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Spfą]|ozdanie z dżiałdlności Balku spółdzielczego w Kostrzynie
v okłesie od 01.0].20l6 robu do 31.12.20]6 roku

Zarząd BaŃll Spółdzielczego w Kostrz}nie realizując postanowięnia zawańę w § 27

Statutu Banku, AIt. 49 Ustawy o rachunkowości oftz Ań. 22aa i 111a Prawa baŃowego

przedkłada sprawozdanie z działalności BaŃu za 2016 rok,

INFORMACJE OGÓLNE

BaŃ Spółdzielczy W Kostrżynie z siedzibą w Kostrz},nie ul, Warszawska 4, jest

zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznń Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział

Gospodarcży Krajowego Rejestru sądowego, pod numęIem 0000093233,

Zgodnie ze stafutem Banł działa na tęrenie powiatu poznańskiego, wrzesińskiego,

średzkiego, glięźrięńskięgo olaz na obszalze miasta Pozunia, nię działa poza teĄ.to rrm

Rzecz}pospolitej Polskiej. BaŃ posiada jeden oddział w Nekli.

Zatrudnięnię w Banku na dzień 31.12.2016 r, wynosiło 22 etŃy i zmniejszyło się

w stosunku do foku poprzedniego o 3 etaty,

W 2016 roku pracownicy Baoku brali udział w 22 ńżaego rcdzajl L-ursach, szkolęniach,

seminariach i konferencj ach,

Od 01.01.20l6 r, do 3 |.12.20|6 r. ZarządBanku placował w składzie:

Jolanta Nowak - Prezes Zarządll

Dorota Palvlak - Wiceprezes Zarządv,

Agnieszka Żołyńska-Łoza - Człolek Zuządll

Skład Rady Nadzorczej BaŃu powołany został żI.D3.2DI3 r, i do końca 2016 r, nie uległ

Znianie. Zgodnie ze Statutem Ba.r*u RadaNadzolcza liczy 9 osób,

Zwołane na dzień 20 kwietnia 2016 r, Zebranie Przedstawicieli, zatwierdziło

spmwozdanie finansowe oraz podział nadrvyżki bilansowej, sprawozdanie z działalności Rał
Nadzorczej i Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego 1v Kostruynię za 2015 rok

oraz udzieliło absolutorium człoŃom Zarządu,

Ponadto Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę w sprawie:

. zmiany ,,Stafufu Banku Spółdzielczego w Kostrzynie",

" . ozr'aczenia najwyższej sumy zobowiązan,
ll , , ,^.-, ocęnv kwalifrkacii czloŃów Rady Nadzorczej BaŃu Spóldzielczego w Kostrzynie,
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SPfavozdanie z działalności Banku sPółdzielczego w Ko\trłnie
w okresie od 01.01,20l6 loku do 31.]2.2016loku

. oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej BaŃu Spółdzielczego w Kostrzynie.

Badanie sprawozdania finansowego ża rok obrotowy od 01.01,2015 r, do 31,12.2015 r-

żostało przeplowadzone w tęIminię od 25.01.2016 r. do 05.02.2016 r. pftęz Związek

Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

W 2016 Toku Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w

Warszawie, na potźeby ut.,ł,oźenia Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, przeprowadził

badanie dotyczące oceny elementóW systeml zatządzałlia ryzykjem kedyorłym według stanu

na 31,12,2015 r.

W związku z przyjętą metodologią i częstotliwością pźeplo,wadzania Badania i Oceny

Nadzorczej (BIoN), W 2016 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego stosując zasadę

proporcjonalności w rcalizowanym cyklu BION, ocenił jakość zarządzania ryzykiem w trybie

uproszczonym na podstawię formularży §amooceny i wymaganej plzedmiotowęj dokumentacji,

według stanu na 31.12,2015 r,

AKTYWA B ANKU

Na przestrzeni 2016 r. suma bilansowa wzŃsła z 79.349 tys. zł do 88.426 t-ls. zł czyl1, o

9.017 tys. zł tj, o 1 1,44 %. Tym samym wykonano plan finanso\ły na 2016 r. w tym zakesie w

ID6,0ż%.

Należności od sęktora finanśowego - czyli aktywa płynne w postaci środków bieżących i

lokat w BaŃu Zźeszającym, wyniosły 25.019 tys. zł. Stan uległ zwiększeniu o 2.019 tys, zł tj.

o 8,78 o% w stosuŃu do roku 20l5r.

Na dzień 3l grudnia 2016 r. najistotrriejszą pozycją w §trŃturze aktywów są naleźności

od sektora niefinansowego (kedrły). Ich udział wyniósł 57.895 tys, ń, czyli o 14,40 %

więcei niż przed roLiem li. o 7,286 §§,7ł,
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Spfal|ozdanie z działal ości Banku Spółdzielczegoł Koslrzynie
w oklesie od 01.a]_2a]6 roku do 31_12,2a16 roku

Udzial procentowy rvybranych pozycji ak§.trórY netto rv sumi€ bilanso§,ej przed§tnwia

poniższa tabelai

rv Ęs. zł,

Lp. Wyszczególnienie
2o'16l" 2015r-

kwota
W tvs. zł

kWota
W tvs. zł

Kasa 1,7ę i 598 2,a1

Należnośc] od instytucji
ńnansowych

25 01 28,2e 23 000 28 99

- W tym lokaty 2a 2oc 22,a4 17 700 22 31

Na eżności od podmiotóW
niefinansowych 57 895 65,47 50 609 63,78

Na eżności od sektoE
budżetowego 13 0,01 13 0,o2

L'dżiały W innych

iednostkach
801 0,91 801 1,01

6 lajątek trwały nelto 2 903 3 080

7
wańości niemateria]ne
prawne 0 000 30 0,0ł

8 lnne aklywa 027 21B a,2j

Razem aĘwa 88 426 ,100,0( 79 34! 100,00

Nn nal€żności od sektora niefinansołvego skladalv się z:

rv §§. zl

Lp. \łv}Nszcze góln ie n ie 3'1,12.2016r. 31 ,12,2015r .
\łżrosUspadek

woń
Należności od podmiotów
nief]nansowych w tvm:

57 895 50 60e 14,4c

1

Pżedsiębiorsia, społki
pryWatne i przedsiębiorcy
indyW]dualni

14 740 ,l3 891 6 ]1

2 Rolnicy indywidua ni 34 856 30 41a 14,61
3 osoby pryWatne 8 894 6 026 47 5ę

lns.nlekomercVine 27E 15,7i
5 Na eżne odsetki 42 31 35,4t
6 RezeMa na należności 381,82
7 NierozIiczona prowizja 607 4a1 24,64

Najl,iększv udział 58,98% W obligu kredyowym stanowiły kręd}-ty d]a rolnikórl

indl,widualnycb w *ysokości 34,856 tys. zł.

/t Nalezności zagrożone zwiększyły się i \\Tnosiły 300 tys, zł, co stano$,i 0,51 % całości

/1 obJiga kredyowego (na koniec roku 2015 było to odpowiednio 118 tys, zł i 0,23 %) - kedlty

",.ij ,:,i.J



Sprawozdanie z działalności Bank! Spóldzielcżego w Kostfłnie
w okresie od 0].0].2a16 roku do 31. ]2.2016 loku

zaklasyfikowane do lłyższych kategorii ryzyka ze wżględu na sytuację ekonomiczną

ked}lobiorców lub brak teminowości spłat).

Należności od sektora budżetołvego na dzień bilansowy wynosiły 13 Ęs, zł, cała kwota

stanowi dopłaty do oprocentowania kred}lów preferencyinych,

Udziały i akcje w

tym akcje SGB- Banku

tys, zł.

innych jedno§tkach na koniec 2016 roku wynosiły 801,4 tys. zł, W
S.A. 800,0 tys. zł, udziaĘ w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB 1

PASYWA BANKU

Zródłęm finansowania aktywów BaŃu Spółdzielczego W Kostrz}rnie były przede

wszystkim środki pozyskane od sektola niefinansowego, których stan na 31 grudnia 2016r,

uksźałtował się na poziomie 75.102 tys. zł, co stanowiło 84,93 % sumy bilansowej. W

poprzednim roku udział ten wynosił 85,10 % (w 2016 r. wzrost z 6'7.528 tys. żł, o'7.5'14 tys. zl).

Depoz)ty biężące na koniec 2016 r, wlniosły 53.623 tys, zł natomiast depoz}ty

tem nolve 21,479 tys. zł, co stanowi odpowiednio 71,40%i28,600/o depoz),tów ogółem.

struktura pa§ywórv przedśtawia się następująco:

Wyszczególn ien ie

2 058 j 233
lzobowiązania Wóec

FUrdusze M/łasne

rozliczale w czasid

Furdusze specjalne i inne

961 1,,l1

79 349

,ń!



Sprawozdanie ż dżiak fiości Ba ku gpołdzielczego |9 Kosłzlnie
w okłesie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

RYZYKA BANKOWE

Zanądzanie ryzykami bankowymi odbl,wa się na podstawie szeregu regulacji

wewnętrznych i zęvr'nętrżnych pźystosowanych i weryfikowanych w zaleźności od zmian

profilu ryzyka BaŃu i otoczenia gospodarczego, w którym BaŃ działa, Dla poszczęgólnych

ryzyk przyjęto stategię i zasady zarządzalia z wyzlaczonymi celami, umożliwiającę pomiar,

opis i monitoring zagrożeń dla działalności Banku,

Raporty dotyczące podejnowanego ptzez BaŃ ryzyka są przekazywane Zarządowi

Banku przez Stanowisko do spraw zarządzania ryzykiem i alallz. Zauąd BaŃu przedklada

Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i rodzajów ryzyka, na któlę narażony

, jest BaŃ, Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad kontolą systemu zaruądzania lyzykięm oraz

ocenia jej adekwarność i skuteczność.

Bank uznaje za istotne w prowadzonej działalności następujące ryzyka:

1. RYZYKo KREDYT o w E
Celem strategicznym zatządzania ryzykiem kedytowym jęst minimalizowanie zagrożeri

występujących w działalności kręd}-towęj poprzez stoso,wanie standaldów zawańych w

Iegulacjach kredfowych, w szczególności dotyczących oceny zdolności kred).towęj i

wiarygodności orM plowadzenia monitodngu portfęla kred},towego, a także ustalanie i

przestrzeganie limitów zaangaz owń BaŃu.

Zagrożone ękspozycję kred}łowe podmiotów nielrnansowych stanowiły 0,52 % obliga

ked;łowego i wyniosły 300 Ęs. zł,, Poziom rezerw celowych zabezpieczał rv pełni ryzyko

kJed}-towe i był adekwatny do poziomu należności zagrożonych.

2. RYz\ Ko PLYNNoŚcl
. Celem stategicznym zatządzalia ryzykiem płynności jest tęminowę wykonywanie

zobowiązań w toku nomlalnej działalności BaŃu, lub w innych waruŃach, które można

przewidzieć, minimalizacja ryzyka utaty płynności w przyszłości, op§malne zalządzanie

nadwyźkami środków finansowych.

Bant ogranicza ryzyko płynności przez odpowiednie ksztahowanie strŃtwy

posiadanych aktywów i pasywó\ł oraz stosowanie limitów.

3. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
cęlem strategicznym zatządzalia ryzyklem stopy procentowęj jęst minimalizacja ryzyka

, związanego z możliwością \łystą)ienia niekorzystnych zmian rl,rrkowych stóp procentowych,

l, Lasaly zarządzania ryzykiem stopy procentowej skupiają się na urrzl maniu orawidlorłei relacii
Blt6Jł,tł4Ę- ' ': 

l
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Spfa1|ozdanie z działahości Bafih| Spółdzielczego w Kostrłnie
i, obesie od 0]_01_20]6 łoku do 31,12.20]6 roku

przychodów i kosztóW odsetko\łych olaz wartości kapitału wynikającej ze Zmiany stóp

procentowych. BaŃ skupia się na analizie niedopasowania terminów przeszacowania oraz na

ryzyku bażolvym.

,l. RYZYKo oPERAcYJNE
Celem strategiczn)m załządzania ryzykięm operacyjn}m jest zape\łnienie świadomości

Występowania ryzyka operacyjnego na wszystkich szczeblach zarządzai|a, minimalizowanię

strat ż t}-tułu ryzyka operacyjnego, zapobieganię powstawaniu zagrożeń, Zapeunienie

opłacalności stosowania wybranych metod oglaniczańalyzyka, odpowiednio do skali działania

BaŃu i wielkości ryzyka.

5" RYZYKo KoNcENTRAcJI
Ryżyko koncentracji Występuje w prz}padku zagrożenia nie wykonania zobowiąania w

wyniku uzależnienia się (braku dl.wersyfikacji) Iub nadmiemej ekspozycji wobec jednego

podmiotu lub podmiotów powiąanych. Celem zarządzania ryzykiem koncentracji jest

ustalęnię i przestrzeganie limitów zaangażowań BaŃu dla jednorodnych instrumentów

frlransowych, branż i rodzaju zabęzpięczęi z uwzględnieniem uwarunkowń związanym z

terenem działania BaŃu,

6. RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI
Ryzyko braku zgodności wystą)uję w wyniku działania Balku niezgodnie z szeroko

Iozumianymi nolmami wewnętrznymi i zewn1rznymi. Zarządzańe ryżykiem blaku zgodności

polega na efektywnym eliminowaniu przypadków nięprzęstrżęgania przepisów prawa, regulacji

we\ł,nętrznych i przyjętych standardów postępowania"

FUNDUSZE WŁASNE BANKU

Stan funduszu udzialowego na koniec 2016 r. wynosił 161,3 tys. żł i jest niższy o 0,3

tys, Zł od stanu filnduszu na koniec 2015 r. Liczba człoŃów na koniec loku sprawozdawczego

wynosiła 790 i jest niźsza niż w 2015 r. o 5 człoŃów.

Wedłirg stanu na koniec 2016 roku fundusze własne BaŃu Ńsżahowały się na

poziomie 9.694 tys. zł i zwiększyły się w porównaniu z końcem roku 2015 o 775 tys. zł,

Zmiana flnduszy własnych w 2016 roku była ręzultatem zaliczenia do funduszy

podstawowych 775,0 tys, zl z osi€niętego Zysku netto za 2075 rck, co stanowiło 95,09%

wyplacowanego zysku netto za 2015f, ŁączĄie fundusze własne (netto) Ba.nku, na dzień 31
T

"j",".cłpd a 20i6 roku \łynosily 9.5ż'1 tys. ń, tj.2,154 tys. EUR (wg kLłsu z dnia 30.1,2.2016l.
Nrlłc,n Bo,d09'l'l
ł--.A Bi.lllll l \^ ; l



sprąwozdanie z dzialalności Banlal spółdzielczeło v Kostrzrnie
w obesie od 01.a1.2016 loku do 31.12.2016 łoku

IEUR:4,4240 PLN). W Z\łiązku ż powyższym BaŃ spełnił okeślony w ań, 128 ust,1 Prawa

banko\łego \łymóg utrzymaria funduszy własnych na poziomie 1 mln EUR,

WYNIK FINANSOWY BANKIl

w 2016 roku Bant wygenęrował zysk brutto w wysokości l,274 tys, zł, który jest wyższy

od wyniku roku poprzedniego o 256 tys, zł tj. o 25,02%,

Wlnik finansorły brutto w wysokości 1.275 tys, zł został pomniejszony o kwotę 293 tys.

zł, z t Ą!łn obowi@kowego obciążenia podatkięm dochodo\łym, w efekcie czego wynik

finansowy netto za 2016 rok wyniósł 981 tys. zł i stanowił 120,37 % w}łiku netto osi€niętego

w 2015r.

w 2016 roku wskaźnik zyskowności kapitałó\ł własnych RoE (zysk netto/kapitał

informujący o efekt}.wności zainwestowanego kapitału - powinien być wyżsży niż wskazlik

inflacji) Ńształtował się na poziomie 10,66% (wobec 9,7I% w roku 2015).

Łączna

koniec 2016

1,60.

kwota ekspozycji

roku ukśżałtował

na ryzyko wyniosła 4.I74 tys. zł.

się na poziomie 18,26 %, wobec

Współczynnik kapitałowy na

2015 r. uległ zwiększeniu o

bilansowa) ukształto\łał się na

WYDARZENIA w DZIAŁALNoŚcI B ANKU W2016 RoKU

Wydarzenia w działalności Banku Spółdzielczego w Kostrzyie miały zwiąek ze sferą

operacyjną i były następstwem w],mogów przepisóW zewnętznych regulujących zasady

fuŃcjolowania Banku. Poża zdarzeniarni wskazanymi w Inforrnacjach ogólnych miały

miejsce następujące fakty:

. zgodnie z postanowieniami statutu BaŃu, zarząd zwołal zebrania Grup

Członkowskich w celu przeprowadzenia kampanii splawozdawczej BS w Kostzynie za

rok 2015, Zebrania odbyły się w 2 grupach w terminie 30 marca 2016 r. CzłoŃowie

, dokonali oceny dziaIalności BaŃu za 2015r., opiniując pozytywnie spra,wozdanie

f/ finanso*e. sprawozdanie z działalności Banku (w tym kierunłi rozwoju działalności

B F", q|^ D,\- l .!r "/ir' ,P,,,,| s i_ l,

wskaźnik zwrotu

poziomie 1,18 % (wobec

aktywów ROA (zysk nętto/suma

1,10 % w roku 2015),



Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Kostrłnie
w okresie od 01.0],2016 roku do 31,l2.20] 6 roku

Banku na 2016r,), sprawozdanie Rady Nadzorczej omz projekt podziału nadwyżki

bilansowej,

Na podstawie Umowy Systemu Ochrony SGB, w III kwańale 2016 roku

przeprowadzono aud)t wewnętrzny realizowany według formuły ,,zza biurka'',

obejmujący badanie i ocenę wdlożenia oraz praktycznego stosowania w Banl(u polityki

zmiennych składników \łynaglodżeń w okręsie od 01,07.2015 r, do 30.06,2016 r.

Efektem końcowlm kontroli jest Raport z audlu we\łnętrżnego przedstawiony

Zarządowi BaŃu w sierpniu 20 l 6 r.

W Związku ze spełnieniem w dniu 21 października 2016 r. warunku gwarancji, w rozumieniu

Usta$y z dnia 10 czerwca 2016 o Bankowym Funduszu gvarancyjnym, systemi€

gwarantowania depoz}tów oraz prżymusowej restrukturyzacji wobec Banku Spółdzielczego w

Nadarzynie, Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjne8o 28.10,2016 r. podjął uchwałę nr

308/DGD/2015 w sprawie realizacji w}?łat środkóW gwarantowanych deponentom Banku

Spółdzie]czego w Nadażynie, oraz zawiadomił o obowiązku wniesienia na żecz Bankowego

Funduszu Gwarancyjnego kwot pźeznaczonych na wypłatę środków gwarantowanych

deponentom Banku Spółdzielczego w Nadar4nię, Zgodlię z uchwaĘ łączna wysokość kwot

obowiązkowych wpłat banków, przeznaczonych na wypłatę środków 8warantowanych

deponentom Bs Nadarzyn wynosi 144.539.736,21 zł. Wysokośó kwot obowiązkowych wpłat

poszczególnych bankóW została okeślona w zalączniku nr 4 do ww. uchwały. Wysokość

kwoty wpłaty obowiązkowej przekazanej prżez Bank spółdżielczy w Kostrz}nie to 9.04ż,43 zł

co stanowi 0,0063yo w łącznej kwocie obowiązkowej wpłaty podmiotów.

W 2016 roku Bank był ucżestnikiem jednej sprawy sądorvej, Pozew prżeciwko Bankowi

wniesiono l0.t t,2015 r, Bank otrzymał pozew 2ó,08.2016 r. Przedmiotem sprawy była w)płata

środków po żmarbĄn posiadaczu rachunku, 08.12,2016 r, Sąd na posiedzeniu niejarłnym

żawiesił postępowanie. Na dzień 31,] 2.2016 r, nie wykażano zmian w postępowaniLt.

ZAMIERZENIA NA RoK 2016

Rozwój działalrrości możliwy jest w waruŃach splawnego dostosowania się do

wymagan rlnkovych i prawnych. Rosnące zapotzebowanie na kapitał i rozrvój działalności

gospodarcżej na telenie działania BaŃu, wymaga stałego podno§zenia funduszy w celu

zapęwnienia dostatecznego poziomu finanso,wania sektola nieilnansowego. Z tej perspektywy

umacnianie pożycji kapitałowej omz dbałość o skalę i przede wszystkim jakość portfela

I k"dlto*"go staje się czynrrikiem determinującym dalszy rozwój działalności BaŃu, W
]

fl:?JltliH:F§i
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Sprc,,ozdanie z dżiałalności Banku spółdzielcze4o w Kostrzlnie
w okfesie od 01.0].2016 roku do 31,l2.20l6 roku

połączeniu ż aktywną Współpracą z klientem BaŃ może rvychodzić naprzeciw oczekiwaniom

ryŃowym.

Stosowana polityka i plany działania Zauądu i Rady Nadzorczej BaŃu wyikają ze

stratęgii działania,

Zńożelia na 201'1 tok szlzegółowo okręślanę są w planie ekonomiczno_finan§owym

BaŃu, weryfikowanym i zatwieldzan}n przez Radę Nadzorczą

Zarząd łłystąpi do Zebrania Przędstawicięli z wnioskiem o przeznaczenie zysku netto za

2016 w kwocie 981.335,20 zł rok na:

- funduszzasobowy 940.000,00 zł,

- fundu§z §polęczno - kultualny 25.205,20 zł,

- wypłatę oplocenlowania udzialów 16,130,00 zł.

PRZEWIDYWANA SYTUAC.IA FINANSOWA

Na podstawie założeń do Strategii działania na 2017 rok i Planu finansowego

Spółdzielczy w Kostrzynie planuje kontynuację działalności w oparciu

następujących palametrów:

- należności od sektora niefinansowego 63.822 tys, zł,

- zobowiązania \łobec sektola niefinansowego 78,495 tys. zł,

- suma bilansowa 92.857 tys, zł,

- fundusze własne 10,58l tys, zł,

- wynik finansowy netto 1,203 tys. zł,

- współczynrik kapitałowy l8,84 %

- wskaźnik zyskowności kapitałów własnych RoE 11,83 %

- wskźnik zwlofu akt}.wów RoA 1,36%

na 2017 rok Bank

o §ypracowanie

INFORMACJE D OD ATKOWE

Zarząd BaŃu przyjĄ i zobońęał się do stosowania w zakesie swoich kompetencji

Zasad Ładu Korporacyjnego dla inśtytucji nadzorowanych, prżyjętych uchwałą Komisji

Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku ( Dz. Urz, KNF poż. 17 ).

Zasady te zostały wdrożone w wymagan)tn zakxesię z uwzględnieniem zasady

l propolcjonaLności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a takźe
ll

ii" 
jego możlit\ości lechniczn;ch i organizacljnlch.
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Spravozdanie z dzialalności Banku Spóklzielczeqo v Kostfzynie
w okłesie od 0].01.2a]6 roku do 31.12.20l6 rolu

BaŃ wprowadził ptzyjęty przez Zalząd i zatńęrdzony przez Radę Nadzorczą

Regulamin wynagradzania pracowników Banku Spółdzielczego w Ko§trzynie oraz

Regulamin wynagradżania członków Zarządu w Banku §półdzielczym w Kostrzynie,

Regulaminy określą zasady lvynagradzania pracowników Banku i CzłoŃów Zanąól

Informacje o obowiązującej w Ban](u politycę wynagrodzeń oraz informacje o

lłynagrodzeniach CzłoŃów Zarządu BaŃu, podlegająupublicznieniu na §tronie intemetowej,

Bank wplowadził ptzyjęą puez Radę Nadzorczą Procodurę oceny k}valifikacji

Członkórv Zarządu oraz Zarządu Banku Spółdzielczego w Kośtrżynie.

CzłoŃowie Zarządl oraz CzłoŃowie Rady Nadzorczej zostali objęci oceną

odpowiedniości i uzyskali poz}tywną ocenę, Poz},t}.wna ocena dotyczy oceny indywidualnej

onz oceny kolegialnej do sprawowania fuŃcji zatządczych. W świetle AIt. 22aa CzłoŃowie

Zarządu i Rady Nadzorczej BaŃu Spółdzielczego w Kostr4nię spęłniają wskazane warunki i

zalęcenia \łrymagane dla organów BaŃu, Zarówno Członkowie Zatządll jŃ też Członkowie

Rady Nadzorczej uczestniczą bieżąco \ł szkoleniach dotyczących pełnionych przęz nl,ah

funtcji.

ZAKOŃCZENIE

PręZenlowane sprawozdanie stanowi syntetyczną informację Zarządu BaŃu z

działalności Banku Spółdzielczego w Kostrzynie za 2016 r. Zgodńe z Ustawą ż dnia 29

września 1994 r, o rachuŃowości podlega badaniu i jest ogłaszane jako załączllk do rocmego

sprawozdania finansowego BaŃu, Prezentowane dane finansowe znajdują odzwierciedlenie w

księgach rachuŃowych BaŃu.

BaŃ ogłasza sprawozdanie z działalności Bad<u oraz cały opis systemu zarządzania na

sironie intemetowej Banku.

Na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, BaŃ będzie ogłasżał lAkże informacje o

których mowa w ań. 431 455 rozporządzeńaft 5'7512073.

KostTzyn, dnia 23 sty cznia 207'7t.

Zatząd

BaŃu Spółdzielczego
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