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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA
BANKÓW
Nagłówek sprawozdania finansowego dla banku w złotych

OkresOd
2019-01-01

OkresDo
2019-12-31

DataSporzadzenia
2020-06-10

KodSprawozdania

kodSystemowy
SFBNKZ (1)

wersjaSchemy
1-2

WariantSprawozdania
1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba banku

Bank Spółdzielczy w  Sędziszow ie Młp

Województwo
podkarpackie

Powiat
ropczycko-sędziszow ski

Gmina
Sędziszów  Małopolski

Miejscowość
Sędziszów  Małopolski

Identyfikator podatkowy NIP
8180002334

Numer KRS
0000082616

Wskazanie zakresu działalności wynikającego z udzielonych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego
Zgodnie z udzielonymi przez komisję Nadzoru Finansow ego zezw olonymi i Statutem przedmiot działania Banku obejmuje
następujące czynności: przyjmow aniw  w kładów  pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu,
prow adzenie rachunków  tych w kładów, prow adzenie innych rachunków  bankow ych, udzielanie kredytów, przeprow adzanie
bankow ych rozliczeń pieniężnych, udzielanie pożyczek pieniężnych,operacje czekow e i w ekslow e,w ydaw anie kart płatniczych
oraz w ykonyw anie operacji przy ich użyciu,nabyw anie i zbyw anie w ierzytelności pieniężnych,przechow yw anie przedmiotów  i
papierów  w artościow ych oraz udostępnianie skrytek sejfow ych,prow adzenie skupu i sprzedaży w artości
dew izow ych,pośredniczenie w  dokonyw aniu przekazów  pieniężnych oraz rozliczeń w  obrocie dew izow ym,przekazy pieniężne
dokonyw ane są za pośrednictw em Banku Zrzeszającego.

Okres sprawozdania finansowego

-

-

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

2019-01-01
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2019-12-31

Powód sporządzenia sprawozdania finansowego za okres inny niż rok obrotowy
-

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w  skład banku wchodzą jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
false

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez bank
działalności gospodarczej w  dającej się przewidzieć przyszłości
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: true - Brak
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące
na zagrożenie kontynuowania działalności
true

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
Spraw ozdanie f inansow e sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Bank w  dającej się
przew idzieć przyszłości.

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu jednostek i wskazanie, że jest to
sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia

Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu: true - sprawozdanie sporządzone po
połączeniu; false - sprawozdanie sporządzone przed połączeniem 
false

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia
Bank nie zamierza się łączyć z innym bankiem

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w  zakresie w  jakim ustawa
pozostaw ia jednostce prawo wyboru, w  tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
środki pieniężne w ycenia się w  w artości nominalnej. kredyty i pożyczki oraz inne należności Banku, które nie zostały
zaklasyfikow ane, jako przeznaczone do obrotu, Bank w ycenia w edług zamortyzow anego kosztu, z uw zględnieniem metody
efektyw nej stopy procentow ej w  części dotyczącej prow izji pow iększone o należne odsetki , w yceniane metodą liniow ą oraz
pomniejszone o odpisy z tytułu rezerw  celow e lub trw ałą utratę w artości oraz odpisy aktualizujące należności z tytułu
ekspozycji kredytow ych (dotyczące odsetek). aktyw a f inansow e utrzymyw ane do terminu zapadalności, Bank w ycenia w edług
zamortyzow anego kosztu z uw zględnieniem efektyw nej stopy procentow ej w  zakresie dyskonta/premie, natomiast odsetko
metodą liniow ą. aktyw a f inansow e dostępne do sprzedaży Bank w ycenia w g w arosci godziw ej, a skutki zmiany odnosi na
kapitał w  aktualizacji w yceny. w artości niematerialne i prtaw ne Bank w ycenia na dzień bilansow y w g ceny nabycia lub koszyów
w ytw orzenia poniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonane metoda liniow ą. rzeczow e aktyw  atrw ałe Bank w ycenia w g ceny
nabycia lub kosztów  w ytw orzenia lub w artości przeszacow anej (po aktualizacji w yceny środków  trw ałych) poniejszonych o
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniow e a także odpisy z tytułu trw ałej utraty w artości. zobow iazania f inansow e
niezakw alif ikow ane do zobow iązań f inansow ych w ycenianych w g w artości godziw ej przez w ynik f inansow y Bank w ycenia w
kw ocie w ymaganej zapłaty. Odsetki naliczane są w g metody liniow ej (przyjete w yliczenie nie odbiega istotnie od metody
zamortyzoew anego kosztu z uw zglednieniem ESP w ymaganej Rozporządzeniem). aktyw a f inansow e i zobow iązania f inansow e
w yceniane w  w artosci godziw ej przez w ynik f inansow y Bank w ycenia w g w artosci godziw ej a skutki zmian w artosci godziw ej
zalicza odpow iednio do przychodów  lub kosztów  z operacji f inansow ych. rezerw y Bank w ycenia na dzień bilansow y w
uzasadnionej w iarygodnie oszacow anej w artości. kapitały w łasne w  w artości nominalnej.

ustalenia wyniku finansowego
Ustalenia w yniku f inansow ego Bank dokonuje w edług zasad określonych Ustaw ą z dnia 29.09.1994r. o rachunkow ości z
uw zglednieniem odpow iednio przepisów  Rozporzadzenia Ministra Finansów  z dnia 01.10.2010 r. w  spraw ie szczegółw oych
zasad rachunkow ości banków, Rozporzadzenia Ministra Finansów  z dnia 16.12.2008r. w  spraw ie zasad tw orzenia rezerw  na
ryzyko zw iazane z działalnoscią banków  oraz obow iazujacymi w  Banku Zasadami Prow adzenia Rachunkow osci w  Banku
w prow adzonych uchw ałą Zarzadu 2/22/Z/2019 z dnia 16.12.2019r. W księgach rachunkow ych Banku ujmow ane sa w szystkie
osiagniete, ptzypadajace na jego rzecz przychody i obciażjące go koszty zw iązane z tymi przychodami dotyczące danego roku
obrotow ego, niezaleznie od terminu ich zapłaty.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Bank sporzadza spraw ozdanie f inansow e zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Ustaw y z dnia 29.09.1994r. o rachunkow ości, z
Rozporzadzeniem Ministra Finansów  z dnia 01.10.2010 r. w  spraw ie szczegółw oych zasad rachunkow ości banków  oraz
obow iazujacych oraz Zasadami Prow adzenia Rachunkow osci w  Banku w prow adzonymi uchw ałą Zarzadu 2/22/Z/2019 z dnia
16.12.2019r. rachunek przepływ ów  został sporzadzony metoda pośrednią.

pozostałe
Bank nie stosuje polityki zabezpieczeń, spisyw anie należności z tytułu kredytów  nastepuje w  ciężar rezerw  celow ych,
natomiast innych należnosci w  cieżar odpisów  aktualizujących ich w artość.
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Dokonane w  ciągu roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w  tym metody wyceny, wraz z
uzasadnieniem ich wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ  na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem
spowodowanej tymi zmianami różnicy w  wyniku finansowym
W okresie, z a który sporządzono spraw ozdanie f inansow e nie dokonano zmiany zasad (polityki) rachunkow ości i metod w yceny,
w yw ierających istotny w pływ  na spraw ozdanie f inansow e.

Dokonane w  stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmiany sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w  zakresie przedstaw iania sytuacji majątkowej i
finansowej banku
W stosunku do poprzedniego spraw ozdania f inansow ego nie w ystąpiły istotne zmiany sposobu sporządzania spraw ozdania
finansow ego.

Informacje o błędach i korektach

Rodzaj popełnionego błędu
W Banku w  2019r., w prow adzono środki pieniężne o ograniczonej mozliw ości dysponow ania w  kw ocie 13 851 130,22.

Kwota korekty dotycząca bieżącego roku obrotowego
0,00

Kwota korekty dotycząca okresów wcześniejszych
0,00

Informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w  innych
częściach sprawozdania finansowego
Pod koniec 2019 roku po raz pierw szy pojaw iły się w iadomości z Chin dotyczące koronaw irusa, który na całym św iecie
rozprzestrzenił się w  pierw szych miesiacach 2020r., a jego negatyw ny w pływ  nabrał dynamiki. Zarzad Banku uw aża taką sytuacje
za zdarzenie nie pow odujace korekt w  spraw ozdaniu f inansow ym za 2019r., lecz za zdarzenie po dacie bilansu w ymagające
dodatkow ych ujaw nien. Sytuacja jest dynamiczna i obecnie nie mozna przew idzieć przyszłych skutków, jednak nalezy stw ierdzić, ze
w  chw ili publikacji niniejszego spraw ozdania f inansow ego, Zarzad Banku odnotow ał zauw ażalny w pływ  epidemii jedynie w  zakresie
prow adzonej działalnosci depozytow ej, objaw iajacy sie zw iększonymi w ypływ ami gotów kow ymi z rachunków  bankow ych. W ocenie
Zarzadu Banku zw iekszone w ypłaty z rachnków  bankow ych nie zagrażają jednak pozycji płynnościow ej Banku, która pozostaje
bezpieczna. w  dalszej perspektyw ie czasow ej nalezy jednak oczekiw ać innych niekorzystnych konsekw encji epidemii, np.
potencjalnego pogorszenia jakości portfela kredytow ego, będacego konsekw encją trudności w  prow adzeniu działalności
gospodarczej w  sytyacji zagrożenia epidemiologicznego. Wystąpienie oraz potencjalną skalę tego zjaw iska nie sposób aktualnie
oszacow ać z uw agi na dynamikę istniejącej sytuacji. Kierow nictw o Banku na bieżąco monitoruje potencjalny w pływ  epidemii na
działalność Banku i podejmuje w szelkie mozliw e kroki, aby złagodzic negatyw ne skutki dla Banku.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w  sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego
Nie w ystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rew identa lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
18 327,00

Informacja o obowiązkowym badaniu rocznego sprawozdania finansowego
Wynagrodzenie zgodnie z umow ą

Inne usługi poświadczające
0,00

Informacja o innych usługach poświadczających
Nie w ystąpiły

usługi doradztwa podatkowego
0,00

Opis do kwoty usług doradztwa podatkowego
-

pozostałe usługi
0,00

Opis do kwoty pozostałych usług
-

Informacja uszczegóław iająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji
--

Informacja uszczegóław iająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
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--

Bilans banku

Akty wa razem 141 326 973,29 124 891 716,78

Kasa, operacje z Bankiem Centralny m 2 698 241,13 2 182 312,24

W rachunku bieżący m 2 698 241,13 2 182 312,24

Rezerwa obowiązkowa 0,00 0,00

Inne środki 0,00 0,00

Dłużne papiery  wartościowe uprawnione do redy skontowania w Banku Centralny m 0,00 0,00

Należności od sektora f inansowego 70 836 634,05 45 032 463,87

W rachunku bieżący m 14 512 927,37 12 442 412,96

Terminowe 56 323 706,68 32 590 050,91

Należności od sektora nief inansowego 31 593 106,93 30 335 441,45

W rachunku bieżący m 2 251 229,23 3 207 502,73

Terminowe 29 341 877,70 27 127 938,72

Należności od sektora budżetowego 10 838 655,90 10 587 845,56

W rachunku bieżący m 0,00 0,00

Terminowe 10 838 655,90 10 587 845,56

Należności z ty tułu zakupiony ch papierów wartościowy ch z otrzy many m przy rzeczeniem odkupu 0,00 0,00

Dłużne papiery  wartościowe 20 875 845,16 30 603 448,79

Banków 15 517 235,16 23 275 676,67

Budżetu Państwa i budżetów terenowy ch 5 358 610,00 7 327 772,12

Pozostałe 0,00 0,00

Udziały  lub akcje w jednostkach zależny ch 0,00 0,00

W insty tucjach f inansowy ch 0,00 0,00

W pozostały ch jednostkach 0,00 0,00

Udziały  lub akcje w jednostkach współzależny ch 0,00 0,00

W insty tucjach f inansowy ch 0,00 0,00

W pozostały ch jednostkach 0,00 0,00

Udziały  lub akcje w jednostkach stowarzy szony ch 0,00 0,00

W insty tucjach f inansowy ch 0,00 0,00

W pozostały ch jednostkach 0,00 0,00

Udziały  lub akcje w inny ch jednostkach 853 940,00 853 940,00

W insty tucjach f inansowy ch 853 940,00 853 940,00

W pozostały ch jednostkach 0,00 0,00

Pozostałe papiery  wartościowe i inne akty wa f inansowe 0,00 1 694 659,46

Wartości niematerialne i prawne, w ty m: 21 399,50 28 244,19

– wartość f irmy 0,00 0,00

Rzeczowe akty wa trwałe 3 023 673,63 3 106 425,43

Inne akty wa 295 579,63 206 011,17

Przejęte akty wa – do zby cia 170 280,00 0,00

Pozostałe 125 299,63 206 011,17

Rozliczenia między okresowe 289 897,36 260 924,62

Akty wa z ty tułu odroczonego podatku dochodowego 268 329,00 241 640,00

Pozostałe rozliczenia między okresowe 21 568,36 19 284,62

Należne wpłaty  na kapitał (f undusz) podstawowy 0,00 0,00

Akcje własne 0,00 0,00

Pasy wa razem 141 326 973,29 124 891 716,78

NazwaPozy cji 0,00 0,00

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0,00 0,00

Zobowiązania wobec sektora f inansowego 0,00 0,00

W rachunku bieżący m 0,00 0,00

Terminowe 0,00 0,00

Zobowiązania wobec sektora nief inansowego 118 829 392,49 104 181 623,41

Rachunki oszczędnościowe, w ty m: 92 224 469,20 79 562 265,46
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bieżące 40 783 501,93 34 242 335,82

terminowe 51 440 967,27 45 319 929,64

Pozostałe, w ty m: 26 604 923,29 24 619 357,95

bieżące 25 754 732,44 24 235 149,78

terminowe 850 190,85 384 208,17

Zobowiązania wobec sektora budżetowego 10 761 739,31 9 516 036,85

Bieżące 10 688 683,26 8 897 607,93

Terminowe 73 056,05 618 428,92

Zobowiązania z ty tułu sprzedany ch papierów wartościowy ch z udzielony m przy rzeczeniem odkupu 0,00 0,00

Zobowiązania z ty tułu emisji dłużny ch papierów wartościowy ch 0,00 0,00

Inne zobowiązania z ty tułu instrumentów f inansowy ch 0,00 0,00

Fundusze specjalne i inne zobowiązania 59 704,07 108 247,88

Koszty  i przy chody  rozliczane w czasie 22 859,18 30 387,39

Rozliczenia między okresowe kosztów 0,00 0,00

Ujemna wartość f irmy 0,00 0,00

Pozostałe rozliczenia między okresowe przy chodów 22 859,18 30 387,39

Rezerwy 635 852,14 503 556,03

Rezerwa z ty tułu odroczonego podatku dochodowego 207 663,00 217 027,00

Pozostałe rezerwy 428 189,14 286 529,03

NazwaPozy cji 0,00 0,00

Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00

Kapitał (f undusz) podstawowy 225 500,00 226 000,00

Kapitał (f undusz) zapasowy 9 853 570,19 9 123 258,78

Kapitał (f undusz) z aktualizacji wy ceny 381 399,85 442 825,03

Pozostałe kapitały  (f undusze) rezerwowe 21 500,00 21 500,00

Fundusz ogólnego ry zy ka bankowego 0,00 0,00

Pozostałe 21 500,00 21 500,00

NazwaPozy cji 0,00 0,00

Zy sk (strata) z lat ubiegły ch 0,00 0,00

Zy sk (strata) netto 535 456,06 738 281,41

Odpisy  z zy sku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

Współczy nnik wy płacalności 24,64 23,24

Pozycje pozabilansowe banku

Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzy mane 6 051 080,05 7 367 317,67

Zobowiązania udzielone: 3 969 080,05 5 470 317,67

f inansowe 3 969 080,05 5 470 317,67

gwarancy jne 0,00 0,00

Zobowiązania otrzy mane: 2 082 000,00 1 897 000,00

f inansowe 2 082 000,00 1 897 000,00

gwarancy jne 0,00 0,00

Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży 0,00 0,00

Pozostałe 27 032 126,72 25 314 528,66

Rachunek zysków i strat banku

Przy chody  z ty tułu odsetek 3 585 121,68 3 314 926,27

Od sektora f inansowego 857 016,53 730 274,58

Od sektora nief inansowego 1 956 693,82 1 907 056,45

Od sektora budżetowego 285 888,27 198 123,58

Z papierów wartościowy ch o stałej kwocie dochodu 485 523,06 479 471,66

Koszty  odsetek 695 961,04 617 354,83

Od sektora f inansowego 151,95 169,88

Od sektora nief inansowego 676 180,18 593 754,78

Od sektora budżetowego 19 628,91 23 430,17
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Wy nik z ty tułu odsetek (I–II) 2 889 160,64 2 697 571,44

Przy chody  z ty tułu prowizji 627 850,08 631 279,65

Koszty  prowizji 108 687,70 100 657,67

Wy nik z ty tułu prowizji (IV–V) 519 162,38 530 621,98

Przy chody  z udziałów lub akcji, pozostały ch papierów wartościowy ch i inny ch instrumentów f inansowy ch, o
zmiennej kwocie dochodu

0,00 0,00

Od jednostek zależny ch 0,00 0,00

Od jednostek współzależny ch 0,00 0,00

Od jednostek stowarzy szony ch 0,00 0,00

Od pozostały ch jednostek 0,00 0,00

Wy nik operacji f inansowy ch 158 002,59 59 922,85

Papierami wartościowy mi i inny mi instrumentami f inansowy mi 158 002,59 59 922,85

Pozostały ch 0,00 0,00

Wy nik z pozy cji wy miany 0,00 0,00

Wy nik działalności bankowej 3 566 325,61 3 288 116,27

Pozostałe przy chody  operacy jne 37 272,88 267 619,12

Pozostałe koszty  operacy jne 21 314,07 16 610,00

Koszty  działania banku 2 622 596,89 2 495 201,52

Wy nagrodzenia 1 541 786,93 1 407 915,36

Ubezpieczenia i inne świadczenia 286 707,87 279 244,53

Inne 794 102,09 808 041,63

Amorty zacja środków trwały ch oraz wartości niematerialny ch i prawny ch 152 810,88 144 876,39

Odpisy  na rezerwy  i aktualizacja wartości 219 277,25 45 338,71

Odpisy  na rezerwy  celowe i na ogólne ry zy ko bankowe 219 277,25 45 338,71

Aktualizacja wartości akty wów f inansowy ch 0,00 0,00

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 123 294,66 75 629,64

Rozwiązanie rezerw celowy ch i rezerw na ogólne ry zy ko bankowe 123 294,66 75 629,64

Aktualizacja wartości akty wów f inansowy ch 0,00 0,00

Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV–XVI) 95 982,59 -30 290,93

Wy nik działalności operacy jnej 710 894,06 929 338,41

Wy nik operacji nadzwy czajny ch 0,00 0,00

Zy ski nadzwy czajne 0,00 0,00

Straty  nadzwy czajne 0,00 0,00

Zy sk (strata) brutto 710 894,06 929 338,41

Podatek dochodowy 175 438,00 191 057,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zy sku (zwiększenie straty ) 0,00 0,00

Zy sk (strata) netto 535 456,06 738 281,41

Zestawienie zmian w kapitale banku

Kapitał (f undusz) własny  na początek okresu (BO) 10 551 865,22 9 768 490,13

– korekty  błędów podstawowy ch 0,00 0,00

Kapitał (f undusz) własny  na początek okresu (BO), po korektach 10 551 865,22 9 768 490,13

Kapitał (f undusz) podstawowy  na początek okresu 226 000,00 226 000,00

Zmiany  kapitału (f unduszu) podstawowego -500,00 0,00

zwiększenia (z ty tułu) 300,00 0,00

– emisji akcji 0,00 0,00

Z dy widendy 0,00 0,00

Wpłat udziałów 0,00 0,00

Wpłat nowy ch członków 300,00 0,00

- 0,00 0,00

zmniejszenia (z ty tułu) 800,00 0,00

– umorzenia akcji 0,00 0,00

Wy powiedzenie udziałów przez członków 800,00 0,00

Śmierć członków 0,00 0,00
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Rezy gnacja z członkostwa 0,00 0,00

Kapitał (f undusz) podstawowy  na koniec okresu 225 500,00 226 000,00

Kapitał (f undusz) zapasowy  na początek okresu 9 123 258,78 8 542 421,12

Zmiany  kapitału (f unduszu) zapasowego 730 311,41 580 837,66

zwiększenia (z ty tułu) 730 311,41 580 837,66

– emisji akcji powy żej wartości nominalnej 0,00 0,00

– podziału zy sku (ustawowo) 0,00 0,00

– podziału zy sku (ponad wy maganą ustawowo minimalną wartość) 730 281,41 580 837,66

Przeksięgowania z f unduszu ogólnego ry zy ka 0,00 0,00

Wpłaty  wpisowego 30,00 0,00

Likwidacja środków trwały ch z f unduszu aktualizacji 0,00 0,00

- 0,00 0,00

zmniejszenia (z ty tułu) 0,00 0,00

– pokry cia straty 0,00 0,00

- .................................. 0,00 0,00

Nazwa pozy cji 0,00 0,00

Kapitał (f undusz) zapasowy  na koniec okresu 9 853 570,19 9 123 258,78

Kapitał (f undusz) z aktualizacji wy ceny  na początek okresu 442 825,03 392 731,35

Zmiany  kapitału (f unduszu) z aktualizacji wy ceny -61 425,18 50 093,68

zwiększenie (z ty tułu) 275 101,14 442 096,35

- wy cena obligacji dostępny ch do sprzedaży 199 276,14 380 955,35

- 75 825,00 61 141,00

zmniejszenie (z ty tułu) 336 526,32 392 002,67

– zby cia lub likwidacji środków trwały ch 0,00 0,00

- wy cena obligacji dostępny ch do sprzedaży 336 526,32 392 002,67

Kapitał (f undusz) z aktualizacji wy ceny  na koniec okresu 381 399,85 442 825,03

Fundusz ogólnego ry zy ka bankowego na początek okresu 0,00 0,00

Zmiany  f unduszu ogólnego ry zy ka bankowego 0,00 0,00

zwiększenie (z ty tułu) 0,00 0,00

Z podziału zy sku 0,00 0,00

- 0,00 0,00

- 0,00 0,00

zmniejszenie (z ty tułu) 0,00 0,00

Przeksięgowanie na f undusz zasobowy 0,00 0,00

- 0,00 0,00

- 0,00 0,00

Fundusz ogólnego ry zy ka bankowego na koniec okresu 0,00 0,00

Pozostałe kapitały  (f undusze) rezerwowe na początek okresu 21 500,00 21 500,00

Zmiany  pozostały ch kapitałów (f unduszy ) rezerwowy ch 0,00 0,00

zwiększenia (z ty tułu) 0,00 0,00

- 0,00 0,00

- 0,00 0,00

zmniejszenia (z ty tułu) 0,00 0,00

Z przeksięgowania f unduszu rezerwowego 0,00 0,00

- 0,00 0,00

Nazwa pozy cji 0,00 0,00

Pozostałe kapitały  (f undusze) rezerwowe na koniec okresu 21 500,00 21 500,00

Zy sk (strata) z lat ubiegły ch na początek okresu 738 281,41 585 837,66

Zy sk z lat ubiegły ch na początek okresu 738 281,41 587 422,75

– korekty  błędów podstawowy ch 0,00 0,00

Zy sk z lat ubiegły ch na początek okresu, po korektach 738 281,41 587 422,75

Zmiana zy sku z lat ubiegły ch -738 281,41 -587 422,75

zwiększenie (z ty tułu) 0,00 0,00

– podziału zy sku z lat ubiegły ch 0,00 0,00

- 0,00 0,00
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zmniejszenie (z ty tułu) 738 281,41 587 422,75

Przekazanie zy sku na f undusz zasobowy 730 281,41 580 837,66

Przekazanie zy sku na dy widendę 0,00 1 585,09

Przekazanie zy sku f undusz ogólnego ry zy ka 0,00 0,00

Przekazanie zy sku na f undusz do dy spozy cji RN i Zarządu 8 000,00 5 000,00

Przekazanie zy sku na ZFŚS 0,00 0,00

- przekazanie zy sku na f undusz nagród 0,00 0,00

Zy sk z lat ubiegły ch na koniec okresu 0,00 0,00

Strata z lat ubiegły ch na początek okresu 0,00 1 585,09

– korekty  błędów podstawowy ch 0,00 0,00

Strata z lat ubiegły ch na początek okresu, po korektach 0,00 1 585,09

Zmiana straty  z lat ubiegły ch 0,00 -1 585,09

Zwiększenie (z ty tułu) 0,00 0,00

– przeniesienia straty  z lat ubiegły ch do pokry cia 0,00 0,00

- .................................. 0,00 0,00

Zmniejszenie (z ty tułu) 0,00 1 585,09

Pokry cie strat z f unduszu zasobowego 0,00 0,00

- .................................. 0,00 1 585,09

Nazwa pozy cji 0,00 0,00

Strata z lat ubiegły ch na koniec okresu 0,00 0,00

Zy sk (strata) z lat ubiegły ch na koniec okresu 0,00 0,00

Wy nik netto 535 456,06 738 281,41

Zy sk netto 535 456,06 738 281,41

Strata netto 0,00 0,00

Odpisy  z zy sku 0,00 0,00

Kapitał (f undusz) własny  na koniec okresu (BZ) 11 017 426,10 10 551 865,22

Kapitał (f undusz) własny  po uwzględnieniu proponowanego podziału zy sku (pokry cia straty ) 11 009 426,10 10 551 865,22

Rachunek przepływów pieniężnych banku

Rachunek przepły wów pieniężny ch (metoda pośrednia)

Przepły wy  środków pieniężny ch z działalności operacy jnej

Zy sk (strata) netto 535 456,06 738 281,41

Korekty  razem: 379 596,95 -340 586,45

Amorty zacja 152 810,88 144 876,39

Zy ski (straty ) z ty tułu różnic kursowy ch 0,00 0,00

Odsetki i udziały  w zy skach (dy widendy ) -158 002,59 -59 922,85

Zy sk (strata) z działalności inwesty cy jnej 0,00 0,00

Zmiana stanu rezerw 132 296,11 52 586,34

Zmiana stanu dłużny ch papierów wartościowy ch 9 727 603,63 -9 324 568,10

Zmiana stanu należności od sektora f inansowego -23 733 655,77 -516 042,85

Zmiana stanu należności od sektora nief inansowego i sektora budżetowego -1 508 475,82 -5 019 131,55

Zmiana stanu należności z ty tułu zakupiony ch papierów wartościowy ch z otrzy many m
przy rzeczeniem odkupu

0,00 0,00

Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostały ch papierów wartościowy ch i inny ch akty wów
f inansowy ch (handlowy ch)

0,00 0,00

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora f inansowego 0,00 0,00

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora nief inansowego i sektora budżetowego 15 893 471,54 14 210 688,10

Zmiana stanu zobowiązań z ty tułu sprzedany ch papierów wartościowy ch z udzielony m
przy rzeczeniem odkupu

0,00 0,00

Zmiana stanu zobowiązań z ty tułu papierów wartościowy ch 0,00 0,00

Zmiana stanu inny ch zobowiązań -48 543,81 -222 687,91

Zmiana stanu rozliczeń między okresowy ch -28 972,74 -32 260,00

Zmiana stanu rozliczeń między okresowy ch przy chodów -7 528,21 -194,92

Inne korekty -41 406,27 426 070,90

Przepły wy  pieniężne netto z działalności operacy jnej (I±II) 915 053,01 397 694,96

Przepły wy  środków pieniężny ch z działalności inwesty cy jnej
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Wpły wy 1 743 074,68 1 059 922,85

Zby cie udziałów lub akcji w jednostkach zależny ch 0,00 0,00

Zby cie udziałów lub akcji w jednostkach współzależny ch 0,00 0,00

Zby cie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzy szony ch 0,00 0,00

Zby cie udziałów lub akcji w inny ch jednostkach, pozostały ch papierów wartościowy ch i inny ch
akty wów f inansowy ch (lokacy jny ch)

1 585 072,09 1 000 000,00

Zby cie wartości niematerialny ch i prawny ch oraz rzeczowy ch akty wów trwały ch 0,00 0,00

Inne wpły wy  inwesty cy jne 158 002,59 59 922,85

Wy datki 63 214,39 121 469,65

Naby cie udziałów lub akcji w jednostkach zależny ch 0,00 0,00

Naby cie udziałów lub akcji w jednostkach współzależny ch 0,00 0,00

Naby cie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzy szony ch 0,00 0,00

Naby cie udziałów lub akcji w inny ch jednostkach, pozostały ch papierów wartościowy ch i
inny ch akty wów f inansowy ch (lokacy jny ch)

0,00 0,00

Naby cie wartości niematerialny ch i prawny ch oraz rzeczowy ch akty wów trwały ch 63 214,39 121 469,65

Inne wy datki inwesty cy jne 0,00 0,00

Przepły wy  pieniężne netto z działalności inwesty cy jnej (I–II) 1 679 860,29 938 453,20

Przepły wy  środków pieniężny ch z działalności f inansowej

Wpły wy 330,00 0,00

Zaciągnięcie długoterminowy ch kredy tów od inny ch banków 0,00 0,00

Zaciągnięcie długoterminowy ch poży czek od inny ch niż banki insty tucji f inansowy ch 0,00 0,00

Emisja dłużny ch papierów wartościowy ch dla inny ch insty tucji f inansowy ch 0,00 0,00

Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowany ch 0,00 0,00

Wpły wy  netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 300,00 0,00

Inne wpły wy  f inansowe 30,00 0,00

Wy datki 8 800,00 5 000,00

Spłaty  długoterminowy ch kredy tów na rzecz inny ch banków 0,00 0,00

Spłaty  długoterminowy ch poży czek na rzecz inny ch niż banki insty tucji f inansowy ch 0,00 0,00

Wy kup dłużny ch papierów wartościowy ch od inny ch insty tucji f inansowy ch 0,00 0,00

Z ty tułu inny ch zobowiązań f inansowy ch 0,00 0,00

Płatności zobowiązań z ty tułu umów leasingu f inansowego 0,00 0,00

Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowany ch 0,00 0,00

Dy widendy  i inne wy płaty  na rzecz właścicieli 800,00 0,00

Inne, niż wy płaty  na rzecz właścicieli, wy datki z ty tułu podziału zy sku 8 000,00 5 000,00

Naby cie akcji własny ch 0,00 0,00

Inne wy datki f inansowe 0,00 0,00

Przepły wy  pieniężne netto z działalności f inansowej (I–II) -8 470,00 -5 000,00

Przepły wy  pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) 2 586 443,30 1 331 148,16

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężny ch, w ty m 2 586 443,30 1 331 148,16

– zmiana stanu środków pieniężny ch z ty tułu różnic kursowy ch 0,00 0,00

Środki pieniężne na początek okresu 14 624 725,20 13 293 577,04

Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w ty m 17 211 168,50 14 624 725,20

– o ograniczonej możliwości dy sponowania 13 851 130,22 12 095 916,69

Dodatkowe informacje i objaśnienia - w dodatkowych informacjach i objaśnieniach
ujawnieniu podlegają informacje o aktywach i pasywach, zobowiązaniach
pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale
własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także informacje o zarządzaniu
ryzykiem związanym z prowadzoną przez bank działalnością, informacje dotyczące
instrumentów finansowych klientów, w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia
sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego banku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia - w  dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu podlegają informacje o
aktywach i pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat, zestaw ienia zmian w
kapitale w łasnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także informacje o zarządzaniu ryzykiem zw iązanym z
prowadzoną przez bank działalnością, informacje dotyczące instrumentów finansowych klientów, w  zakresie
niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego banku.



Wygenerowano za pomocą ARBS Czytnik sprawozdań finansowych 10 z 10

Dodatkowe informacje i objaśnienia - w  dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu podlegają
informacje o aktywach i pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat,
zestaw ienia zmian w  kapitale w łasnym oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także informacje o zarządzaniu
ryzykiem zw iązanym z prowadzoną przez bank działalnością, informacje dotyczące instrumentów finansowych
klientów, w  zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku
finansowego banku.

Opis
informacjadodatkow a

Załączony plik
informacjadodatkow a.pdf

A. Zy sk (strata) brutto za dany  rok

Rok bieżący 710 894,06

B. Przy chody  zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy  zy skiem/stratą dla celów rachunkowy ch a dochodem/stratą dla celów
podatkowy ch), w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 130 494,66

C. Przy chody  niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżący m, w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 1 159 241,20

D. Przy chody  podlegające opodatkowaniu w roku bieżący m, ujęte w księgach rachunkowy ch lat ubiegły ch w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 2 724 000,61

E. Koszty  niestanowiące kosztów uzy skania przy chodów (trwałe różnice pomiędzy  zy skiem/stratą dla celów rachunkowy ch a
dochodem/stratą dla celów podatkowy ch), w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 324 459,09

F. Koszty  nieuznawane za koszty  uzy skania przy chodów w bieżący m roku, w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 676 120,67

G. Koszty  uznawane za koszty  uzy skania przy chodów w roku bieżący m ujęte w księgach lat ubiegły ch, w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 2 108 465,96

H. Strata z lat ubiegły ch, w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 0,00

I. Inne zmiany  podstawy  opodatkowania, w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowy m

Rok bieżący 1 037 273,00

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący 197 082,00
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