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I. STAN PRAWNY, WŁADZE, OGÓLNE DANE O BANKU 

1. Podstawa prawna działania 

Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie jest spółdzielnią i działa w oparciu o niżej 

wymienione regulacje prawne: 

1) Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 

(jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1826); 

2) Ustawę z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zmianami);  

3) Ustawę z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 21). 

2. Władze Banku 

ZARZĄD  

Zarząd Banku kierował działalnością Banku stosownie do swoich statutowych obowiązków w ciągu 

całego 2017 roku następującym składzie osobowym: 

- Dariusz Jasiński    - Prezes Zarządu 

- Anna Celińska    - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych 

- Renata Jasińska    - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych 

W 2017 roku Zarząd odbył 27 posiedzenia protokołowanych, podczas których podjął 74 uchwały 

dotyczące całokształtu pracy Banku.  

RADA NADZORCZA  

Rada Nadzorcza Banku w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku funkcjonowała w 

następującym składzie: 

1. Zdzisław Izdebski - Przewodniczący Rady 

2. Wiesław Bazak - Zastępca Przewodniczącego Rady 

3. Barbara Potyra  - Sekretarz Rady 

4. Stanisław Chromiński - Członek Rady 

5. Marianna Fiuk - Członek Rady 

6. Krzysztof Głuchowski - Członek Rady 

7. Jan Izdebski - Członek Rady 
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8. Tomasz Jasiński -  Członek Rady 

9. Andrzej Orzyłowski - Członek Rady 

10. Henryk Radzikowski -  Członek Rady 

11. Henryk Woźnica - Członek Rady 

12. Sylwester Żelechowicz - Członek Rady   

W ciągu 2017 roku odbyło się 6 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjęto 45 

uchwał. 

3. Dane ogólne o Banku 

Pełna nazwa Banku: Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie 

Adres siedziby: 08-106 Zbuczyn, ul. Terespolska 9 

Bank powstał: w 1919r. 

Bank jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla miasta 

stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000054899. Bank posiada numer statystyczny REGON 000509241, ma nadany nr NIP 8210007573.  

Bank zrzeszony jest z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.  

Bank jest Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

Na dzień 31.12.2017 roku Bank wypełniał obowiązujące normy kapitałowe określone w ustawie z 

dnia 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu Banków Spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i Bankach 

Zrzeszających. 

Zgodnie ze Statutem terenem działania Banku jest województwo mazowieckie oraz powiat bialski i 

łukowski. 

Bank realizował swoje zadania przez: 

-  Centralę Banku w Zbuczynie przy ul. Terespolskiej 9, która wypełnia też funkcje oddziału 

- Oddział w Siedlcach 

-  Oddział w Wiśniewie 

- Punkty Obsługi Klienta: w Czuryłach, w Domanicach oraz w Krzesku 
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Na dzień 31.12.2017 r. Bank skupiał 1.627 członków. Zadeklarowali oni łącznie 2.224 jednostek 

udziałowych (Oddział w Wiśniewie – 636; Centrala w Zbuczynie – 1.588). W okresie 

sprawozdawczym nie wystąpiło ustanie członkostwa. Wszyscy członkowie posiadają opłacone 

udziały w zadeklarowanej wysokości. 

4. Dane o strukturze organizacyjnej i zatrudnieniu 

Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą: 

-  Centrala, która wypełnia też funkcje oddziału 

- Oddziały (2) 

- Punkty Obsługi Klienta (3) 

Według stanu na 31.12.2017 r. Bank zatrudniał 35 osób na 33,9 etatach. W 2017 roku jedna osoba 

przeszłą na emeryturę, z dwiema osobami nawiązano stosunek pracy, w tym z jedną na okres 

zastępstwa za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym. 

Struktura wiekowa pracowników Banku na dzień bilansowy była następująca: 

Wiek zatrudnionych pracowników Liczba pracowników 

do 30 lat 4 

od 31 do 45 lat 17 

od 46 do 55 lat 8 

ponad 55 lat 6 

II. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA BANKU 

Suma bilansowa Banku, określająca rozmiary działalności, na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 

129.029 tys. zł (wzrost w stosunku do 2016r. o 9.629 tys. zł tj. o 8,06%). 

1. Aktywa Banku 

Główne pozycje aktywów (w tys. zł). 
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Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016 
Zmiana 

2017-2016 

Dynamika 

2017/2016 

Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 1 931 1 498 433 128,91% 

Należności od sektora finansowego 52 413 42 814 9 599 122,42% 

Należności od sektora niefinansowego 59 459 58 055 1 404 102,42% 

Należności od sektora budżetowego 4 027 4 373 - 346 92,09% 

Dłużne papiery wartościowe 6 563 9 237 - 2 674 71,05% 

Udziały lub akcje w innych jednostkach 1 311 1 144 167 114,60% 

Wartości niematerialne i prawne 17 33 - 18 51,52% 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 580 1 544 36 102,33% 

Inne aktywa 336 348 - 12 96,55% 

Rozliczenia międzyokresowe 384 384 0 100,00% 

Razem aktywa netto 129 029 119 400 9 629 8,06% 

 

Po stronie aktywów największą pozycją są należności od sektora niefinansowego. W roku 

sprawozdawczym odnotowano niewielki wzrost tej pozycji bilansu. Największy przyrost w aktywach 

odnotowano w pozycjach: kasa, operacje z Bankiem Centralnym oraz należności od sektora 

finansowego. Największy spadek aktywów odnotowano w pozycji dłużne papiery wartościowe. 

2. Pasywa Banku 

Główne pozycje pasywów (w tys. zł). 

Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016 
Zmiana 

2017-2016 

Dynamika 

2017/2016 

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego 107 220 97 752 9 468 109,46% 

Zobowiązania wobec sektora budżetowego 5 598 6 540 - 942 85,60% 

Fundusze specjalne i inne zobowiązania 996 830 166 120,00% 

Koszty i przychody rozliczane w czasie 246 303 - 57 81,19% 

Rezerwy 527 390 137 135,13% 
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Kapitały 13 483 12 649 834 106,59% 

Zysk netto 938 937 1 100,11% 

Razem pasywa 129 029 119 400 9 629 8,06% 

Po stronie pasywów największą pozycję stanowią Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. W 

roku sprawozdawczym wystąpił wzrost tej pozycji bilansu dynamiką 109,46%. Zobowiązania te są 

podstawowym źródłem finansowania działalności kredytowej. Odnotowano spadek w pozycji 

Zobowiązania wobec sektora budżetowego – o kwotę 942 tyś. zł. Kapitały wzrosły o 834 tyś. zł, 

zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli, w ramach podziału zysku za 2016 rok, część zysku 

netto, w takiej kwocie, tj. 850 tys. zł przeznaczona została na fundusz zasobowy. 

3. Rachunek zysków i strat 

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł). 

Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016 
Zmiana 

2017-2016 

Dynamika 

2017/2016 

Wynik z tytułu odsetek 3 504 3 506 - 2 99,94% 

Wynik z tytułu prowizji 1 355 1 367 -12 99,12% 

Wynik operacji finansowych 10 3 7 333,33% 

Wynik z pozycji wymiany 37 29 8 127,59% 

Wynik na działalności bankowej 4 903 4 906 - 3 99,94% 

Koszty działania Banku i amortyzacja 3 635 3 430 205 105,98% 

Różnica wartości rezerw i aktualizacji 111 359 - 248 30,92% 

Wynik na działalności operacyjnej 1 236 1 149 87 107,57 

Zysk brutto 1 236 1 149 87 107,57 

Podatek dochodowy 298 212 86 140,57 

Zysk netto 938 937 1 100,01% 

 

Bank wypracował zysk brutto w kwocie 1.236 tys. zł i zysk netto w kwocie 938 tys. zł (wzrost zysku 

brutto w stosunku do 2016r. o 87 tys. zł tj. o 7,57% i zysku netto o 1 tys. zł). Na uwagę zasługuje 
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podobny wynik z działalności bankowej. Wzrost kosztów działania wraz z amortyzacją został 

zrekompensowany korzystniejszym wynikiem na rezerwach i aktualizacji. 

Koszty działania Banku wraz z amortyzacją (w tys. zł). 

Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2016 
Zmiana 

2017-2016 

Dynamika 

2017/2016 

Koszty działania Banku, z tego: 3 438 3 203 235 107,34% 

wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne 

świadczenia 

2 461 2 258 203 108,99% 

koszty inne 978 944 34 103,60% 

Amortyzacja 197 227 -30 86,78% 

Koszty działania Banku z amortyzacją 3 635 3 430 205 105,98% 

Na dzień 31.12.2017r. Bank osiągnął relację kosztów działania do wyniku na działalności bankowej 

na poziomie 70,12%. Choć była wyższa o 4,84 p.p. od stanu sprzed roku, to nadal trzeba ją uznać za 

satysfakcjonującą. 

Poniesione w 2017 roku koszty działania wraz z amortyzacją  potwierdził trwałą zdolność Banku do 

generowania zysków, co jest niezbędnym warunkiem do zapewnienia niezakłóconej działalności i 

stabilnego rozwoju. 

 

4. Podstawowe segmenty działalności Banku 

1) Działalność depozytowa 

Działalność depozytowa, podobnie jak w latach poprzednich, była głównym źródłem finansowania 

działalności Banku. 

Według stanu na dzień 31.12.2017r. zgromadzone depozyty osiągnęły poziom 112.818 tys. zł, 

co oznacza przyrost w stosunku do końca 2016r. o 8,18%. W ogólnej kwocie depozytów największy 

udział (95,04%) stanowiły zobowiązania wobec sektora niefinansowego, a zobowiązania wobec 

sektora budżetowego 4,96% ogółu depozytów. 

Bank prowadził działalność depozytową w złotych polskich jak i w walutach wymienialnych (USD, 

EUR i GBP). 
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Pozostałe - 0,6%
Sektor budżetowy - 5,0%

Pozarolnicza działalność 

gospodarcza - 8,5%

Działalność rolnicza - 

26,4%
Osoby prywatne - 59,5%

 
Największą kwotę depozytów zgromadziły podmioty związane z: 

- osobami prywatnymi 67.111 tys. zł  

- działalnością rolniczą 29.797 tys. zł  

- pozarolniczą działalnością gospodarczą   9.628 tys. zł  

- sektorem budżetowym   5.598 tys. zł  

- pozostałą działalnością      683 tys. zł  

 

2) Działalność kredytowa 

Należności kredytowe brutto na koniec 2017 roku wyniosły 65.081 tys. zł, co oznacza, że wolumen 

portfela kredytowego wzrósł w ciągu roku o 1,9%. 

Udział poszczególnych podmiotów w akcji kredytowej na dzień 31.12.2017r. przedstawiał się 

następująco: 

Sektor budżetowy - 6,4%

Pozarolnicza działalność 

gospodarcza - 22,0%

Działalność rolnicza - 

44,1%

Osoby prywatne - 27,5%

 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Międzygminnego Banku Spółdzielczego 
w Zbuczynie w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku 

__________________________________________________________________________ 

Strona 9 z 16 

 

Największą pozycję w strukturze kredytów ogółem posiadały podmioty związane z: 

- działalnością rolniczą 27.887 tys. zł  

- osobami prywatnymi 17.404 tys. zł  

- pozarolniczą działalnością gospodarczą 13.879 tys. zł  

- sektorem budżetowym   4.027 tys. zł  

- pozostałą działalnością      12 tys. zł  

 

Jakość portfela kredytowego jest istotnie lepsza niż przed rokiem, i jest nadal lepsza od średniej w 

sektorze banków spółdzielczych. Kwota kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2017 roku 

wyniosła 1.800 tys. zł, co stanowiło udział 2,85% w obligu kredytowym. 

Struktura kredytów zagrożonych wg ich grup ryzyka (w zł) 

Poniżej standardu             275 tys. zł  

Wątpliwa    1.558 tys. zł  

Stracona      16 tys. zł 

Wszystkie kredyty nieregularne są na bieżąco monitorowane. Dotychczas, zazwyczaj skuteczna była 

akcja upominawcza lub działania restrukturyzacyjne a niekiedy przejęcie przez Bank przedmiotu 

zabezpieczenia. Tam gdzie te działania zawodzą, Bank prowadzi windykację sądowo-komorniczą. 

Należy podkreślić, że portfel kredytowy Banku jest wystarczająco zdywersyfikowany. Polityka 

kredytowa Banku jest tak prowadzona, aby minimalizować ryzyko. Służą temu opracowane 

procedury oraz przyjęte limity zaangażowań w poszczególne branże i podmioty. Wysokość 

oprocentowania kredytów wyznaczana jest w oparciu o analizę marży odsetkowej oraz o ocenę 

ryzyka Klienta i dochodowości realizowanej poprzez produkty już mu dostarczone.  

 

3) Pozostała działalność 

a) Działalność rozliczeniowa 

Bank oferuje szeroki zakres rozliczeń pieniężnych. Oferuje rozliczenia gotówkowe i 

bezgotówkowe, w walucie polskiej i w walutach wymienialnych (EUR, USD i GBP). Obok 

usług tradycyjnych, dostępne, i coraz bardziej popularne, są te bardziej nowoczesne, takie jak 

karty płatnicze i kredytowe, zdalne systemy obsługi, tj. home banking, internet, itp. Ponadto 
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bardzo popularne są systemy obsługi SMS Banking i Bankofon, umożliwiające Klientom 

bieżący dostęp do informacji o stanie rachunków i obrotach na rachunkach. 

Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie posiada 5 własnych bankomatów ale na mocy 

zawartych porozumień nasi Klienci mogą bezpłatnie korzystać z sieci ponad 4.000 szt. 

bankomatów należących do innych banków spółdzielczych. W 2017 roku w lokalizacji w 

Zbuczynie zainstalowany został wielofunkcyjny bankomat, pozwalający na samodzielną 

obsługę wielu operacji. Obok tradycyjnej funkcji wypłaty banknotów, wydruku wyciągu i 

zmiany nr PIN-u urządzenie pozwala na wykonanie wpłat na rachunek w Banku, kupno lub 

sprzedaż banknotów w walucie EURO (zapłata w gotówce w PLN lub z rachunku bankowego). 

Ponadto we wszystkich własnych bankomatach implementowano usługę pod nazwą „Sm@rt 

wypłata”, która pozwala na wypłatę środków z rachunków prowadzonych w Banku bez użycia 

karty płatniczej.  

b) Wizerunek i marka 

Działania marketingowe w 2017 roku miały na celu promocję marki Banku w terenie poprzez 

podkreślanie jego wkładu w rozwój gospodarczy oraz utrwalenie wizerunku Banku, jako 

mecenasa kultury, któremu nie jest obce życie lokalnych społeczności. 

Wzorem lat ubiegłych Bank współpracował ze Szkolnymi Kasami Oszczędnościowymi 

działającymi w miejscowych szkołach propagując idee spółdzielczości i ucząc gospodarowania 

własnymi zasobami pieniężnymi. 

W swojej działalności Bank wykorzystywał reklamę radiową w regionalnej rozgłośni, reklamę 

internetową, na własnej witrynie internetowej informował o zmianach w usługach i nowościach 

w ofercie Banku.  

c) Reklama, sponsoring i wsparcie lokalnych środowisk 

Bank tradycyjnie wspierał finansowo działalność społeczną i kulturalną organizacji 

społecznych i samorządowych (jednostek OSP, Kół Gospodyń Wiejskich, szkół, drużyn 

sportowych itp.) działających na obsługiwanym terenie. Obok sponsoringu wydarzeń 

kulturalnych, takich jak dożynki i imprezy kulturalne organizowane przez Urzędy Gmin z 

terenu działania Banku, Bank obejmował patronatem także wydarzenia biznesowe i sportowe. 

W budżecie reklamowym znalazła się pozycja odnotowująca sfinansowanie reklamy na 

stadionie drużyny piłkarskiej „Wektra Zbuczyn”. 
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IV. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU 

Zgodnie ze Strategią zarządzania ryzykami w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w 

Zbuczynie (Załącznik do Uchwały nr  37/2017 Zarządu z dn. 21.07.2017r. zatwierdzoną przez Radę 

Nadzorczą  Uchwała nr 31/2017 Rady Nadzorczej Międzygminnego Banku Spółdzielczego w 

Zbuczynie z dnia 23.07.2017r.) za ryzyka istotne uznane są te ryzyka, które spełniają przynajmniej 

jeden z poniższych warunków: 

1) podlegają bieżącemu monitoringowi, związanemu z obowiązkiem przestrzegania norm 

nadzorczych; 

2) podlegają bieżącemu zarządzaniu, wynikającemu z przepisów prawnych; 

3) podlegają ocenie nadzorczej zgodnie z Metodyką BION; 

4) są ryzykami trudnomierzalnymi, a poziom tych ryzyk jest uznany przez Bank za istotny. 

Za ryzyka istotne, tj. wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów oraz w 

Dyrektywie UE, które występują w Banku uznaje się: 

1) ryzyko kredytowe  

2) ryzyko koncentracji  -  dużych  ekspozycji  zgodnie z zapisami   rekomendacji C,  

branżowej, przyjętych form  zabezpieczenia, w jednorodny  instrument finansowy. 

3) ryzyko operacyjne  

4) ryzyko rynkowe ( rozumiane jako walutowe) 

5) ryzyko stopy procentowej  w księdze bankowej   

6) ryzyko płynności i finansowania  

7) ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej - przeciwdziałanie przez bank temu ryzyku przez 

odpowiednie uwzględnienie potencjalnego wzrostu wskaźnika nadmiernej dźwigni 

finansowej spowodowanego obniżeniem funduszy własnych Banku w związku ze 

spodziewanymi  lub zrealizowanymi stratami 

8) ryzyko kapitałowe  

za istotne Banku uznaje również: 

9) ryzyko wyniku finansowego  - z uwagi na istotne znaczenie wyniku finansowego w procesie 

zwiększania funduszy własnych Banku oraz analizę w procesie BION. 

10)  ryzyko braku zgodności – ze względu na obowiązek zarządzania tym ryzykiem na 

podstawie szczegółowych procedur ryzyko, będące skutkiem nieprzestrzegania przepisów 

prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez bank standardów postępowania. 
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W celu zapewnienia stabilnego rozwoju Banku, oraz zapewnienia bezpieczeństwa   

deponowanych środków  Bank  określił ogólny poziom ryzyka, akceptowany przez Radę Nadzorczą  

Banku w Załączniku  nr 4  do Strategii zarządzania  ryzykami w Międzygminnym Banku 

Spółdzielczym w Zbuczynie: 

1) Współczynnik wypłacalności – poziom minimalny 13,25%; 

2) Kapitał wewnętrzny jako procent funduszy własnych – poziom maksymalny 85%; 

3) Nadzorcze miary płynności: poziom miary LCR – min 100%; 

4) Udział należności zagrożonych w portfelu kredytowym – poziom maksymalny 7,0%; 

5) Zmiana wyniku z tytułu odsetek w skali 12 miesięcy w relacji do funduszy własnych, 

przy założonej szokowej zmianie stóp procentowych o 2 pp. – poziom maksymalny 20%; 

6) Stopa zwrotu z aktywów ROA – poziom minimalny 0,5%; 

7) Stopa zwrotu z funduszy ROE – poziom minimalny 5%. 

8) Udział  aktywów  i pasywów w sumie  bilansowej tj.: 

a) Udział aktywów walutowych w sumie bilansowej 2%  

b) Udział pasywów walutowych w sumie bilansowej 2% 

Osiągnięte poziomy na datę 31.12.2017 r. : 

1) Poziom Łącznego współczynnika kapitałowego znajduje się na wysokim, bezpiecznym 

poziomie 17,31%. 

2) Nadzorcze miary płynności: Nadzorcze miary płynności w ciągu całego 2017 roku plasowały 

się na poziomach powyżej ustalonego limitu ostrożnościowego. 

3) Udział należności zagrożonych w portfelu kredytowym wyniósł znacznie poniżej przyjętego 

poziomu max, bo 2,85 % 

4) Stopa zwrotu z aktywów ROA –  0,75% 

5) Stopa zwrotu z funduszy ROE –  7,14% 

Udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w kredytach ogółem jest wysoki i 

wynosi ponad 77%, wskaźnik jakości na poziomie 3,90%. 

Półroczna analiza skutków ryzyka braku zgodności nie wykazała wystąpienia skutków finansowych z 

tego tytułu. 
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V. AKTUALNY (W 2017 ROKU) I PRZEWIDYWANY (W 2018 ROKU) STAN MAJĄTKOWY I 

SYTUACJA FINANSOWA BANKU 

Sytuacja majątkowo-kapitałowa 

Kapitały Banku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 13.504 tys. zł i wzrosły w 

porównaniu z końcem 2016 r. o 855 tys. zł. 

Fundusze podstawowe dzielą się na: 

fundusz zasobowy    -  12.714 tys. zł 

fundusz udziałowy (bez części amortyzowanej) -       667 tys. zł 

fundusz udziałowy nieopłacony nie występuje. 

Obok funduszy podstawowych, w skład kapitałów wchodzą fundusze uzupełniające. W 

przypadku Banku stanowi je rezerwa rewaluacyjna, powstała z aktualizacji wyceny majątku trwałego 

wynosząca 102 tys. zł. 

Rezerwa 

rewaluacyjna

0,86%Fundusz udziałowy 

5,72%

Fundusz zasobowy

93,31%

 

Celem strategicznym Banku w zakresie zarządzania kapitałem jest zapewnienie odpowiedniej 

struktury oraz systematycznego wzrostu funduszy własnych, adekwatnych do skali i rodzaju 

prowadzonej działalności poprzez maksymalizację wyniku finansowego oraz jego przeznaczanie na 

zwiększenie funduszy własnych Banku. Zakłada się, że w 2018 roku fundusze własne Banku 

wzrosną na skutek podziału wyniku finansowego za 2017 rok. Proponowany podział nadwyżki 

bilansowej przewiduje przeznaczenie min. 90% zysku wypracowanego w 2017 r. na zasilenie 

funduszu zasobowego. 
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Współczynnik wypłacalności „R” określający relację między kapitałem netto Banku, a jego 

aktywami i zobowiązaniami pozabilansowymi z uwzględnieniem wag ryzyka na dzień 31.12.2017 

wyniósł 17,31 i osiągnął identyczną wartość jak przed rokiem. 

Wskaźnik zwrotu na kapitale – ROE – informujący o ilości zysku przypadającego na jednostkę 

kapitału własnego, wyniósł 7,14% i był o 0,50 p.p niższy od osiągniętego roku 2016. 

Miarą efektywności działania Banku jest stopa zwrotu aktywów – ROA liczona jako procentowa 

relacja zysku do średniego stanu aktywów, ukazująca wykorzystanie zasobów Banku i ich 

efektywność w tworzeniu zysku. W 2017 roku wskaźnik ten osiągnął poziom 0,75% tj. o 0,10 p.p. 

niższy od osiągniętego w 2016 roku. 

Wskaźnik rentowności netto liczony jako relacja procentowa zysku netto do kosztów ogółem 

osiągnął poziom 18,30% - wyższy o 3,16 p.p. w stosunku do roku ubiegłego. 

Osiągnięte wyniki finansowe były na poziomie planowanym. Jak wskazano powyżej, w roku 2017 

działalność bankowa prowadzona była w stabilnych, choć nie łatwych uwarunkowaniach. 

Najistotniejsze z nich to skutki redukcji centralnych stóp procentowych w marcu 2015r. do 

najniższego w historii poziomu. Należy spodziewać się utrzymania rentowności na osiągniętym 

poziomie, z uwagi na sygnały z Rady Polityki Pieniężnej o braku przesłanek do podwyższenia 

centralnych stóp procentowych.  

VI. PODSUMOWANIE 2017 ROKU 

• Sytuacja w obszarze adekwatności kapitałowej była dobra. 

• Poziom kapitału zabezpieczał ryzyko związane z prowadzoną działalnością. 

• Łączny współczynnik kapitałowy spełniał wymogi określone przepisami prawa, był też wyższy 

od poziomu rekomendowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego tj. 13,25%. 

• Struktura funduszy własnych była prawidłowa. 

• Ryzyko kredytowe ocenione zostało jako umiarkowane. 

• Jakość portfela kredytowego, mierzona udziałem należności zagrożonych polepszyła się w 

stosunku do roku ubiegłego, nadal była dużo lepsza od średniej w Zrzeszeniu. 

• Sytuacja w obszarze płynności finansowej nie stwarzała zagrożenia dla terminowej spłaty 

zobowiązań. 
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• Depozyty w pełni pokrywały akcję kredytową. Baza depozytowa była stabilna. 

• Bank spełniał nadzorcze miary płynności 

Zgodnie z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe za 2017 rok 

zostało poddane badaniu przez Związek Rewizyjny im. Franciszka Stefczyka w Warszawie – 

podmiot uprawniony o nr 1459, który wyda stosowną o nim opinię. 

VII. PERSPEKTYWY ROZWOJU I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

1. Cele strategiczne 

26 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Banku uchwaliła „Strategię działania Międzygminnego 

Banku Spółdzielczego w Zbuczynie na lata 2016-2020”. Plan operacyjny na 2018 rok będzie 

uwzględniał realizację jej założeń, prognozowany jest umiarkowany rozwój skali działalności Banku, 

prowadzone będą  działania mające na celu  w okresie długofalowym zwiększenie bezpieczeństwa 

funkcjonowania Banku, wzrost pozycji rynkowej oraz optymalizacja efektywności działania. 

2. Cele operacyjne na 2018 rok 

W 2018 roku zakłada się następujący poziom podstawowych parametrów obrazujących sytuację 

finansową Banku (w tys. zł): 

 

 

Wyszczególnienie 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 

Należności od sektora 

niefinansowego oraz 

budżetowego 

63 486 69 222 74 795 77 387 78 988 

Zobowiązania wobec sektora 

niefinansowego oraz 

budżetowego 

112 818 118 700 116 336 119 892 124 940 

Fundusze własne 13 504 13 505 14 323 14 323 14 323 

Suma bilansowa 129 029 134 897 132 820 136 752 142 117 

Wynik finansowy netto 938 173 456 792 1 058 

Łączny współczynnik 

kapitałowy 
17,31 15,74 15,69 15,22 14,73 
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Plan sumy bilansowej wg wartości bilansowej jest ustalany przy założeniu stabilnego wzrostu 

zobowiązań. W skali roku plan zakłada dynamikę sumy bilansowej na poziomie 110,1%. Na 

podstawie symptomów odbieranych z rynku plan na rok 2018zakłada bardziej dynamiczny, niż w 

roku ubiegłym, wzrost należności. 

Wyniki działalności Banku w 2018 roku zależne będą przede wszystkim od czynników 

zewnętrznych, z których najważniejsze to: 

-  czynniki makroekonomiczne (tempo wzrostu gospodarczego, wysokość stóp procentowych), 

-  zahamowanie tendencji malejących marż odsetkowych i ustabilizowanie rentowności działalności 

bankowej na oczekiwanym poziomie, 

-  przestrzeganie nadzorczych norm płynności wymusza utrzymywanie aktywów o dużej płynności, 

a tym samym o niższej dochodowości. 

Przeprowadzone testy warunków skrajnych zmian w otoczeniu wykazały, że nie występuje 

zagrożenie poniesienia ujemnego wyniku finansowego netto. 
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