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Sprawozdanie finansowe
Nagłówek

Data początkowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie 2020-01-01

Data końcowa okresu, za który
sporządzono sprawozdanie 2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania
finansowego 2021-03-09

Wprowadzenie

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa BANK SPÓŁDZIELCZY W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM

Siedziba banku
Wojewodztwo Powiat Gmina Miejscowosc

PODLASKIE AUGUSTOWSKI BARGŁÓW
KOŚCIELNY

BARGŁÓW
KOŚCIELNY

Identyfikator podatkowy NIP 8460002542

Numer KRS 0000026819

Wskazanie zakresu działalności
wynikającego z udzielonych
zezwoleń Komisji Nadzoru
Finansowego

Przedmiot działania Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym obejmuje
następujące czynności bankowe: przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych
na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków
tych wkładów; prowadzenie innych rachunków bankowych; udzielanie kredytów;
udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych; przeprowadzanie bankowych
rozliczeń pieniężnych; udzielanie pożyczek pieniężnych; operacje czekowe
i wekslowe; wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich
użyciu; nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych; przechowywanie
przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
udzielanie i potwierdzanie poręczeń; prowadzenie skupu i sprzedaży wartości
dewizowych; pośredniczenie w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz
rozliczeń w obrocie dewizowym. Przekazy pieniężne dokonywane są za
pośrednictwem Banku Zrzeszającego. Bank Spółdzielczy w Bargłowie
Kościelnym wykonuje również następujące czynności: obejmuje lub nabywa
akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych; dokonuje obrotu papierami wartościowymi;
dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności
na składniki majątku dłużnika; nabywa i zbywa nieruchomości; świadczy usługi
konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych; świadczy usługi finansowe w
zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych; pośredniczy
w zawieraniu umów w zakresie świadczenia usług zaufania oraz wydawania
środków identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania.

Okres sprawozdania finansowego

Data Od 2020-01-01

Data Do 2020-12-31

Powód sporządzenia
sprawozdania finansowego za
okres inny niż rok obrotowy

Wartosc domyslna

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

Założenie kontynuacji działalności

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

Tak

Wskazanie, czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania
działalności

Prawda

Opis okoliczności wskazujących
na zagrożenie kontynuowania
działalności

Ocena zdolności Banku do kontynuowania działalności w związku z pandemią
koronawirusa SARS-Cov-2: w zakresie zdolności Banku do kontynuowania
działalności - należy przyjąć założenie, że Bank będzie kontynuował w dającej się
przewidzieć przyszłości (1 rok) działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie,
bez postawienia Banku w stan likwidacji lub upadłości. Przewidywane przez Bank
zagrożenia wynikające z wpływu ryzyk związanych z pandemią koronawirusa
SARS-Cov-2 pomimo potencjalnego istotnego wpływu na wyniki finansowe
Banku nie stanowią okoliczności zagrażającej zdolności Banku do kontynuacji
działalności w 2021 roku.

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

Metody wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji)

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Bank wycenia wg wartości godziwej,
a skutki zmiany wartości godziwej odnosi na kapitał z aktualizacji wyceny
do momentu wyłączenia aktywów finansowych z bilansu. W przypadku
utraty wartości składnika aktywów finansowych, Bank ujmuje skumulowane
straty ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny,jako koszty finansowe z tytułu
odpisów aktualizujących. Wartość godziwą w przypadku istnienia aktywnego
rynku stanowi cena rynkowa. Jeżeli Bank nie może oszacować w sposób
wiarygodny wartości godziwej, to za wartość godziwą przyjmuje aktualną cenę
nabycia i wycenia wartość składnika aktywów finansowych w cenie nabycia
z uwzględnieniem odpisów aktualizujących. Amortyzację środków trwałych
Bank nalicza metodą liniową, a przy ustaleniu okresu amortyzacji uwzględnia
okres ekonomicznej użyteczności. Niskocenne składniki majątku podlegają
jednorazowej amortyzacji przy zastosowaniu metody kwotowej. Amortyzację
wartości niematerialnych i prawnych nalicza się metodą liniową. Wartości
niematerialne i prawne o wartości początkowej 3 500 zł i poniżej podlegają
jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia do ewidencji.

Ustalenie wyniku finansowego

W księgach rachunkowych Banku ujmowane są wszystkie osiągnięte,
przypadające na jego rzecz przychody i obciążające go koszty związane z
tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu
ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi
kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane
są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na
ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione, przy
czym poniesione koszty i otrzymane przychody dotyczące przyszłych okresów
sprawozdawczych, w przypadku których skutki międzyokresowego rozliczenia
byłyby mniejsze lub równe 300,00 zł za jeden miesiąc Bank odnosi jednorazowo
w koszty lub przychody bieżącego okresu. Na finansowy wynik netto Banku (zysk
lub strata) składają się: wynik z działalności operacyjnej (w tym na działalności
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bankowej), wynik operacji nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenia wyniku
finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest Bank i
płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

Ustalenie sposobu sporządzenia
sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg
rachunkowych oraz inny dzień bilansowy w sposób określony w załącznikach do
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz właściwych przepisach
dotyczących obligatoryjnej sprawozdawczości na rzecz Narodowego Banku
Polskiego, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz
ustalania wyniku finansowego. Bank sporządza sprawozdanie finansowe w
oparciu o zapisy w ewidencji księgowej oraz informacji dodatkowych z ewidencji
pozaksięgowej. Roczne sprawozdanie finansowe Banku składa się z: bilansu,
rachunku zysków i strat, pozycji pozabilansowych, rachunku przepływów
pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, informacji
dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia. Do rocznego sprawozdania finansowego
dołącza się sprawozdanie z działalności Banku. Sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z działalności Banku sporządza się w języku polskim i w walucie
polskiej.

Pozostałe

Wartość aktywów i zobowiązań oraz wynik finansowy Bank ustala i wykazuje
w księgach rachunkowych rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową
i finansową Banku. Wycena aktywów i zobowiązań na dzień bilansowy,
dokonywana jest według zasad określonych Ustawą z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości, z uwzględnieniem odpowiednio przepisów rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na
ryzyko związane z działalnością banków oraz obowiązujących w Banku zasad
rachunkowości. Bank spisuje należności w ciężar utworzonych rezerw celowych
oraz odpisów aktualizujących na podstawie decyzji Zarządu. Bank nie stosuje
zasad rachunkowości zabezpieczeń.

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

Informacja o obowiązkowym
badaniu rocznego sprawozdania
finansowego

Wynagrodzenie brutto dla Zespołu Biegłych Rewidentów „WIDOK II” sp. z o.o. z
siedzibą w Paprotni nr 19, 95-060 Brzeziny

Obowiązkowe badanie rocznego
sprawozdania finansowego 19680

Informacja o innych usługach
poświadczających

Inne usługi poświadczające

Opis do kwoty usług doradztwa
podatkowego

Usługi doradztwa podatkowego

Opis do kwoty pozostałych usług

Pozostałe usługi
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Aktywa

Stan na koniec roku:
Aktywa

bieżącego ubiegłego

Aktywa razem 148 817 305,59 129 501 383,20

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 1 689 391,56 1 621 284,02

W rachunku bieżącym 1 689 391,56 1 621 284,02

Rezerwa obowiązkowa 0,00 0,00

Inne środki 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe uprawnione do
redyskontowania w Banku Centralnym 0,00 0,00

Należności od sektora finansowego 25 817 510,55 18 143 474,39

W rachunku bieżącym 531 061,37 2 253 781,02

Terminowe 25 286 449,18 15 889 693,37

Należności od sektora niefinansowego 97 547 355,31 92 470 636,41

W rachunku bieżącym 2 550 894,54 4 203 651,17

Terminowe 94 996 460,77 88 266 985,24

Należności od sektora budżetowego 4 689,12 18 059,56

W rachunku bieżącym 4 689,12 18 059,56

Terminowe 0,00 0,00

Należności z tytułu zakupionych papierów
wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu

0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 21 249 638,75 14 598 197,79

Banków 21 249 638,75 14 598 197,79

Budżetu Państwa i budżetów terenowych 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 0,00 0,00

W instytucjach finansowych 0,00 0,00

W pozostałych jednostkach 0,00 0,00

Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych 0,00 0,00

W instytucjach finansowych 0,00 0,00

W pozostałych jednostkach 0,00 0,00

Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00

W instytucjach finansowych 0,00 0,00

W pozostałych jednostkach 0,00 0,00

Udziały lub akcje w innych jednostkach 865 781,65 865 781,65
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W instytucjach finansowych 815 781,65 815 781,65

W pozostałych jednostkach 50 000,00 50 000,00

Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa
finansowe 0,00 0,00

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 357,56 14 520,35

– wartość firmy 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 1 088 266,33 1 167 280,98

Inne aktywa 103 195,46 140 527,37

Przejęte aktywa – do zbycia 0,00 0,00

Pozostałe 103 195,46 140 527,37

Rozliczenia międzyokresowe 449 119,30 461 620,68

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 392 319,00 407 322,00

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 56 800,30 54 298,68

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

Akcje własne 0,00 0,00
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Pasywa

Stan na koniec roku:
Pasywa

bieżącego ubiegłego

Pasywa razem 148 817 305,59 129 501 383,20

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0,00 0,00

Zobowiązania wobec sektora finansowego 0,00 0,00

W rachunku bieżącym 0,00 0,00

Terminowe 0,00 0,00

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 126 714 396,76 109 350 053,14

Rachunki oszczędnościowe, w tym: 67 602 604,62 68 962 950,06

bieżące 39 342 598,15 34 969 124,25

terminowe 28 260 006,47 33 993 825,81

Pozostałe, w tym: 59 111 792,14 40 387 103,08

bieżące 56 394 208,40 36 441 899,27

terminowe 2 717 583,74 3 945 203,81

Zobowiązania wobec sektora budżetowego 6 645 779,57 5 294 960,42

Bieżące 6 546 316,04 5 186 780,63

Terminowe 99 463,53 108 179,79

Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu

0,00 0,00

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych 0,00 0,00

Inne zobowiązania z tytułu instrumentów
finansowych 0,00 0,00

Fundusze specjalne i inne zobowiązania 65 050,64 133 566,36

Koszty i przychody rozliczane w czasie 77 868,06 73 298,65

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00

Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
przychodów 77 868,06 73 298,65

Rezerwy 729 430,75 652 148,26

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 110 500,00 108 628,00

Pozostałe rezerwy 618 930,75 543 520,26

Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) podstawowy 289 200,00 289 200,00
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Kapitał (fundusz) zapasowy 13 413 630,92 12 411 496,87

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 228 663,78 230 717,83

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 30 000,00 30 000,00

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 30 000,00 30 000,00

Pozostałe 0,00 0,00

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

Zysk (strata) netto 623 285,11 1 035 941,67

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

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik na dzień kończący bieżący rok obrotowy 16.31

Współczynnik na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 16.22
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Pozycje Pozabilansowe

Stan za okres:
Treść informacji

bieżącego ubiegłego

Kwoty pozycji 0,00 0,00
Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 6 513 172,11 5 354 556,29

Zobowiązania udzielone: 6 513 172,11 5 354 556,29
finansowe 6 020 693,24 5 025 878,62
gwarancyjne 492 478,87 328 677,67

Zobowiązania otrzymane: 0,00 0,00
finansowe 0,00 0,00
gwarancyjne 0,00 0,00

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

Pozostałe 87 932 468,11 81 211 731,73
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Rachunek zysków i strat

Stan za okres:
Treść informacji

bieżącego ubiegłego

Przychody z tytułu odsetek 4 680 903,96 5 513 592,01
Od sektora finansowego 88 896,27 234 292,36
Od sektora niefinansowego 4 450 721,20 4 930 713,58
Od sektora budżetowego 74 177,75 157 957,49
Z papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 67 108,74 190 628,58

Koszty odsetek 442 754,88 825 451,06
Od sektora finansowego 0,00 258,08
Od sektora niefinansowego 406 809,11 753 193,37
Od sektora budżetowego 35 945,77 71 999,61

Wynik z tytułu odsetek (I–II) 4 238 149,08 4 688 140,95
Przychody z tytułu prowizji 846 055,74 768 138,83
Koszty prowizji 80 450,87 69 745,40
Wynik z tytułu prowizji (IV–V) 765 604,87 698 393,43
Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów
wartościowych i innych instrumentów finansowych, o
zmiennej kwocie dochodu

6 000,00 6 000,00

Od jednostek zależnych 0,00 0,00
Od jednostek współzależnych 0,00 0,00
Od jednostek stowarzyszonych 0,00 0,00
Od pozostałych jednostek 6 000,00 6 000,00

Wynik operacji finansowych 8 044,56 2 864,97
Papierami wartościowymi i innymi instrumentami
finansowymi 8 044,56 2 864,97

Pozostałych 0,00 0,00
Wynik z pozycji wymiany 31 822,40 16 877,59
Wynik działalności bankowej 5 049 620,91 5 412 276,94
Pozostałe przychody operacyjne 74 287,22 304 180,28
Pozostałe koszty operacyjne 59 829,42 1 901,33
Koszty działania banku 2 873 868,71 2 499 168,92

Wynagrodzenia 1 623 231,12 1 385 144,50
Ubezpieczenia i inne świadczenia 333 664,45 327 176,04
Inne 916 973,14 786 848,38

Wydrukowano:  2021-03-09 15:07:08



BANK SPÓŁDZIELCZY W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM Strona  10 z 16

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych 146 822,64 161 562,35

Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 1 182 017,99 1 977 585,40
Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko
bankowe 1 182 017,99 1 977 585,40

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 168 398,74 502 479,45

Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne
ryzyko bankowe 168 398,74 502 479,45

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00
Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV–XVI) 1 013 619,25 1 475 105,95
Wynik działalności operacyjnej 1 029 768,11 1 578 718,67
Wynik operacji nadzwyczajnych 0,00 0,00

Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

Zysk (strata) brutto 1 029 768,11 1 578 718,67
Podatek dochodowy 406 483,00 542 777,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
(zwiększenie straty) 0,00 0,00

Zysk (strata) netto 623 285,11 1 035 941,67
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Zestawienie zmian w kapitale banku

Stan za okres:
Treść informacji

bieżącego ubiegłego

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13 997 356,37 13 005 992,59
– korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
korektach 13 997 356,37 13 005 992,59

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 289 200,00 292 800,00
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 -3 600,00

zwiększenia (z tytułu) 2 400,00 600,00
– emisji akcji 0,00 0,00

- wpłaty udziałów członkowskich 2 400,00 600,00
zmniejszenia (z tytułu) 2 400,00 4 200,00

– umorzenia akcji 0,00 0,00
- wypłaty udziałów członkowskich 2 400,00 4 200,00

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec
okresu 289 200,00 289 200,00

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12 411 496,87 10 966 476,87
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 000 080,00 1 445 020,00

zwiększenia (z tytułu) 1 000 080,00 1 445 020,00
– emisji akcji powyżej wartości
nominalnej 0,00 0,00

– podziału zysku (ustawowo) 0,00 1 445 000,00
– podziału zysku (ponad wymaganą
ustawowo minimalną wartość) 1 000 000,00 0,00

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00
– pokrycia straty 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 13 411 576,87 12 411 496,87
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
początek okresu 230 717,83 230 717,83

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji
wyceny -2 054,05 0,00

zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
zmniejszenie (z tytułu) 2 054,05 0,00

– zbycia lub likwidacji środków trwałych 2 054,05 0,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
koniec okresu 228 663,78 230 717,83
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Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek
okresu 30 000,00 30 000,00

Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego 0,00 0,00
zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na
koniec okresu 30 000,00 30 000,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
początek okresu 0,00 0,00

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
rezerwowych 0,00 0,00

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00
zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
koniec okresu 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 035 941,67 1 485 997,89
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 035 941,67 1 485 997,89

– korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach 1 035 941,67 1 485 997,89

Zmiana zysku z lat ubiegłych -1 035 941,67 -1 485 997,89
zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
zmniejszenie (z tytułu) 1 035 941,67 1 485 997,89
- podziału zysku z lat ubiegłych 1 035 941,67 1 485 997,89

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

– korekty błędów podstawowych 0,00 0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
korektach 0,00 0,00

Zmiana straty z lat ubiegłych 0,00 0,00
Zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do
pokrycia 0,00 0,00

Zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
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Wynik netto 623 285,11 1 035 941,67
Zysk netto 623 285,11 1 035 941,67
Strata netto 0,00 0,00
Odpisy z zysku 0,00 0,00

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14 582 725,76 13 997 356,37
Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14 559 440,65 13 981 414,70
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Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Stan za okres:
Treść informacji

bieżącego ubiegłego

Zysk (strata) netto 623 285,11 1 035 941,67
Korekty razem: -2 192 390,35 -438 086,87

Amortyzacja 146 822,64 161 562,35
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -6 000,00 -6 000,00
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 975,00
Zmiana stanu rezerw 77 282,49 -45 881,73
Zmiana stanu dłużnych papierów
wartościowych -6 651 440,96 -2 560 179,35

Zmiana stanu należności od sektora
finansowego -9 396 755,81 -791 122,91

Zmiana stanu należności od sektora
niefinansowego i sektora budżetowego -5 063 348,46 -11 684 640,60

Zmiana stanu należności z tytułu
zakupionych papierów wartościowych z
otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

0,00 0,00

Zmiana stanu udziałów lub akcji,
pozostałych papierów wartościowych i
innych aktywów finansowych (handlowych)

0,00 0,00

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora
finansowego 0,00 0,00

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora
niefinansowego i sektora budżetowego 18 715 162,77 14 430 568,21

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu
sprzedanych papierów wartościowych z
udzielonym przyrzeczeniem odkupu

0,00 0,00

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu
papierów wartościowych 0,00 0,00

Zmiana stanu innych zobowiązań -68 515,72 65 803,18
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12 501,38 -72 110,02
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
przychodów 4 569,41 28 633,61

Inne korekty 37 331,91 34 305,39
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I±II) -1 569 105,24 597 854,80

Wpływy 6 000,00 6 000,00
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Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach
zależnych 0,00 0,00

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach
współzależnych 0,00 0,00

Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach
stowarzyszonych 0,00 0,00

Zbycie udziałów lub akcji w innych
jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów
finansowych (lokacyjnych)

0,00 0,00

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00

Inne wpływy inwestycyjne 6 000,00 6 000,00
Wydatki 55 645,20 -203 428,77

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach
zależnych 0,00 0,00

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach
współzależnych 0,00 0,00

Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach
stowarzyszonych 0,00 0,00

Nabycie udziałów lub akcji w innych
jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów
finansowych (lokacyjnych)

0,00 0,00

Nabycie wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

55 645,20 -203 428,77

Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I–II) -49 645,20 -197 428,77

Wpływy 2 480,00 620,00
Zaciągnięcie długoterminowych kredytów
od innych banków 0,00 0,00

Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek
od innych niż banki instytucji finansowych 0,00 0,00

Emisja dłużnych papierów wartościowych
dla innych instytucji finansowych 0,00 0,00

Zwiększenie stanu zobowiązań
podporządkowanych 0,00 0,00

Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do
kapitału 2 480,00 620,00
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Inne wpływy finansowe 0,00 0,00
Wydatki 38 341,67 -45 197,89

Spłaty długoterminowych kredytów na
rzecz innych banków 0,00 0,00

Spłaty długoterminowych pożyczek
na rzecz innych niż banki instytucji
finansowych

0,00 0,00

Wykup dłużnych papierów wartościowych
od innych instytucji finansowych 0,00 0,00

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów
leasingu finansowego 0,00 0,00

Zmniejszenie stanu zobowiązań
podporządkowanych 0,00 0,00

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz
właścicieli 31 320,00 -33 480,00

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli,
wydatki z tytułu podziału zysku 7 021,67 -11 717,89

Nabycie akcji własnych 0,00 0,00
Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I–II) -35 861,67 -44 577,89

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) -1 654 612,11 355 848,14
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
tym -1 654 612,11 355 848,14

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych 295,36 -959,99

Środki pieniężne na początek okresu 3 875 065,04 3 519 216,90
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 2 220 452,93 3 875 065,04

– o ograniczonej możliwości dysponowania 462 320,57 481 270,86

Sprawozdanie w postaci XML zostało podpisane przez następujące osoby:
Dariusz Zalewski, Barbara Śpiczko, Katarzyna Sadowska, Dariusz Zalewski
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CZĘŚĆ II 
Dodatkowe informacje i objaśnienia, ujawnienie informacji 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, w szczególności: 

 

1. Informacje o spełnieniu przez Bank wymogów, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(EU) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. (dalej: CRR) i ustawie Prawo bankowe. 

1) Fundusze własne Banku wyznaczone zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 118 i art. 72 CRR na koniec 2020 roku wynosiły 
13 958 537,14 zł, tj. w przeliczeniu na euro 3 024 732,85 wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu 
31.12.2020r. 

Fundusze własne Banku wyznaczone zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 118 i art. 72 CRR na koniec 2019 roku wynosiły 
12 946 894,35 zł, tj. w przeliczeniu na euro 3 040 247,59 wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu 
31.12.2019r. 

2) Bank dokonuje przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego zgodnie z wewnętrzną 
„Procedurą oceny adekwatności kapitałowej”, przyjętą Uchwałą Nr 31/20 Zarządu Banku z dn. 31.03.2020r., 
zatwierdzoną Uchwałą Nr 11/20 Rady Nadzorczej z dnia 21.04.2020r. (z późn. zm.). 

3) Do wyliczenia wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego Bank stosuje metodę standardową, ryzyka 
operacyjnego – metodę wskaźnika bazowego, ryzyka rynkowego (walutowego) – metodę de minimis. 

4) Wymogi kapitałowe, w tym wewnętrzne (ICAAP) na poszczególne ryzyka wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r. 
wyniosły (dane w pełnych zł): 

Wyszczególnienie 
Łączny kapitał na 

zabezpieczenie 
ryzyka w Filarze II 

Alokacja kapitału 
wg wymagań dla 

Filaru I 

Alokacja kapitału 
wg wymagań dla 

Filaru II  
(ponad Filar I) 

Ryzyko kredytowe 6 093 668 6 093 668 0 

Ryzyko walutowe 0 0 0 

Ryzyko operacyjne 751 738 751 738 0 

Łączny wymóg na ryzyka Filaru I 6 845 406 6 845 406 0 

Ryzyko koncentracji zaangażowań, z tego: 0   0 

‒ koncentracji wobec pojedynczych klientów lub grup powiązanych 
klientów  0   0 

‒ koncentracji branżowej 0   0 

‒ koncentracji produktowej 0   0 

‒ koncentracji zabezpieczeń 0   0 

Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej 93 041   93 041 

Ryzyko płynności 0   0 

Ryzyko wyniku finansowego 0   0 

Ryzyko kapitałowe 0   0 

Pozostałe ryzyka: ryzyko cyklu gospodarczego 34 896   34 896 

Łączna wielkość oszacowanych wymogów kapitałowych 6 973 343 6 845 406 127 937 

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 87 166 788 85 567 575 1 599 213 
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Wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego na 2020 rok: 

Pozycja rachunku zysków i strat Rok - 2017 Rok - 2018 Rok - 2019 

odsetki należne i podobne przychody 4 180 802,97 4 769 253,71 5 513 592,01 

odsetki do zapłaty i podobne opłaty 644 421,74 668 545,68 825 451,06 

przychody z akcji i innych papierów wartościowych o stałej/ zmiennej 
stopie dochodu 4 050,00 4 455,00 6 000,00 

należności z tytułu prowizji/opłat 761 554,11 731 001,16 768 138,83 

koszty z tytułu prowizji/opłat 68 137,64 68 547,19 69 745,40 

zysk netto i strata netto z operacji finansowych 106 584,27 178 486,00 2 864,97 

pozostałe przychody operacyjne 19 107,55 29 644,25 304 180,28 

Suma 4 359 439,52 4 975 747,25 5 699 579,63 

średnia 5 011 588,80 

wymóg kapitałowy (wskaźnik bazowy 15%) 751 738 

ekspozycja na ryzyko operacyjne 9 396 725 

5) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.  
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych i towarzyszących mu 
standardów technicznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wartość łącznego współczynnika 
kapitałowego wymagana przez Rekomendację Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) nie może być 
niższa niż 8%, a współczynnika kapitału Tier I 6%, natomiast zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru 
Finansowego na 31.12.2020r. łączny współczynnik kapitałowy powinien pozostawać na poziomie nie mniejszym 
niż 10,50%, a współczynnik kapitału Tier 1 na poziomie nie mniejszym niż 8,50%. Na koniec 2020 roku łączny 
współczynnik kapitałowy Banku wyniósł 16,31% i kształtował się powyżej wymaganych przez EBA oraz 
rekomendowanych przez KNF poziomów. Z uwagi na to, że kapitał Tier I stanowił całość funduszy własnych, 
współczynnik kapitału Tier I również wyniósł 16,31%. 

2. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Bank przeprowadzał operacje w walutach obcych. 

Działalność dewizową Bank prowadzi w dwóch walutach: USD i EUR. Na koniec każdego dnia roboczego Bank 
dokonuje wyceny sald kont prowadzonych w walutach obcych na złote. Do wyceny Bank stosuje średni kurs NBP 
(tzw. fixing). 

W księgach Banku na dzień 31 grudnia 2020 r. występują aktywa oraz pasywa wyrażone w polskich złotych oraz w 
walutach obcych, które zostały przeliczone na polskie złote po obowiązującym w w/w dniu średnim kursie ustalonym 
dla danej waluty przez NBP, tj.: 

EUR - 4,6148 
USD - 3,7584 

Walutowe pozycje aktywów: 

L.p. Pozycja bilansowa: EUR USD 

1 Kasa 0,00 0,00 

2 Należności od sektora finansowego 2 406,95 0,79 

3 Należności od sektora niefinansowego 0,00 0,00 

4 Należności od sektora budżetowego 0,00 0,00 

5 Pozostałe pozycje 0,00 0,00 

 RAZEM: 2 406,95 0,79 

Walutowa struktura aktywów w przeliczeniu na złote: 

L.p. Pozycja bilansowa: 
USD 

Struktura: 
EUR 

Struktura: 
[w PLN]: [w PLN]: 

1 Kasa 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

2 Należności od sektora finansowego 2,97 100,0% 11 107,59 100,0% 

3 Należności od sektora niefinansowego 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

4 Należności od sektora budżetowego 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

5 Pozostałe pozycje 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

 RAZEM: 2,97 100,0% 11 107,59 100,0% 
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Udziały poszczególnych walut w sumie aktywów: 

Waluta: Kwota: Kwota w przeliczeniu na PLN: Udział w sumie aktywów: 

EUR 2 406,95 11 107,59 0,01% 

USD 0,79 2,97 0,00% 

PLN 148 806 195,03 148 806 195,03 99,99% 

 x 148 817 305,59 100,00% 

Walutowe pozycje pasywów: 

L.p. Pozycja bilansowa: EUR USD 

1 Zobowiązania wobec sektora finansowego 0,00 0,00 

2 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 60,85 0,00 

3 Zobowiązania wobec sektora budżetowego 0,00 0,00 

4 Pozostałe pozycje 0,00 0,00 

 RAZEM: 60,85 0,00 

Walutowa struktura pasywów w przeliczeniu na złote: 

L.p. Pozycja bilansowa: 
USD 

Struktura: 
EUR 

Struktura: 
[w PLN]: [w PLN]: 

1 Zobowiązania wobec sektora finansowego 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

2 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 0,00 0,0% 280,81 100,0% 

3 Zobowiązania wobec sektora budżetowego 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

4 Pozostałe pozycje 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

 RAZEM: 0,00 0,0% 280,81 100,0% 

Udziały poszczególnych walut w sumie pasywów: 

Waluta: Kwota: Kwota w przeliczeniu na PLN: Udział w sumie pasywów: 

EUR 60,85 280,81 0,00% 

USD 0,00 0,00 0,00% 

PLN 148 817 024,78 148 817 024,78 100,00% 

 x 148 817 305,59 100,00% 

3. Dane o źródłach pozyskania depozytów z uwzględnieniem podziału na branże i geograficzne segmenty rynku. 
Pozyskane środki depozytowe pochodziły – podział wg podmiotów:  

L.p. Wyszczególnienie 
Wartość na początek 
okresu obrotowego % 

Wartość na koniec 
okresu obrotowego % 

1 Osoby prywatne 68 780 886,66 60,1 67 602 604,62 50,6 

2 Rolnicy indywidualni 22 229 589,01 19,4 28 000 675,32 21,0 

3 Przedsiębiorstwa, spółki prywatne i spółdzielnie 10 389 614,17 9,1 20 539 686,33 15,4 

4 Przedsiębiorcy indywidualni 6 442 089,91 5,6 9 138 653,17 6,9 

5 Instytucje samorządowe 5 294 652,84 4,6 6 645 779,57 5,0 

6 
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz 
gospodarstw domowych 1 322 108,34 1,2 1 432 504,22 1,1 

RAZEM 114 458 940,93 100,0 133 257 797,17 100,0 

Pozyskane środki depozytowe pochodziły – podział wg placówek:  

L.p. Wyszczególnienie Wartość na początek okresu 
obrotowego 

% Wartość na koniec okresu 
obrotowego 

% 

1 Bargłów Kościelny 81 247 836,63 71,0 98 201 132,08 73,7 

2 Augustów 27 775 952,04 24,3 28 964 698,74 21,7 

3 Ełk 5 435 152,26 4,7 6 091 966,35 4,6 

RAZEM 114 458 940,93 100,0 133 257 797,17 100,0 

4. Informacje z zakresu struktury koncentracji zaangażowania Banku w poszczególne jednostki, grupy kapitałowe, 
branżowe i geograficzne segmenty rynku wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem. 
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Struktura zaangażowania w 10 największych klientów Banku: 

Podmiot 
zaangażowanie bilansowe  
i pozabilansowe wg stanu 

na 31.12.2019r. 

udział w zaangażowaniu 
bilansowym 

 i pozabilansowym  
wg stanu na 31.12.2019r. 

zaangażowanie bilansowe  
i pozabilansowe wg stanu 

na 31.12.2020r. 

udział w zaangażowaniu 
bilansowym  

i pozabilansowym  
wg stanu na 31.12.2020r. 

KLIENT 1 2 965 614,88 3,03% 2 884 884,03 2,77% 

KLIENT 2 2 618 556,45 2,68% 2 653 287,07 2,55% 

KLIENT 3 2 474 958,47 2,53% 2 393 791,86 2,30% 

KLIENT 4 2 101 313,19 2,15% 2 382 011,62 2,29% 

KLIENT 5 2 033 375,29 2,08% 2 039 680,95 1,96% 

KLIENT 6 1 860 081,46 1,90% 1 999 649,95 1,92% 

KLIENT 7 1 753 041,35 1,79% 1 900 578,01 1,83% 

KLIENT 8 1 544 426,82 1,58% 1 814 685,45 1,74% 

KLIENT 9 1 364 526,86 1,39% 1 704 357,23 1,64% 

KLIENT 10 1 350 000,00 1,38% 1 645 292,31 1,58% 

Struktura zaangażowania w 5 największych grup: 

Podmiot 
zaangażowanie bilansowe  
i pozabilansowe wg stanu 

na 31.12.2019r. 

udział w zaangażowaniu 
bilansowym 

 i pozabilansowym  
wg stanu na 31.12.2019r. 

zaangażowanie bilansowe  
i pozabilansowe wg stanu 

na 31.12.2020r. 

udział w zaangażowaniu 
bilansowym  

i pozabilansowym  
wg stanu na 31.12.2020r. 

GRUPA 1 2 924 112,57 2,99% 3 240 730,78 3,11% 

GRUPA 2 2 461 667,74 2,52% 1 554 465,47 1,49% 

GRUPA 3 1 781 277,51 1,82% 997 511,60 0,96% 

GRUPA 4 1 000 000,00 1,02% 875 043,06 0,84% 

GRUPA 5 991 650,55 1,01% 612 286,92 0,59% 

Ryzyko koncentracji zaangażowań wobec pojedynczych klientów oraz grup powiązanych klientów jest  w Banku 
monitorowane zgodnie z art. 395 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych nr 575/2013 (CRR), zgodnie z którym, Bank nie 
przyjmuje na siebie ryzyka ekspozycji wobec klienta lub grupy powiązanych klientów, której wartość przekracza 25% 
wartości jej uznanego kapitału. 

Na 31 grudnia 2020 roku limit koncentracji nie był przekroczony. Poziom ryzyka koncentracji Banku z tytułu 
największego zaangażowania wystąpił wobec grupy powiązanych klientów i wyniósł 23,22% uznanego kapitału 
Banku (na 31 grudnia 2019 roku wystąpił wobec jednego klienta i wyniósł 22,91%). 

Zaangażowania według sektorów gospodarki: 

Branża 
31.12.2019 31.12.2020 

Kapitał 
w tym 

zagrożone 
Wskaźnik 

jakości (%) Kapitał 
w tym 

zagrożone 
Wskaźnik 

jakości (%) 

A. Rolnictwo: chów i hodowla bydła 
mlecznego 38 727 529,87 4 992,00 0,01 38 319 692,44 3 744,00 0,01 

A. Rolnictwo: chów i hodowla 
drobiu 268 067,24 0,00 0,00 180 597,72 0,00 0,00 

A. Rolnictwo: działalność usługowa 
wspomagająca produkcję roślinną 12 544,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

A. Rolnictwo: chów i hodowla koni 
i pozostałych zwierząt koniowatych 0,00  0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 

A. Rolnictwo: pozostałe uprawy 
rolne inne niż wieloletnie 7 670,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

A. Rolnictwo: chów i hodowla 
pozostałego bydła i bawołów 284 787,45 0,00 0,00 222 484,00 0,00 0,00 

A. Rolnictwo: uprawa tytoniu 22 500,00 0,00 0,00 102 500,00 0,00 0,00 

A. Rolnictwo: uprawy rolne 
połączone z chowem i hodowlą 
zwierząt (działalność mieszana) 3 550 387,37 12 683,93 0,36 3 227 046,92 13 127,13 0,41 
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Branża 
31.12.2019 31.12.2020 

Kapitał 
w tym 

zagrożone 
Wskaźnik 

jakości (%) Kapitał 
w tym 

zagrożone 
Wskaźnik 

jakości (%) 

A. Rolnictwo: uprawa zbóż, roślin 
strączkowych i roślin oleistych  
na nasiona, z wyłączeniem ryżu 233 321,00 0,00 0,00 166 631,55 0,00 0,00 

B. Górnictwo i wydobywanie 0,00  0,00 0,00 5,20 5,20 100,00 

C. Przetwórstwo przemysłowe 2 084 344,63 0,00 0,00 5 706 753,97 0,00 0,00 

E. Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz 
działalność związana  
z rekultywacją 522 268,66 106 874,12 20,46 66 962,26 66 962,26 100,00 

F. Budownictwo 4 555 313,96 69,60 0,00 5 930 665,68 92,70 0,00 

G. Handel hurtowy i detaliczny 13 244 218,09 3 934 867,60 29,71 15 795 590,52 3 873 392,03 24,52 

H. Transport i gospodarka 
magazynowa 1 871 686,45 877 056,89 46,86 1 759 484,72 785 594,34 44,65 

I. Działalność związana  
z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 5 343 692,73 0,00 0,00 5 504 389,51 0,00 0,00 

L. Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości 1 881 911,00 0,00 0,00 1 258 287,00 0,00 0,00 

M. Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 1 392 971,15 0,00 0,00 782 462,26 79,45 0,01 

N. Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca 49 207,45 27,60 0,06 0,00  0,00 0,00 

S. Pozostała działalność usługowa 46,70 46,70 100,00 0,00  0,00 0,00 

Osoby prywatne 21 109 417,61 73 449,39 0,35 21 250 305,80 63 878,78 0,30 

Podsumowanie całkowite 95 161 885,36 5 010 067,83 5,26 101 073 859,55 4 806 875,89 4,76  

W Banku stosowane są limity branżowe, których celem jest ograniczanie poziomu ryzyka związanego  
z finansowaniem klientów instytucjonalnych prowadzących działalność w wybranych branżach charakteryzujących 
się wysokim poziomem ryzyka kredytowego oraz unikanie nadmiernego poziomu koncentracji branżowej. 

W strukturze zaangażowania branżowego Banku wg PKD dominują podmioty działające w sekcji A – Rolnictwo, 
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 

Geograficzne segmenty rynku: 

Obszar (gmina) 
zaangażowanie bilansowe  
i pozabilansowe wg stanu 

na 31.12.2019r. 
udział na 31.12.2019r. 

zaangażowanie bilansowe  
i pozabilansowe wg stanu 

na 31.12.2020r. 
udział na 31.12.2020r. 

Bargłów Kościelny 49 686 037,73 50,79% 51 428 043,02 49,42% 
Augustów 35 438 695,24 36,23% 32 909 720,06 31,63% 
M. Suwałki 3 227 810,16 3,30% 9 562 770,11 9,19% 
Ełk 2 222 222,04 2,27% 3 999 345,30 3,84% 
Rajgród 2 824 433,94 2,89% 2 669 002,39 2,56% 
Kalinowo 326 149,79 0,33% 1 047 717,65 1,01% 
Sztabin 1 096 880,66 1,12% 624 550,37 0,60% 
Płaska 393 101,37 0,40% 396 375,12 0,38% 
Olecko 564 862,91 0,58% 340 268,36 0,33% 
Suwałki 244 970,01 0,25% 230 110,13 0,22% 
Hajnówka 185 574,14 0,19% 168 023,27 0,16% 
Raczki 205 430,70 0,21% 156 172,32 0,15% 
Nowinka 164 736,04 0,17% 154 892,35 0,15% 
Grajewo 136 544,63 0,14% 124 077,11 0,12% 
Suchowola 0,00 0,00% 84 371,24 0,08% 
Stare Juchy 107 743,34 0,11% 75 541,10 0,07% 
Sejny 0,00 0,00% 48 781,02 0,05% 
M. Białystok 1 000 000,00 1,02% 23 807,88 0,02% 
Michałowo 0,00 0,00% 16 958,62 0,02% 
Podsumowanie całkowite 97 825 192,70 x 104 060 527,42  x 
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Bank działając na terenie województwa podlaskiego oraz powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: ełckiego, 
giżyckiego, oleckiego i piskiego, z uwagi na lokalizację siedziby i placówek, jest bankiem o zasięgu lokalnym,  
a zaangażowanie kredytowe w stosunku do klientów z powiatu augustowskiego na 31.12.2020r. stanowi 82,18%,  
w tym najwyższe w Gminach: Bargłów Kościelny (49,42%) i Augustów (31,63%). 

5. Informacje o strukturze należności Banku w podziale na poszczególne kategorie, ustalone zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy o rachunkowości, w szczególności kredytów i pożyczek, lokat 
w innych bankach i w innych podmiotach finansowych, w tym informacje o: 

1) strukturze należności banku, w podziale na poszczególne kategorie, ustalone zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy, z wyszczególnieniem kredytów i pożyczek: 

L.p. Treść 
Wartość na 

początek okresu 
Struktura % 

Wartość na  
koniec okresu 

Struktura % 

1. Ekspozycje wobec Skarbu Państwa: 0,00 0,0 0,00 0,0 

    - ekspozycje normalne 0,00 0,0 0,00 0,0 

    - ekspozycje wątpliwe 0,00 0,0 0,00 0,0 

    - ekspozycje stracone 0,00 0,0 0,00 0,0 

2. 
Ekspozycje kredytowe wynikające z pożyczek  
i kredytów detalicznych: 

8 936 305,77 9,4 8 563 207,02 8,5 

    - ekspozycje normalne i pod obserwacją 8 862 856,38 9,3 8 499 328,24 8,4 

    - ekspozycje stracone 73 449,39 0,1 63 878,78 0,1 

3. 
Ekspozycje pozostałe wobec osób fizycznych, 
udzielonych na cele nie związane z działalności 
gospodarczą lub prowadzenie gospodarstwa rolnego: 

12 444 071,54 13,1 12 870 350,50 12,7 

    - ekspozycje normalne 12 444 071,54 13,1 12 870 350,50 12,7 

    - ekspozycje pod obserwacją 0,00 0,0 0,00 0,0 

    - ekspozycje poniżej standardu 0,00 0,0 0,00 0,0 

    - ekspozycje wątpliwe 0,00 0,0 0,00 0,0 

    - ekspozycje stracone 0,00 0,0 0,00 0,0 

4. Pozostałe ekspozycje kredytowe: 73 781 508,05 77,5 79 640 302,03 78,8 

    - ekspozycje normalne 68 405 518,52 71,9 74 552 342,94 73,8 

    - ekspozycje pod obserwacją 439 371,09 0,5 344 961,98 0,3 

    - ekspozycje poniżej standardu 0,00 0,0 0,00 0,0 

    - ekspozycje wątpliwe 988 892,21 1,0 789 338,34 0,8 

    - ekspozycje stracone 3 947 726,23 4,1 3 952 300,12 3,9 

RAZEM 95 161 885,36 100,0 101 073 859,55 100,0 

Wyszczególnienie kredytów i pożyczek, lokat w innych bankach i w innych podmiotach finansowych, w tym: 

Należności w innych bankach i instytucjach: 

L.p. Wartość 
Należności w innych bankach Należności w innych podmiotach finansowych 

Wartość na początek 
okresu 

Wartość na koniec 
okresu 

Wartość na początek 
okresu 

Wartość na koniec 
okresu 

1 Kredyty 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Lokaty 5 573 014,46 13 835 777,69 0,00 0,00 

RAZEM 5 573 014,46 13 835 777,69 0,00 0,00 

Informacje o należnościach: 

a) NALEŻNOŚCI Z ODROCZONYM TERMINEM ZAPŁATY – nie występują. 

b) NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE I NALEŻNOŚCI SPORNE, NA KTÓRE NIE UTWORZONO 
REZERWY I NIE DOKONANO ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO – nie występują. 

c) NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO: 
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Kategoria należności 
Wartość na początek okresu 

obrotowego 
Wartość na koniec okresu 

obrotowego 

zł % zł % 

Należności od sektora niefinansowego brutto 95 161 885,36 100,0 101 073 859,55 100,0 

1. Należności normalne 89 712 446,44 94,3 95 922 021,68 94,9 

2. Należności pod obserwacją 439 371,09 0,4 344 961,98 0,3 

3. Należności zagrożone: 5 010 067,83 5,3 4 806 875,89 4,8 

  - poniżej standardu 0,00 0,0 0,00 0,0 

  - wątpliwe 988 892,21 1,1 789 338,34 0,8 

  - stracone 4 021 175,62 4,2 4 017 537,55 4,0 

Rezerwy celowe na należności 2 260 129,41 100,0 3 272 898,54 100,0 

1. w sytuacji normalnej 131 261,06 5,8 125 937,32 3,8 

2. w sytuacji pod obserwacją 546,84 0,0 0,00 0,0 

3. w sytuacji zagrożonej: 2 128 321,51 94,2 3 146 961,22 96,2 

  - poniżej standardu 0,00 0,0 0,00 0,0 

  - wątpliwej 114 695,85 5,1 4 020,29 0,1 

  - straconej 2 013 625,66 89,1 3 142 940,93 96,1 

Prowizje 969 304,63 100,0 826 516,99 100,0 

1. w sytuacji normalnej 935 904,83 96,6 810 018,53 98,0 

2. w sytuacji pod obserwacją 3 340,50 0,3 2 339,67 0,3 

3. w sytuacji poniżej standardu 0,00 0,0 0,00 0,0 

4. w sytuacji wątpliwej 4 469,19 0,5 1 043,17 0,1 

5. w sytuacji straconej 25 590,11 2,6 13 115,62 1,6 

Należności od sektora niefinansowego netto 
(bez odsetek) 91 932 451,32 x 96 974 444,02 x 

d) NALEŻNOŚCI OD SEKTORA NIEFINANSOWEGO według terminów zapadalności: 

Wyszczególnienie 
Wartość na początek okresu 

obrotowego 
Wartość na koniec okresu 

obrotowego 

zł % zł % 

Należności od sektora niefinansowego brutto, w tym: 95 161 885,36 100,0 101 073 859,55 100,0 

bieżące 6 060 660,91 6,4 4 392 337,37 4,3 

terminowe, w tym: 89 101 224,45 93,6 96 681 522,18 95,7 

- do 1 miesiąca włącznie 1 096 958,84 1,2 988 744,73 1,0 

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 199 688,71 2,3 2 348 688,76 2,3 

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie 10 600 489,20 11,1 11 081 580,29 11,0 

- powyżej 1 roku do 5 lat włącznie 36 114 658,87 37,9 38 677 835,87 38,3 

- powyżej 5 lat do 10 lat włącznie 25 998 602,68 27,3 28 398 493,65 28,1 

- powyżej 10 lat do 20 lat włącznie 12 824 591,30 13,5 14 647 748,33 14,5 

- powyżej 20 lat 266 234,85 0,3 538 430,55 0,5 

e) NALEŻNOŚCI OD SEKTORA BUDŻETOWEGO: 

Kategoria należności 
Wartość na początek okresu 

obrotowego 
Wartość na koniec okresu 

obrotowego 

zł % zł % 

Należności od sektora budżetowego brutto 0,00 0,0 0,00 0,0 

1. Należności normalne 0,00 0,0 0,00 0,0 

2. Należności pod obserwacją 0,00 0,0 0,00 0,0 

3. Należności zagrożone: 0,00 0,0 0,00 0,0 

  - poniżej standardu 0,00 0,0 0,00 0,0 

  - wątpliwe 0,00 0,0 0,00 0,0 

  - stracone 0,00 0,0 0,00 0,0 
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Kategoria należności 
Wartość na początek okresu 

obrotowego 
Wartość na koniec okresu 

obrotowego 

zł % zł % 

Rezerwy celowe na należności 0,00 0,0 0,00 0,0 

1. w sytuacji normalnej 0,00 0,0 0,00 0,0 

2. w sytuacji pod obserwacją 0,00 0,0 0,00 0,0 

3. w sytuacji zagrożonej: 0,00 0,0 0,00 0,0 

  - poniżej standardu 0,00 0,0 0,00 0,0 

  - wątpliwej 0,00 0,0 0,00 0,0 

  - straconej 0,00 0,0 0,00 0,0 

Prowizje 0,00 0,0 0,00 0,0 

1. w sytuacji normalnej 0,00 0,0 0,00 0,0 

2. w sytuacji pod obserwacją 0,00 0,0 0,00 0,0 

3. w sytuacji poniżej standardu 0,00 0,0 0,00 0,0 

4. w sytuacji wątpliwej 0,00 0,0 0,00 0,0 

5. w sytuacji straconej 0,00 0,0 0,00 0,0 

Należności od sektora budżetowego netto (bez 
odsetek) 0,00 x 0,00 x 

f) NALEŻNOŚCI OD SEKTORA BUDŻETOWEGO według terminów zapadalności: 

Wyszczególnienie 
Wartość na początek okresu 

obrotowego 
Wartość na koniec okresu 

obrotowego 

zł % zł % 

Należności od sektora budżetowego, w tym: 0,00 0,0 0,00 0,0 

bieżące 0,00 0,0 0,00 0,0 

terminowe, w tym: 0,00 0.0 0,00 0,0 

- do 1 miesiąca włącznie 0,00 0,0 0,00 0,0 

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,00            0,0 0,00 0,0 

- powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie 0,00 0,0 0,00 0,0 

- powyżej 1 roku do 5 lat włącznie 0,00 0,0 0,00 0,0 

- powyżej 5 lat do 10 lat włącznie 0,00 0,0 0,00 0,0 

- powyżej 10 lat do 20 lat włącznie 0,00 0,0 0,00 0,0 

- powyżej 20 lat 0,00 0,0 0,00 0,0 

2) Kredyty  i pożyczki, od których Bank nie nalicza odsetek: 

L.p. Treść Wartość na początek okresu Wartość na koniec okresu 

1 Kredyty 4 071 342,78 1 083 486,23 

2 Pożyczki 0,00 0,00 

RAZEM 4 071 342,78 1 083 486,23 

3) Aktywa finansowe: 

L.p. Treść Wartość na początek okresu Wartość na koniec okresu 

a) Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy 0,00 0,00 

b) Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 

c) Kredyty i pożyczki oraz inne należności banku 110 632 170,36 123 369 554,98 

d) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności  14 598 197,79 21 249 638,75 

e) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 865 781,65 865 781,65 

4) Informacje o aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, aktywach i zobowiązaniach finansowych 
wycenionych w wartości godziwej przez wynik finansowy, dla których nie było możliwe ustalenie w sposób 
wiarygodny wartości godziwej, ze wskazaniem oszacowanej wartości – pozycja nie występuje. 
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5) Struktura zobowiązań Banku 

DEPOZYTY SEKTORA NIEFINANSOWEGO i BUDŻETOWEGO według terminów wymagalności: 

Wyszczególnienie 
Wartość na początek okresu 

obrotowego 
Wartość na koniec okresu 

obrotowego 

zł % zł % 

Depozyty bieżące 76 597 804,15 66,8 102 283 122,59 76,7 

Depozyty terminowe, w tym: 37 861 136,78 33,0 30 974 674,58 23,3 

 - do 1 m-ca włącznie 8 339 285,28 7,3 6 050 595,97 4,5 

 - powyżej 1 do 3 m-cy włącznie 8 990 388,43 7,8 8 544 013,88 6,4 

 - powyżej 3 do 6 m-cy włącznie 6 200 472,17 5,4 4 646 548,17 3,5 

 - powyżej 6 m-cy do 1 roku włącznie 12 915 247,27 11,3 10 297 982,21 7,7 

 - powyżej 1 roku 1 415 743,63 1,2 1 435 534,35 1,1 

Odsetki 186 072,63 0,2 102 379,16 0,1 

Razem zobowiązania wobec sektora niefinansowego  
i budżetowego 

114 645 013,56 100,0 133 360 176,33  100,0 

6. Informacje o kredytach i pożyczkach oraz innych należnościach Banku, a także o instrumentach  zabezpieczających 
przed ryzykiem kredytowym, wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, wykazując odrębnie: 

1) wartość kredytów i pożyczek oraz innych należności Banku zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako 
wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy – nie występuje; 

2) wartość ekspozycji na ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy, bez uwzględnienia wartości instrumentów 
zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym – nie występuje; 

3) wartość o którą instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kredytowym zmniejszają wartość ekspozycji na 
ryzyko kredytowe – nie występuje; 

4) wartość zmiany w danym okresie sprawozdawczym i narastająco, wartości godziwej kredytów  
i pożyczek oraz innych należności, która wynika ze zmian ryzyka kredytowego ustaloną jako – nie występuje; 

5) wartość zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym 
zakwalifikowanym przy początkowym ujęciu jako wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy – nie 
występuje. 

7. Informacje o zobowiązaniach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy – pozycje nie 
występują. 

8. Dane o wartości posiadanych instrumentów finansowych: 

STAN DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH wg WARTOŚCI BILANSOWEJ (w zł) 

Wyszczególnienie 
Wartość na początek okresu 

obrotowego 
Wartość na koniec roku 

obrotowego 

Dłużne papiery wartościowe emitentów państwowych 0,00 0,00 

Bony skarbowe 0,00 0,00 

Bony pieniężne NBP 14 598 197,79 21 249 638,75 

Obligacje NBP  0,00 0,00 

Obligacje skarbowe 0,00 0,00 

Dłużne papiery wartościowe od banków 0,00 0,00 

Razem dłużne papiery wartościowe  14 598 197,79 21 249 638,75 

9. Informacje o zawartych przez Bank umowach, których skutkiem będzie powstanie instrumentu finansowego: Bank nie 
zawierał umów, których skutkiem będzie powstanie instrumentu finansowego. 

10. Posiadane udziały i akcje w podziale na jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone: nie występują. 

11. Informacje o wartości posiadanych udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, które Bank przeznaczył do 
sprzedaży – pozycja nie występuje.   
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12. Ujawnienie informacji o wartości i kategorii przekwalifikowanych aktywów oraz o przyczynach przekwalifikowania 
składników aktywów finansowych. W 2020r. Bank nie dokonywał przekwalifikowania składników aktywów 
finansowych. 

13. W przypadku przekwalifikowania składników aktywów finansowych z kategorii aktywów i zobowiązań finansowych 
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywów dostępnych do sprzedaży albo kategorii aktywów 
utrzymywanych do terminu zapadalności, informacje o: 

1) wartość aktywów finansowych przekwalifikowanych do i z każdej kategorii oraz przyczyny przekwalifikowania: 
nie występuje; 

2) wartość bilansowa i wartość godziwa składników aktywów finansowych, które zostały przekwalifikowane  
w okresie sprawozdawczym oraz w poprzednich okresach sprawozdawczych: nie występuje; 

3) wyjątkowe okoliczności wraz z faktami wskazującymi na to, że były one wyjątkowe, gdy składnik aktywów 
finansowych został przekwalifikowany zgodnie z § 32 ust. 1 rozporządzenia: nie występuje; 

4) przychody lub koszty z tytułu wyceny składnika aktywów finansowych, w okresie sprawozdawczym oraz  
w poprzednich okresach sprawozdawczych: nie występuje; 

5) przychody lub koszty z tytułu wyceny, które zostałyby ujęte w okresie sprawozdawczym, jeżeli dany składnik nie 
zostałby przekwalifikowany: nie występuje; 

6) efektywna stopa procentowa i szacunkowa kwota przepływów pieniężnych, które bank spodziewa się odzyskać,  
na dzień przekwalifikowania aktywów finansowych: nie występuje. 

14. W przypadku przeniesienia praw majątkowych zakwalifikowanych do aktywów finansowych (przeniesienie aktywów), 
które nie są wyłączone z bilansu, ujawnieniu podlegają informacje: nie dotyczy. 

15. Informacje o zastawie na mieniu banku, wraz z postanowieniami i warunkami ustanowienia zastawu oraz wartości 
bilansowej składników aktywów finansowych, które bank zastawił jako zabezpieczenie zobowiązań lub zobowiązań 
pozabilansowych: nie występuje. 

16. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi: pozycja w Banku 
nie występuje. 

17. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego w banku: Bank nie posiada wydzielonego 
organizacyjnie biura maklerskiego. 

18. Informacje o należnościach od banków prowadzących działalność maklerską, domów maklerskich i towarowych domów 
maklerskich w podziale na: nie dotyczy. 

19. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku o należnościach od Krajowego Depozytu 
i giełdowych izb rozrachunkowych w podziale na: nie dotyczy. 

20. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku o zobowiązaniach od Krajowego 
depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych, w tym: nie dotyczy. 

21. Informacje o należnościach od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy 
towarowe: nie dotyczy. 

22. Informacje o zobowiązaniach od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy 
towarowe: nie dotyczy. 

23. Informacje o zobowiązaniach od banków prowadzących działalność maklerską, domów maklerskich i towarowych: nie 
dotyczy. 

24. Informacje o zmianach wartości funduszy wydzielonych dla oddziałów zagranicznych: nie dotyczy. 

25. Dane dotyczące zmian wartości niematerialnych i prawnych. 

1) Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych: 

L.p. Wyszczególnienie 
Stan na początek 
roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na koniec 
roku obrotowego 

I. 
Wartość brutto wartości niematerialnych  
i prawnych 226 091,95   226 091,95 

 1. Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne 226 091,95   226 091,95 
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L.p. Wyszczególnienie 
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na koniec 

roku obrotowego 

 - licencje 226 091,95   226 091,95 

 - koncesje     

 
2. Prawa do wynalazków, patentów, znaków 
towarowych, wzorów użytkowych oraz 
zdobniczych 

    

 3. know-how     

 4. pozostałe - wartość firmy     

II. 
Umorzenie wartości niematerialnych  
i prawnych 211 571,60 12 162,79  223 734,39 

 1. Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne 211 571,60 12 162,79  223 734,39 

 - licencje 211 571,60 12 162,79  223 734,39 

 - koncesje     

 
2. Prawa do wynalazków, patentów, znaków 
towarowych, wzorów użytkowych oraz 
zdobniczych 

    

 3. know-how     

 4. pozostałe - wartość firmy     

III. 
Wartość netto wartości niematerialnych  
i prawnych 

14 520,35   2 357,56 

 1. Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne 14 520,35   2 357,56 

 - licencje 14 520,35   2 357,56 

 - koncesje     

 
2. Prawa do wynalazków, patentów, znaków 
towarowych, wzorów użytkowych oraz 
zdobniczych 

    

 3. know-how     

 4. pozostałe - wartość firmy     

2) Wartość obcych wartości niematerialnych i prawnych używanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 
ust. 4 ustawy (do odpłatnego używania) – pozycja nie występuje. 

26. Dane dotyczące użytkowanych rzeczowych aktywów trwałych. 

1) Zakres zmian wartości użytkowanych rzeczowych aktywów trwałych: 
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Wartość środków trwałych 

Stan na 
01.01.2020r. 

20 252,96  1 574 495,12 1 018 150,38 148 371,00 404 444,50 3 165 713,96 0,00 3 165 713,96 

Aktualizacja          

Zwiększenie    35 350,20  20 295,00 55 645,20  55 645,20 

Zmniejszenie    76 781,97  22 481,88 99 263,85  99 263,85 

Stan na 
31.12.2020r. 20 252,96  1 574 495,12 976 718,61 148 371,00 402 257,62 3 122 095,31  3 122 095,31 

Umorzenia 

Stan na 
01.01.2020r. 

  663 628,35 866 125,93 95 674,20 373 004,50 1 998 432,98  1 998 432,98 

Aktualizacja          
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Umorzenia 
bieżące   39 362,38 72 314,53 13 174,20 9 808,74 134 659,85  134 659,85 

Zmniejszenia    76 781,97  22 481,88 99 263,85  99 263,85 

Stan na 
31.12.2020r.   702 990,73 861 658,49 108 848,40 360 331,36 2 033 828,98  2 033 828,98 

Wartość  
księgowa 
netto 

20 252,96  871 504,39 115 060,12 39 522,60 41 926,26 1 088 266,33  1 088 266,33 

2) Na dzień 31.12.2020r. Bank nie posiadał środków trwałych używanych na podstawie umowy, o której mowa 
w art. 3 ust. 4 ustawy. 

27. Informacje na temat aktywów przejętych za długi: na dzień 31.12.2020r. nie występują. 

28. Informacja o stanie aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia. 

Na dzień 31.12.2020 roku aktywa do zbycia nie występują. 

29. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych 
przychodów: 

1) wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych: 

L.p. Tytuły 
Stan na początek 
roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na koniec  
roku obrotowego 

1 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

407 322,00 41 270,00 56 273,00 392 319,00 

2 Koszty zapłacone z góry 54 298,68 142 978,63 140 477,01 56 800,30 

Razem międzyokresowe rozliczenia czynne 461 620,68 184 248,63 196 750,01 449 119,30 

Na pozycję „Koszty zapłacone z góry” w łącznej kwocie 56 800,30 zł składają się: 

 Prenumerata 2021 roku _____________________________________________________________ 1 898,00 zł, 
 Ubezpieczenia majątkowe 2021 roku ___________________________________________________ 9 604,90 zł, 
 Zapas oleju opałowego ______________________________________________________________ 2 070,00 zł, 
 Koszty informatyczne ______________________________________________________________ 43 227,40 zł; 

2) wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych: 

Tytuły 
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na koniec  

roku obrotowego 

Wynikające z obowiązku wykonywania 
związanych z bieżącą działalnością przyszłych 
świadczeń na rzecz pracowników w tym: 

543 520,26 112 341,09 36 930,60 618 930,75 

- świadczeń emerytalnych 94 228,11 23 296,67 1 385,08 116 139,70 

- nagród jubileuszowych 449 292,15 89 044,42 35 545,52 502 791,05 

Razem międzyokresowe rozliczenia bierne 543 520,26 112 341,09 36 930,60 618 930,75 

3) Wykaz przychodów przyszłych okresów przedstawiono w następnej tabeli: 

Tytuły 
Stan na początek 
roku obrotowego Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na koniec  
roku obrotowego 

Przychody pobierane z góry: 73 298,65 268 763,05 264 193,66 77 868,04 

1) z tytułu pobranej prowizji  73 298,65 268 763,05 264 193,66 77 868,04 

2) rozliczenie straty z lat ubiegłych     
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Wg stanu na 31.12.2020r. na przychody przyszłych okresów w łącznej kwocie 77 868,04 zł składają się prowizje od 
udzielonych kredytów w rachunku bieżącym i ROR na kwotę 42 775,34 zł, prowizje rozliczane liniowo od udzielonych 
gwarancji w wysokości 32 764,33 zł, prowizje za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków kredytowych w kwocie 1 000,00 zł 
oraz przychody pobrane z góry – odsetki nadpłacone na łączną kwotę 1 328,37 zł. 

30. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na 31.12.2020r. 

L.p. Treść 
Ilość  

zadeklarowanych  
udziałów 

Wartość  
nominalna  
1 udziału 

Struktura % 

Razem  
fundusz 

udziałowy 
tworzący kapitał 

1. Osoby prawne 0 0,00 0,0 0,00 

2. Osoby fizyczne 482 600,00 100,0 289 200,00 

Razem 482 600,00 100,0 289 200,00 

Na dzień 31.12.2020r. w Banku nie występują członkowie posiadający powyżej 5% udziałów. 

Zmiany funduszu udziałowego: 

Lp. Treść 
Stan na początek 
roku obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 
Stan na koniec  

roku obrotowego 

1. Fundusz udziałowy 289 200,00 2 400,00 2 400,00 289 200,00 

2. Zadeklarowane, a nie wpłacone udziały  0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 289 200,00 2 400,00 2 400,00 289 200,00 

31. Dane o uprzywilejowaniu i ograniczeniu praw związanych z daną  grupą akcji, w tym dotyczących podziału 
dywidend i zwrotu kapitału – nie dotyczy. 

32. Akcje własne będące w posiadaniu banku lub w posiadaniu jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych – 
nie dotyczy.  

33. Zobowiązania z tytułu zatwierdzonej do wypłaty dywidendy lub nadwyżki bilansowej: zobowiązania z tytułu 
zatwierdzonej do wypłaty dywidendy na 31.12.2020r. wyniosły 49,00 zł. 

34. Informacje w zakresie  zobowiązań  podporządkowanych. Na dzień 31.12.2020r. w Banku nie wystąpiły zobowiązania 
podporządkowane. 

35. Stan i zmiany rezerw celowych: 

Kategorie należności 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
rezerw 

Wykorzystanie 
rezerw 

Rozwiązanie 
rezerw 

Stan na  
koniec  
roku 

obrotowego 

Wymagany 
poziom rezerw 
na koniec roku 

obrotowego  
na podstawie  
art. 81 ust. 2 

pkt 8 litera c) 
Ustawy 

Należności normalne 
- sektor niefinansowy 131 261,06 43 834,76  49 158,50 125 937,32 125 937,32 

Należności pod 
obserwacją 546,84 11 643,73 479,46 11 711,11 0,00 0,00 

- sektor finansowy        

- sektor niefinansowy 546,84 11 643,73 479,46 11 711,11 0,00 0,00 

- sektor budżetowy        

Należności poniżej 
standardu 

0,00 6 434,09  6 434,09 0,00 0,00 

- sektor finansowy        

- sektor niefinansowy 0,00 6 434,09  6 434,09 0,00 0,00 

- sektor budżetowy        

Należności wątpliwe 114 695,85 338,49 109 682,04 1 332,01 4 020,29 4 020,29 

- sektor finansowy        

- sektor niefinansowy 114 695,85 338,49 109 682,04 1 332,01 4 020,29 4 020,29 

- sektor budżetowy        
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Kategorie należności 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia 
rezerw 

Wykorzystanie 
rezerw 

Rozwiązanie 
rezerw 

Stan na  
koniec  
roku 

obrotowego 

Wymagany 
poziom rezerw 
na koniec roku 

obrotowego  
na podstawie  
art. 81 ust. 2 

pkt 8 litera c) 
Ustawy 

Należności stracone 2 013 625,66 1 229 890,08 811,78 99 763,03 3 142 940,93 3 142 940,93 

- sektor finansowy        

- sektor niefinansowy 2 013 625,66 1 229 752,60 811,78 99 625,55 3 142 940,93 3 142 940,93 

- sektor budżetowy 0,00 137,48  137,48 0,00 0,00 

Razem 2 260 129,41 1 292 141,15 110 973,28 168 398,74 3 272 898,54 3 272 898,54 

W 2020r. Bank dokonał spisania należności w sytuacji straconej z ksiąg bilansowych: kapitału 811,78 zł w ciężar 
utworzonego odpisu na inne należności, tj.  prowizje zaległe 811,78 zł. 

36. Dane o rezerwach na przyszłe zobowiązania według rodzaju zobowiązań: rezerwy na świadczenia pracownicze ujęte 
w poz. 29 pkt. 2. 

37. Dane o stanie odpisów aktualizujących wartość aktywów (z wyłączeniem rezerw celowych) według rodzajów 
aktywów, ze wskazaniem: w roku 2020 Bank dokonał odpisów: 

 aktualizujących na odsetki od należności od sektora niefinansowego w sytuacji normalnej 348,89 zł, pod 
obserwacją 0,00 zł oraz w sytuacji zagrożonej 438 795,30 zł, w tym: poniżej standardu 0,00 zł, wątpliwej  
276,30 zł i straconej 438 519,00 zł; 

 odpisów na inne należności – prowizje zaległe za prowadzenie rachunków bankowych w sytuacji straconej  
2 331,50 zł. 

38. Dane o zobowiązaniach pozabilansowych w tym warunkowych z tytułu udzielonych zabezpieczeń obejmujące: 

1) Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym wekslowych oraz innych udzielonych zobowiązań o charakterze 
gwarancyjnym: występują udzielone gwarancje bankowe (18 szt.) na kwotę 492 478,87 zł, w tym: w sytuacji 
normalnej 457 702,87 zł (17 szt.), wątpliwej 34 776,00 zł (1 szt.). 

2) Zestawienie gwarancji i poręczeń emisji udzielonych emitentom z uwzględnieniem: nie występują. 

3) W roku 2020 Bank nie udzielił emitentom gwarancji i poręczeń emisji papierów wartościowych. 

4) Dane o zawartych kontraktach opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych banku – nie dotyczy. 

5) Informacja o zaproponowanej wypłacie dywidendy, jeśli nie została ona formalnie zatwierdzona, a także  
o jakichkolwiek nieujętych skumulowanych dywidendach z akcji uprzywilejowanych – nie dotyczy. 

6) Szczegółowe dane o aktywach banku, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań banku oraz zobowiązań strony 
trzeciej, a także wartości zobowiązań banku podlegających zabezpieczeniu tymi aktywami – nie dotyczy. 

7) Informacje o nieujętych w bilansie transakcji z zobowiązaniem do odkupu – nie występują. 

8) Udzielone zobowiązania finansowe, w tym udzielone zobowiązania nieodwołalne – otwarte linie kredytowe  
w rachunkach bieżących 3 846 612,47 zł, kredytowych w wysokości 2 666 559,64 zł. 

9) Informacje o wartości nominalnej instrumentów bazowych będących podmiotem kontraktów na instrumenty 
pochodne z uwzględnieniem: nie występują. 

39. Informacje o stosowanych przez Bank zasadach rachunkowości zabezpieczeń z uwzględnieniem podziału na 
zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych oraz zabezpieczenie inwestycji  
w podmiocie zagranicznym – Bank nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

40. Znaczące warunki umów dotyczących instrumentów finansowych, które mogą wpływać na wartość, termin i stopień 
pewności przyszłych przepływów środków pieniężnych – nie dotyczy. 

41. Informacje z zakresu rachunku zysków i strat 

1) Informacje o przychodach w tym z tytułu prowizji i kosztach prowadzenia przez bank działalności maklerskiej – 
nie dotyczy. 
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2) Dane o odpisach amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisach  
z tytułu aktualizacji wartości majątku trwałego rzeczowego i finansowego z uwzględnieniem podziału na grupy 
rodzajowe środków trwałych i rodzaje aktywów finansowych. 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: 

Wyszczególnienie 
Wartość w okresie 
sprawozdawczym 

Wartość w poprzednim 
okresie 

1. Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne 12 162,79 20 649,11 

- licencje 12 162,79 20 649,11 

- koncesje   

2. Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych 
oraz zdobniczych 

  

3. Know-how   

4. Pozostałe - wartość firmy   

Amortyzacja środków trwałych: 

L.p. Grupa środków trwałych 
Wartość w okresie 
sprawozdawczym 

Wartość w poprzednim 
okresie 

1 Grunty własne, prawo wieczystego użytkowania gruntów (grupa 0)      

2 Spółdzielcze prawo do lokalu (grupa 1)   

3 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  (grupa 1 i 2) 39 362,38 39 362,38 

4 Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3 do 6) 72 314,53 73 813,62 

5 Środki transportu (grupa 7) 13 174,20 13 174,20 

6 Inne środki trwałe (grupa 8) 9 808,74 14 563,04 

7 Inwestycje w obcych środkach trwałych   

Razem 134 659,85 140 913,24 

3) Odpisy z tytułu aktualizacji wartości aktywów finansowych z uwzględnieniem podziału na rodzaje aktywów 
finansowych: nie występują. 

4) Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do poziomu wartości godziwej: nie wystąpiły. 

5) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu wyłączonych z bilansu aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży: nie wystąpiły. 

6) Przychody i koszty z tytułu sprzedanych aktywów finansowych, których wartość godziwa nie mogła być 
wcześniej wiarygodnie wyceniona, ze wskazaniem wartości bilansowej aktywów ustalonej na dzień sprzedaży 
wynosiły: nie wystąpiły. 

7) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: w roku 2020 nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne. 

8) Dokonane odpisy aktualizujące lub rezerwy celowe należności nieściągalnych: spisano należności nieściągalne  
9 klientów (dot. prowizji z tyt. prowadzenia rachunków bankowych) w ciężar utworzonego odpisu na łączną 
kwotę 811,78 zł. 

9) Informacje o przychodach z tytułu dywidend: 

L.p. Nazwa jednostki, od której otrzymano dywidendę 
Kwota dywidendy 

w okresie sprawozdawczym w poprzednim okresie 
1 PartNet Sp. z o.o. 6 000,00 6 000,00 

10) Nakłady poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem środków trwałych w budowie i wartości 
niematerialnych i prawnych oraz o planowanych nakładach w okresie najbliższych 12 miesięcy (w zł): 

Nakłady na: 
Poniesione w bieżącym  

roku obrotowym 
Planowane w okresie  

12 najbliższych miesięcy 
Wartości niematerialne i prawne 0,00 25 000,00 
Środki trwałe nabyte 55 645,20 175 000,00 
Środki trwałe w budowie, w tym: 0,00 0,00 
 odsetki i skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych 

na finansowanie budowy ST 
0,00 0,00 

Razem 55 645,20 200 000,00 
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11) Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: 

L.p. Treść Kwota 

1. Fundusz zasobowy 620 000,00 

2. Fundusz na rezerwy i ryzyko ogólne  0,00 

3. Dywidenda 0,00 

4. Zwiększenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 0,00 

5. Fundusz społeczno-samorządowy 3 285,11 

Razem 623 285,11 

12) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 
zaniechania w następnym okresie sprawozdawczym, z wyjaśnieniem przyczyn zaniechania: nie dotyczy. 

42. Informacje o wartości aktywów i utworzonej rezerwy na odroczony podatek dochodowy, obejmujące w szczególności: 

a) naliczenie aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

L.p. Treść 
Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 
dochodowego 

Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 

dochodowego 

1. Wysokość rezerwy utworzonej w  poprzednich latach, 
w tym odniesionych na kapitał z aktualizacji wyceny 108 628,00 407 322,00 

2. Dokonane w ciągu roku obrotowego rozliczenia rezerwy  
na odroczony p. d. o. p. i aktywów z tytułu odroczonego podatku, 
utworzonych w poprzednich latach obrotowych  14 150,00 56 273,00 

 z wyodrębnieniem dokonanych rozliczeń z kapitałem  
z aktualizacji wyceny   

3. Utworzone w roku obrotowym aktywa z tytułu odroczonego p. d. o. 
p. z wyszczególnieniem części odniesionej na   41 270,00 

 kapitał z aktualizacji wyceny   

4. Utworzona w roku obrotowym rezerwa z tytułu odroczonego p. d. 
o. p. z wyszczególnieniem części odniesionej na 16 022,00  

 kapitał z aktualizacji wyceny   

5. Stan aktywów z tytułu odroczonego p. d. o. p. na koniec roku 
obrotowego, w tym:   392 319,00 

 stan aktywów rozliczonych z kapitału z aktualizacji wyceny   

6. Stan rezerwy z tytułu odroczonego p. d. na koniec roku obrotowego, 
w tym: 110 500,00  

 stan rezerwy dotyczącej operacji rozliczanych z kapitałem  
z aktualizacji wyceny                                 

7. Wartość obciążającego wynik finansowy p. d. o. p. za dany rok 
obrotowy w tym:  406 483,00 

a) część bieżąca  389 608,00 

b) część odroczona  16 875,00 

43. Zagregowane dane dotyczące: 

1) Korzystania z kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczenia pracownikom, członkom zarządu i organów 
nadzorczych, ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty: 

a) Pożyczki i kredyty: 

Wyszczególnienie Kwota kredytu 

Stan na koniec roku 

Oprocentowanie 
od - do 

Kwota do 
spłaty 

Termin spłaty 

do 1 roku p. 1-5 lat p. 5 lat 

Członkowie Zarządu 60 000,00 – 120 000,00 3,22% 103 931,71 5 275,09 22 873,75 75 782,87 

Pracownicy 3 000,00 – 128 800,00 2,42% - 7,20% 206 897,55 16 418,79 99 869,66 90 609,10 

Członkowie Rady 
Nadzorczej 35 000,00 – 436 174,00 3,22% - 6,11% 776 768,49 182 671,49 245 808,00 348 289,00 

b) Gwarancje i poręczenia: nie wystąpiły.  
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2) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne członkom zarządu i organów 
nadzorczych Banku: 

Wyszczególnienie 
Wynagrodzenia za 2020 rok 

Obciążające koszty w zł Wypłacone z zysku w zł 

Członkowie Zarządu 415 153,96 0,00 

Członkowie Rady Nadzorczej 21 400,00 0,00 

3) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynosiło 22,4 etatów. 

4) Koszty związane z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników: 

Wyszczególnienie Kwota w zł 

Na świadczenia emerytalne 22 462,79 

Na świadczenia z tytułu nagród jubileuszowych 85 161,55 

Razem 107 624,34 

5) Koszty poniesione na finansowanie pracowniczych programów emerytalnych: Bank w 2020 roku poniósł koszty 
na finansowanie Pracowniczego Programu Emerytalnego na kwotę 47 816,25 zł.  

44. Transakcje z podmiotami powiązanymi z Bankiem kapitałowo lub organizacyjnie, z uwzględnieniem zasad polityki 
kredytowej Banku względem podmiotów powiązanych oraz procentowego udziału przypadającego na transakcje  
z tymi podmiotami. 

L.p. Treść 
Sektor finansowy  

(w zł) 
Sektor niefinansowy    

(w zł) 
Sektor budżetowy  

(w zł) 

1 a) Należności  50 000,00  

 Należności - PartNet Sp. z o.o.  50 000,00  

 Należności - BPS S.A. 25 906 804,41   

 Należności - SSOZ BPS 726 487,79   

 b) Zobowiązania    

2. a) Główne pozycje kosztów     

 Odsetki    

 b) Główne pozycje przychodów 88 896,27 6 000,00  

 Odsetki 88 896,27   

3 Udzielone zobowiązanie finansowe    

Zasady polityki kredytowej Banku względem podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie są stosowane 
jak dla podmiotów niepowiązanych. 

45. Informacja o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostki na innych warunkach niż 
rynkowe ze stronami powiązanymi – nie występują. 

46. Cele i zasady zarządzania ryzykiem z wyszczególnieniem podziału na kategorie: 

RYZYKO KREDYTOWE, Z UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA KONCENTRACJI ZAANGAŻOWAŃ 
Celem zarządzania ryzykiem kredytowym jest zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej przez Bank działalności 
kredytowej poprzez zapewnienie właściwej jakości ocen ryzyka kredytowego i efektywności podejmowania decyzji 
kredytowych, jak również skutecznego procesu monitorowania zaangażowania kredytowego wobec pojedynczego klienta 
oraz całego portfela kredytowego. 

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku należy: 

1) dostarczanie organom Banku informacji na temat ryzyka i jego profilu, 
2) stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko kredytowe i jego skutki,  
3) monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka kredytowego. 

Cele strategiczne zarządzania ryzykiem kredytowym 

Celami strategicznymi w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym są: 
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1) rozwijanie skali działalności kredytowej Banku w granicach zatwierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, 
2) bieżąca współpraca w ramach zrzeszenia w obszarze opracowania procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem 

kredytowym oraz wdrożenia systemów informatycznych i baz danych ograniczających ryzyko kredytowe 
ekspozycji kredytowej i portfela kredytowego, 

3) rozwój współpracy z Bankiem Zrzeszającym i bankami spółdzielczymi w zakresie zawierania konsorcjów 
bankowych, 

4) doskonalenie i optymalizacja metod zarządzania ryzykiem kredytowym, 
5) utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i wartości portfela kredytowego cechującego 

się odpowiednią dochodowością oraz bezpieczeństwem rozumianym jako  minimalizacja ryzyka wystąpienia 
kredytów zagrożonych, 

6) budowa i rozwijanie  infrastruktury związanej z systemami pomiaru i analizy ryzyka kredytowego, 
7) monitorowanie, limitowanie i raportowanie poziomu ryzyka kredytowego w Banku w celu zapewnienia 

prawidłowego poziomu wskaźników wypłacalności. 

W celu osiągania długofalowych zamierzeń w zakresie ryzyka kredytowego, w Banku uwzględnia się czynniki ryzyka 
zmian makroekonomicznych, wymogów nadzorczych,  ryzyka rezydualnego oraz ryzyka koncentracji zaangażowań. 

Dopuszczalny poziom ekspozycji na ryzyko kredytowe określony został w Strategii rozwoju Banku jako: 

Miara tolerancji na ryzyko Limit tolerancji na ryzyko 

Udział kredytów wg wartości bilansowej netto w sumie bilansowej <= 80% 

Wskaźnik jakości aktywów (kredyty i inne należności z rozpoznaną utratą wartości  
w wartości nominalnej należności z rozpoznaną utratą wartości oraz przeterminowane 

instrumenty dłużne pomniejszone o korekty wartości z tytułu rezerw celowych i rezerwę na 
ryzyko ogólne / aktywa ogółem (według wartości bilansowej)) 

<= 6% 

Wskaźnik jakości kredytów (zdefiniowany w RWEF) wg wartości bilansowej brutto (relacja 
kredytów brutto z rozpoznaną utratą wartości do kredytów brutto ogółem) <= 8,50% 

Udział kredytów przeterminowanych powyżej 7 dni w obligu kredytowym <= 8% 

Wskaźnik pokrycia kredytów z rozpoznaną utratą wartości rezerwami celowymi 
(zdefiniowany w RWEF) – (relacja rezerw celowych na należności kredytowe  
do kredytów z rozpoznaną utratą wartości wg wartości bilansowej brutto) 

=> 30% 

Udział aktywów o wadze ryzyka do 50% (włącznie) w aktywach ogółem (udział ekspozycji z 
tytułu pozycji bilansowych oraz pozabilansowych o wagach ryzyka  

nie wyższych niż 50% w łącznej kwocie ekspozycji przed zastosowaniem wag ryzyka) 
=> 20% 

Realizacja celów strategicznych odbywa się poprzez: 

1) opracowywanie i realizację polityki zarządzania ryzykiem kredytowym Banku, w tym polityki stosowania 
zabezpieczeń i ograniczania ryzyka, 

2) analizowanie procesu zarządzania ryzykiem kredytowym, 
3) określenie zadań i wyznaczenie komórek organizacyjnych w strukturze Banku, odpowiedzialnych za realizację 

zadań w zakresie ryzyka kredytowego w ramach systemu zarządzania ryzykiem w Banku, 
4) gromadzenie informacji dotyczących ryzyka kredytowego zarówno portfela kredytowego jak i pojedynczej 

ekspozycji, 
5) doskonalenie i aktualizację pisemnych regulacji i metodyk dotyczących zarządzania i monitorowania ryzyka 

kredytowego i ryzyka koncentracji zaangażowań, zarówno w odniesieniu do portfela kredytowego jak i do 
pojedynczej ekspozycji, 

6) identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń z tytułu ryzyka kredytowego podejmowanego przez Bank, 
7) wskazywanie obszarów ryzyka wymagających modyfikacji lub uzupełnienia, 
8) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia liczby i skali występujących zagrożeń w zakresie ryzyka 

kredytowego, 
9) wdrażanie procedur i narzędzi do oceny wiarygodności kredytowej klientów Banku, 
10) monitorowanie i aktualizację limitów wewnętrznych z tytułu ryzyk koncentracji zaangażowań wynikających  

z Prawa bankowego i wymogów nadzorczych, 
11) doskonalenie systemu raportowania organom Banku z obszaru ryzyka kredytowego, 
12) nadzór nad kształtowaniem się wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, 
13) nadzór nad jakością danych w wewnętrznych bazach danych z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym. 
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RYZYKO OPERACYJNE, Z UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA BRAKU ZGODNOŚCI 
Celami strategicznymi w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym są: 

1) utrzymanie limitów operacyjnych na założonym poziomie nie przekraczającym limitów tolerancji ryzyka 
operacyjnego, 

2) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie wskaźników KRI na akceptowalnym poziomie, 
3) zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania Banku. 

Dopuszczalny poziom ekspozycji na ryzyko operacyjne określony został w Strategii rozwoju Banku jako: 

Miara tolerancji na ryzyko Limit tolerancji na ryzyko 

Limit straty rzeczywistej*) – suma strat rzeczywistych netto 
<= 5,00% wymogu kapitałowego  
na ryzyko operacyjne w Filarze I 

*) straty rzeczywiste netto z tytułu ryzyka operacyjnego – skumulowane wartości strat rzeczywistych netto z tytułu wystąpienia zdarzeń 
rzeczywistych, analizowane i badane za okres ostatnich 12 miesięcy od daty raportowania 

Realizacja celów strategicznych odbywa się poprzez:  

1) identyfikację i ujawnianie zaistniałych i potencjalnych zdarzeń ryzyka operacyjnego, 
2) zapobieganie i ograniczanie powstawania zdarzeń ryzyka operacyjnego poprzez stosowanie działań 

profilaktycznych, realizowanych przez każdego pracownika Banku, 
3) bieżące informowanie o zaistniałych zdarzeniach ryzyka operacyjnego i ograniczanie skutków zaistniałych 

zdarzeń ryzyka operacyjnego, 
4) gromadzenie niezbędnych danych umożliwiających określenie profilu ryzyka operacyjnego, ocenę zagrożenia oraz 

wycenę strat z tytułu ryzyka operacyjnego, 
5) modyfikację planu zarządzania ciągłością działania Banku w sposób adekwatny do zagrożeń, 
6) wdrożenie nowych Kluczowych Wskaźników Ryzyka w obszarach, w których dotychczas nie były zdefiniowane  

i zapewnienie adekwatności KRI do obserwowanego profilu ryzyka operacyjnego. 

Podstawowe cele polityki zarządzania ryzykiem braku zgodności to: 

1) ograniczenie możliwości wystąpienia lub wartości strat finansowych z tytułu ryzyka braku zgodności, a także 
ograniczenie ryzyka utraty dobrej reputacji Banku, 

2) efektywny monitoring i kontrola wielkości ryzyka, 
3) stworzenie przejrzystej struktury Banku i zapewnienie efektywnego informowania o ważnych zagadnieniach 

ryzyka kierownictwa, pracowników, członków Banku. 

W celu zapobiegania nadmiernemu wzrostowi ryzyka braku zgodności Bank wdraża odpowiednie zasady ładu 
organizacyjnego, obejmujące: 

1) jasną strukturę organizacyjną z dobrze określonymi, przejrzystymi i spójnymi zakresami odpowiedzialności,  
2) procedury służące identyfikacji ryzyka braku zgodności, na które Bank jest lub może być narażony,  
3) procedury zarządzania tym ryzykiem, jego monitorowania i raportowania 
4) odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznej obejmujące procedury, które powinny być zgodne z zasadami 

należytego i skutecznego zarządzaniem ryzykiem, a także zgodne z zasadą proporcjonalności. 

Działania służące realizacji Polityki, zgodne z zasadami dobrego ładu organizacyjnego polegają na:  

1) formalizacji i realizacji procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności zgodnie z regulacjami wewnętrznymi 
Banku zaakceptowanymi przez Zarząd i zgodnymi z zapisami niniejszej Polityk,  

2) obejmują również budowę  i podtrzymanie odpowiedniego środowiska zarządzania ryzykiem. 

RYZYKO RYNKOWE 
Cele strategiczne w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym: 

1) utrzymanie zmienności wyniku finansowego, w tym wyniku odsetkowego, oraz bilansowej wartości 
zaktualizowanej kapitału wynikającej ze zmian parametrów rynkowych, w szczególności stóp procentowych,  
w granicach niezagrażających bezpieczeństwu Banku i realizacji jego planu finansowego, 

2) prowadzenie zrównoważonej polityki zarządzania aktywami i pasywami, która pozwoli kształtować ekspozycję 
Banku na ryzyko rynkowe na poziomie nie wyższym, niż zaakceptowany, 

3) ograniczanie skutków narażenia Banku oraz Klientów na nieoczekiwane zmiany kursów walut. 
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Planowane działania umożliwiające realizację celów strategicznych: 

1) integracja procesów zarządzania ryzykiem i efektywnością Banku w ramach: 
a) aktywnego kształtowania oprocentowania produktów i inwestycji finansowych, 
b) ograniczania ekspozycji na ryzyko rynkowe poprzez system wewnętrznych limitów wprowadzanych przez 

Zarząd Banku; 
2) angażowanie się Banku w konsorcja kredytowe z Bankiem Zrzeszającym oraz z Bankami Spółdzielczymi zarówno 

w roli ich inicjatora, jak i uczestnika; 
3) doskonalenie narzędzi i metod wspomagających zarządzanie ryzykiem rynkowym z wykorzystaniem wdrożonych 

w Banku rozwiązań informatycznych. Standaryzacja i automatyzacja procesu pozyskiwania, gromadzenia  
i redystrybucji danych z zakresu ryzyka rynkowego; 

4) prowadzenie pomiaru i kontroli ryzyka rynkowego dla potrzeb globalnej oceny ekspozycji oraz wyznaczania 
kapitału wewnętrznego; 

5) identyfikacja i monitorowanie potencjalnego ryzyka rynkowego, w szczególności ryzyka stopy procentowej oraz 
produktów nowo wprowadzanych do oferty Banku. 

Strategia zarządzania ryzykiem rynkowym obejmuje zarządzanie następującymi jego kategoriami: 

1) ryzykiem stopy procentowej, 
2) ryzykiem walutowym, 
3) ryzykiem instrumentów kapitałowych. 

Pod pojęciem ryzyka stopy procentowej rozumie się niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian stóp rynkowych na 
aktualny i prognozowany wynik finansowy oraz sytuację finansową Banku. Profil ryzyka stopy procentowej określa 
możliwe do zaakceptowania przez Bank narażenie na ryzyko stopy procentowej, w zakresie 3 wyodrębnionych jego 
kategorii: 

1) ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania - ryzyko niedopasowania terminów zmian oprocentowania 
aktywów odsetkowych i pasywów odsetkowych, z uwzględnieniem pozycji pozabilansowych; 

2) ryzyko bazowe - ryzyko wynikające z niedoskonałego powiązania (korelacji) stóp bazowych (rynkowych 
i podstawowych NBP), w oparciu o które wyznaczane jest oprocentowanie produktów/ instrumentów 
generujących przychody/ koszty odsetkowe, w przypadku, gdy ich przeszacowanie następuje w tych samych 
okresach; 

3) ryzyko opcji klienta - ryzyko wynikające z wpisanego w produkty bankowe prawa klienta do wcześniejszej spłaty 
części lub całości należności i/ lub wycofania depozytu. 

Dopuszczalny poziom ekspozycji na ryzyko stopy procentowej określony został w Strategii rozwoju Banku jako: 

Miara tolerancji na ryzyko Limit tolerancji na ryzyko 

Wrażliwość Banku na ryzyko stopy procentowej – zmiana wartości ekonomicznej kapitału Banku  
w odniesieniu do funduszy własnych (dla negatywnej zmiany stóp procentowych o 200 bp) <= 12% 

Ryzyko walutowe rozumiane jest jako niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian kursów walutowych na sytuację 
finansową Banku, w tym jego wynik finansowy i fundusze własne. Ryzyko to wynika z utrzymywania przez Bank 
otwartych pozycji w walutach obcych i powstaje w związku z prowadzeniem przez Bank działalności obejmującej m.in. 
zaciąganie zobowiązań walutowych i inwestowanie w walutowe instrumenty finansowe, na rzecz klientów Banku oraz na 
rachunek własny. Uwzględniając strukturę bilansu Banku, jego ofertę produktową i profil klienta, do szczególnie istotnego 
dla Banku rodzaju ryzyka walutowego zalicza się ryzyko kursowe. 

Akceptowalny poziom ryzyka walutowego został określony w Strategii rozwoju Banku jako: 

Miara tolerancji na ryzyko Limit tolerancji na ryzyko 

Limit na pozycję całkowitą w odniesieniu do funduszy własnych <= 2% 

Ryzyko instrumentów kapitałowych rozumiane jest jako niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian cen 
instrumentów kapitałowych na sytuację finansową Banku, jego fundusze własne i wynik finansowy. Ryzyko to wynika  
z faktu prowadzenia działalności inwestycyjnej, polegającej na utrzymywaniu pozycji, dla których spodziewany jest 
wzrost ich wyceny rynkowej lub otrzymanie dodatkowych przychodów z tytułu dywidendy. W celu utrzymania ryzyka 
pod kontrolą, Bank stosuje limity na działalność inwestycyjną: limity zaangażowania oraz limity maksymalnej straty. 

Dopuszczalny poziom ekspozycji na ryzyko inwestycji określony został w Strategii rozwoju Banku jako: 
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Miara tolerancji na ryzyko Limit tolerancji na ryzyko 

Udział instrumentów kapitałowych (poza BPS S.A. i SSOZ BPS) w funduszach własnych <= 25% 

RYZYKO PŁYNNOŚCI 
Cele strategiczne zarządzania ryzykiem płynności w Banku: 

1) utrzymywanie płynności Banku na poziomie adekwatnym do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, 
2) przestrzeganie każdego dnia roboczego nadzorczych norm płynności na poziomach wymaganych regulacjami 

nadzorczymi, 
3) rozszerzanie współpracy z Bankiem Zrzeszającym oraz Bankami Spółdzielczymi w zakresie działalności 

kredytowej, 
4) finansowanie długoterminowych należności Banku stabilną częścią bazy depozytowej klientów niebankowych, 
5) prowadzenie ostrożnościowej polityki w zakresie ryzyka płynności, w której oczekiwany poziom aktywów 

płynnych pokryje depozyty niestabilne w normalnej sytuacji funkcjonowania Banku, 
6) zarządzanie płynnością Banku w sposób pozwalający w ramach przyjętych założeń i limitów maksymalizować 

zyski z posiadanych aktywów, przy równoczesnym minimalizowaniu kosztów związanych z utrzymywaniem 
płynności, 

7) rozwijanie działalności handlowej i inwestycyjnej w granicach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd 
Banku, 

8) zarządzanie płynnością Banku z wykorzystaniem szerszego katalogu instrumentów finansowych, w tym 
instrumentów służących pozyskiwaniu finansowania na rozwój działalności kredytowej. 

Dopuszczalny poziom ekspozycji na ryzyko płynności określony został w Strategii rozwoju Banku jako: 

Miara tolerancji na ryzyko Limit tolerancji na ryzyko 

Wskaźnik płynności aktywów (udział aktywów płynnych w aktywach ogółem) => 15,50% 

Podejmowane działania umożliwiające realizację celów strategicznych: 

1) kształtowanie struktury aktywów płynnych w sposób pozwalający na sprzedaż/ zastaw posiadanych zasobów  
w dowolnym momencie, bez istotnej utraty ich wartości, 

2) rozbudowa stabilnej bazy depozytowej podmiotów niefinansowych, uwzględniającej planowany rozwój akcji 
kredytowej, w tym kredytów udzielanych w konsorcjach kredytowych oraz kredytów z dopłatami ARiMR, 

3) angażowanie się Banku w konsorcja kredytowe z Bankiem Zrzeszającym oraz z Bankami Spółdzielczymi zarówno 
w roli ich inicjatora, jak i uczestnika, 

4) wprowadzenie procedur wewnętrznych regulujących zasady zawierania transakcji na nowych instrumentach 
finansowych, w tym zapewniających źródła finansowania działalności operacyjnej, 

5) monitorowanie i aktualizacja operacyjnego planu zachowania ciągłości działania Banku z punktu widzenia 
zapewnienia utrzymania bezpiecznego poziomu płynności, 

6) pełne wykorzystywanie w zarządzaniu płynnością możliwości wdrożonych w Banku systemów, w tym m.in. 
poprzez przeprowadzanie statycznych i dynamicznych analiz symulacyjnych w zakresie płynności, 

7) monitorowanie prac nad wprowadzeniem nowych regulacji Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) dotyczących 
zasad pomiaru i monitorowania ryzyka płynności, w tym analizowanie ich wpływu na sytuację finansową Banku, 

8) wdrażanie systemów informatycznych/ aplikacji/ narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem płynności. 

RYZYKO WYNIKU FINANSOWEGO 
Celem strategicznym w zakresie ryzyka wyniku finansowego jest utrzymanie stałej, niewrażliwej na zmiany otoczenia 
pozycji rynkowej i ekonomicznej Banku. 

Cel strategiczny realizowany jest poprzez: 

1) właściwą organizację procesu zarządzania strategicznego,  
2) monitorowanie otoczenia i postępów strategii,  
3) właściwą realizację planowania i zarządzania wynikiem finansowym,  
4) odpowiedni pomiar wrażliwości Banku na zmianę czynników otoczenia, przede wszystkim poprzez dokonywanie 

testów warunków skrajnych, 
5) podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie wrażliwości Banku w przypadku stwierdzenia nadmiernej 

ekspozycji na zmianę poziomu ryzyka, 
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6) planowanie marketingowe i właściwy proces wdrożenia nowych produktów. 

Dopuszczalny poziom ekspozycji na ryzyko wyniku finansowego określony został w Strategii rozwoju Banku jako: 

Miara tolerancji na ryzyko Limit tolerancji na ryzyko 
Wskaźnik stopy zwrotu z aktywów - ROA netto (wynik finansowy netto do średniego 

poziomu aktywów ogółem (sumy bilansowej) w okresie 12 miesięcy (wskaźnik 
annualizowany jeżeli wyliczenie następuje w trakcie roku) 

=> 0,30% 

Wskaźnik C/I (koszty działania wraz z amortyzacją do wyniku działalności bankowej 
powiększonego o wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) <= 70,00% 

Działania podejmowane przez Bank w celu osiągnięcia założonych celów zarządzania ryzykiem wyniku finansowego  
i ograniczania negatywnego wpływu ryzyka obejmują: 

1) wdrożenie odpowiedniego systemu planowania strategicznego oraz finansowego, a także pomiaru  
i nadzorowania postępów realizacji planów (kontroli strategicznej, monitoringu wyniku finansowego), 

2) powiązanie planów finansowych i operacyjnych z planami strategicznymi i nadzór Zarządu nad spójnością 
planów finansowych i operacyjnych z planami strategicznymi, 

3) odpowiedni nadzór Zarządu nad efektywnością działania Banku i stopniem realizacji planów finansowych  
i operacyjnych przez placówki i wyznaczone komórki organizacyjne Banku, a także poziomem ponoszonych 
kosztów, wdrożenie odpowiedniego systemu motywacyjnego, 

4) wdrożenie i nadzór nad stosowaniem odpowiednich zasad rachunkowości, 
5) wdrożenie i nadzór nad poprawnym działaniem systemu pomiaru ryzyka i sprawozdawczości zarządczej  

w zakresie ryzyka wyniku finansowego, 
6) odpowiednie szkolenia dla kadry Banku uczestniczącej w zarządzaniu ryzykiem wyniku finansowego, 
7) odpowiednia alokacja funduszy własnych zapewniająca zabezpieczenie strat z tytułu ryzyka wyniku finansowego, 
8) objęcie kontrolą wewnętrzną systemu zarządzania ryzykiem wyniku finansowego. 

Działania awaryjne podejmowane przez Bank w przypadku zagrożenia braku realizacji założonych wyników finansowych 
obejmują odpowiednio do sytuacji: 

1) przegląd i analizę przyczyn niewystarczającej realizacji planów (analiza luki realizacji planów) i podjęcie działań 
awaryjnych, w tym: 

a) zmiany organizacyjne,  
b) zmiany zasad wdrażania planów,  
c) zmiany zasad planowania,  
d) zmiany zasad wynagradzania,  
e) odpowiednią racjonalizację kosztów działalności; 

2) przegląd i weryfikację polityki produktowej i cenowej, a także celów i zasad zarządzania aktywami  
i pasywami; 

3) przegląd strategii i planów finansowych w celu ich urealnienia i dostosowania do nowych warunków otoczenia. 

RYZYKO KAPITAŁOWE 
Podstawowym celem strategicznym w zakresie adekwatności kapitałowej jest budowa odpowiednich funduszy własnych, 
zapewniających bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów, przy osiąganiu planowanego poziomu rentowności 
prowadzonej działalności. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie adekwatnością kapitałową obejmujące podstawowe kierunki działań (cele 
pośrednie): zwiększanie wysokości funduszy własnych, odpowiednie kształtowanie struktury bilansu Banku w celu 
utrzymania planowanego poziomu wymogów kapitałowych, zarządzanie ryzykiem bankowym. 

Dopuszczalny poziom ekspozycji na ryzyko kapitałowe określony został w Strategii rozwoju Banku jako: 

Miara tolerancji na ryzyko Limit tolerancji na ryzyko 

Relacja kapitału wewnętrznego do funduszy własnych <= 75,00% 

Współczynnik kapitałowy ryzyka kredytowego (zdefiniowany w Zasadach oceny punktowej 
w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS – zał. nr 10 do Umowy SOZ BPS) 

=> 12,00% 

Wskaźnik dźwigni (zgodnie z art. 429 Rozporządzenia CRR, zmienionym Rozporządzeniem 
Delegowanym Komisji 2015/62 z dnia 10.10.2014 r.) 

=> 6,00% 
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Realizacja celów kapitałowych odbywa się poprzez podejmowanie decyzji kapitałowych z zakresu struktury finansowania, 
podziału zysku oraz polityki dywidendowej. 

47. Dla wszystkich aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych 

1) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub 
terminy płatności, 

W 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe 3-krotnie, co wpłynęło na wynik odsetkowy Banku oraz 
na zmiany narażenia Banku w symulacjach dla ryzyka stopy procentowej. Ryzyko stopy procentowej przy obecnych 
warunkach rynkowych, jak i w sytuacji realizacji skrajnych warunków nie stanowiło w 2020 roku zagrożenia dla 
funkcjonowania Banku. Bank zachował akceptowalny poziom ryzyka w perspektywie dochodu i wartości ekonomicznej.  

Dominującym ryzykiem stopy procentowej było ryzyko niedopasowania. Na 31 grudnia 2020 roku spadek stóp 
procentowych o 2 p.p. powodował zmianę wartości ekonomicznej kapitału o minus 14 tys. zł, natomiast wyniku 
odsetkowego o minus 230 tys. zł. Wyniki nadzorczych testów warunków skrajnych, tj. analizy wpływu zmian stóp 
procentowych na wartość ekonomiczną w perspektywie długoterminowej na wg stanu na 31 grudnia 2020 r. pokazują, że 
nawet w najdotkliwszym scenariuszu testu wartości odstających - zmiana wartości ekonomicznej kapitału dla Księgi 
Bankowej jest znacznie poniżej limitu nadzorczego wynoszącego 15% kapitału podstawowego Tier 1. Podobnie spadek 
EVE w standardowym scenariuszu nagłego wpływu równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o +/-200 punktów 
bazowych również nie przekracza nadzorczego maksimum, tj. jest poniżej 20% funduszy własnych. 

Analiza scenariuszy zmian oprocentowania dla poszczególnych stawek bazowych sytuowała ryzyko bazowe w grupie 
istotnych ryzyk w ramach ryzyka stopy procentowej. Aktualnie oprocentowanie 91,4% aktywów wrażliwych Banku jest 
oparte o stawki rynkowe (głównie WIBOR i stopy NBP), natomiast 95,7% pasywów wrażliwych Banku oparte jest  
o stawki ustalane decyzją Zarządu Banku. Na koniec 2020 roku Bank tworzył dodatkowy wymóg kapitałowy z tytułu 
ryzyka stopy procentowej na ryzyko bazowe w kwocie 93 tys. zł, stanowiący 0,67% funduszy własnych. 

Pozycje oprocentowane Bank kwalifikuje się do następujących terminów przeszacowania: 

1) 1 dzień; 
2) (1 dzień; 7 dni]; 
3) (7 dni; 1 miesiąc]; 
4) (1 miesiąc; 3 miesiące]; 
5) (3 miesiące; 6 miesięcy]; 
6) (6 miesięcy; 1 rok]; 
7) (1 rok; 2 lata]; 
8) (2 lata; 5 lat]; 
9) powyżej 5 lat. 

Dla potrzeb sporządzenia raportu luki przeszacowania Bank przyjmuje, że: 

1) termin przeszacowania dla pozycji wrażliwych o stopie stałej jest równy umownemu terminowi ich zapadalności / 
wymagalności; 

2) termin przeszacowania dla pozycji wrażliwych o stopie zmiennej jest równy: 
a) dla pozycji o oprocentowaniu uzależnionym od poziomu stóp NBP – dacie następnego dnia po decyzyjnym 

posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, przypadającym po dniu sprawozdawczym, 
b) dla pozostałych pozycji o stopie zmiennej rynkowej – dacie zmiany oprocentowania wskazanej w umowie  

i wynikającej z charakterystyki danego produktu; 
c) dla pozycji o stopie zarządzanej przez Bank – terminowi najbliższej możliwej zmiany oprocentowania, który dla 

stanu na ostatni dzień miesiąca mieści się w przedziale (7 dni; 1 miesiąc]. 

W wyliczeniu miary ryzyka stopy procentowej opartej na dochodach, rozumianej jako możliwa zmiana wyniku 
odsetkowego w okresie 1 roku (kolejnych 12 miesięcy od dnia analizy) na skutek zmian stóp procentowych, uwzględnia się 
następujące założenia: 

1) zmiana stopy procentowej następuje w połowie poszczególnych przedziałów terminów przeszacowania, tj. liczba dni 
do dnia przeszacowania poszczególnych pozycji wrażliwych wynosi: 

Przedział przeszacowania Liczba dni 

1 dzień 1 

(1 dzień; 7 dni] 4 
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(7 dni; 1 miesiąc] 19 

(1 miesiąc; 3 miesiące] 61 

(3 miesiące; 6 miesięcy] 137 

(6 miesięcy; 1 rok] 273 

2) zmiana stóp rynkowych i podstawowych NBP o określoną wartość pociąga za sobą jednakową co do kierunku  
i wartości zmianę oprocentowania wszystkich aktywów i pasywów wrażliwych, z wyłączeniem produktów, których 
oprocentowanie korygowane jest mnożnikiem, zgodnie ze stosowaną dla nich formułą wyliczania oprocentowania,  
z zachowaniem górnych i dolnych pułapów oprocentowania poszczególnych pozycji (uwzględnienie stopnia 
wykorzystania klauzuli minimalnego oprocentowania kredytów); 

3) w scenariuszach spadku stóp procentowych oprocentowanie środków klientów nie może obniżyć się poniżej 0%,  
a pozycje z nominalną stopą niższą niż założona zmiana stóp procentowych są wrażliwe do wysokości nominalnego 
oprocentowania. 
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ZESTAWIENIE POZYCJI WEDŁUG DŁUGOŚCI OKRESU PRZESZACOWANIA (dane w pełnych złotych) 

Wartość aktywów odsetkowych 

Wartość 
pasywów 

odsetkowych 

Informacja uzupełniająca 

Portfel kredytowy 
Instrumenty 
kapitałowe  

i dłużne 

  Portfel bankowy 

Kredyty na 
nieruchomości 
mieszkaniowe 

Kredyty na 
nieruchomości 

komercyjne  
i pozostałe 

    pozycja długa pozycja krótka 

Instrumenty o stopie 
zarządzanej przez bank 797 947 249 772 9 505 242 0 9 505 242 121 583 880 9 505 242 121 583 880 

Do 1 dnia roboczego 
(włącznie) 12 948 618 30 210 556 76 996 176 0 102 346 824 252 000 102 346 824 252 000 

Od 2 dni roboczych do 
tygodnia (włącznie) 0 0 2 147 0 2 147 5 784 942 2 147 5 784 942 

Powyżej tygodnia do 1 
miesiąca (włącznie) 0 7 174 529 8 794 723 21 250 000 30 501 594 754 935 30 501 594 754 935 

Powyżej 1 do 3 miesięcy 
(włącznie) 0 0 606 585 0 606 585 1 621 274 606 585 1 621 274 

Powyżej 3 do 6 miesięcy 
(włącznie) 0 0 724 978 0 724 978 316 200 724 978 316 200 

Powyżej 6 miesięcy do 1 
roku (włącznie) 0 0 927 997 0 927 997 2 044 513 927 997 2 044 513 

Powyżej 1 roku do 2 lat 
(włącznie) 0 0 1 322 143 0 1 322 143 827 208 1 322 143 827 208 

Powyżej 2 lat do 5 lat 
(włącznie) 0 0 1 439 604 0 1 439 604 60 000 1 439 604 60 000 

Powyżej 5 lat 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 13 746 565 37 634 857 100 319 595 21 250 000 147 377 114 133 244 952 147 377 114 133 244 952 
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1) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, w tym sumę wartości ekspozycji kredytowych 
będących aktywami lub zobowiązaniami pozabilansowymi pomniejszonej o wartość utworzonych 
rezerw celowych i odpisów aktualizujących, bez uwzględnienia zabezpieczeń prawnych, która jest 
podstawą wymogu, o którym mowa w art. 128 ustawy Prawo bankowe oraz w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. 

Ekspozycje kredytowe będące aktywami lub zobowiązaniami pozabilansowymi pomniejszone o wartość rezerw 
celowych i odpisów amortyzacyjnych bez zabezpieczeń prawnych, które są podstawą wymogu, o którym mowa  
w art. 128 Prawa bankowego i w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 z dnia  
26 czerwca 2013r. (dane w pełnych złotych): 

Treść 

Wartość na początek roku 
obrotowego 

Wartość na koniec roku 
obrotowego 

Zmiana 

Wartość 
ekspozycji 

Struktura % 
Wartość 

ekspozycji 
Struktura % w zł 

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub 
banków centralnych 15 372 195 11,7 21 984 894 14,5 6 612 699 

Ekspozycje wobec podmiotów sektora 
publicznego 18 060 0,0 4 689 0,0 -13 371 

Ekspozycje wobec instytucji 17 668 171 13,5 25 364 075 16,7 7 695 904 

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw 17 658 780 13,5 15 624 371 10,3 -2 034 409 

Ekspozycje detaliczne 14 902 344 11,4 14 668 182 9,6 -234 162 

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na 
nieruchomościach 60 305 989 46,0 69 166 951 45,5 8 860 962 

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie 
zobowiązania 1 350 000 1,0 1 438 849 0,9 88 849 

Ekspozycje kapitałowe 865 782 0,6 865 782 0,6 0 

Inne pozycje 2 983 391 2,3 2 937 653 1,9 -45 738 

RAZEM 131 124 712 100,0 152 055 446 100,00 20 930 734 
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Jakość ekspozycji kredytowych według branż: 

Branża Kategoria 
należności 

Kapitał Odsetki Prowizje ESP 
Wartość 

bilansowa 
brutto 

Rezerwy 
celowe i odpisy 
aktualizujące 

Wartość 
bilansowa 

netto 

Zobowiązania 
pozabilansowe 

Wartość 
portfela 

A. ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO  
I RYBACTWO 

normalna 42 473 867,80 63 661,25 297 608,60 42 239 920,45 0,00 42 239 920,45 1 785 849,60 44 025 770,05 
pod obserwacją 344 961,98 6,26 2 339,67 342 628,57 0,00 342 628,57 0,00 342 628,57 
wątpliwa 3 744,00 276,30 0,01 4 020,29 4 020,29 0,00 0,00 0,00 
stracona 13 127,13 34 091,14 0,00 47 218,27 47 218,27 0,00 0,00 0,00 

A. ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 
Podsumowanie 42 835 700,91 98 034,95 299 948,28 42 633 787,58 51 238,56 42 582 549,02 1 785 849,60 44 368 398,62 
B. GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE stracona 5,20 0,00 0,00 5,20 5,20 0,00 0,00 0,00 
B. GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Podsumowanie 5,20 0,00 0,00 5,20 5,20 0,00 0,00 0,00 
C. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE normalna 5 706 753,97 1 426,19 20 424,70 5 687 755,46 0,00 5 687 755,46 1 267 968,03 6 955 723,49 
C. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Podsumowanie 5 706 753,97 1 426,19 20 424,70 5 687 755,46 0,00 5 687 755,46 1 267 968,03 6 955 723,49 
E. DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE 
ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ 
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 

normalna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539 218,20 539 218,20 

stracona 66 962,26 1 441,38 85,03 68 318,61 68 318,61 0,00 0,00 0,00 
E. DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI  
I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA  
Z REKULTYWACJĄ Podsumowanie 66 962,26 1 441,38 85,03 68 318,61 68 318,61 0,00 539 218,20 539 218,20 

F. BUDOWNICTWO 
normalna 5 930 572,98 4 255,61 57 271,91 5 877 556,68 0,00 5 877 556,68 633 488,84 6 511 045,52 
stracona 92,70 0,00 0,00 92,70 92,70 0,00 0,00 0,00 

F. BUDOWNICTWO Podsumowanie 5 930 665,68 4 255,61 57 271,91 5 877 649,38 92,7 5 877 556,68 633 488,84 6 511 045,52 

G. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY 
normalna 11 922 198,49 19 408,49 85 061,73 11 856 545,25 0 11 856 545,25 1 178 091,24 13 034 636,49 
stracona 3 873 392,03 370 980,50 13 030,59 4 231 341,94 2 931 341,94 1 300 000,00 0 1 300 000,00 

G. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY Podsumowanie 15 795 590,52 390 388,99 98 092,32 16 087 887,19 2 931 341,94 13 156 545,25 1 178 091,24 14 334 636,49 

H. TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 
normalna 973 890,38 702,34 9 042,80 965 549,92 0,00 965 549,92 37 311,51 1 002 861,43 
wątpliwa 785 594,34 42,19 1 043,16 784 593,37 0,00 784 593,37 59 181,66 843 775,03 

H. TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA Podsumowanie 1 759 484,72 744,53 10 085,96 1 750 143,29 0,00 1 750 143,29 96 493,17 1 846 636,46 
I. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA  
Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI 

normalna 
5 504 389,51 7 325,10 62 271,26 5 449 443,35 0,00 5 449 443,35 38 319,68 5 487 763,03 

I. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I 
USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI Podsumowanie 5 504 389,51 7 325,10 62 271,26 5 449 443,35 0,00 5 449 443,35 38 319,68 5 487 763,03 
L. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI normalna 1 258 287,00 105,60 11 355,94 1 247 036,66 0,00 1 247 036,66 0,00 1 247 036,66 
L. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI Podsumowanie 1 258 287,00 105,6 11 355,94 1 247 036,66 0,00 1 247 036,66 0,00 1 247 036,66 
M. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA  
I TECHNICZNA 

normalna 782 382,81 1 423,10 14 938,82 768 867,09 0,00 768 867,09 20 000,00 788 867,09 
stracona 79,45 0,00 0,00 79,45 79,45 0,00 0,00 0,00 

M. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 
Podsumowanie 782 462,26 1 423,10 14 938,82 768 946,54 79,45 768 867,09 20 000,00 788 867,09 
Podsumowanie całkowite 79 640 302,03 505 145,45 574 474,22 79 570 973,26 3 051 076,46 76 519 896,80 5 559 428,76 82 079 325,56  
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Komentarz:  

Profilem ryzyka koncentracji branżowej jest wysokie zaangażowanie w sekcję A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo (na poziomie 54,1% obliga kredytów udzielonych klientom instytucjonalnym). Istotny jest również udział 
kredytów finansujących działalność związaną z handlem hurtowym i detalicznym - sekcja G, stanowiący 17,5%, 
budownictwo – sekcja F, stanowiący 7,4%, przetwórstwo przemysłowe – sekcja C, stanowiący 7,2% oraz działalność 
związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – sekcja I, stanowiący 6,9%. Jakość należności udzielonych 
klientom instytucjonalnym pozostaje gorsza od średniego wskaźnika jakości dla całego obliga, tj. 5,96% wobec 4,76%,  
co wynika głównie z pogorszonej jakości w sekcjach: G - Handel hurtowy i detaliczny (wskaźnik jakości na poziomie 
24,52%) oraz H - Transport i gospodarka magazynowa (wskaźnik jakości na poziomie 44,65%). 

48. Dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych analizę wiekową przeterminowanych na dzień bilansowy aktywów 
finansowych. Na dzień 31.12.2020r. w Banku występują aktywa finansowe przeterminowane w należnościach od 
sektora niefinansowego: 

Okres zaległości Kapitał Odsetki Razem 

od 1 dnia do 30 dni włącznie 189 141,53 914,29 190 055,82 

powyżej 30 dni do 90 dni włącznie 355 479,07 196,00 355 675,07 

powyżej 90 dni do 180 dni włącznie 815,84 0,00 815,84 

powyżej 180 dni do 1 roku włącznie 71 163,65 1 717,68 72 881,33 

powyżej 1 roku 1 759 641,52 287 115,70 2 046 757,22 

Podsumowanie całkowite 2 376 241,61 289 943,67 2 666 185,28 

49. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie  
w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. W roku 
2020 Bank nie zawierał umów nieuwzględnionych w bilansie. 

50. Informacja o prowadzonej przez Bank działalności powierniczej – nie występuje. 

51. Informacja o sekurytyzacji aktywów Banku. W roku 2020 Bank nie sekurytyzował aktywów. 

52. Informacje z zakresu rachunku przepływów środków pieniężnych: 

1) określenie środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, w tym ich struktura: 

Środki pieniężne 

Przyjęte do przepływów na początek okresu struktura [%] na koniec okresu struktura [%] 

Kasa 1 621 284,02 41,8 1 689 391,56 76,1 

Rachunki bieżące 2 253 781,02 58,2 531 061,37 32,9 

Razem 3 875 065,04 100,0 2 220 452,93 100,0 

2) Wyjaśnienia na temat przyjętego podziału działalności na: 

a) Operacyjną 

Działalność operacyjna – podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, 
niezaliczane do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej. Wygenerowany wynik działalności 
operacyjnej świadczy o możliwości wykorzystania aktywów pieniężnych na działalność inwestycyjną. 

b) Inwestycyjną 

Działalność inwestycyjna (lokacyjna) – nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych  
i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści. 

c) Finansową 

Działalność finansowa – pozyskiwanie lub utrata źródeł finansowania [zmiany w rozmiarach i relacjach 
kapitału ( funduszu) własnego i obcego w jednostce] oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty  
i korzyści. 

3) Wykaz korekt oraz wpływów i wydatków do pozycji których kwoty przekraczają 5% ogólnej ich sumy z danej 
działalności – nie wystąpiły. 
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4) Przyczyny powstania różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji 
wykazanymi w rachunku przepływów środków pieniężnych: nie wystąpiły. 

53. Informacja w odniesieniu do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres sprawozdawczy, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie jednostek – nie dotyczy. 

54. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy. 

55. Dane o wartościach instrumentów finansowych klientów zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, 
wycenianych według zasad określonych w rozporządzeniu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, w podziale na – 
nie dotyczy. 

56. Informacje o towarach giełdowych klientów – nie dotyczy. 

57. Informacje, które mogłyby wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy. 
W 2020 roku nie wystąpiły inne zdarzenia mogące mieć wpływ na sytuację finansową, majątkową oraz wynik 
finansowy – inne niż ujęte w sprawozdaniu finansowym. 

58. Naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych oraz aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego: 

I Koszty ogółem 4 797 963,20 zł 

II Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w tym:                                                                            1 625 762,86 zł 

  1. odsetki naliczone niezapadłe - saldo BZ 102 379,16 zł 

  

2. koszty rezerw celowych i odpisów aktualizujących 

1 182 017,99 zł 

 rezerwy celowe 1 084 134,64 zł 

 odpisy aktualizujące 97 883,35 zł 

 rezerwy celowe na zobowiązania pozabilansowe 0,00 zł 

  RAZEM 1 182 017,99 zł 

  

3. koszty z tytułu: 

0,00 zł 

amortyzacji części wartości początkowej samochodu osobowego, 
przewyższającej kwotę 150  tys. zł lub 225 tys. zł 0,00 zł 

składek na ubezpieczenie samochodu osobowego (AC, GAP) w wysokości 
przekraczającej ich część ustaloną w takiej  proporcji, w jakiej pozostaje 

równowartość 150 tys. zł w wartości samochodu przyjętej dla celów 
ubezpieczenia 

0,00 zł 

używania samochodów osobowych wykorzystywanych w sposób mieszany, 
tj. częściowo wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej, a 

częściowo do celów niezwiązanych z tą działalnością - 25% tych wydatków 
0,00 zł 

opłat wynikających z umów leasingu, najmu, dzierżawy i umów o 
podobnym charakterze w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w 

takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł lub 225 tys. zł pozostaje do 
wartości samochodu będącego przedmiotem umowy 

0,00 zł 

 RAZEM 0,00 zł 

  4. strat w środkach trwałych i wnip powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych, jeżeli utraciły 
przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust. 1 pkt 5) 

0,00 zł 

  5. strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych jeżeli utraciły przydatność 
gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności (art. 16 ust 1 pkt 6) 

0,00 zł 

  6. wydatków na nabycie pochodnych instrumentów finansowych, do czasu realizacji praw wynikających z tych 
instrumentów, albo rezygnacji z realizacji praw, albo ich odpłatnego zbycia (art 16 ust. 1 pkt 8 b) 

0,00 zł 

  
7. odpisy i wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika na podstawie ustawy o rachunkowości (art. 16 ust. 1 
pkt 9) 

0,00 zł 

  

8. wydatków na spłatę pożyczek (wyjątek - skapitalizowane odsetki) w tym: 

0,00 zł 
 

na spłatę innych zobowiązań w tym z tytułu 
udzielonych gwarancji i poręczeń (art. 16 ust. 1 pkt 
10) 

0,00 zł 

  9. darowizny i ofiary (art. 16 ust. 1 pkt 14) 0,00 zł 

  
10. jednorazowych odszkodowań powypadkowych z tytułu chorób zawodowych oraz dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej w przypadku pogorszenia warunków pracy (art.. 16 ust. 1 pkt 16) 

0,00 zł 

  11. koszty egzekucji związane z niewykonaniem zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt 17) 0,00 zł 

  12. grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w 3 675,00 zł 
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sprawach o wykroczenie oraz odsetek od tych pozycji (art. 16 ust. 1 pkt 18) 

  13. kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki z tytułu: 

0,00 zł 
   nieprzestrzegania przepisów w zakresie bhp 0,00 zł 

   niewykonania nakazów organów nadzoru i kontroli  
(art. 16 ust. 1 pkt 19) 0,00 zł 

   RAZEM 0,00 zł 

  14. wierzytelności odpisanych jako przedawnione (art. 16 ust. 1 pkt 20) 0,00 zł 

  15. odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wypłat należności budżetowych (art 16 ust. 1 pkt 21) 0,00 zł 

  16. wydatków na wykup obligacji, pomniejszonych o kwotę dyskonta (art. 16 ust. 1 pkt 23) 0,00 zł 

  
17. rezerw na pokrycie wierzytelności, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona z wyjątkiem 
określonym w art. 16 ust. 1 pkt 26 

0,00 zł 

  
18. wierzytelności odpisanych jako nieściągalne z wyjątkiem tych,  których nieściągalność została 
udokumentowana (art. 16 ust 1 pkt 25) 

0,00 zł 

  
19. koszty reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz 
napojów , w tym alkoholowych (art. 16 usp. 1 pkt 28) 

1 497,86 zł 

  
20. wydatki poniesione na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby 
podatnika w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu 
(art. 16 ust. 1 pkt 30) 

0,00 zł 

  21. wpłaty z tytułu naliczonych składek PFRON (art. 16 ust.1 pkt 36) 0,00 zł 

  22. składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa (art. 16 ust. 1 pkt 37) 

190,00 zł 

  RAZEM ZAPŁACONE SKŁADKI: 550,00 zł 

  (minus)    

  

1). składka na rzecz KZBS w wysokości nie przekraczającej w roku 
podatkowym kwoty odpowiadającej  0,15% kwoty wynagrodzeń 
wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 

0,00 zł 

  2). składka na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej naliczona i przekazana 
360,00 zł 

  30x12 limit KUP = 360,00 zł 

  3). składka na rzecz Związku Rewizyjnego naliczona i zapłacona 
0,00 zł 

  limit (do KUP) 170x12= 2 040,00 zł 

  Różnica do opodatkowania (NKUP) 190,00 zł 

  
23. wydatki na rzecz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej lub organów 
stanowiących osób prawnych z wyjątkiem wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pełnionych funkcji (art. 16 ust 1 
pkt 38a) 

0,00 zł 

  24. strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności (chyba, że wcześniej była zarachowana na przychód 
należny) (art. 16 ust. 1 pkt 39) 

0,00 zł 

  
25. składka na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie 
odrębnych ustaw, od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po 
opodatkowaniu p.d.o.p. (art. 16 ust. 1 pkt 40) 

0,00 zł 

  
26. umorzone kredyty (pożyczki) bankowe niezwiązane z bankowym postepowaniem ugodowym, prawem 
upadłościowym i naprawczym (art. 16 ust. 1 pkt 43) 0,00 zł 

  27. umorzone wierzytelności z wyjątkiem określonym w art. 12 ust.3 ustawy o p.d.o.p (art. 16 ust 1 pkt 44) 0,00 zł 

  28. wydatki pracodawcy na działalność socjalną o której mowa w przepisach o ZFŚS, za wyjątkiem świadczeń 
urlopowych (art. 16 ust. 1 pkt 45) 

0,00 zł 

  29. VAT naliczony (art. 16 ust. 1 pkt 46) 0,00 zł 

  

30. odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, 
według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom 
na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, 
odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek 
formie (art. 16 ust. 1 pkt 48) 

0,00 zł 

  31. strat w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych jeżeli 
samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym (art. 16 ust. 1 pkt 50) 

0,00 zł 

  

32. wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, 
samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę 
wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za 
jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik 
jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (art. 16 ust. 1 pkt 51) 

0,00 zł 
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33. wydatków na zakup zużywanych stopniowo rzeczowych składników majątkowych, niezaliczonych do 
środków trwałych- jeżeli nie są wykorzystywane dla celów działalności podatnika (ale służą celom osobistym 
pracowników i innych osób i znajdują się poza siedzibą (art. 16 ust. 1 pkt 52) 

0,00 zł 

  34. dodatkowa opłata wymierzona przez ZUS (art. 16 ust.1. pkt 54a) 0,00 zł 

  35. strat (kosztów) pozostałych w wyniku utraty przedpłat (zaliczek, zadatków)-w związku z niewykonaniem 
umowy (art. 16. ust. 1 pkt 56) 

0,00 zł 

  36. niewypłaconych, niedokonanych, niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń, wynagrodzeń, 
zasiłków pieniężnych z ZUS (art. 16 ust. 1 pkt 57) 

0,00 zł 

  37. nieopłacone składki do ZUS (art. 16 ust. 1 pkt 57a) 31 965,42 zł 

  
38. składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczeniowych na 
rzecz pracowników z wyjątkiem umów po spełnieniu wymogów (art. 16 ust. 1 pkt 59) 

3 229,95 zł 

  
39. amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie (art.16 ust.1 
pkt63) 

0,00 zł 

  
40. amortyzacja naliczana wg przepisów ustawy o rachunkowości (niewynikająca z przepisów ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych) 

  

  41. rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (art. 16 ust.1. pkt 27) i inne zobowiązania 107 624,34 zł 

  42. wpłaty na PFRON 0,00 zł 

  43. opłaty na BFG 51 772,19 zł 

  44. koszty wpłat na fundusz zabezpieczający SSO 137 540,95 zł 

  45. wycena instrumentów finansowych - utrata wartości papierów wartościowych 0,00 zł 

  46. koszty reprezentacji 0,00 zł 

  47. inne 3 870,00 zł 

III 

Koszty stanowiące koszt uzyskania przychodów w tym:                                                                                                                        

215 322,63 zł 

a). odsetki konto 179, 279, 379 naliczone w roku 2019 zaliczone do k.u.p w 
2020 roku - saldo BO 

186 072,63 zł 

b). wypłata świadczeń pracowniczych z utworzonych rezerw *) 29 250,00 zł 

c). konto 530 - koszty zapłacone z góry  (BZ - BO) 0,00 zł 

d). rozliczenia międzyokresowe - konto 532 - koszty do zapłacenia dotyczące 
2019 roku (BZ 2019 n.k.u.p są k.u.p. w 2020 roku) 

0,00 zł 

e).rezerwa na nieściągalność uprawdopodobnioną 0,00 zł 

f). rezerwa - 25% kwoty kredytów wątpliwych i straconych 0,00 zł 

g). amortyzacja naliczana według przepisów ustawy o podatku 
dochodowym osób prawnych (niewynikająca z przepisów ustawy o 
rachunkowości) 

0,00 zł 

h). spisana z ksiąg rachunkowych wierzytelność z tytułu kredytu (kapitał) z 
udokumentowaną nieściągalnością 

0,00 zł 

i). koszty spisania z ksiąg rachunkowych prowizji zaliczonych uprzednio w 
przychody podatkowe (po wypowiedzeniu umowy rachunku bankowego i 
sporządzeniu protokołu nieściągalności - koszty windykacji > od wartości 
wierzytelności) 

0,00 zł 

j). inne   0,00 zł 

RAZEM 215 322,63 zł 

I – II + III Razem koszty uzyskania przychodów 3 387 522,97 zł 

IV Przychody ogółem 5 827 731,31 zł 

V Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania w tym: 1 871 748,27 zł 

  1. odsetki naliczone nieotrzymane BZ 
129,139,149,159,169,179,209,219,229,239,249,279,309,319,329,339,349,379 

581 577,71 zł 

  2. zwrócone udziały i wkłady 0,00 zł 

  3. przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału udziałowego 0,00 zł 

  4. zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat, 0,00 zł 

  5. umorzonych składek na ZUS (50% za okres 03-05.2020r.) - art. 31zx ustawy COVID-19 68 447,66 zł 

  
6. odsetek otrzymanych w związku ze wzrostem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności 
budżetowych, 0,00 zł 

  7. równowartość umorzonych zobowiązań, również z tytułu pożyczek, kredytów związanych z: 0,00 zł 
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  a) bankowym postępowaniem ugodowym - na podstawie przepisów o 
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, banków 

0,00 zł 

0,00 zł   
b) postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu zgodnie z 
prawem upadłościowym i naprawczym 

0,00 zł 

  RAZEM 0,00 zł 

  8. przychody bilansowe z tytułu rozliczonego dyskonta od bonów pieniężnych na koniec roku 0,00 zł 

  9. zwrot różnicy VAT na podstawie odrębnych przepisów 0,00 zł 

  
10. przychodów z odpłatnego zbycia na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, w tym pożyczki, kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy 0,00 zł 

  
11. otrzymane nieodpłatnie, lub częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa oraz wartość innych świadczeń, 
finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł 

  12. przychody przyszłych okresów 0,00 zł 

  13. przychody z tytułu prowizji z lat ubiegłych rozliczone w przychody 2020 roku 0,00 zł 

  14. prowizja rozliczona w czasie (BO konto 531) 1 042 603,28 zł 

  15. rozwiązanie rezerw na należności 168 398,74 zł 

  16. rozwiązanie rezerwy utworzonej na inne cele 2 963,85 zł 

  17. niezrealizowane różnice kursowe (saldo sald - należności wyliczonych na dzień bilansowy) 0,00 zł 

  18. otrzymana dywidenda (art.. 7 ust. 3 pkt 2) 6 000,00 zł 

  19. wycena funduszy inwestycyjnych i innych papierów wartościowych 0,00 zł 

  20. odsetki  od ekspozycji kredytowych spisane w ciężar odpisów aktualizujących w związku z ich umorzeniem, 
spisaniem jako nieściągalne lub przeniesieniem ekspozycji kredytowej do ewidencji pozabilansowej 

0,00 zł 

  21. inne tytuły: odzyskane należności nieściągalne 1 757,03 

VI Przychody zwiększające podstawę opodatkowania w tym: 1 476 110,02 zł 

  1. zrealizowane różnice kursowe 0,00 zł 

  2. otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa 0,00 zł 

  
3. przychody otrzymane w 2019r. a nie zaliczone do podstawy opodatkowania w 2018 roku 
BO 129,139,149,159,169,179,209,219,229,239,249,279,309,319,329,339,349,379 

571 724,99 zł 

  4. wartość umorzonych lub przedawnionych art.. 12 ust. 1 pkt 3 (z zastrzeżeniem art. 12 ust. 4 pkt 8): 0,00 zł 

    
a) zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek kredytów                                                              
(z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy) 0,00 zł 

  
5. wartość zwróconych wierzytelności, uprzednio zaliczonych do odpisanych lub umorzonych i zaliczonych do 
KUP (art.. 12 ust. 1 pkt 4) 0,00 zł 

  
6.  należności umorzone, przedawnione lub odpisane jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy 
aktualizujące zostały zaliczone do KUP 0,00 zł 

  7. równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do KUP 0,00 zł 

  8. rozwiązane lub zmniejszone rezerwy zaliczone uprzednio do KUP, 

0,00 zł 

    
a).rozwiązanie rezerwy z tyt. wierzytelności których 
uprzednio nieściągalność została uprawdopodobniona 

0,00 zł 

    
b). rozwiązanie rezerw utworzonych na pokrycie 25% 
kwoty kredytów wątpliwych i straconych 

0,00 zł 

    c). inne 0,00 zł 

    d). ……………………………………………… 0,00 zł 

    RAZEM 0,00 zł 

  9. rezerwa na ryzyko ogólne utworzona zgodnie z art. 130 Prawa Bankowego - rozwiązana lub wykorzystana 0,00 zł 

  10. prowizje należne od rachunków bankowych nie pobrane z powodu braku środków na rachunku 0,00 zł 

  11. prowizje rozliczane w czasie (BZ konto 531) 904 385,03 zł 

  
12. dyskonto otrzymane od bonów pieniężnych w dacie wykupu, zaliczone do przychodów bilansowych w roku 
ubiegłym 

0,00 zł 

  13. inne tytuły …………………………………… 0,00 zł 

IV - V + 
VI 

Razem przychody do opodatkowania 5 432 093,06 zł 

A Podstawa opodatkowania (zysk + / strata -) 2 044 570,09 zł 
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B Odliczenia od dochodu w tym: 0,00 zł 

  

1. straty z lat ubiegłych z tego: 

0,00 zł 

  - z ................. roku 0,00 zł 

  - z ................. roku 0,00 zł 

  - z ................. roku 0,00 zł 

  RAZEM 0,00 zł 

  2. darowizny (art. 18 ust.1 pkt 1 do 10 %) 0,00 zł 

  3. darowizny (art. 18 ust.1 pkt 7 do 10 %) 0,00 zł 

  4. inne odliczenia 0,00 zł 

C Dochód podlegający opodatkowaniu 2 044 570,00 zł 

D Podatek 19 % 388 468,30 zł 

E Należny podatek    388 468,00 zł 

F Podatek naliczony przez podmiot 388 468,00 zł 

G Różnica  0,00 zł 

AKTYWA - stan na koniec roku obrotowego 

Określenie pozycji  
aktywów i pasywów 

Wartość 
księgowa                                        

z bilansu na 
koniec okresu 
obrotowego 

Wartość         
podatkowa 

Różnice 
dodatnie 

Różnice 
ujemne 

Rezerwa 
z tytułu 
podatku 

odroczonego         
(konto 581) 

Aktywa 
z tytułu 
podatku 

odroczonego                      
(konto 580) 

Należności od sektora finansowego 3 977,30  3 977,30  756,00   

Należności od sektora niefinansowego 572 911,29  572 911,29  108 853,00   

Należności od sektora budżetowego 4 689,12  4 689,12  891,00   
Dłużne papiery wartościowe –  
naliczone odsetki od bonów, obligacji        
Wartości niematerialne i prawne 
amortyzacja bilansowa wyższa od 
podatkowej (ujemne różnice przejściowe)             
Wartości niematerialne i prawne 
amortyzacja bilansowa niższa od 
podatkowej (dodatnie różnice przejściowe)             
Rzeczowe aktywa trwałe amortyzacja 
bilansowa wyższa od podatkowej (ujemne 
różnice przejściowe)             
Rzeczowe aktywa trwałe amortyzacja 
bilansowa niższa od podatkowej (dodatnie 
różnice przejściowe)             
Rzeczowe aktywa – odpisy aktualizujące  
z tytułu trwałej utraty wartości (jeśli  
w przyszłości możliwe będzie uznanie  
ich podatkowo jako koszt uzyskania 
przychodu) ujemne różnice przejściowe             
Środki trwałe w budowie (dodatnie 
różnice przejściowe z tytułu wyceny 
bilansowej w wartości rynkowej wyższej 
od ceny nabycia)             
Operacje rozliczane z kapitałem  
z aktualizacji wyceny       

Inne aktywa        

RAZEM  581 577,71  581 577,71  110 500,00   
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PASYWA - stan na koniec roku obrotowego 

Określenie pozycji 
aktywów i pasywów 

Wartość 
księgowa        

z bilansu na 
koniec okresu 
obrotowego 

Wartość 
podatkowa 

Różnice 
dodatnie 

Różnice 
ujemne 

Rezerwa  
z tytułu 
podatku 

odroczonego 
(konto 581) 

Aktywa  
z tytułu 
podatku 

odroczonego 
(konto 580) 

Zobowiązania wobec sektora finansowego 
(nalicz. odsetki)       

Zobowiązania wobec sektora 
niefinansowego (nalicz. odsetki) 102 324,00   102 324,00  19 442,00 

Zobowiązania wobec sektora 
budżetowego (nalicz. odsetki) 55,16   55,16  10,00 

Odsetki od przeterminowanych 
zobowiązań handlowych       

Rezerwy na przyszłe zobowiązania 
dotyczące pracownika (nagrody 
jubileuszowe, odprawy emerytalno-
rentowe) 618 930,75   618 930,75  117 597,00 

Wynagrodzenia nie wypłacone osobom 
fizycznych z tytułu umów zlecenia o 
dzieło       

Operacje rozliczane z kapitałem  
z aktualizacji wyceny       

Strata podatkowa z lat ubiegłych do 
rozliczenia w przyszłości (w okresie  
5 lat, w dowolnym roku z tym, że  
w ciągu 1 roku odpis nie może być 
wyższy niż 50% straty)       

Utworzone odpisy aktualizujące na 
odsetki 439 144,19   439 144,19  83 437,00 

Prowizja rozliczana w czasie 904 385,03   904 385,03  171 833,00 

RAZEM  2 064 839,13   2 064 839,13  392 319,00 

 

Treść 

Rozliczenie dokonane 
 w ciągu roku obrotowego 

Rozliczenie z kapitałem  
z aktualizacji wyceny 

Stan na BO Stan na BZ 
Różnica 
stanów Stan na BO Stan na BZ 

Różnica 
stanów 

Rezerwa na odroczony podatek 
dochodowy 108 628,00 110 500,00 1 872,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  

407 322,00 392 319,00 -15 003,00 0,00 0,00 0,00 

 


