
I N FO RMACJA DODATKOWA SP RAWOZ DAN IA FI N AN SOW EGO

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W KOSTRZYNIE

za okres od 7 stycznia 2076 roku do 37 grudnia 2076 roku



Inforńa.jż .lódatkowa ,I,rawoz.lania linansowógo Banku spó|.|zieląego w Kostlzy.ie
za okreś ód 7 s?Ycznia 2076roku do 37 gr!<lniż 2076 roku

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Bank spółdzielczy W Kostżynie ż siedzibą W Kostrzynie przy ulicy Warszawskiej 4, został Wpisany do

Rejestru PrzedsiębiorcÓW prżez sąd Rejonowy Poznań - No\łe 14iasto iWilda W Poznaniu, IX Wydzjał

Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego, dnia 26,02,2002 roku pod numelem 0000093233,

Zgodnie z udżielonymi prżeż Komisję Nadzoru Finansowego żeżWolenjamj Bank Wykonuje:

- czynnoŚci bankowe tj, :

przyjmowanie WkładÓW pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejŚcień oznaczonego term]nu
oraz prowadżenie rachunkÓW tych Wkładów.
prowadzenie innych rachunkÓW bankowych,
udzielanie kredytÓW i pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zamieszkującym 1ub prowadzącym
przedsiębiorstwo na terenie działania Banku |ub osobom prawnym ijednostkom organizacyjnym
nieposiadającym osobowości plawnej a posiadającym zdo|ność prawną mającym siedzibę lub
jednostki or9anizacyjne na terenie dżiałan]a Banku.
udżielanie, W zakresie itrybie uzgodnionym ż sGB-Bank]em s,A, gWarancji bankowych ipo.ęczeń
osobom fizycznym zamieszkującym lub prowadzącyń przedsiębiorstwo na terenie działania Banku
lub osobom prawnym i jednostkom organiżacyjnym nieposiadającym osobowoścl praWnej a
posiadójącym zdolnoŚĆ prawną mającym siedzibę lub jednostki organizacylne na terenie działania
Banku,

5) prżeprowadżanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
6) operacje cżekowe i Weks]owe,
7) Wydawanie kań płatnicżych olaz Wykonywanie operacji przy ich użYciu,
8) nabywanie i zbywanie WierżytelnoŚci pieniężnych,
9) przechowywanie prżedmiotóW i papieróW Wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych.
10) pośrednictwo W dokonywani! rozliczeń W kraju z nierezydentami,, czynnoŚci bankowe W imieniu i na ęecz sGB-Banku s.A, W zakresie Wydawanie kaft płatniczych i

Udżielania kredytów,
- pożosta}e czynnoŚci tj. i

1) obejmuje lUb nabywa akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej ijednostki uczestnictwa
W funduszach inwestycyjnych,

2) dokorule obrotu paplerami WańoŚciowyni,
3) dokonuje, na Warunkach użgodnionych z dłużnikiem, zami6ny Wierzytelności na składniki majątku

dłużnika,
4) nabywa i zbywa nieruchomości,
5) śWiadczy usłu9i konsultacyjno - doradcze W spraWach finansowych,
6) Świadczy inne usługi finansowe W zakresie Wykonywania W imieniu i na rzecz

sGB-Banku s.A, okleŚlonych W pełnomocnictwie tego Banku operacji związanych
2 poŚrednictwem W dokonywaniu pęekazÓW pieniężnych za granicę.

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

3, W bjeżącym roku obrotowym W skład Banku nie Wchodziły Wewnętrżne jednostki organizacyjne

'sporżądzające samodżielne sprawożdania finansowe. Bank nie jest Więc zobowiązany do

sporządzenia łącznego spraWozdania finansowego,

4, sprawozdanie sporżądżono prży założeniU kontynuacji działainoŚci 9ospodarczej plzez Bank

spółdżielczy W dającej się prżewidzieć przyszłości, Nie są znane okolicznoŚci Wskazujące na

za9rożenie kontynuowania przez Bank działa]noŚci.

5, W okresie objętym sprawożdaniem nie nastąpiło połącżenie BankU spółdzielczego z innym bankiem,

6, Zasady rachunkowoŚci przyjęte przy spor2ądżaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia

2016 roku są zgodne z ustawą o rachunkowoŚci oraz z Rozporządzeniem l\4inistra FinansóW z dnia

1 paźdżiernika 2o1o roku W sprawle szczególnych zasad rachunkowości banków. Na dz eń bi|ansowy

aktywa i pasywa zostały Wycenione Wedłu9 następujących zasad:

) środki pjeniężne W kasach, skarbcach i bankomatach oraz środki na rachunkach bankowych
W WańoŚci nominalnej,

, h,
] , l,

1)

2)
3)

4)

1



11, W Banku nie zanotowano żdarzeń dotyczących ]at ubieglych, które powinny zostać ujęte
W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego 2016.

12, Wynag.odzenle bie9łe9o rewidenta lub podm]otu uprawnjon€go do badania spraWozdań finansowych
za rok obrotowy 2016 :

7.

8,

9,

] 0.

1:].

Ihfofma.ja dodalkówa śprawozdania finah$wego Bahku spółdzielczegó w Kostr4ni.
2a okresod 7 śtyedia 2016 rók! dó 37 qrudńiź 2016 róku

2) udżelone kredyty pożycżki oraz ]nne należnoŚci banku, które nie są prżeznaczone do obrotu
Według żamortyzowanego kosztu ż uwzględnieniem efektywnej stopy procentow€l W częŚci
dotyczącej prowizji, powiększone o naliczone odsetki oraz pornn ejszone o Utworzone
reżerwy, Na eżnoŚci za9rożone klasYfikowane 5ą żgodnie ż przepisami lozpożądżenia
F] nistra FinansóW z dn]a 16 grldnla 2008 r. W sprawie zasad two.zenla lezelw na ryzyko
zW ązane z działaInoŚcią bankÓW,

3) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Według WańoŚci nominalnej/
4) rzeczowe aktywa trwale oraz WartoŚc] niemateralne iprawne Według ceny nabyca ub

kosztóW Wytworzen a pomniejszonej o odpisy amońyzacyjne,
5) zobow ązania WedłU9 WartoŚci Wymaga nej żapłaty
6) fundusze Własne Według WartoŚci nominalnej.

W b]eżącym roku Bank nie dokonywał zm]an zasad rachunkowośc], W tyń metod Wyceny,

WyWierających istotny Wpływ na spraWozdan e finansowe,

W 2016 roku nastąpiła Llstawowa żmiana sporządzan a sprawozdania finansowego zgodnie z Usta!^Ją

o .achunKowoŚcj (Dz. u. z 19 lipca poz, 1047). Zm any te nie WpłVWają na Wykazane pożycje b ansu

Banku,

W sprawozdaniu finansowyrn ża 2016 rok nie Wystą]iła korekta błędu.

po dnju blansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzgędnone w nnych
cżęŚc ach spraWożdania finansowego,

a bów j ążkawe ba d a ń ie locżn e9 ó s p rawozda n la n nansa w ego

I ń ń e u ś]ug ) póŚ||i a d czaj ące

u sł!9 l d a rad ztwa p a datkaw e 9 a

Bank Spółdzielczy W Kostrzynie podpisUjąc umowę ucżestnictwa?

systemu ochrony sGB. ,

ż dniem 23.11.2015 r, przystąpił do

Agn]eszka Źołyńska-Łoża

zARzĄD

1.Preześ Zarządu ]alanta NoWak

2-wiceprezes Zarządu ds. handlowych - Dorota Pawlak

3.Wicep-ezes ZdżądJ ds rinaąsa^rch - Agn,eszka żohństa,Ła,a
'.'.'

i,l i: 
"_' 

j l j]:] l. ]:]i,l]
!l] ',!iir.i],,li + ::_t):] :irlL.7!i

(pjeczęć fjfrowa)
Kosvzyn, dn a 23.01,2017r,

(niejśće l data spalządzenja)



lnforma.ta .lodatkowź spftwozdania linansowegó Banku sPółdzielcżego w Xostfzynie
a ok@ od , sty.znia 2076 rok! do 3, grudhia 2o16 roku

czĘść E
II DODATKoWE INFoRMAcJE I aBJAśNIENIA o AKTYWA1H I PAsYwAcH. zoBoWIĄzANIAcH

PozABILANsoWYcH, ELEMENTACH RAżHUNKL zYsxów l STRAT, ZESTAWIENIA ZMIAN
W KAPITALE WŁASNYM oRAz RACHUNKI,, PRZEPLYWóW PIENIĘżNYCH I INFŻRMACJE
o zARzĄDzANIU RYZYKIEM ZWIĄZANYM z PRoWADzoNĄ PRzEz BANK DZIAŁALNośCIL
INFORMACJE DoTYczĄcE INsTRuMENTóW FINANS1WYCH KLIENTóW

1, spełnienie prżez Bańk WyrnogóW ań. 128 ustawy Prawo bankowe

a) W zwiążk! z zapisam] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 Z dnia 26
czerwca 2013 roku W sprawie WymogÓW ostrożnościowych d]a instytucji kredytowych if].m
inwestycyjnych itowarzyszących mu standardóW technicznych Eulopejskiego Urzędu Nadzoru
Bankowego oraz trwającą nowelzacją prżepisÓW krajowych, Bank żastosował W rachUnku oceny
adekwatnoŚc] kapitałowej na dzjeń 31 grudnia 2016 r. zasady Wynikające żaróWno z przepisóW
L]nijnych, jak i obowiązujących nada] W tym zakresie przepisóW krajowych, przy lwżg]ędnien U

Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego,

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Bank spełniał Wszystkie Wymogi W zakresie adekwatności
kap]tałoWej,

Fundusze Własne Banku na dzień 31,12.2016 roku Wynoszą 9.527,3a4,62 zł, co przy Średnim
kursie ElJR ogłasżanym przez NBP W Wysokości 4,4240 daje 2.153.567,95 EUR.

b)

Fundusza własne w tyń: 9.527.381,62

9.52ż.3a4,62

Kapińł podstawawy Tiel I 9.275.357,33

Kapital dódatlawy Tier l 0,0a

0,oa

Łąśżna kwota ekrpozycii na ryzyko, W tyń! 52.175,156,a8

z aytulu ryzyka kredytoweqa 46.1o3.992,75

z tytu]u ryzyka wa]utówegó a,Oa

z tytu]u ryżyka ópeńćyjhe?o 6,a71,164,13

7a|26

2.

c) Współczynnik Wypłacalności Banku na dzień 31,12.2016 roku Wynosi 18,26010,

Bank nie dokonUle operacji W WaIUtach obcych,

3, Bank prowadzi dz|ałalność na telenie pow atu
,, 9nieźnieńskiego oraz na obszaźe mia§ta Poznania,

, ,/ P PP4YEkale s,odki oepozyrowe pochodżilyI,:,l-,:, 
:.

poznańskieqo, Wrzesiń5kieqo, średżkeqo,

f ,e



Inłorńa.jż dodatkowż śpĘwożdania linansowego Badku spóldzielcz.gó w K.stżyhi.
2a okr.ś od 7 śtY.żhia 2076 frku do 31 grudnia 2076 roku

łżedsęb or5tWa, spól! prlWatne spĆłdżle nle

20,10

3 łzed9 ęb]orcy ińdyW]d!a n 17,525,029|1a 2z75 22,62

,3.649 251,6a

n5tyt!cje niekomercyl.e działające na Eecz 2.303.a71,12 2,a5

ństytucJe sańoRądoWe

6a.ga2.s3106

31,7aa,515,02

2

NajWiększą 9rupę kredytobiorcóW Banku stanoWili rolnicy lndywldualni, Zaangażowanje Banku W tej

9rupie na 31,12,2016 roku Wynosilo 58,98olo ogólnej kwoty należnoŚci kredytowych,

struktura koncentracj zaan9ażowan]6 Banku W poszczególne jednostki (9rupy klientÓW) kształtowały

się W następujący sposób (W o/o):

struktura koncentracj zaangażowań Banku W §ektor gospoda.ki (branże) kształtowała się

następująco (W o/ó):

P rże d si ę b j a B twa, ś pólk i prywa tn e i ś półd 2 ie ]h ie 18,10

Pżedsi e b j o rcy i ńdYw i d ualn 1 7,71

58,98 60,09

15,a5 11,91

Ihsbłu1e hiekóhelcyjhe działające ńa żecz
gaspódaBlw dóńa||ych o,40 a,55

Ihslytucje sańa2ądówe o,0o a,0o

58,98 6a,09

Pżet||Ó6!wó pEenysławe 1,88 2,66

4,ao 3,a3

4,29 5,91

15,64 12,81



Ihrórńa.ia dóda?kowa sprawozdania linanŃwego Banku spÓldziel.ż.gó w Kóstżynie
4 okre' od 7 styczńla 2076 róku do 37 gfudnia 2016 roku

Dżi ała l n o ść prale sj o n a 1 ha 1,53 a,62

a,a0 D,a3

Dzrałalność związaĄa z absługą rynku hleruchóńośc! 1a,52 11,88

DżlalalĄaia ą ża\reśie uślug adńinisLrc^anE a,aa a,a0
Póz aśtała dzi ala ] naŚ Ć u śłu 9 awa 1,2a 1,54
Dziala ] n aść zw iąza na z za kw ate rcwan le ń l,a1

a,a7 a,i2
Dzlala 1 n aść fina n sawa i u be żpj. cze nia\|a a,69 a,a0

slruktllra koncentracji zaan9ażowań Banku W segmenty 9eograficzneI Bank rna określony W Statuc €

teren dżiałania, zatwjerdzony przez Kornisję Nadżolu Finansowego, poza którym nie może

funkcjonować, Wszystkie zaan9ażowania Banku są Wobec oodm otóW. które pochodzą z okreś one9o

statutem terenu, którego specyfika jest bardzo zbliżona We Wszystk ch jednostkach ieryiorja nych

(gm ny ioowiaty),

Lirn ty ograniczające ryzyko koncentracji żarÓWno WeWnętrzne jak i ustalone przez nadżorcę nie

zostały przekroczone. Najwyższa koncentracja żaangażowań W grupy kientÓW ibranże dctyczy

rolnictwa, cc WYnlka ze specyf ki terenu na kiórym działa Bank, JakoŚĆ kredytÓW należących do tegc

segmentu jest dobra ] dlatego bank chętnie Współpracuje z Dodmiotami rolniczymi a ryzyko okreŚla

jako umiarkowane,

Informacje o na eżnośc ach, kredytacn i pożyczkach, aktywach finansowych i zobow ązaniach.

1) slr!kt!ra należnoŚci Banku,

NALEŻNoŚCI oD S,EKT0RA FINANsoWEGo (bez odśetek)

ł,
u 

'1nvi 

^

Należńości od sektora fidan$wago brulta

N a ] eżnaścj pad o b9e fu acj ą

lla ] eżnaścj pó n lżej sta n d a rdu

Rezeruy śelowe ha należności

w syrracjj pad absefuacją

e syruacjj paniżej standardu

Nateżaości o;cl sekaora tińansowagó ńóialo
(bez o.r*t*) 22.9a7.77ż,5l

i;|/fl.l,^;,|l, "



Informa.ja .lodatkowa śprawóżdania finańfurego aahku spóldzleleego w Xoitrżynie
ż oklżsod 1stv.zaiż 2076 rok! do 37 g|lddia 2016 |oku

NALEŻNŻŚCI oD sEKToRA FINANsoWEGo według terminów zapadatności (z odśetkańi)

19,22 23,0a

pawvżejlda3njesięćy

- pó||yŻej 3 ńiesięcy da 1 rcku

p.wyżej 1 rcku dó 5 lat

- pawyżej 1a dó 2a ]at

- ara ltÓĄ.h temn 2apadalnói.l uPlynął

Reżerwy .elowe na należnóśći

NALEżNjśCI oD SEKToRA NIEFINAN9aWEG' (bez odsetek)

lGtdgórla a.hżnokl i

Należhoś<i od 
'ektola 

niefinansowegó bruttó 5a,725,133,06

N a l eżnó ści pód ó bśefu a c)ą

N a Leż naŚCi po n j żej sta hd a rdu a,22

21a.a49,12 a,36

RezeMy celowe na należnoś<i 55.323,a2

25.9a1|39

w śytuac pód óbseyacją

|| śyluacjj pahiżej slandaldu 22,03a,13 39,a2

13,22

NateżDoś.i o.1 iek oĘ niónnahśówegó hcńo
(bez..r*ićk)



Idfołma.ia do.ra&owa śprawóż.lanla llnansowegó Banku spóMzialęegó w Kóśtrzynie
ź okr* od 7 styęnia 2075 loku do 31qru.lnla 2076 roku

NALEŻNoŚCI oD SEKToRA NIEFINANsowEGo według terminów żapadatności
(z odsetkami) - li|,li,"r"-,,

].j, ł: ,;]:.:1l'l

Należdóś.i ód ś6ktod dielińanśoweqo bfutto

5,322,45a,10

90,92

2,32

- pówyżej l da 3 miesjęcy 1.232.3aa,11 2,1a

- pa|9yżel 3 ńleslęcy do 1 róku

- pawyżej 1 rcku da 5lat 23,43

5a,53 201-5 253 32

- dla któryćh terńiń zapada]hóśćj upĘńął

Rez.rw .elow. na należdoś.i 55.323,a2

,rciiła,Yi EsP i ,,

]jił;,"M|,ll"J

NALEżNŻŚCI oD SEKToRA BUDżETOWEGo (beż odśetek)

ion'o"'un'*n 
",,

Należności od sektoE budżetowego brutto

N a 1 eżnaści pad abse N acją a,00

N a ] eżnaści po n j żej stańda rd u

Rezeryy .elowe nż Dźl.żhóś.i

w sytuacji pad obseMacją

|9 śytuaćji pońiżej śtahdafuu

Nateżdoki o.' sektori itbżetowagą l|ę4ó
lbażó.l*lek)

|,,
I

]

g rcłrlił:r, nrlr
N, F,f],] r ",f si



Ir|orńa.ia dodaIkowa sprawożdania linansoweqo Banku spółdżielęego w kóśtżyhie
2a okresod 1stv.znia 2676 rok! dd 37 grudniź 2016 róku

NALEŻN1ŚCI oD SEKToRA BUDŻEToWEGo według terminów zapadalności (z odsetkami)

, w|*.BgóI , ,l l l : ni ,,

- Dówvżei 1 do 3 mi*jećy

- pó||yżel 3 ńiesię.y da 1 rcku

- pawyżej l rcku da 5 lat

- .!a któĄlch terńiń zapadalńóŚcluplynął

ąezerwy celawe na dzleźności

.j
12.764,43

nłrrztloścl
NALEZNOŚCI

występują,

2) Kredyty

Z oDRoCZoNYlv TER|4INElvl ZAPŁATY- nie Występują,

oRltlEeYlNoWAt\E I SPoR\F, NA rToPt t\tE UTWoRZoNo REZERWY - ne

i pożyczki, od których

3) Altywa finansowe (W zł),

N!:.:::'|,\1

Bank nie naljcza odsetek - nie Występują,

B\EGLJ

e w wan.ś.i godżiw.i pl2.2 w

'IL 
Rrcdyry i FoŻy.zkj udziebn. pn.ż hank i wi.lz|t.ln.Ś.l wlasrź,
. pźeżnacanedó óblofu ( E-F)

58.725.13a,06

1. o]a sekraft finanśaweqo ( kapitał )

2. Dla sektaĘ nietjnańśówe?o ( kapitał ) 5a,725,1j8,a6

3. D]a sekL'óra budżetawega ( kapjtał )

55.323,02

Reze a ha kredfty sektara fihahsówego

Rezefua na krcdyty sektóra ńiefinansaweqó 55 323,a2

ReżeNa na kleayty sektola budżetóweqo



Idforma.la do.latkowa śpĘwoz.lania linaD,owego Banku spółdnebzego w KostżYnia
zź okĘs od 7 sty.znia 2076 rcku do 37 grudnia 2076 rcku

c,Kredyty l pożyczkinetta tA - B] 5a.460,121,36

55.12ż,9a

a, od sektara linansoweąo

b, ód sekŁoń nleńnansawega

c, od sektara budżetawega 12.360,a6

E. KredyĘ j póżycżkl hettó (c+D) 53,515,249,26 51.103,951,93

F, Prowlzle lozll.zane w czasje 6al.J09,53

Iv. Aktywa fidżDfiwa utżyńywżd. dó terńinu ńpadalnoś.i

1. dłużhe papiery wartoścjawe

2 a. adph akfualjżujący wanóść

2a,210-50a,20

v, Aktywa linansowe dostęPĄe .ro sp@.la:ł

4) Aktywa finansowe dostępne da sTzedaży, aktywa i zobowiążan]a finansowe Wyceniane przeż

Bank W WańoŚci godziwej przez Wynik finansowy, dla których nie było możliwe ustalenie

W sposób Wiarygodny WańoŚci godżiWej przez Wynik finansowy- nie dotvczv.

6. Kredyty i pożyczki, inne należnoŚci Banku oraz instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem

kredytowym Wyceniane W WartoŚci godziwej przez Wynik finansowy

a) Wańość kredytÓW i pożYczek oraz innych naleźności BankLr zakwalifikowanych przy

pocżątkowym ujęciu jako Wyceniane W WartoŚci godżiwej przez Wynik finansowy - nie dotvczv.

b) WańoŚĆ ekspozycji na ryzyko kredytowe na dzień 31,12.2016 roku, bez uwzględnienia WaftoŚci

instrumentóW zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym - de_,]:|9!y!ZY.

c) Wańość, o którą jnstrumenty żabezpiecżające prżed ryzykiem kredytowym umnjejsżają WartoŚĆ

ekspożycji na ryzyko kredytowe - nie dotvczv.

d) Wartość zmiany wańości godziwej kredytóW i poźyczek oraz innych naleźności Banku (W okresie

sprawozdawczym i narastająco) - dejltylzy,

e) Wańość zmiany WartoŚci godziwej instrumentóW zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym

żakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako Wyceniane W WartoŚci godziwej przeż Wynik

finansowy (W okresie 5prawozdawczym i narastająco) - nie dotvczv,

7, Zobowjązan]a finansowe Wyceniane W WartoŚci godziwej pżez Wynik finansowy

l a) WartoŚĆ zobowiązań finansowych zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako Wyceniane

B rcułlłot,\u ą ,* 
*"ńości godziwej pżeż Wynik finansowv - nle dolvczv. h

Nl r"/! ,B 
-,, l0 ]

, d., ",-.t, l 
^



IDforńacja .loda*owa sPawozdania frnanŃwego Bańku spóldzial.zego w Kośtrżynle
za okres od 7 śtyenla 2016 rók! do 3l gfudnia 2076 rcku

b)

c)

WartoŚĆ zobowiązań finansowych zakwalifikowanych jako prżeznaczone do obrotu - nie dotvczv,

RÓźnica pomiędzy WańoŚcią bilansową zobowiązań finansowych a Wańością którą bank mÓgłby

zapłaciĆ W terminie Wyma9alnoŚci - nie dotvcżv,

8, Posiadane pap]ery WańoŚciowe (W zł) - Bank nie posiada papieróW WańoŚciowych.

9, Bank nie żaWarł LlmÓW, których skutkiem będzie powstanie instrumentu finansowego,

10, Posiadane udziały iakcjeI
INFoRMACJA o PoSIADANYCH uDzIAŁAcH I AKCJACH (w zl)

11.

12.

13,

14.

16.

15.

Udziały i akcje W jednostkach podporżądkowanych pżeznacżone do sprzedaży - nie dotvczv,

Bank nie przekwaIif]kował źadnego składnika aktywÓW finansowych,

Bank nie prżekwalifikował składnikóW aktywóW finansowych z kategorii aktywÓW i zobowiążań

finansowych Wycenianych W WartoŚcj godźiwej przez Wynik flnansowy, aktywÓW dostępnych do

spr2edaży oraz aktywÓW utrzymywanych do terminu zapadalnoŚci.

Prżeniesione prawa majątkowe zakwalifikowane do aktywÓW finansowych, które nie są Wyłączone

z bi|ansu - nje Wvstaoiłv.

Ustanowione na mieniu Banku zastawy,

Na mieniu Banku nie ustanowiono żastawów,

instrumenty finansowe z Wbudowanymj instrumentami pochodnymi.

Bank nle posiada instrumentÓW finansowych z WbUdowanymi instrumentami pochodnymi,

17, Wydzielone organizacyjnie biUro maklerck!e Banku.

W strukturze organizacyjnej Banku nie funkcjonuje

18, NależnoŚci od bankÓW prowadzących działalność
. doTóW makle.skich -.rle do!Yc7y.l-

".J)i REW\DE!_
'*',''}ffit, ,,B,p, au,l,

1fr-,l, łir,,:łli,

!1

or9anizacyjnie Wydzielone biuro maklerskie.

maklerską domóW maklerskich i towarowych

]]



Informaąz dodalkowa sPhwozdaaia linanśowego Banku spół.lziel.zego w Xostrżvnie
za okresod 7 śty.żnia 2076 róku do 37 grudhia 2o16 roku

19, Na]eżnoŚci Wydzie]onego organizacyjnie biUra maklerskie9o Banku od Krajowego Depozytu

giełdowych iżb rozrachunkowych - nie dotvczv,

20. Zobowiążania Wydzielonego organizacyjnie b]Ura mak|erskieqo Banku Wobec Krajowego Depozytu

l gie]do^ycL izb -czrachulLoWych, . e dott!ą/,

21, NależnoŚci Wydżielonego o19aniżacyjn e biura ńaklersk]e9o BankU od podmotÓW prowadżących

regUlowane rynki papierÓW WartoŚciowych i giełoy towarowe - nie dotvczv,

22. Zabawiązania Wydżielone9o olganizacyjnie biura mak er5kiego Banku Wobec podm]otÓW

prowadzących legulowane rynki papierÓW WartoŚc]owych ] 9iełdy towarowe nie dolvczv.

23- Zobow ązan a Wobec bankóW prowadzących działaLność mak erską domóW maklersk ch i towarowych

domór,ł maklersk]ch,

Bank nie posiada zobowiązań Wobec bankóW prowadzących działa ność maklerską domóW

rnaklerskich i towarowych domów mak er5kich,

24. Zmlany Wartości funduszy Wydzlelonych dla oddziałóW za9ranicznych,

Bank nie pos ada oddziałóW zagranicżnych,

2ż. z\.iany sta.J wańości nieTatelia ryc1 i prawryc- (W zll,

l2l

]

fl

wartość brutlo wańóś.i ńleńatenaldy.h l Prawny.h

1. Kaszty zakańczonych pac razwajowych

a) aurarskie j pakrewne prawa maiatkawe

Jńożenie wartoś.i DieńaterialnyEh i pEwnyćh

Kósżtv .akóńczonych prac róż||aja||ych

a) autarskie i pókrewne prawa majątkawe

waftoą netto wartoŚci nieńzt.rialnych i prawny.h

1, kaszty zakańcżonych pEć rófuójówych



Idforńacja dó.latkowa śprawożdźhia llóahśówego Banku śpóMżiel.zego w Kostr4hió
za okreż ód 7 ,aycznia 2076loku do 37 grudkla 2076 róku

a) autórśkie i pókrewńe pra||a ńajątkowe

ZW]ększenia WartoŚci niematelialnych praWnych W 2016 roku n]e Wystąpiły,

Bank n e posiadał Wartości niemateria nych i prawnych uźywanych na podstawie umowy, o Którel

rowa w arl, ] Us|. a -sldwy o rjc.lu lkowośc.

Zmiany rzeczowych aktywóW trwałych (W zł)ż6.

§E
ó

i§
*§

l^
Ę§
.b§

§

ł

Środkj trwale W budoW eI Bo o,oo zwiększen e 3,640,80 żmniejszenie 3,640,80 BZ o,oo

Bank ne posiadał środkóW trwałych używanych na podstawie umowy, o której mowa W ań, 3 tlst, 4

ustawy o rachL]nkowoŚci,

27. Aktywa prżejęte za dług] ( W zł) - nie WVsteDUia,

28, Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia ( W zł) - n]e WvsteDuja,
l
|i 29 wy|az czynnych l bjernych roz|czeń międzyokresowych kosztóW oraż przychodóW przysżłych

.A, _ _o*łsow p.7ychodów las1-1eżonyc,I
Nr|łl l r ,l ]l

,l. ,, l,,,,,lłl ll :ll i,"},



Idfórńaia.lo.ratkowa sprawoz.lania linansoweqó Baiku sPółdziel.zega w Kostrżyaie
ża.kreśód 7 srEzdia 2076 roku do 37 grudhia 2016 róku

1) sian rozlicżeń międzyokresowych czynnych (W zł) przedstawiono W pon żsżej tabeli,

:l l. stal iJ
31,7z2016lok'

Aktywa z ćrułu adraczańego padatku dochódówegó 225,2ó9,0a

Kaszay zaplacone z 9ór| ,!,837,3a

Plzychódy da ótżymanja (bez odśetek)

Rażeń międ4okreśowe rczliąenla.żyón. 202.aa4,o3

Na pożycję "Kosżty żapłacone z góry' W WysokoŚci 11,337/30 zł składają s ę|

Ubezpieczenie majątku - 5,514,00 zł

Prenumeraty - 63a,20 zł
, cer§/fikatY - 7.354,,]0 zl

servr'is, abonament, licencja pro9ramÓW - 3.875J30 zł

Domena internetowa - 4s9,to zł

2) stan roz|iczeń międzyokresowych biernych (W żł) prżedstaWiono W poniższej tabeli,

wys..ż69ólnbn1.

Inne, A ie.zr ste użyLAor anie

Razem rozli.zźnia międzYokrasowe bierne

3) slan przychodÓW przyszłych okresÓW izastrzeżonych (W zł) przedstawiono W pon]ższej tabe i,

Na 31,12,2016 .oku na przychody przYszłych okresÓW W kwocie 96.597,22 zł składają s ę |

Prowizje od kredytóW W rachunku bieżącym - 92,360,21zł,

- odsetki zastrzeżone od kredytóW

30, F!ndL]sz Lrdzia|owy (W zł).

l
B FGl /R:!/ l l -
Nr +l/l. ,Li . -

ł,

dy]

PEychódy pabjeruhe ż góry 92.360,21

a) z tylułu póbąńej prówlżlj 92l6a,21

b) razliczenie słaty z ]atubleqłych

zastżeż o ne ódśetkl ka pita ] i żów a n e

I n n e p rzy ch a dy zastrżeża ne

Razeń pĘy.hody pźyszły.h okreśów l zastżeżony.h

- 4.ż37lor .

1.1



Ihfolma.ja dódatkówa spr.wozdania finansoweqo
żż ókreś ód 7 śty.znia 2076 róku do

Banku śpółdziel.żego w Kóśtżydie
37 grldnia 2076 róku

W y śa kósć fu ń d u s zu u d zj ałoq eg o

Ilaść Ddzialów twoząćych fuńduśż 1.613

W a nóść n ófr i n a 1 h a udzi alu

W Banku n e Wysiąp]li udziałowcy posiadający ponad 5olo głosóW na Zebran]u Przedstawicie]

31, tJprzyw lejowanie ]ograniczenie praw zwiążanych z daną grupą akcji/ W tym dotyczących podziału
dyw]dend i zwrotu kap tału , nie Dosiada,

32. Akcle Własne będące W posiadan]u banku lub W posiadanlu jednostek zależnych, Współżależnycn
stowarzyszonych - nje dotvczv,

]3, ZoboW]ązan]a z rytułu zalWierdzonej do Wypłaty dywidendy - n e WvstaoiłY.

34. ZoboWiązania podporżądkowane - neWvstaoiłV.

l

! EGd\ lEx],tli
N.17 / 9i " ;

15
i

lll,,

35 stan izm any rezerw celowych (W zł).

Należhoś.I normalne

N a ! e ż no ś. i pod o b serw a.i ą

N a leżhóŚśi po n i żej śta h.!a rd o

Rezeryf .elowó óaółeń

N, 17," t ",
,ilr ,



Idfómżcja.!ó.latkowa sprawoż.lania finanśowego Balku spóldzieJczego w Każtrżfnie
ża ókreś ód 1 styźaiż 2076 rcku do 31 grudnia 2076 rok!

36. ReZerwy nts przyszłe zobowiązania WedłU9 rodzaju zobow ążań (W zł).

37. op]sy aktua izujące Wańość aktywóW (z Wyłączeniem reze.W ce|owych) WedłUg rodzajóW aktVWóW

(w zł).

38, Zooowiązania pozabiIansowe, W tym zobow ązania Warunkowe z tytułu udzielonych zabezp]eczeń,

a) Udzielone gWarancje i poręczen]a/ W tym Wekslowe oraz inne udz]elone ZoboWiąZania

o aharakterze gwarancyjnym,

wyg..qótni.nI.

Gwaran.je i PoręczeĘid w tym j

- z tytuju lndós! ||ekśll

Idne zobowlązania o .harakterze gwarah.|Jńym

B EGŁY

b) ZestaWienie gwarancji iporęczeń emisj] udz]elonych emitentom,

Bank n]e uozi€ll em tentom gwarancji poręczeń em]sji papierów wartościowych.

c) Zawańe kontrakty opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych bankU - nie dotYeZY,

d) Zaproponowana Wypłata dywidendy, jeŚli nie została ona formalnie żatwierdzona, a

__, ]akieloLWiek ne !jęle sk!mUloWane dywidendy z akcji uprzyw]lejowanych - nie dotvczv,

takze ]..
l

lh I

Rezefu y ńa zó b óŃ i ą za n ja pa ża b j ]a nsawe

Reż.fua na ryzyko ogólne

Reżefuy na preńie (kańtó 532)

Reżefuy ńó koszty adpraw enerytalhych (kaĄte
532) 3.627,86

Rezefuy ha kósżty nagńd jubileuszówy.h

Rezefua ż tytułu ódracżanega pad.

Pózostale rezefuy - badahle sprawożdańia
flnanśaweaa, badanie aktywów dachadoqvch

926.29Ę2

Prówiżje wedlug EsP korygują.. wańość

1. prówjżje kórygujące wartość ad
śe któ ra n jefi ha h śó|| eó ó

2. Pra,łjzje karygujące należnaścl ad
sektarż budżetówe9a



Y PEWDENZYSKi
h ,B,P, 809/fiF,łt

,dł.

Idforńa.jź <loda?kowa sprawoż.lanla |iDan&wegro Banku sŃł.lziel.zego w Kośtr4ńie
za okĘs od 7 styąiż 2016 róku .ló 37 grudniż 2016 fuku

e) Aktywa banku. które stanowlą zabezpieczenie Zobowiązań własnych llb / i zobowiązań strony

trżeciej - nie Występują,

f) Nieujęte W bilansie transakcje z przyrzeczeniem odkupu - nie dotvczv,

g) Udzielone zobowiązania finansowe, W tym udzielone zobowiązania nieodWołalne:

Bank udzielił zobowiązania finansowego podmiotom sektora niefinansowego W kwocie

3,886,969.90 zł.

h) Nie Wystąpiły kontrakty na instrumenty pochodne,

39. stosowane przez Bank zasady rachunkowoŚci zabezpieczeń z uwzględnieniem podziału na

zabeżp]eczenie Wańości qodziwej. zabezpieczenie przepływÓW ŚrodkÓW pieniężnych oraz

żabezpieczenie inwestycji w podmiocie zagranicznym - Bank nie stosuie rachunkowości

zabezDieczeń.

40, Znaczące Wa.Unki UmÓW dotyczących instrumentÓW finansowych, które mogą Wpływać na WańoŚĆ,

termin istopień pewności przyszłych przepłyWÓW ŚrodkÓW pieniężnych|- !ielb!y!zy.

41. lnformacj€ z rachunku zyskóW istrat:

a) Przychody j koszty prowadżenia przez Bank działalności maklerskiej - Bank nie prowadził

działalności maklerskiej.

b) odpisy amońyżacyjne (umorzeniowe) Ś.odkÓW trwałych i WańoŚci niematerialnych i prawnych

oraz odpisy z tytułU aktualizacji Wartości majątku trwałego rzeczowego. z uwzględnieniem

podziału na grupy rodzajowe ŚrodkÓW trwałych przedstawiono W pkt.25 i pkt.26 niniejszej

informacji dodatkoWej,

odpisy ż tytułu aktualizacji WartoŚci aktywÓW finansowych z uwzg|ędnieniem podziału na

rodzaje aktywóW finansowych:

o aktywa finansowe prżeznaczone do obrotu - odpis nie Występuje.

o udzielone kredyty i pożyczki olaz inne należności Własne Banku - odpis n;e Występuje,

o aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności - odpis nie Występuje,

' o aktywa finansowe dostępne do spźedaźy - odpis nie Występuje,

c) skutki Wyceny aktywóW finansowych dostępnych do sprzedaźy do poziomu Wartości godziwej

odniesiony na fundusz z aktualizacji Wyceny - Wvcena nie WvstaDiła.

d) Przychody i koszty zrea|izowane na aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, które

zostały Usunięte z bilansu (sprzedane, zlikwidowane)- Diq]ĄygĘpiŁ

e) Przychody i koszty z tytułu sprzedanych aktywÓW finansowych, których WańoŚĆ godziwa nje

mogła byĆ WczeŚniej Wiarygodnie Wyceniona, że Wskazaniem WaftoŚci bilansowej aktywÓW

Ustalonej na dżień sprzedaży, nie WvsteoUia,

1,7

i -1, l

istraty nadzwyczajne ża 2016 rok, nie WvsteDuja,



'hforńa.ja 
do.latkowa spĘwoz.lanla flnanśowego Banku spółdnelczego w Kożtżynie

a okr6 od 7 styśżnia 2016 rcku do 37 grudnia 2016 rcku

q) odp|sy W kosżty na]eżności nieściągalnych:

W 2016 roku dokonano odpisu należności nieściągalnych W ciężar pozostałych kosztóW

operacyjnych (W żWiążkU z niską WańoŚcią ] brakiem moż|iwoŚci ich Wyegzekwowania) na kwoię

5,031,68 zł

h) Przychody z tytułu dywidend,

sGB-Bank s,A, Póżhań

) Nakłady poniesione W związku

i Wariości niematerialnych i

12 mieslęcy (W żł).

z nabyciem lUb

prawnych oraz

Wytworzeniem ŚrodkÓW

nakłady planowane W

trwałych W budowie

okre5ie najbl ższych

wartości njemateńalne i pĘwne

Śródki tMalew budówje, w tyn:

ódśetkj iskapiźlizódahe różhje kuEowe ad zobawiążń

j) Propożycja podżjału Zysku LUb pokrycia straty za rok obrotowy - zarząd Bank! zaproponuje

Zebraniu Przedstawi':ieli Przeznaczenie zysku netto za 2016 rok W Wysokości 981.335,20 żł na:

- odp s na fUndusz zasobowy - 940.000,00 zł,

- odpis na fundusz społeczno,kulturalny - 25.205,20 zl,
, oprocentowanie udżiałÓW W łącznej kwoc]e - 16.130,00 zł,

tj. 10% na jednostke udziałową

, k) W 2016 roku nie zaniechano żadnej dz ałalności, n]e pEewiduje się też iego W następnym roku

obrotoWym.

42. WańoŚĆ aktywÓW iutworzonej lezerwy na odroczony podatek dochodowy, powstałych W zW ążku

z przejŚciowymi różnicami między Wykazywaną W księgach rachunkowych aktywÓW ] pasywÓW a ich

WańoŚcią podatkową oraz stratą podatkową moż|]Wą do rozliczenia W przyszłoŚci.

1). PODATEK BIEŻĄCY (w zł)

Lp. wyszczególnienie

x Ko§ziy ogółem §uma kont z€spolu
7

3.168.087.83

II Ko§zty nie slanowiące kosztów uzyskania plzychodół,w tymI 790.316.17

"[, l,



Inf.rmacJa .lo.latkówa sprawoż.lania finangweg. Banku sŃh!żielego w Kostrzynie
za ókńś ód 7 śłaiż 2076 rók! do 37 gfudnia 2076 rcku

1 _ odsetkj najic7one nje zaDłacone
o^etki BZ" l34.629,43

2 - odpisy na rez€rwy celowe ań,16 usr.1 pkt,26b 760x 248 l04,6s

3 , odpisy na PFRON ,7521-31 0,00

4
- straty Z§4, umorzenia środków trwĄch art,16
u§t,l Dkt, ó

7,7oI-1 0,00

5
- rezerwa na świadczenia dla praco\łników i

saldo konta 582x BZ 341 226,9q

ó
- wynagrodzenia członków organów nie stanowiące
k.u,p (Komitet Kred}aow}) art,16,1,pl(t. 38 a

,7503-/2
0,00

,7 - koszty podróży służbowych członkóW organóW
1510-/33 0,00

8 - zapłacone kaly 17400-1l 0,00

9 - koszty reprezenta€i i 75,70-111 0,00

]0 - darowizny art,16 ust,1 pk. 14
,7750

0,00

]l - odsetki od zaległości podatko\łych ań,ló uŃ.l
Dkt.2]

,7140- 0,00

12 - ko§zty repreżentacji Rady Nadzorcz€j ,75,70-/15 0,00

]3 koszty dotyczące ubi€glego roku ,77,7oo-21 2.632,56

1Ą - pozostałe kosżly nie stanowiące k.u,p.
?5I00_114, ?7300,

111a0-1,53ż 23.4).6,54

15 - szkol€nie członków organów samożądowych ,75700-13 0,00

]ó _.e7erwa na badanie bilansu 532 0,00

1,7 - opłau ostrożnościowa ,7 
5319-112 40.296,a0

III
Koszty żwiększające kosży uzyskania przy€hodu w

tvm:
431.196,97

- koszty naliczon€ w 20l5r, a poniesione w roku
20]6r ollsetki Bo" 121.s26,36

?
_ utworzeni€ rezerw na ked}4y wąĘliwe i §tracone

0,00

3 - rezerwa na ś,\łiadczenia dla pracowników saldo kóńta 582x Bo 3Is.942,32

4 _ pozosrrle rezer§f z 5]200 i 5]20l 28,29

|_ lI + IIl Razem kosay użyskania przychodów 2.8l5.2ó8.63

,lv Plzychody ogolem 4.142.590,03

Przychody nie zaliczane do podsta§y opodatkowaniaw tym: ó86.187.51

- odsetki naliczone nie otrz)nane
o^etki BZ" 64.641,47

2 - dociody pTzysĄch ok€sów B,o. Bo konta 531x 565,990,52

- rozwiąZanie rezerw na należności 86x 35,770,q7

4
- prorvizje z lai ubiegłych zaliczone do przychodów
oDodatkowane rv latach ubiesłych

a1o-2 i,a20-2 0,00

5 - otrzymana dywidenda od osób prawnych 83,| l9,i84,55

VT Przychody zwiększające podstawę opodatkowania w tymi 754.061,16

- prowizje pobrane z góryB,Z. BZ konta 53lx 699.559"79

flki§:ł1:,!I ]9I
^.i, 

r



Inlorńa.ja .lodatkowa spfawoz.ladia lidangw.gó Bżnku spóldziel.zego w Kośł4nie
a okreśód 7 śtYczńia 2016 rcku.lo 37 gr!.lńla 2016 roku

z
_ przychody otrzymane w 2016 roku nie zaliczone do
)odstawv oDodatkowania w 20]5r odselki Bo" 54,501,97

3
- lozwiązanie rezenv na k€d}ty wąipliwe i stracone
Q5%\

0,00

Razem przychody do opodatkolvania 4.510.46,t.28

Dochód (zysk +, strata _ )
1,695.195,65

B od]iczenia od dochodu, \ł tymi 0,00

- slTaty z lat ubiegłach 0,00

_ d"roqi7ny l.n. l8usl, l pk, 7 lilerd a do I0"") 0,00

_ darowizny (ań, L8 rrst, l pkt, l do l0 0o,) n,00

c Dochód podlegający opodatkowaniu l.ó95.195.ó5

0,00

D Podstawa do opodatkowania po odliczenjach 1.695.195,65

Dl Podstawa do opodatkowania po odliczeniach i
korekcie do Dełnvch zł 1.ó95.19ó,00

E Podalek 19 % 3ż2.087.24

El Podalel $}liczon} r po korekcie do peln)ch ZI) 322.087.00

F odliczenia od podatku 0,00

G Podatek dochodo§y za 201 5 rok 322.087,00

2) AKTYWA Z TWUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO I WYSOKOŚĆ REZERWY NA
PODATEK ODROCZONY (W ZŁ)

I Wyszczególni€ni€

Aktywa na podatek odroczony różnica _3,1.ó06

I Aktywa na podatek odroczony na dzień 31.12.20ló rok 225.269

i - odseki naliczone niezapadle óędą kosZem podalkow}łn) "salda - tabela odsetek
BZ, ]34.629,43

2
- odpisy na nagrodyjubileuszowe pracowników, odprawy
emer],talne, aud),t w€\łnętrzny (będąkosztem podatkowym) sa]do konta 582x BZ 341.226.99

3
- prżychody pobrane z góry -prowizje i odsetki (nie będą
Drzvchodem Dodatkow\łn)

saldo konia 531 BZ 699.559,79

4 - pozosta}e kosay do zapłacenia 5]200-15Jż0l-]nklp l0.209,00

Razen podstawa do obliczenia aktywa na podatek
1.185.625,21

TT Aktywa na podatek odroczony 2015rok l90-6ó3

1
- odsetki naliczone w2015r. aponiesione w roku 2016r, (nie "salda - tabela o&elki

Bo" I2L526,36

2
- odpisy na nagodyjubileuszowe, odpńwy emer]talne,
aud},t, premie, badanie bilansu (nie były k.u,p,)

saldo konta 582x Bo 315,942,32

3 _pozostałe koszty do żapłacenia
saldo konta 53200_1 i

5320l,] -Bo 28,29

,^l,,-" h,i.,/
I
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Inforńa.ja do.latkowa śplawozddnia linaasowego Bank! śpóldzielćż.go w Kostftynie
zź okreś ód 7 ślY.żhla 2076 roku do 31 grudnla 2076 roku

- przychod_v pobran€ z góry - pro,vizje i odsetki(zostały
opodatkowane w latach ubiegłych)

saldo konla 53] - Bo

Razem podsta}va do obliczenia aktywa na podatck
1,003..l87,.l9

B Rcz€rWy na podatek odroczony 1.921

I RczeriYy na podatek odroczony na dzień 31.12.20l6rok 12,182

1
- odsctki na]iczonenjezapadle (będąprzychoden "sdlda tabela adselek

BZ" 64-641.11

TT Reżenvy na podatek odroczony 2015 l0.355

l
- przychody otrz)mane !v 201,t roku na zaLiczone do
nodstaM.v oi]odatkowania w 2013r,

"sdlda - labeld ol1setek
Bo, 54-501,97

pódatek odrocżoDv i, rachunku żvsków i strat - 32-619

Rozll.Ąl.żkapltaleń
ż aktualbcJl \ły@Y

Aktt||a z ą!ul! adrocÓne?ó

43. Zagregowane dane/ obejmują|

a] (redYty, pożyczk, gwarancje

iorganóW nadzorczych,

polęczenia !dzjelone pracownikom, członkom zarządL

b) Wynagrodzenia, łącznje z Wynaglodzeniem z zysku, Wypłacone lub należne członkorn żarządu

i or9anom nadzorcżym banku

21 h:

czlónl awie Rady ikań śJi

.óżó n kó|| i e R ad y N a d za rcze]

#r 
,:,,,E

:[, ,, ,.,,.,,,,



Idforma.ia .lodatkowa ,pfawozdadia fidanfrw.go Banku spóldziel.żego w Kostrzyni.
ża okreś ód 7 ślYczńla 2076 roku .lo 31 qru.lnla 2076 rcku

c)

d)

P-zeciętne zat-udnienie W 2016 rokll WyrosiIo 22 etaty.

Koszty zwiążane z utworżeniem rezerw na przyszłe zobowiązania Wob€c pracownikÓW.

e) Koszty poniesione na finansowanie pracowniczych prograrnÓW emerytaInych,

W 2016 roku nie poniesiono kosztóW na finansowanie pracowniczych pro9ramÓW emerytaInych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi z Bćnkiem kap]tałowo lub organjzacyjnie, ż uwżg ędn en erń

zasad po ityki kredytowej BankU WżgLędem podmiotÓW pow ązanych - nie WvsleoUia,

Transakcje zawańe przez Bank na innych Warunkach niż rynkowe ze stronalni powiązanynr ,
nje WvsteDUia,

wvsz.zcgÓIhlenie Kwo6 w 2l

Rezefua na Śwjadczenia ernerytalne 3 62-,36

RezeNa na ś||ladczenja z tyrulu nagróo jubileuszo||ych

45

46. cele izasady zarządzania ryzykiem,

a) Ryzyko rynkovve, W tym: ryzyko Walutowe - n]e Występuje, ryżyko slopy procentowej, ryzyko

cenowe - nie Występuje,

ce|e zarządzania ryzykiem stopy procentowej zawane są W sirateg i zarządżania ryzykiem W

Banku spółdzielczym W Kostrzyn e (Uchwała Nr 253/2016 zalządu Banku oraz Uchwała 48/2016

RadY Nadzorczej z dnia 22.72,2016.^). ce]em strateglcznyrn jest rn nimaLizacja ryzyka

żWiązanego z możiiwoŚdą Wystąpienia niekorzystnych zmlan rynkowych stop procentowych i

negatywnym Wpływem tych zmian na sytuację finanso!,Ją bank!. Zasady zarządzan]a ryzykiem

stopy procentowej W Banku spółdzie czym W Kostrzynie, zawarte są W procedurze zatwierdżonej

pżez zaftą! Uchwałą Nl 2661201,3 z dnja 30,12.2013.. Podstawowym celem żarządzan a

ryzykiem stopy procentowej jest utrzymywanie relacl prżychodóW i kosztÓW odsetkowvch oraz

biansowej Wańości kapitału Wyn kającej ze zmiany stóp plocentowych, W 9rancach nie

zagraŻających bezp eczeństwu Banku akceptowanych prżez Radę Nadzorczą, Bank skupia s ę

9łÓWnie na anal]z e dwÓch kategorii ryzyka tj, niedopasowaniu terminóW przeszacowan a oraz na

ryzyku bazowym, co przynosj Wymjerne efekty W rachunku zyskÓW istrat - W Wyniku

odseikoWym,

b) Ryzyko kredytowe.

cele zarządzanja ryzYkiem kredytowym i ryzyk em koncentracji zawate są W strateqii

zarządżania ryzykiem W Bank! spółdzielczym W Kostrzynie (Uchwała N]- 253/2a76 Zalządu

Banku oraz Uchwala 48/2016 Rady Nadzorczej z d|ia 22.12.2a1&.), celem strateg cznym j€st

/ zmnimalzowanie zagrożeń Występujących W działalnoŚci kredytowej poprżez stosowan e

/ standardów zawańych W reguLacjach kredytowych, W szczególnośc] dotycżących oceny żdolnoŚci
l'le'łi' _ ,



Iafoma.ia dodatkowa sprawożdżnia lidżnśowego Bank! spółdzielęego w Kóśtr4ńió
za okr$ o.! 7 saycżnia 2016 roku do 37 gru.lnla 2016roku

c)

d)

kredytowej i WiarygodnoŚci oraz prowadzenia monitorin9Lj pońfela kredytowego. a takźe

usta]anie i prżestrzeganje 1imitÓW zaangażowań Banku dla jednorodnych instrumentÓW

finansowych, branż i rodzaju zabezpieczeń ż uWzględnieniem uwarunkowań związanych z

terenem, na którym Bank działa,

Zasady zalząćzańia ryzykiem kredytowym i ryzykiem koncentracji W Banku Spółdzie]czym W

Kostrzynie, zawafte są W procedurze zatwierdzonej plzez zalząd Uchwałą Nr 258/2076 z dnia

22.12.20!6l, Bank zażądza ryżykiem kredytowym W dwóch aspektach: ryzyka pojedyncżej

transakcji (badanie WiarygodnoŚci i żdolnoŚci kredytowej, ogranicżanie WysokoŚci kredytu

poprzez limity, badanie terminowoŚci) iryżyka łącznego pońfela kredytowego (dywersyfikacja i

monitorin9),

Ryzyko płynnoŚci.

cele zarżądzania ryzykiem płynności zawańe są W strategii zarządzania ryzyk]em W B6nku

spółdzielczym W Kostżynie (Uchwała Nr 253/2016 Zarządu Banku oraz Uchwała 48/2016 Rady

Nadzorczej z dnia 22.t2.2al6r.). celem strategicznym jesti 1) terrninowe Wykonywanje

zobowiązań W toku normalnej działa]noŚci Banku lub W innych Warunkach, któle moźna

plze\^]idzieĆ, bez koniecznoŚci poniesienia straty; 2) minimaIjzacja ryzyka utraty płynnoŚci przez

bank W przyszłości; 3) utrzymanie aktywóW nieobciążonych na minimalnym poziorn e,

stanowiącyrn zabezpieczenie na Wypadek zrealizowania się scenariuszy WarunkÓW skrajnych

płynności. Wynoszącym 30 dni. Zasady zarządzania ryzykiem płynnoŚci W Banku Spółdzielczym

W Kostrzynie, żaWańe są W procedurze zatwierdzonej plzez za,ząd Uchwałą Nr 26912015 z dn]a

30.12,2015r. Bank reguluje §Woją płynnoŚĆ poprzez Wykorżystywanie szeregU instrumentÓW

flnansowych, zarządza^ie ryzykiem obywa się W sposób skonsolidowany i całoŚciowy. Bank

o9ranicza ryżyko płynnoŚci poprzez odpowiednie kształtowanie struktury posiadanych aktywÓW I

pasywów oraz stosowanie limitów,

Ryzyko operacyjne.

cele żarządzan|a ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem braku żgodnoŚci zawańe są W strategii

zalządzania ryzykiem W Banku Spółdzielczym W Kostrzynie (Uchwała Nr 253/2076 Zarządu

Banku oraz Uchwała 4812016 Rady Nadzorczej z dnia 22.12.2016l.). ceIem strategicznym jestI

1) zapewnienie śWiadomości Występowania ryzyka operacyjnego na Wszystkich szczeblach

zażądzania,,2) minima]izowanie strat z tyt, ryżyka operacyjnego; 3) zapobieganie powstawaniu

, zagrcżeń; 4) żapewnienie opłacalnoŚcl stosowania Wybranych metod o9raniczania ryzyka,

odpowiednio do skali działania Banku iWielkoŚci ryżyka,5) efektywne eliminowanie przypadkÓW

niepżest.zegania przepisÓW prawa, regulacji WeWnętę nych i przyjętych standardÓW

postępowania, zasady żalządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem blaku ż9odnoŚci W Banku

spóldzielczym W Kostrzynie, zawafte są W procedurach zatwierdzonych przez Zarżąd Uchwałą

Nl 227 /2016 z dńia 29.1t.2o16r. oraz L'chwałą Nr 4? /2016 z dnia 17,03.2016r. zasady

żalżądza|la ryzykiem okreŚlają działania, które mają zapeWniĆ bezpieczny przebjeg Wsżystkich

procesÓW biznesowych W Banku. a W szczegÓ]noŚc]i 1) identyfikację ryzyka; 2) ocenę

bezpieczeństwa dzia}a noŚci (lista potencjalnych zagrożeń); 3) Własna baza danych-informacja o

żdarżeniach i stratach w działalności Banku,

47, lnformacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem kredytowym.

,,rJ, or*orr.
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Infomacia do.Iatkowa śprawozdania finaasowego Banku spół.lziel.zegó w XośtĘyrie
za okr* od 1 sty.ziia 2016loku dó 37 grudnia 2016 roku

a) )B.IĄŻENIE RYZYKIE\,| sToPY PR).ENT)WEJ| Ryżyko stopy procentowej W Banku bylo

zdelerm]nowane ryżykiem n]edopEsowania telminóW przeszacowań aktYWóW i zobow ązań. ogó n €

luka niedopasowania rna charakter dodatni i Wynosi 6 021,00 tys. zł. co stanowi 6,81% sunry

bilansowej. Bank ma możliwoŚĆ sterowania poz]omem Wyniku odsetkowego, gdyż znakomita

WięksżoŚĆ depozytÓW uzależn ona jest od zmiennej stopy proceniowej Wg staWk Własnej Banku, Test

Warunków skrajnych, przy Występującym nedopasowaniu W pżedżiałach przeszacoWan a oraz

ryzyku bazowym wykazał, ż. nagły spadek stóp procentowych może obniżyć dochód odsetkowy

Banku. symulacja przeprowadżona d a aktywóW i pasyWóW oprocentowanych na dz]eń 31.12.2076l,
kształtuje się następująco: - W prżypadku spadku stóp procentowych o 200 punktóW bazowych,

istnieje moż]iwoŚĆ spadk! dochodÓW odsetkowych o 1,489,9 iys, zł, W skali 12 m]esęcy (pożycja

]mitowana - do 15% FW z tyt, ryzyka przeszacowania j bazowego łącznie), WpłyW rYzyka stooy
procentowej na sytuację ekonom czno-finansową Banku ocen ono jako podwyższony. Dokonano

równleż sym!lacji okreŚlenia dochodu odsetkowego an9ażując pozycje pożabiIansowe jako

ekspozycje kredytowe W bilansie. Dochód odsetkowy byłby ż tego tytułLl Wyższy o 337,0 tys. zł w

skal] roku, Bank nle iworzy kapitału Wewnętrzne9o na pokrycie ryzyka stopy plocentowej,

b) oBcIĄżENIE RYZYKIEM KREDW)WYMi
9T1UKlURA PoRl|LLA KREDfTawEGo w9 pRoaurlón g ł1
(w ||artaś.i bez adsetek, bez pańnjejszeń dótyczących rc.erw celó||ych i aktućljzacji wartośćj)

kft d|Ę ob raLo*e konerqjne

Kled| br' jrqestr'q }he kóńe|ąló e

kedvĘ prcfeęn.yjne ż dad- ARIMR

krtdyg || rachnku biekqm iRoR

portfeia kredytcwego, głóWnie W

gospodarcze chętniej korzystają Z

Komentarz: Analzowany okres cechuje slabilny Wzrost WartoŚci

.zęŚci dot, kredytÓW inwestycyjnych. ożnacza to, że podmioty

kredytu na finansowanie iawestycji W tym zakup gruntóW i maszyn,

sTR!śTURA P)RTFLLA KRLDYTowEGo wg PoD1,1IoToW (w zl)
(w wartaśd bez adsetek, bez panĄiejszeń doayaących rczeN celó||vch l aktua]iżaclj waftóścl)

łre,!śjębióńtwa i spólki prydalhe aftz

-'j.j



Inlorńacja dódatkowa
ża okreś

spfawo zd a n ia lin a n śowego
od 7 śtyczhia 2076 fuku do

Banku spółdżiel.żego w Kóstżydie
31grudnia 201,6 roku

ł?d,iębhryndy||idud

h9Ęucrź nlekomercyjne dzala]ące na

Komentarż: struktura podmiotowa jest adekwatna do struktury produktowej. odnotowano Wzrost

kredytÓW udzjelonych ro nikom indywiduaInym (kredyty obrotowe olaż kredyty inwestycyjne na żakUp

gruntÓW).

EKsPoZYC]E KREDYTjWE PozABILANsaWE (w zł)

b)

48,

WARTOŚĆ ZABEZPIECZEŃ PRAWNYCH ORAZ INNYCH POZYCJI WPŁYWHĄCYCH NA POIINIE.]SZENIE

WYMOGU KAPITAŁOWEGO z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGj - aie_yysĘplją,

Aktywa fn.nsowe przeterminowane na dzień 31,12,2016 roku.

R:l'iDaNT
.I l,gi!]i

łliiluśb l!ł\\x;,%

Dlłalżóne lezerqy cela||e 1 adisy
akfualżulae bez abezpieźeń prańfó
Ekś pozy.je k redyłowe będąee
akrywaipoabildasÓwyni
po .iejszoh. o utwolzon. rcż2.wy i

tkpa4cje kędyb||e błląG

aktualjżuń.e bez zabezbiećzeń Drawńvćj
Eks po4cje kredvbwe będąc.

pońĄi.jśzó". . ufuórón. .e2elwy l

AkĘĘ finansaft \|yćeniańć ||
Mfułi gadzjwej uź,wynjk 0,0o 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Kred|Ę j pożyaki udżelone
pżez bank i wieqte]nośti 25.29a,60 r1],ó51,33

0,00 0,00

Aktyra rióańówe dasĘpne dó 0,00

25



Inforńa.ja .rodatkowa splawozdania linanśów.go Banku spóldzietczego w kostrzyhie
a okreso.17 sty.zĄia 2016 roku dó 37 qrudńia 2016loku

AkĘ|]a finansowe Wy.ed4ne w
MdaŚ.j qódzj||ej łzez q\/hik 0,00

0,00
Kred|ty l po4.*i udżićlaae
pfz.z baąk l wjelżytelDaŚ.j

0,00 0,00 0,00

Akl:/łdlinBnsoweutŻnvwane
0,00 0,00

Akty||Bfińansawedasrępnćdo
000

o|0o o|0o 0,oo

RI:i,]J[ł-:,łl
l,:Lfi::ł,::"ł"

l

49. Bank nie zaWarł umóW, których nie uWż9lędnił W bilansie,

;0 Bank 1le proWaolilozia,allośc' oowlerr'cżej,

51, Bank nie sekurytyzował aktywÓW,

52, informacje z zakresu do rachunku przepływów środków pieniężnych,

a) określenie środkóW pien|ężnych przyjętych do rachUnku DrżepłyWóW środkóW pien ężnych

oklau sPr.wózddwę.go

kdśa l aperacje ż Bankjen cqtaląyn

NaleŻnDŚei a|wśta podńiótów'nansawrch

Ekq iwa !ćnL ŚradkÓ|| preńię żóy.h

b) WyjaŚnienie na ternat przyjętego podziału działalności nts operacyjną/ ]nWestycyjną ifinansową:
DziałalnoŚĆ operacyjna - jest to podstawowy.odzaj dżiałalności Banku oraz nne rodżaje
działalności nie za icżone do działalności nWestycyjnej lUb finansowej.
Działa ność lnwestycyjna - jest to działa ność, której przedmiotem jest nabywan]e ub zbywanje
rzeczowych aktywÓW trwałych, WartoŚci niemateria nych ] praWnych, długoterminowych
inwestycjil krótkoterminowych aktywÓW finansowych oraz Wszystkie żWiązane z tym koszty
i korżyśc, ż Wyjątkjem dotyczących podatku dochodowego,

DziałalnoŚĆ finansowa jest to działalnoŚĆ, której przedmiotem jest pożyskiwan e innych, niź

działalność operacyjna, źródeł finansowania, W tyrn także zwiększających kapitał Własny, lUb ich

spłata oraz żWiązane ż iym p]eniężne koszty,

26



Idfomaąa do.latkowa
za okres

śprawozdania linansowego Bank! spółdzi.leagó w kostrzynie
od 7 

'ty.zhia 
2076 fuku do 37 grudnia 2016 roku

c) Wykaz korekt olaż WpłyWóW i WydatkÓW do pozycji ,,Inne korekty", ,,]nne Wptywy", ,,Inne
Wydatki", których kwoty przekraczają 5olo o9Ólnej ich sumy z danej działalnoŚci - nie WvstaoiłV.

d) RÓżnice pomiędzy żmianami stanu pozycji W bilan§ie oraz zmianami tych samych pozycj

Wyka2anymi W rachunku przepłyWÓW pieniężnych - nle WvstaDiłV.

W okresie spraWozdaWczym nie nastąpiło połącżenie jednostek,

Informacje o Wspólnych przedsięWzięciach, które nie podlegają konsojidacji - dq!gĘrz!.

Bank nie prowadżi .achUnkóW papieróW Wańościowych klientóW.

53,

54.

55,

56, Infolmacja o towarach

57. Brak informacji, które

oraż wynlk flnansowy.

giełdowych klientÓW - nie dotvczv,

mogłyby W istotny sposób Wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Aanie§zka zołyńśka-Łoza

(imję, nazwisko i podplś asóby

Kośtrżyn, dnia 23.01-2a17 raku
(ńiejśce i data spoęądzenia)

zARzĄD

1.Prezes zarządu ]olanta Nawak

z.Wiceprezes Zarządu ds, hand]o|9ych - Darata Pawlak

3,Wiceprezes Zarządu ds. finansowych - Agnjeszka ŻołYńska-Łaza
Br'!]. ] r]i];]-j]i,,]ż,1
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