości

598 mln 938 tys. zł, co oznacza ich wzrost w 2016 r. o 71 mln 106 tys. zł. 
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W roku 2016 kontynuowano współpracę z jednostkami budżetowymi pozyskując od tych

jednostek środki w postaci depozytów. Na koniec 2016 roku ukształtowały się one na

poziomie 61 mln 280 tys. zł. Jest to efekt wieloletniej, dobrej współpracy z samorządami

terytorialnymi ziem wielickich i okolic.

W naszej  ocenie przytoczony wzrost  wartości  pozyskanych do obrotu depozytów był

wynikiem nie tyle korzystnej oferty cenowej ale przede wszystkim jest wyrazem zaufania

do naszego Banku jako instytucji  z wyłącznie polskim kapitałem, o stabilnej  sytuacji

finansowej, która od wielu już lat w sposób bezpieczny pomnaża oszczędności swoich

Klientów.

Fundusze własne

W rachunku oceny adekwatności kapitałowej Bank stosował zasady wynikające z

nowych  przepisów  unijnych  wprowadzonych  do  stosowania  z  dniem  01.01.2014  r.

Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  575/2013  tzw.

Rozporządzenie  CRR  oraz  przy  uwzględnieniu  wytycznych  Komisji  Nadzoru

Finansowego w zakresie adekwatności kapitałowej oraz polityki dywidendowej.

Prowadząc  działalność  w  2016  r.  Bank  spełniał  wszystkie  wymogi  w  zakresie

adekwatności  kapitałowej.  Łączny  współczynnik  kapitałowy  na  dzień  31.12.2016  r.

wyniósł 14,44%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 13,49%. Wartości tych

współczynników są wyższe niż minimalne progi ostrożnościowe zalecane przez Komisję

Nadzoru Finansowego oraz adekwatne do skali i rozmiarów prowadzonej działalności.

Oznacza to, że wartość funduszy pozwala na dalszy systematyczny rozwój działalności.

Na  koniec  roku  sprawozdawczego  wartość  kapitałów  własnych  obliczona  zgodnie

z Rozporządzeniem  Unii  Europejskiej  CRR  wyniosła  51  mln  603  tys.  zł.   W skład

posiadanych przez Bank funduszy własnych na dzień 31.12.2016 r. wchodzi:

- Fundusz udziałowy (część niezamortyzowana) 818 tys. zł. 
- kapitał rezerwowy (f. zasobowy) 44 mln 454 tys. zł.
- Fundusz ogólnego ryzyka 2 mln 900 tys. zł.
- Pożyczka podporządkowana                  641 tys. zł.
- Kwota rezerwy ogólnej         2 mln 765 tys. zł.
- Aktualizacja wyceny instrumentów 

kapitałowych
191 tys. zł.

   pomniejszenia
- Z tytułu wartości niematerialnych i prawnych (-166 tys. zł.)
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W tym miejscu podkreślić należy, że troską Zarządu jest dalszy i systematyczny wzrost

kapitałów własnych,  gdyż  od ich  wielkości  zależy  możliwość  dalszego rozwoju  oraz

bezpieczeństwo  i  stabilność  prowadzonej  działalności  bankowej.  Po  zatwierdzeniu

propozycji  Zarządu  dotyczącej  podziału  nadwyżki  bilansowej  za  2016  rok  poziom

funduszy  własnych  na  koniec  marca  2017  r.  wzrośnie  do  54,0  mln  zł, co  stanowi

równowartość ok.  12,2 mln  EUR. Należy wyraźnie podkreślić, że jest to wartość  2,5-

krotnie  przekraczająca  minimalną,  wymaganą  ustawowo  dla  banków  mogących

funkcjonować samodzielnie.

Na fundusz udziałowy złożyły się wpłaty udziałów przez 3.278 członków. Stan członków

Banku zmniejszył się o 97 osób. Zmiana liczby udziałowców była wynikiem skreślenia z

rejestru  118 członków oraz przyjęcia  21  nowych. Fundusz udziałowy wyniósł ogółem

1 mln 533 tys.  zł.  Z tej  kwoty z uwagi na przepisy Rozporządzenia UE do kapitałów

własnych na koniec 2016 r. Bank zaliczył kwotę 818 tys. zł. (53,4%).

Działalność kredytowa 

W 2016  r.  Bank  odnotował  przyrost  kredytów (wartość  brutto)  względem roku

poprzedniego o 15 mln 580 tys. zł, tj. 4,0%. Było to m.in. efektem utrzymujących się od

2014 roku  niskich  stóp  procentowych,  a  także  działań  Banku w zakresie  pozyskania

nowych klientów i nowych transakcji kredytowych. Na koniec 2016 r. portfel kredytowy

osiągnął poziom 378 mln 491 tys. zł w wartości brutto. 

W 2016 roku w Banku rozpatrzono wnioski kredytowe na kwotę  249 mln 967 tys. zł.

Kwota wnioskowana przez osoby prywatne wyniosła  42 mln 392 tys. zł wobec 35 mln

176 tys. zł w 2015 roku. 

Rodzaj kredytu
Liczba

wniosków
Kwota

wniosku 

stan zadłużenia (tys. zł)
kredyty normalne 
2015 2016

- rolnicze 3 732 2 229 2 126
- działalność gospodarcza 234 173 711 173 813 172 143
- mieszkaniowe 86 22 910 38 619 53 011
- gotówkowe 697 5 466 4 949 4 636
- ROR 1 418 5 972 2 366 2 049
- karty kredytowe 12 132 28 69
- dla pracowników JST 37 457 1 183 1 727
- kredyty hipoteczne 21 4 538 24 856 24 416
- BDRM (drobne remonty) 254 2 695 4 964 3 827
- budżet 8 28 263 42 574 31 778
- gwarancje (pozabilansowe) 10 5 090 4 566 1 907
RAZEM 2 780 249 967 300 147 297 689
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Na koniec  2016 roku  do grupy  kredytów zagrożonych Bank zaklasyfikował  11,36%

kredytów ogółem wobec  9,28% na koniec 2015 roku. Wskaźnik kredytów w sytuacji

wątpliwej  i  straconej  wyniósł  6,10%.  Wskazać  należy,  że  część  kredytów  została

zakwalifikowana  do  kategorii  zagrożonych  ostrożnościowo  z  uwagi  na  sytuację

ekonomiczno-finansową,  podczas  gdy  terminowość  obsługi  kredytów  nie  budziła

większych zastrzeżeń.  Wskaźnik kredytów, w których wystąpiło opóźnienie w spłacie

kapitału  lub  odsetek  pow.  3M wyniósł  3,14% wobec  3,57%  na  koniec  2015  r.  Na

kredyty  nieregularne  Bank,  w  ciężar  kosztów,  utworzył  rezerwy  celowe,  jako

zabezpieczenie ewentualnej nieściągalności tych należności. Stan tych rezerw był zgodny

z  obowiązującymi  zasadami  ustalonymi  przez  Ministra  Finansów  w  stosownym

Rozporządzeniu i wyniósł  13 mln 745 tys.  zł. Wskaźnik objęcia rezerwami kredytów

zagrożonych wyniósł 32%. Troską Zarządu jest dalsze dążenie do ograniczania ryzyka

kredytowego oraz dążenie do zwiększania stopnia objęcia rezerwami kredytów celem

zabezpieczenia  prowadzonej  działalności  kredytowej  oraz  stabilizacji  wyniku  w

perspektywie długoterminowej. 

W okresie  sprawozdawczym odpisano  do  ewidencji  pozabilansowej  w  ciężar  rezerw

celowych  10 kredytów nieściągalnych na kwotę kapitału  14 tys. zł. Kredyty te zostały

udzielone w latach 2001-2011. Niemal całą wartość spisano bez umorzenia, co oznacza,

że  Bank  będzie  śledził  sytuację  ekonomiczną  i finansową  klientów  i  podejmował

czynności windykacyjne. W 2016 r. umorzono kredyty spisane we wcześniejszych latach

w kwocie kapitału 8 tys. zł.

Lokowanie nadwyżek środków

Środki zgromadzone w postaci funduszy własnych i depozytów poza działalnością

kredytową zaangażowane zostały głównie w:

 w dłużne papiery wartościowe                             206 mln 480 tys. zł.
 w lokaty międzybankowe                      43 mln 459 tys. zł.
  w środki zabezpieczające płynność bieżącą
     (kasa i rachunki bieżące)                                          14 mln 990 tys. zł.
 w aktywa trwałe           22 mln 108 tys. zł.

Zaprezentowane wartości wskazują na wysoki poziom płynności Banku, który w sposób

planowy  i  bezpieczny  rozwija  działalność  kredytową  oraz angażuje  się  w  aktywa
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długoterminowe.  Wartość  kredytów  stanowiła 51,6% sumy  bilansowej  oraz  57,3%

ogólnej  sumy  depozytów.  Papiery  wartościowe  Skarbu  Państwa  oraz  NPB stanowiły

25,8% sumy  bilansowej.  Zaangażowanie  w  Banku  Zrzeszającym  wyniosło  16,13%

aktywów. Pozwala to na wysoką ocenę poziomu płynności Banku.

Wyniki finansowe

Pomimo  niskich  stóp  procentowych,  które  niekorzystnie  wpływały  na  wynik  na

działalności bankowej Bank utrzymał na korzystnym poziomie swoje wyniki finansowe.

Prowadzona  w  2016  roku  działalność  zaowocowała  zyskiem  brutto  w kwocie

4 mln 094 tys. zł. Suma dochodów banku wyniosła 38 mln 972 tys. zł  przy kosztach 34

mln 878 tys. zł. W ogólnej sumie kosztów związanych z działalnością podstawową 27%

tj.  6 mln 138 tys. zł.  stanowią koszty odsetkowe płacone Klientom od ulokowanych w

naszym Banku depozytów. 

Stopa  zwrotu  netto  z  funduszy  własnych  na  koniec  roku  2016  wyniosła 4,8%,

natomiast wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) ukształtował się na poziomie 64,7%. W

roku 2015 były to odpowiednio wartości  5,4% oraz  73,8%.  Stopa zwrotu z aktywów

netto wyniosła 0,34% wobec 0,43% na koniec 2015.

Zarząd Banku proponuje wypracowaną nadwyżkę bilansową netto 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 PLN upominki  12 000 PLN.

Aktywa i pasywa oraz rachunek wyników za 2016 rok, w odniesieniu do stanu na koniec

2015 roku, przedstawiają się następująco:
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BILANS MAŁOPOLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 
na dzień 31 grudnia 2016 r.  

(w porównaniu do bilansu na 31.12.2015 r.)
(0 zł)

AKTYWA 2015 r. 2016 r.
(+) przyrost
(-) spadek

1. Środki pien. w kasach
    i na r-kach bieżących 36 875 883,00 18 250 141,00 - 18 625 742,00
2. Lokaty term. w in. Bankach 19 564 704,00 109 357 817,00  + 89 793 113,00
3. Należności z tytułu kredytów
    ludności i podm. gospodarczych 308 923 786,00 331 644 057,00 + 22 720 271,00
4. Należności z tytułu kredytów 
    jednostek samorządowych 42 601 357,00 31 740 828,00 -  10 860 529,00
5. Dłużne papiery wartościowe 186 818 016,00 206 480 042,00 + 19 662 026,00
6.Pozostałe papiery wartościowe 5 567 789,00 1 073 867,00 - 4 493 922,00
7. Majątek trwały 26 163 500,00 27 826 275,00 + 1 662 775,00
8. Aktywa różne 6 917 805,00 6 892 080,00 - 25 725,00
9. Należne wpłaty na kapitał 1 267,00 560,00 - 707,00
Suma bilansowa 633 434 107,00 733 265 667,00 + 99 831 560,00

PASYWA 2015 r. 2016 r.
(+) przyrost
(-) spadek

1. Depozyty podm. finasowych 314 244,00 504 630,00 + 190 386,00
2. Depoz. ludn. i podm. gospodar. 529 770 397,00 602 097 503,00 + 72 327 106,00
    w tym: depozyty terminowe 273 376 492,00 298 538 468,00 + 25 161 976,00
3. Depoz. jedn. Samorządowych
    i instytucji rządowych 39 521 748,00 61 314 090,00 + 21 792 342,00
4. Fundusze własne 48 450 446,00 49 846 945,00 + 1 396 499,00
    w tym: udziałowy 1 560 800,00 1 533 200,00 - 27 600,00
5. Pasywa różne 12 657 305,00 16 995 816,00 + 4 338 511,00
6. Niepodzielony wynik
    z lat ubiegłych(strata)
    ZYSK netto 2 719 967,00 2 506 683,00 - 213 284,00
Suma bilansowa 633 434 107,00 733 265 667,00 +99 831 560,00

RACHUNEK WYNIKÓW  2015 r. 2016 r.
(+) przyrost
(-) spadek

 - Przychody 38 094 341,00 38 972 237,00 + 877 896,00
 - Koszty 34 410 651,00 34 877 784,00 + 467 133,00
    ZYSK BRUTTO 3 683 690,00 4 094 453,00 + 410 763,00
 - PODATEK DOCHODOWY 963 723,00 1 587 770,00 +624 047,00

ZYSK NETTO 2 719 967,00 2 506 683,00 - 213 284,00
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Informacja o ryzyku 

Każda aktywność podejmowana przez Bank, w ramach prowadzonej działalności w

środowisku  gospodarczym  generuje  ryzyko,  w związku  z  czym  konieczne  staje  się

opracowanie  i  wdrożenie  kompleksowej  koncepcji  zarządzania  wszystkimi  rodzajami

ryzyka uwzględniającej aktualne prowadzona działalność. 

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.

W  działalności  Banku  z  uwagi  na  rodzaj  i  profil  działalności  wyszczególniono

następujące rodzaje ryzyka:

Ryzyka podstawowe:

 ryzyko płynności

 ryzyko kredytowe

 ryzyko stopy procentowej

 ryzyko operacyjne

 ryzyko walutowe

 ryzyko zmian warunków makroekonomicznych,

Ryzyka pozostałe:

 ryzyko braku zgodności,

 ryzyko wyniku finansowego,

 ryzyko kapitałowe,

 ryzyko strategiczne,

 ryzyko utraty reputacji,

 ryzyko modeli.

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 r. o

funkcjonowaniu  banków  spółdzielczych  ich  zrzeszaniu  się  i  bankach  zrzeszających.
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Celem systemu jest  zapewnienie  płynności  i  wypłacalności  każdego  jego  uczestnika.

Głównym  przedmiotem  działalności  Systemu  Ochrony  Zrzeszenia  jest  realizowanie

audytu  wewnętrznego wobec  członków  oraz  monitorowanie,   szacowanie  i  kontrola

ryzyka działalności członków Spółdzielni. 

Ryzyko płynności:

Ryzyko  płynności  (zgodnie  z  Rekomendacją  P)  to  zagrożenie  utraty  zdolności  do

finansowania  aktywów  i  terminowego  wykonania  zobowiązań  w  toku  normalnej

działalności  banku  lub  w  innych  warunkach,  które  można  przewidzieć,  powodujące

konieczność poniesienia nieakceptowalnych strat.

Bank  zarządza  ryzykiem  płynności  zgodnie  z  „Instrukcją  zarządzania  ryzykiem

płynności”,  w której  szczegółowo określono podział zadań poszczególnych organów i

komórek Banku, metodę pomiaru i monitorowania płynności, wysokość limitów, testy

warunków  skrajnych  oraz  plany  awaryjne  w  sytuacjach  kryzysowych.  Bank  bada

stabilność bazy depozytowej, sporządza nadzorcze miary płynności zgodnie z uchwałą

386/2008  KNF,  zestawienie  aktywów  i  pasywów  wg  terminów

zapadalności/wymagalności  oraz  monitoruje  poziom  podstawowych  wskaźników

ekonomiczno-finansowych.  Bank  nie  miał  w  2016  roku  problemu  z  utrzymaniem

płynności  i  realizacją  bieżących  zobowiązań.  Bank  w  badanym  okresie  utrzymywał

codziennie  wielkości  objęte  nadzorczymi  normami  płynności.  Bufory  płynności  z

nadwyżką zabezpieczają zdolność Banku do realizacji swoich zobowiązań.

NADZORCZE MIARY PŁYNNOŚCI NA 30.12.2016 R.
         w tys. zł.

Miary płynności Wartość
minimalna

Wartość

M1 Luka płynności krótkoterminowej 0,00 151 646 
M2 Współczynnik płynności krótkoterminowej 1,00 2,16
M3 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych 

funduszami własnymi
1,00 1,25

M4 Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i o 
ograniczonej płynności funduszami i depozytami 
stabilnymi

1,00 1,55

Bank opiera  działalność o depozyty ludności nie  podejmując nadmiernej  koncentracji

zaangażowań oraz zakłada funkcjonowanie bez konieczności korzystania z finansowania

na  rynku  hurtowym,  celem  uniezależnienia  od  dużych  pojedynczych  źródeł
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finansowania.  Rozwijając  działalność  kredytową  utrzymuje  wysokie  bufory

płynnościowe.  Kredyty  na  dzień  bilansowy  stanowiły  57% depozytów  ogółem  (na

koniec 2015 r.  64%),  63% depozytów od sektora niefinansowego (na koniec 2015 r.

69%).  Kredyty  o  terminie  zapadalności  powyżej  10  lat  stanowiły  19% portfela

kredytowego (na koniec 2015 r. 17%).

Przyjmując obecnie funkcjonowanie Banku w ramach Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS,

Bank nie zakłada istotnych zmian w realizowanej strategii rozwoju, w tym w zakresie

strategii  utrzymania  płynności.  Bank  dążył  będzie  do  utrzymania  takiej  struktury

aktywów i pasywów aby obowiązujące normy płynności spełniać również na poziomie

indywidualnym.

Ryzyko kredytowe:

Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością nie wywiązania się klienta Banku z

obowiązku  zwrotu  udzielonych  przez  Bank  należności  w  określonych  w  umowie

terminach. Bank dąży do dywersyfikacji ryzyka koncentracji w działalności kredytowej.

Wskaźniki koncentracji określone w Ustawie Prawo Bankowe oraz Rozporządzeniu CRR

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

wg  kwot  koncentracji  wobec  klienta  powyżej  10%  kapitału  uznanego  dotyczyło  13

podmiotów.  Łącznie  duże  zaangażowania  stanowiły  197% funduszy własnych Banku

oraz  24%  ekspozycji  kredytowych  ogółem.  Największe  zaangażowanie  na  dzień

31.12.2016r.  wobec  jednego  podmiotu  stanowiło  24,48%  kapitału  uznanego.  Bank

koncentruje działalność kredytową na finansowaniu sektora małych i średnich firm, które

stanowią  65,4% udzielonych kredytów. Kredyty dla ludności to  25,1% kredytów a dla

sektora  budżetowego  8,4%.  W  niewielkim  stopniu  zaangażowany  jest  Bank  w

finansowanie  rolników  indywidualnych  i  instytucji  niekomercyjnych  (łącznie  1,1%

portfela).  Bank  zaangażowany  jest  w  finansowanie  rynku  nieruchomości.  Kredyty

finansujące nieruchomości mieszkaniowe stanowią 18,2%, a finansujące nieruchomości

pozostałe 32,1% portfela kredytowego. Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe osób

fizycznych stanowiły 14,8%. Bank działalność kredytową prowadzi wyłącznie w PLN.

Bank stosuje różne formy zabezpieczeń należności jednak w dominującej części portfel

kredytowy zabezpieczony jest hipotecznie. Taki rodzaj zabezpieczenia dotyczy prawie
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72% całego portfela kredytowego. Ryzyko kredytowe koncentracji wynikało głównie z

działalności kredytowej. 

Środki niezaangażowane w działalność związaną z udzielaniem kredytów angażowane

były głównie instrumenty finansowe oraz utrzymywane były na rachunkach/lokatach w

Banku Zrzeszającym.

 Na rachunkach/lokatach w Banku Zrzeszającym na dzień 31.12.2016 r. zgromadzono

kwotę 115 315 tys. zł.  

 Wartość bilansowa zaangażowań w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez

Bank Zrzeszający wg stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 10 966 tys. zł.  Powyższa kwota

zaangażowania  wynikała  z  posiadanych  w  portfelu  obligacji  o  charakterze

podporządkowanym (608 ty. zł), a pozostałą kwotę stanowiły obligacje płynnościowe 

 Wartość bilansowa zaangażowań w instrumenty finansowe emitowane przez SP i NBP

wg stanu na dzień 31.12.2016 r.  wyniosła  188 912 tys.  zł.   Kwota zaangażowania

wynikała z posiadanych w portfelu 7 dniowych bonów NBP w kwocie 83 683 tys. zł i

obligacji SP (4 serie WZ0117, 0118, 0121, 0124;) w kwocie 105 229 tys. zł.   

 Zaangażowanie w obligacje komunalne wynikała z posiadanych w portfelu obligacji

wyemitowanych przez Powiat Wielicki. Całkowita kwota emisji wynosi 11 600 tys. zł.

Dotychczas zgodnie z harmonogramem objęto obligacje o wartości  nominalnej  6,6

mln zł. Pozostała kwota  do uruchomienia – 5 mln zł. Termin wykupu przypada na lata

2021-2025.  Wartość  bilansowa  zaangażowań w obligacje  komunalne  wg  stanu  na

31.12.2016 r. wyniosła 6 601 tys. zł.  

 Wartość  bilansowa  zaangażowań  w  Certyfikaty  Inwestycyjne  FIZ  wyniosła  na

31.12.2016 r.  1 074 tys.  zł,  przy  cenie  nabycia  1  595 tys.  zł.  Różnica  w wycenie

wynika  z  dokonanego  przez  Bank  odpisu  w  ciężar  wyniku.  Zaangażowania  te

wynikały  z  działań  windykacyjnych  podejmowanych  w ramach  Zrzeszenia  BPS  z

tytułu posiadanych wcześniej przez Bank obligacji korporacyjnych.

Koncentracja z tytułu zaangażowań kapitałowych związana jest głównie z działalnością

w Zrzeszeniu i ma charakter długoterminowy. Bank nie angażował się kapitałowo celem

osiągnięcia krótkoterminowych korzyści wynikających ze zmian cen instrumentu i nie

planuje takiej działalności. 
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Ryzyko stopy procentowej:

Prowadzona przez Bank działalność w zakresie gromadzenia depozytów udzielania

kredytów i  lokowania  środków w oprocentowane  instrumenty  na  rynku  finansowym

powoduje narażenie Banku na ryzyko stopy procentowej. Ryzyko stopy procentowej jest

to ryzyko wynikające z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku

oraz jego kapitału na niekorzystny wpływ zmian stóp procentowych. Bank zgodnie ze

strategią prowadzi działalność utrzymując nieznaczącą skalę działalności handlowej. Stąd

istotne znaczenie ma ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym.

Celem  zarządzania  ryzykiem  stopy  procentowej  jest  utrzymanie  zmienności  wyniku

finansowego wynikającej ze zmian stóp procentowych, w granicach nie zagrażających

bezpieczeństwu Banku i  akceptowanych przez Radę Nadzorczą.   Istotnym celem jest

również utrzymanie wyników odsetkowych w fazie niskich stóp procentowych, takich

które  wraz  z  innymi  źródłami  przychodów  zabezpieczą  ponoszone  koszty  oraz

wypracowanie  korzystnego poziomu rentowności.   Wynik odsetkowy stanowi główne

źródło pokrycia kosztów i generowanego zysku stanowiąc za 2016 r. 79% wyniku na

działalności bankowej oraz 116% kosztów działania. 

Zarząd  Banku  stara  się  tak  zarządzać  stopą  procentową  by  dążyć  do  ustalenia

optymalnych relacji aktywów i pasywów oprocentowanych (marża odsetkowa) z punktu

widzenia ponoszonych kosztów, planowanych zysków oraz utrzymania i rozwoju bazy

depozytowej.

Bank narażony jest  na  ryzyko stopy procentowej  w księdze bankowej.  Bank cechuje

wrażliwość  na  zmiany  stóp  procentowych.  Wynika  to  z  nadwyżki  pasywów

oprocentowanych nad aktywami oprocentowanymi oraz niedpasowania dla konstrukcji

oprocentowania  do  stawek  referencyjnych.  Luka  niedopasowania  terminów

przeszacowania i konstrukcji stawek bazowych nie jest wynikiem celowego zawierania

pozycji otwierających Bank na ryzyko stopy procentowej lecz wynika z charakterystyki

oferowanych  produktów  i  otoczenia  konkurencyjnego.  Dotyczy  to  w  szczególności

posiadanych w portfelu depozytów bieżących o zerowym lub niskim oprocentowaniu.

Profil ryzyka przeszacowania na dzień analizy dla spadku stóp determinowały głównie

pozycje pasywów, których oprocentowanie jest równe lub bliskie stopy zero (dotyczy to

kwoty depozytów w wysokości 199 mln zł), a po stronie aktywów spadek ograniczały
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minimalne  stopy procentowe stosowane  przy  umowach kredytowych z  klientami.  Na

dzień bilansowy 129 mln zł aktywów oparło swoje oprocentowanie o minimalną stawkę.

W obszarze ryzyka stopy procentowej niekorzystnie na wynik z odsetek może wpłynąć

również niestabilna sytuacja na rynku bankowym wyrażająca się silną presją cenową na

rynku depozytów, co może negatywnie wpłynąć na marże odsetkową. Obecnie takich

czynników nie zidentyfikowano.

Ryzyko operacyjne:

Ryzyko operacyjne to możliwość wystąpienia straty wynikającej z nieodpowiednich

lub  zawodnych  procedur  wewnętrznych,  błędów  ludzi  i  systemów  lub  ze  zdarzeń

zewnętrznych, obejmując również ryzyko prawne. 

Powyższe  ryzyko  reguluje  w  szczególności  „Polityka  zarządzania  ryzykiem

operacyjnym” oraz „Instrukcja zarządzania ryzykiem operacyjnym”. Bieżące zarządzanie

tym ryzykiem polega na zapobieganiu zdarzeniom powstającym w produktach, procesach

wewnętrznych oraz w systemach, podejmowaniu działań zmierzających do ograniczenia

liczby i skali występujących zagrożeń (incydentów), rejestrowaniu danych o zdarzeniach

operacyjnych w centralnej  bazie danych,  likwidowaniu negatywnych skutków ryzyka.

Wysokość  wymogu  kapitałowego  wyliczana  jest  wg  metody  wskaźnika  bazowego.

Wymóg  na  koniec  roku  2016  wynosił  3.316  tys.  zł.  Bank  zabezpiecza  się  przed

niekorzystnymi  skutkami  wystąpienia  ryzyka  operacyjnego  poprzez  zawieranie

ubezpieczeń majątkowych, zapisane plany utrzymania ciągłości działania w przypadku

pojawienia się sytuacji krytycznej. Suma strat brutto zarejestrowanych z tytułu zdarzeń

ryzyka operacyjnego w 2016 r.  była  niższa od wyliczonego wymogu kapitałowego i

wyniosła 35 tys. zł (brutto) a po uwzględnieniu odzysków (netto) 4,7 tys. zł. W 2016 r.

nie wystąpiły zdarzenia / straty ryzyka operacyjnego istotnie wpływające na działalność

Banku zarówno ze strony finansowej (straty) jak i niefinansowej (reputacja).

Ryzyko walutowe:

Ryzyko walutowe to ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami kursów walut

obcych  w  stosunku  do  PLN,  co  może  prowadzić  do  powstania  strat  w  przypadku

otwartych  pozycji  w  walutach  obcych.  Zmienność  kursów  walut  związana  jest  z

czynnikami całkowicie niezależnymi od Banku.
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Zarządzanie  ryzykiem  walutowym  reguluje  „Instrukcja  zarządzania  ryzykiem

walutowym”.  Skala  działalności  walutowej  jest  nieznacząca  i  polega  głównie  na

gromadzeniu  depozytów  i  prowadzeniu  rozliczeń.  Gromadzone  środki  walutowe

utrzymywane są na rachunkach w Banku Zrzeszającym. Wartość pozycji bilansowych w

walutach  obcych  to  ok.  1,1% sumy bilansowej.  Bank  realizował  w 2016  r.  politykę

ograniczania  ekspozycji  na  ryzyko  walutowe  poprzez  domykanie  otwartych  pozycji

walutowych. Średnia pozycja całkowita w badanym okresie – 53,9 tys. zł co stanowiło

0,10% funduszy  własnych.  Maksymalna  pozycja  całkowita  w okresie  12  miesięcy  –

159,58 tys. zł co stanowiło 0,31% funduszy własnych. Wzrost lub spadek kursów o 30%

wg pozycji  walutowych wg stanu na  31.12.2016 generował  ekspozycję  na  ryzyko w

wysokości  16,8  tys.  zł a  dla  maksymalnej  wartości  pozycji  całkowitej  odnotowanej

23.11.2016 roku kwotę 40,1 tys. zł. Oszacowana strata dla wartości maksymalnej miała

niewielki udział w wyniku finansowym za 2016 rok.

Ryzyko makroekonomiczne:

Istotny wpływ na działalność Banku ma otoczenie makroekonomiczne jako czynnik

niezależny od Banku. Obecnie zaobserwować należy stabilizację rozwoju gospodarczego

na  poziomi  ok..  3%,  tym  samym  sytuacja  na  rynku  powinna  pozostać  stabilna.  

W obecnych warunkach istotnym jest prawdopodobne zakończenie cyklu obniżek stóp, a

stopy  procentowe  w  dłuższej  perspektywie  powinny  rosnąć.  Powinno  to  sprzyjać

poprawie marży odsetkowej w stosunku do okresu niskich stóp procentowych jakie miały

miejsce w 2016 r. i przez większość 2015 r.  

Ryzyka pozostałe:

W zakresie  ryzyka  modeli  Bank  stosuje  proste  modele  dostosowane  do  skali  i

rodzaju prowadzonej działalności. Bank ogranicza ryzyko modeli poprzez okresowy ich

monitoring i przeglądy systemu zarządzania ryzykiem modeli pod kątem ich istotności

dla  prowadzonej  działalności.  W  okresie  sprawozdawczym  Bank  nie  dokonywał

istotnych zmian w realizowanej strategii działania, w związku z tym nie uległ istotnym

zmianom  profil  ryzyka.  Bank  posiada  stabilną  bazę  kapitałową,  w  której  dominują

fundusze  niepodzielne  (głównie  zasobowy).  Fundusz  udziałowy,  który  podlega

amortyzacji  zasilił  kapitały  własne  na  dzień  bilansowy  w  rachunku  adekwatności  w

kwocie 818 tys. zł, co stanowi 1,6% kapitałów własnych ogółem. Tym samym poziom
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ryzyka  kapitałowego  jest  w  niskim  stopniu  uzależniony  od  stanu  udziałów.  Wynik

finansowy nie jest uzależniony od przychodu generowanego poprzez pojedyncze duże

podmioty.  Bank  posiada  zdywersyfikowaną  bazę  klientów,  w  której  dominują  osoby

prywatne  oraz  małe  i  średnie  przedsiębiorstwa.  W  zakresie  ryzyka  braku  zgodności

aktualnie  nie  toczą się  sprawy sądowe,  w których Bank jest  stroną pozwaną.  Zarząd

Banku  wprowadził  system  weryfikacji  regulacji  dotyczących  zarządzania  ryzykiem,

celem  dostosowania  ich  do  zmieniających  się  przepisów  prawa  oraz  profilu  ryzyka

Banku. W Banku funkcjonuje również system kontroli wewnętrznej. 

Placówki banku i zatrudnienie

Zgodnie  ze  Statutem  Bank  działa  na  obszarze  Rzeczpospolitej  Polskiej.  Na

określonym wyżej terenie Bank może tworzyć oraz prowadzić oddziały i inne placówki.

W  praktyce  Bank  wskazane  wyżej  wielkości  osiągnął  realizując  swoje  zadania  za

pośrednictwem Centrali,  oraz  15 jednostek  organizacyjnych  zajmujących  się  obsługą

klienta  zlokalizowanych  na  terenie  powiatu  wielickiego,  myślenickiego  i  Miasta

Krakowa. Obecnie nie jest planowane otwieranie placówek w  innych niż ww. obszarach.

Przeciętne  zatrudnienie  w  roku  obrotowym  w  przeliczeniu  na  etaty  wynosiło  

142,75 osoby. 

Kadra  pracownicza  jest  zróżnicowana  pod  względem  doświadczenia  i  wieku.

Funkcjonuje  planowy  system zastępstw i  rezerwy  kadrowej.  Kierownictwo w Banku

(osoby na stanowiskach kierowniczych) posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy w

bankowości, w większości w pracy w Banku. 

Podkreślić  należy,  że  spośród  załogi  Banku  ponad  65% pracowników  posiada

wykształcenie  wyższe.  Około  41% kadry  posiada  certyfikat  „Dyplomowanego

pracownika bankowego”, około 33% ukończyło studia podyplomowe z bankowości. 

Pracownicy o stażu pracy w Banku dłuższym niż 2 lata to 92% kadry a dłuższym niż 5

lat to 75% kadry. Świadczy to o stabilności kadry i zatrudnienia w Banku.

W 2016 r. skład Zarządu nie uległ zmianie. Zarząd działał w 3 osobowym składzie. 

1. Prezes Zarządu: Edward Biernacki, pełniący funkcje Prezesa Zarządu od 1983 r.
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2. Wiceprezes  Zarządu  ds.  ekonomiczno-finansowych:  Marek  Waligóra,  pełniący  tą

funkcje od czerwca 2013 r., wcześniej Dyrektor Wydziału Ryzyka i Analiz.

3. Wiceprezes  Zarządu  ds.  handlowych:  Tomasz  Łazarski,  pełniący  funkcje  w

Zarządzie  Banku  od  stycznia  2014  r.,  wcześniej  Dyrektor  Wydziału  Audytu

Wewnętrznego.

W roku sprawozdawczym Zarząd odbył  66  posiedzeń rozpatrując na nich sprawy

zastrzeżone  Statutem  dla  tego  organu,  a  ponadto  sprawy  z działalności  kredytowej

wykraczające  poza  kompetencje  kierowników  jednostek/komórek  organizacyjnych

Banku.

Informacja wynikająca z art.111a ust. 1 Prawa bankowego

1. Zgodnie  ze  Statutem  obszarem  działania  Banku  jest  Rzeczpospolita  Polska.  W

praktyce Bank realizuje swoje zadania za pośrednictwem Centrali oraz  15 jednostek

organizacyjnych zajmujących się obsługą klienta zlokalizowanych na terenie powiatu

wielickiego, myślenickiego i Miasta Krakowa. 

2. Suma dochodów banku wg stanu na 31.12.2016 r. wyniosła 38 972 237,07 PLN  przy

poniesionych kosztach 34 877 783,96 PLN. 

3. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła 143,25 etatu.

4. Bank wykazał zysk brutto w kwocie 4 094 453,11 PLN.

5. Podatek dochody wyniósł 1 587 770,00 PLN.

6. Stopa zwrotu z aktywów netto wyniosła w 2016 roku 0,34% wobec 0,43% na koniec

2015.

7. Bank nie otrzymał finansowego wsparcia pochodzącego ze środków publicznych.

8. Bank nie zawierał umowy, o której mowa w art. 141t ust.1 Prawa bankowego.

Pozostałe informacje

Powyższe dane przedstawione zostały w oparciu o sprawozdanie finansowe Banku

za 2016 rok obejmujące między innymi bilans oraz rachunek zysków i strat. Zostało ono

zbadane przez biegłego rewidenta, który w swojej opinii stwierdził jego rzetelność oraz

zgodność z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.
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Rada  Nadzorcza  i  Zarząd  w  minionym  roku,  realizując  podstawowe  cele

komercyjne,  kontynuowały  wspieranie  ważnych  społecznie  inicjatyw,  kierując  się

w praktyce zasadą rozwoju, uwzględniającego potrzeby lokalnego otoczenia. Wyrazem

tego było podjęcie decyzji o wsparciu finansowym organizacji pożytku publicznego oraz

innych przedsięwzięć społeczno kulturalnych w łącznej kwocie 187 tys. zł.

Zebranie  Przedstawicieli  poprzedzone  zostało  odbyciem  17  zebrań   Grup

Członkowskich,  w  których  udział  wzięło  148 członków  Małopolskiego  Banku

Spółdzielczego. Frekwencja wyniosła 5 %.

Zebrania obsłużone zostały przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku. W

zorganizowaniu i odbyciu zebrań pomagali sołtysi,  którym w imieniu Rady i Zarządu

serdecznie dziękuję.

W toku zebrań członkowie  zgłosili  wnioski  dotyczące działalności  Banku,  które

przekazane  zostały  Komisji  wnioskowej  celem  rozważenia  możliwości  i  celowości

poddania ich pod obrady dzisiejszego Zebrania Przedstawicieli.

Zebranie Przedstawicieli odbyte w roku ubiegłym wysunęło pod adresem Zarządu

wnioski, których realizacja przedstawia się następująco:

Wniosek nr 1

1) Przeanalizować  możliwość  zlokalizowania  bankomatów  w  Tomaszkowicach  i

Koźmicach  Wielkich  z  równoczesnym  rozpatrzeniem  wysokości  nakładów

związanych z ich posadowieniem.

Odpowiedź: 

Zarząd  za  zasadne  uznaje  posadowienie  bankomatu  w  Koźmicach  Wielkich.

Praktyka  pokazuje,  iż  klienci  chętnie  korzystają  z  bankomatów  zlokalizowanych

poza centrami miast. Poszukując atrakcyjnej lokalizacji dla bankomatu w Koźmicach

dotychczas  nie  znaleziono  budynku  spełniającego  określone  warunki,  w  którym

można by umieścić bankomat.  Aktualnie rozważane jest posadowienie bankomatu

wolnostojącego. 
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Wniosek nr 2

2) Zintensyfikować  rozpoczęte  działania  zmierzające  do  budowy  nowej  siedziby

Oddziału w Niepołomicach.

Odpowiedź:

W 2015 roku Bank wystąpił o zmianę warunków zabudowy dla posiadanej działki w

Niepołomicach. Obecnie trwa oczekiwanie na odpowiedź Urzędu. Oczekuje się,  iż

powinna ona nastąpić w br. Od tej decyzji uzależnione są kierunki dalszych działań.

Wniosek nr 3

3) Kontynuować i rozszerzać współpracę ze szkołami w zakresie  upowszechniania

funkcjonowania Szkolnych Kas Oszczędności pod patronatem MBS. 

Odpowiedź:

Bank współpracuje obecnie z 17 SKO, tj. o 4 więcej niż przez rokiem.  Na koniec

2016 r. wspólnie zgromadzono środki na rachunkach SKO w kwocie 310 tys. zł, jest

to  o  39%  więcej  niż  przed  rokiem.  Współpraca  jest  realizowana  w ramach

opracowanego programu Talentowisko, który poza oszczędzaniem zakłada programy

o charakterze  edukacyjnym wśród  dzieci  i  młodzieży.  W tym miejscu  chciałbym

podziękować  nauczycielom  oraz  rodzicom  za  życzliwość  i  zaangażowanie  się  w

propagowanie idei oszczędzania wśród dzieci i młodzieży. 

Wniosek nr 4

4) Wniosek w sprawie wykonania podjazdu do lokalu Filii w Węgrzcach Wielkich

przekazać właścicielowi obiektu do rozpatrzenia i ewentualnej realizacji.

Odpowiedź:

Sprawę poruszono z zarządcą budynku. Jak wiadomo dotychczas brak jest zmian w

tym zakresie.

Wniosek nr 5

5) Zaktywizować działania zmierzające do dywersyfikacji portfela kredytowego ze

szczególnym  uwzględnieniem  oferty  kredytowej   dla  małych  i  średnich

przedsiębiorstw.

Odpowiedź:

Segment  małych  i  średnich  firm  oraz  lokalnych  firm  rodzinnych  jest  głównym

obszarem aktywności kredytowej. Bank dąży do zapewnienia klientom korzystnych

warunków kredytowania i  pozyskania nowych klientów. W 2016 roku rozpatrzono
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252 wniosków kredytowych, a o skali wsparcia jaką otrzymali lokalni przedsiębiorcy

świadczy  kwota  rozpatrzonych  wniosków,  która  wyniosła  179,3  mln  zł.  Wartość

obliga kredytowego dla przedsiębiorców wyniosła prawie 252 mln zł.

Wniosek nr 6

6) Wystąpić do Ustawodawcy z  wnioskiem dotyczącym przywrócenia funduszowi

udziałowemu dotychczasowego statusu funduszu własnego Banku.

Odpowiedź:

Ostatnia nowelizacja Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych daje bankom

spółdzielczym  możliwość  zaliczenia  funduszu  udziałowego  do  kapitału  Tier  1.

Udziały  te  zostały  wpisane  przez  Europejski  Urząd  Nadzoru  Bankowego  na  listę

instrumentów  kapitałowych,  jako  zgodnych  z  rozporządzeniem  CRR.  Powyższe

zmiany  prawne  wymagają  uwzględnienia  w  zapisach  Statutu,  po  których

wprowadzeniu  Bank  będzie  miał   możliwość  trwałego  zaliczenia  funduszu

udziałowego  do  kapitałów własnych.  Nadmienia  się,  iż  przedmiotowe  zmiany  do

Statutu zostaną zaproponowane na dzisiejszym Zebraniu.

Wniosek nr 7

7) Kontynuować działania zmierzające do dalszego rozwoju Banku. 

Odpowiedź:

Bank systematycznie dąży do zwiększenia rozmiarów swojej działalności. Efektem

prowadzonej  działalności  jest  pozyskanie  coraz  większej  ilości  Klientów.  Suma

bilansowa systematycznie rośnie od wielu już lat.

Suma bilansowa
 1990 rok      2 mln 104 tys. zł
 2000 rok            92 mln 061 tys. zł 
 2005 rok 228 mln 199 tys. zł
 2012 rok      524 mln 504 tys. zł 
 2013 rok 547 mln 925 tys. zł
 2014 rok 623 mln 514 tys. zł
 2015 rok  633 mln 433 tys. zł
 2016 733 mln 266 tys. zł.

Fundusze własne
 1990 rok                       71 tys. zł
 2000 rok   4 mln 862 tys. zł 
 2005 rok 11 mln 059 tys. zł
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 2012 rok        41 mln 605 tys. zł 
 2013 rok 43 mln 652 tys. zł
 2014 rok 46 mln 709 tys. zł
 2015 rok 49 mln 959 tys. zł
 2016 rok 51 mln 603 tys. zł

Dążąc do rozwoju w 2016 r. przeniesiono Oddział w Gdowie do nowej, własnej Placówki

zlokalizowanej  w  rynku.  Bank  systematycznie  rozwija  również  kanały  bankowości

elektronicznej.

Mówiąc o przyszłości Zarząd Banku kontynuował będzie działania zmierzające do

systematycznego,  dalszego  rozwoju  Banku  uwzględniającego  posiadane  zasoby

kapitałowe oraz potrzebę szczególnej dbałości  w zarządzania ryzykiem. Jak wykazały

wyniki  ostatnich  lat,  Bank  dobrze  radzi  sobie  w  okresie  wzrostu  jak  również

spowolnienia  gospodarczego.  Założenia  dalszego  zrównoważonego  rozwoju  naszej

działalności mają solidne podstawy w postaci: dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej

Banku,  wyłącznie  polskiego  kapitału  oraz  doskonałej  znajomości  lokalnych

uwarunkowań społecznych i gospodarczych. Liczymy także na naszych Pracowników, na

których solidności polegamy od lat oraz naszych Klientów, będących w naszej już  92-

letniej działalności motorem wszelkich naszych poczynań. Rozwój realizowany będzie

przy  utrzymaniu  szczególnej  kontroli  poziomu ryzyka  oraz  budowaniu  stabilnej  bazy

kapitałowej.

Kolejny dobry rok dla Małopolskiego Banku Spółdzielczego nie byłby możliwy bez

udziału Pracowników i  Klientów Banku,  którym bardzo dziękuję  za zaangażowanie  i

wysiłek. Dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo w tym roku oraz życzliwe

wspieranie podejmowanych przez Zarząd Banku działań.

Dziękuję także członkom Rady Nadzorczej  za strategiczne wsparcie  w realizacji

najważniejszych celów i projektów. Ich zaangażowanie stanowiło nieoceniony wkład w

budowanie silnego Banku, jakim jest dzisiaj Małopolski Bank Spółdzielczy. 

Odrębne  podziękowania  w  imieniu  Zarządu  kieruje  do  władz  samorządowych.

Działania władz lokalnych wypracowały dobre kierunki współpracy oraz wskazują, że

samorządy  już  od  wielu  lat  doceniając  polski  charakter  Banku,  są  przychylne  jego
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działaniom.  Wyrażam nadzieję,  że  nasza  współpraca  w  przyszłości  przyczyni  się  do

dalszego rozwoju ziem wielickich i okolic.

W przedstawionym sprawozdaniu Zarząd Banku starał się zaprezentować sytuację

organizacyjną,  społeczno-samorządową,  gospodarczą  i  finansowo-budżetową  naszego

Banku, która wynika z bilansu, rachunku wyników i sprawozdawczości.

Zgodnie z paragrafem 20 Statutu, bilans wraz z rachunkiem zysków i strat był i jest

w trakcie dzisiejszego Zebrania do wglądu, o czym powiadomiliśmy w zaproszeniach.

Wieliczka, 23.02.2017 r.
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