
Bank Sp6ldzielczy w LeSnicY
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NfP 7560005172

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
zt20\7 rok Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy

z siedzib4 w Strzelcach Opolskich ul. Gogolirfiska 2

1. Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsigbiorc6w

Krajowego Rejestru S4dowego w S4dzie Rejonowym w Opolu VIII Wydziat

Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000067776.

Przedmiotem dzialalno$ci Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy jest przyjmowanie wklad6w

pienig2nych platnych na Z4darie lub z nadejSciem oznaczonego terminu oraz

prowadzenie rachunk6w tych wklad6w; prowadzenie innych rachunk6w bankowych;

udzielanie kredyt6w; udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;

przeprowadzanie bankowych rozliczefi pienigZnych; udzielanie polyczek pienigZnych;

operacje czekowe i wekslowe; wydawanie kart platniczych oraz wykonywanie operacji

przy ich uZyciu; nabywanie i zbywanie wierzytelnoSci pienigZnych; przechowywanie

przedmiot6w i papier6w wartoSciowych oraz udostgpnianie skrytek sejfowych;

udzielanie i potwierdzanie poryczeh; prowadzenie skupu i sprzeduly warto6ci

dewizowych; po6redniczenie w dokonywaniu przekaz6w pienig2nych oraz rozliczeh

w obrocie dewizowym dokonywane za po5rednictwem Banku Ztzeszajqcego;

obejmowanie lub nabywanie akcji i prawa z akcji, udzial6w innej osoby prawnej

i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych; dokonywanie obrotu papierami

wartoSciowymi; dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dluhnikiem zarriany

wierzytelnoSci na skladniki maj4tku dluznika; nabywanie i zbywanie nieruchomoSci;

Swiadczenie ustug konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych; Swiadczenie

uslug finansowych w zakresie: po6rednictwa przy zawieraniu um6w

ubezpieczeniowych, przyjmowanie iprzekazyw'anie zlecef nabycia lub zbycia jednostek

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; poSredniczenie w zawieraniu um6w w zakresie

Swiadczenia uslug certyfikacyjnych.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 201 7-01 -01 do 2017'12-31 .

3. Bank w okresie obrachunkowym prowadzil swoj4 dzialalnoS6 w Centrali Banku

zlokalizowanej w Strzelcach Op. i w oddzialach: w Strzelcach Op., LeSnicy, Uiefldzie,

ozimku, Dobrodzieniu, Glucholazach, opolu otaz w filiach: w zdzieszowicach,

Jemielnicy, Izbicku, Chrz4stowicach, Pawonkowie, Krapkowicach, Glucholazach

i Prudniku orazw punkcie kasowym w Glucholazach'
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W biez4cym roku Bank kontynuowal dzialalno66 w plac6wkach wyszczeg6lnionych

powyZej. Z dniem0l lipca 2017r. zmianie ulegla forma organizacyjno-prawna jednostki

Banku zlokalizowanej w Opolu. Filia Banku w Opolu zostala zgodnie z Uchuralq

zarz4duBanku Sp6ldzielczego w LeSnicy przeksaalcona w oddzial.

W sklad Banku nie wchodz4 jednostki organizacyjne sporz4dzaj4ce samodzielnie

sprawozdanie fi nartsowe.

Sprawozdanie sporz4dzone zostalo przy zaloheniu kontynuowania dziaNalnofici przez

Bank w daj4cej sig przewidzie(, prryszloSci. Nie sq znane okolicznoSci wskazuj4ce na

zagrolenie kontynuow ania przez Bank swoj ej dzialalno6ci.

PrzyjEte w Banku zasady rachunkowoilci przy sporz4dzeniu rocznego sprawozdania

finansowego na dziefi 2017-12-31 s4 zgodne z lJstaw4 z dnia 1994-09-29

o RachunkowoSci (tekst jednolity Dz. IJ. 2017 poz. 2342) oraz Rozporz4dzeniem

Ministra Finans6w z dnia 2010-10-01 w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci

bank6w (Dz. tJ. z 2013 r. poz. 329 z p6zniejs4rmi zmianami). Bilans, Rachunek

zysk6w i strat, Zestawienie zmian w kapitale wlasnym oraz Rachunek przeplyw6w

pienigznych obejmujq zakres informacji okreSlony w Zal4czniku nr 2 do Ustawy

o rachunkowo$ci. Rachunek przeplyw6w pienigZnych sporz4dzony zostal metod4

po5redni4. W szczeg6lno$cipodaje sig co nastgpuje:

o Aktywa finansowe przeznaczone do sprzeduiry obejmuj4ce certyfikaty inwestycyjne

wyceniane w wartoSciach rynkowych, a skutki tej wyceny odniesiono na kapital

wlasny (fundusz z akitalizacji wyceny).

o Ze wzglgdu na zakres przedmiotowy prowadzonej dzialalnoSci bankowej przez

Bank nie zachodzi potrzeba stosowania rachunkowofici zabezpieczef okreSlonej w

rozdziale 5 rczporz4dzenia Ministra Finans6w w sprawie zasad rachunkowoSci

bank6w.

o W zakresie spisywania ze stanu r62nych naleznoSci ale przede wszystkim

kredytowych w Banku stosowano powszechnie obowi4zujqce zasady, * ramach

kt6rych naleZno5ci kredytowe podlegaj4 spisaniu ze stanu przed terminem ich

przedawnienia po wyczerpaniu wszelkich moZliwych instrument6w w ich

odzyskaniu orazw sytuacji, w kt6rej r6wnie2 rokowania co do odzyskania kredytu

w prryszloSci s4 negatywne.

o WartoS6 naleznoSci kredytowych oraz innych naleZnoSci Banku wyceniono wedlug

zarnortyzowanego kosztu, z uwzglgdnieniem efektywnej stopy procentowej' Tak

ustalon4 wartoS6 pomniejszono o wielkoS6 utworzonych rezerw na naleZnoSci

zagro1one o r62nej klasie ryzyka oraz na kredyty detaliczne i kredyty pod

obserwacj4 zgodnie z rozporz4dzeniem Ministra Finans6w w sprawie zasad

tworzenia rezerw na ryzyko zwiqzane z dzialalnoSci4 bank6w. W przypadku

nale2no5ci kredytowych, dla kt6rych nie moZna ustali6 efektywnej stopy

procentowej pobrane prowizj e rozliczane s4 metod4 liniow4'

e WartoSci zobowrqzafi wobec sektora niefinansowego i sektora budZetowego

w zv.i14zku z nieistotn4r62nic4w stosunku do wyceny wg zamortyzowanego kosztu
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z vvrzglQdnieniem efektywnej stopy procentowej wyceniono w kwocie wymaganej

zaplaty o bej muj 4cej r6wnie 2 nal ic zone o ds etki niezap adle.

. Srodki trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne w Banku wycenia sig wg ceny

nabycia po uwzglgdnieniu wycen z aktualizacji dokonanych wyl4cznie w oparciu

o rozporzqdzenia Ministra Finans6w pomniejszonych o odpisy amortyzacyjno-

umorzeniowe. Odpisy amofizacyjne od Srodk6w trwalych oraz wartoSci

niematerialnych i prawnych dokonywane s4 na podstawie tocznych plan6w

arnortyzacji zawieraj4cych stawki i kwoty rocznych odpis6w. Amofizacia jest

dokonywanawyl4cznie metodq liniow4 a stosowane stawki s4 zgodne ze stawkami

okreslonymi w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych w przypadku, gdy

wartoSd jednostkowa przekazywanego do eksploatacji Srodka trwalego przehsacza

3.500,-zl. Srodki trwale o wartoSci jednostkowej do 3.500,-zl s4 amortyzowane

jednorazowo w miesi4cu przekazania ich do u2ytkowania. Srodki trwale w budowie

i grunty w Banku nie s4 amortyzowane.

o Akcje iudzialy w innych jednostkach wyceniono w cenie nabycia z uwzglgdnieniem

odpis6w z tytulu trwalej utraty ich wartodci.

o Dlu2ne papiery wartoSciowe, kt6re zakwalifikowano jako aktywa finansowe

utrzympvane do terminu zapadalno5ci wyceniane wg ceny nabycia skorygowanej o

naliczone odsetki b4dZ dYskonto'

o Bank tworzy rczerwy na przyszle zobowi}zania pracownicze obejmuj4ce wyl4cznie

rezerw na odprawy emerytalne. Rezerwy tworzone s4 proporcjonalnie do uplywu

czasu w okresie 5 lat przed nabyciem przez pracownika uprawnieri emerytalnych w

wysokoSci Il5 rccznie przysluguj4cej odprawy.

8. W roku obrotowym dokonano zmian zasad rachunkowojci, w tym metod wyceny,

wyrvieraj4ce istotny wplyw na sprawozdanie finansowe skutkuj4ce spadkiem wielko6ci

sumy bilansowej po przeksztalceniu wielkoSci por6wnywalnych na dzieft3l-12.2016 t.

o kwotg 540.676,17 zl.

9. W sprawozdaniu za okres sprawozdawczy nie dokonywano Zadnych korekt z tytulu

blgd6w podstawowy ch z lat poprzednich.

10.Po dniu bilansowym w Banku nie wyst4pily Zadne zdarzenia, kt6re wymagalyby ujqcia

w sprawozdaniu finansowYm.

1l.W zwi4zku z wejsciem w Zycie, z mocq obowiqzuj4c4 od dnia 01 stycznia 2017 t',

przepis6w ustawy o rachunkowosci w brzmieniu nadanym ustaw4 zmieniaj4c4 (ustawa

z dnia l5 grudnia 2016 r. o zmianie Ustawy o rachunkowo5ci z dnia 11 stycznia 2017 r.

Dz.rJ.22017 r.,poz.61), dotycz4cych uchylenia art.4l ust' 3 Ustawy tj. likwidacji

kategorii ,,przychod6w zasttze2onych" oraz na podstawie wydanych w zwiqzku z t4

zmian4 przepis6w wykonawczych tj. Rozporz4dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z

dnia 12 paldzie.rrrlka 2017 r. zmieniaj4cego Rozpotzqdzenie w sprawie zasad tworzenia

rezerw na ryzyko zwiqzane z dzialalnosci4 bank6w (Dz' IJ. z 2017 r' poz' 1965),

dotycz4cych m. in. okreSlenia wymaganego poziomu tworzenia odpis6w aktualizuj4cych

nale2no Sci zwi4zarry ch z ekspozy cjami kredytowymi, dokonano ptzeksztalcenia danych
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z bilansu zamknigcia roku 2016 do zasad wyceny obowi4zuj4cych w 2017 roku. Skutki

zastosowanych zmian odniesiono na wynik zlatpoprzednich. Zmiarry dotycz4:

r naleznoSci od sektora niefinansowego - zmniejszenie o 660.794,17 zl. (w tym z

t5rtulu utworzenia odpis6w aktualizacyjnych na odsetki w kwocie 677.980,59 zl.,

dotworzenia rezerw celowych w kwocie 28.595,01 zl. orcz przeksiggowania czqfici

prowizji rozliczanej wg. ESP od kredyt6w zagro2onych na wynik z lat ubieglych w

kwocie 45.781,43 zl.).

. rozliczeri migdzyokresowych - korekta aktywu z Svlu odroczonego podatku

dochodowego - zwigkszenie o 120.118,00 zl.

o koszt6w i przychod6w rczliczanych w czasie oraz zastrzezonych - zmniejszenie o

760.010,72 zl.
. rezerw korekta rez;erry z gul:u odroczonego podatku dochodowego

zwigkszenie o 144.402,00 zl.

W wyniku dokonanych zmian w bilansie przeksztalcenia wykazano zysk z lat

ubieglych w warto6ci 74.932,55 zl.

Zmiany wymienione powyzej skutkowaly spadkiem sumy bilansowej w bilansie

otwarcia 2017 roku.

l2.Wynagrodzenie zrealizowarte w 2017 r. przez podmiot audytorski figuruj4cy na liScie

w KIBR pod numerem 3255 z t5rtulu obligatoryjnego badania sprawozdania

finansowego Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy za2016 r. wynosilo brutto 17.220,00 zt.

Poza wymienion4 uslug4 dany podmiot nie wykonal Zadnych innych uslug na rzecz

Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy.
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