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STAN PRAWNY BANKU

Bank Sp6tdzielczy w LeSnicy powstal 15 kwietnia 1950 roku przyjmuj4c nazw7

Gminna Kasa Sp6ldzielcza w LeSnicy z odpowiedzialnoSci4 udzialami. Powy2sze

stwierdzono na podstawie protokolu Zgromadzenia Zalo?ycielskiego Sp6ldzielni. Bank

w obecnym stanie prawnym jako Sp6ldzielnra zosta\ wpisany do Krajowego Rejestru

S4dowego przez S4d Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS 0000067776 nadanym

w dniu 03 grudnia 2001 roku. Bankowi nadano numer statystyczny REGON:

000504806 orzv numer identyfikacji podatkowej NIP: 7560005172.

Zarzyd Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy stosownie do wymog6w art. 111a Ustawy

Prawo bankowe stwierdza:

l) Bank w roku bilansowym 2018 dzialal pod nazwq Bank Sp6tdzielczy w LeSnicy

z siedzib1 Centrali w Strzelcach Opolskich;

2) Bank dzia\alw szczeg6lnoSci w oparciu o: Prawo spoldzielcze, Prawo bankowe,

Ustawg o funkcjonowaniu bank6w sp6\dzielczych, ich zrzeszaniu sig i bankach

zrzeszaj1cy ch oraz Rekomendacje Komisj i Nadzoru Finansowego;

3) Bank w 2018 roku prowadzil dzialalnoS6 tylko i wyl4cznie na terenie kraju, na

obszarze okreSlonym w Statucie Banku;

4) stopa zwrotu z aktyw6w zarokbilansowy wynosila 0,4lYo;

5) Bank nie zawarl umowy, o kt6rej mowa w art. 1411 ust. I Ustawy Prawo

bankowe;

6) obr6t w 2018 roku wykazywany w sprawozdaniu finansowym wynosil

24.521.759,41 zl.;

7) Iiczbapracownik6w w przeliczeniu na pelne etaty w roku bilansowym wynosila

105,77 etatu;

8) zysk Banku przed opodatkowanie to kwota 2.726.542,46 zl.;

9) podatek dochodowy nadziefibilansowy wynosil 885.204,00 zl.;

10)w 2018 roku Bank otrzymal wsparcie ze Srodk6w publicznych w postaci

umorzenia udzielonej po?yczki z funduszu restrukturyzacji bank6w

sp6ldzielczych w kwocie 218.000,00 zl.
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w 2018 roku Bank sp6ldzielczy w LeSnicy prowadzil dzialalnosd w ramach struktury

organizacyjnej:

1) Centrala w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, ul' Gogoliriska2;

2) Oddzialw Strzelcach Opolskich,4T-100 Strzelce Opolskie' ul' Gogoliriska2;

3) Oddziat w LeSnicy, 47-150 LeSnica, Plac Narutowicza9;

4) Oddzial w lJjeldzie, 47 -l 43 lJjazd, ul' 3 - go Maj a I 4 ;

5) Oddzia\w Dobrodzieniu,46-380 Dobrodzieri, ul. oleska 12;

6) Oddzialw Ozimku,46-040 Ozimek, ul' Wyzwolenia 4;

7) Oddzialw Glucholazach,4S-340 Glucholazy, ul. Prymasa stefana

Wyszyriskiego 6;

8) Oddzialw Opolu 45-072 Opole, ul. Reymonta 30;

g) Filia w zdzieszowicach, 47-330 Zdzieszowice, ul. Fabryczna24;

10) Filia w chrz4stowicach, 46-053 Chrz4stowice, ul. ozimska3Tai'

I l) Filia w Izbicko, 47-l}}Izbicko, ul. Powstaric6w Sl4skich 8;

12) Filia w Jemielni ca, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 50B;

13) Filia w Pawonkowie, 42-772 Pawonk6w,]ul. zawadzkiego 9;

14) Filia w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul' Drzymily 2;

15) Filia w Prudniku, 48'200 Prudnik, ul. Ratuszowa2a;

16) Filia w Glucholazach, 48-340 Glucholazy, Rynek 34;

l7)Punkt Kasowy w Glucholazach,4S-340 Glucholazy ul' Wieniawskiego l'

Plac6wki Banku pelni4 funkcje nie tylko sprzedaZowe' ale r6wnie2 doradcze'

Charakteryzuj4 sig nowoczesn4 technologi4, zminimalizowanym zatrudnieniem oraz

relatywnie niskimi kosztami funkcjonowania. Wszystkie plac6wki, za wyj4tkiem

punktu kasowego posiadaj4 uprawnienia i warunki oferowania Klientom pelnego

w achlarza uslug i produkt6w bankowych.

Wyodrgbniona w 2005 roku Centrala Banku realizuje nastgpuj4ce zadania:

l) opracowywanie strategii rozwoju Banku oraz planowarie dzia\alnoSci;

2) projektowanie polityki handlowej oraz koordynowanie dzialalnoSci handlowej

w skali calego Banku;

3) okreslanie polityki kredytowej onznadz6r nad jej realizacj4w skali calego Banku;

4) ksztaltowanie wizerunku Banku i jego relacji z otoczen\em;

5) wsp6lpraca zinstytucjami zewnqtrznymi;
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6) sporzqdzanie sprawozdawczoSci na zewngtrzne i wewngtrzne potrzeby Banku;

7) orgarnzacjapracy, struktur, system6w zarz4dzania procesami i zasobami;

8) zarz4dzanie ryzykiem bankowymi oraz adekwatnoSci4 kapitalow4;

9) opracowywanie wewngtrznych instrukcji, procedur i regulamin6w, zgodnych

z zewnEtrznym porz4dkiem prawnym;

1 0) okreslanie zasad rachunkowoSci i sporzqdzanie sprawo zdawczo$ci;

lI)zan4dzanie procesami tworzenia zysku i budowania kapital6w Banku;

l2)zaru1dzanie maj4tkiem trwalym, gospodark4 wewngtrzn4 oraz zaopattzenie

w Srodki pracy;

13) zarzqdzanie zasobami kadrowymi i doskonalenie potencj alu kadrowego ;

| 4) or ganizowanie i doskonalenie system6w bezpieczefistwa;

15) nadzorowanie dzialalnoSci calego Banku poprzez kontrolg i audyt;

16) wsparcie merytoryczne i orgarizacyjne pozostalych jednostek organizacyjnych.

Bank dostosowal strukturg organizacyjn4 do wymog6w wynikaj4cychze ztnian Ustawy

Prawo Bankowe oraz Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 6 marca

2017 r. w sprawie systemu zarz4dzania ryzykiem i systemu kontroli wewngtrznej,

polityki wynagrodzen orcz szczeg6lowego sposobu szacowania kapitafu wewngtrznego

w bankach. Wprowadzane ztniarty mialy na celu migdzy innymi udoskonalenie procesu

zarzqdzania ryzykiem. Ostatnia zmiana struktury orgarrizacyjnej zostala zaturierdzona

przez Radg Nadzorcz4 w dniu 28.12.2018 r.

Stnrktura zostala dostosowana do wielko6ci i profilu ponoszonego ryzyka.

R6wnoczesnie wprowadzone przeksdalcenia mialy na celu utrzymanie podzialu

realizowanych w Banku zadah, zapewniajqcych niezaleimofil funkcji pomiaru,

monitorowania i kontrolowania ryzyka od dzialalnoSci operacyjnej, z kt6rej wynika

podej mow anie ry zyka przez B ank.

Bank dziala na terenie wojew6dztwa opolskiego.Dzialar6wnieZ na terenie powiat6w:

1) wojew6dnwa dolnoSl4skiego: z4bkowickiego, strzeliriskiego, olawskiego

i oleSnickiego;

2) woj ew6 dnwa wielkopolskiego : kgpiriskiego ;

3) wojew6 dnwal6dzkiego: wieruszowskiego, wieluriskiego;

4) wojew6 dztwa Sl4skiego: raciborskiego, tarnog6rskiego, klobuckiego,

gliwickiego, lublinieckie go.
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Posiadanie tak rozleglego terenu zawdzigczarry :

l) fuzji z Bankiem Sp6ldzielczym w Dobrodzieniu z dniem I grudnia 1997r.,

z Bankiem Sp6ldzielczp w Ozimku wraz z Fili4 w Chrz4stowicach oraz

Bankiem Sp6ldzielczymw Izbicku w 1999 r.;

2) otwarciu w Strzelcach Opolskich w dniu I stycznia 200h. nowej plac6wki

bankowej;

3) przejgciu w lutym 2002 r. Banku Sp6ldzielczego w Pawonkowie w likwidacji

na podstawie Uchwaly nr 20/I(NB/02 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia

6 lutego 2002r.;

4) otwarciu Punktu Kasowego w Krapkowicach w dniu 3 marca 2003 r',

a od kwietnia2}l} roku Filii;

5) otwarciu w styczniu 2010 roku Filii w Opolu, kt6ra Uchwa\.4 Zaruqdu Banku

Sp6ldzielczego w LeSnicy z dniem 0l lipca 2017r. przeksfialcona zostala

w Oddzial ;

6) uzyskanej zgodzie Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie terenu

dzia\ana z dnia 23 kwietni a 2012t.;

7) otwarciu w sierpniu 2014 r. Filii w Prudniku;

8) przyl4czeniu z dniem 0l patldziernika 2014r. Banku Sp6ldzielczego

w Glucholazach.

Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Sp6ldzielczoSci S.A. w Warszawie na mocy

Umowy Zrzeszenia z dniaz7.03.2002 r. W dniu 31 grudnia 2015 r. Bank Sp6ldzielczy

w LeSnicy przyst4pil do Sp6ldzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz podpisal

Umowg Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Depozyty zgromadzone w Banku objqte s4 gwarancj4 Bankowego Funduszu

Gwarancyjnego. Dodatkowo zabezpieczeniem akcji depozytowej jest podpisana ptzez

Bank Umowa Systemu Ochrony ZrzeszeniaBPS.

Bank naleZy do Beskidzkiego Sp6ldzielczego ZwiqzkuRewizyjnego w Kgtach.

WLADZE BANKU
RaaaNaazorczaBanku w 2017 roku dzialala w nastgpuj4cym skladzie:

Wiktor Nowakowski - Przewodnicz4cy Rady Nadzotczej

Barbara Kaczmarczyk- Zastgpca Przewodnicz4cego Rady

Ryszard N-4czyk - Sekretarz Rady Nadzorczej

Joachim Drzyma\a - Czlonek Rady Nadzorczei
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Jerzy Jarcsz - Czlonek Rady Nadzorczej

Daniel Przybylek - Czlonek Rady Nadzorczei

Hubert Bedrunka - Czlonek Rady Nadzorczej

Zygmtnt S6wka - Czlonek Rady Nadzorczej

Maria Rogucka - Czlonek Rady Nadzorczej

Zarz4d Banku w 2018 roku pracowal w skladzie:

I6zef Garbacz - Prezes Zarz4du

Malgorzata Plachetka - Wiceprezes Zarzqdu

Gabriela Waloszek - Wiceprezes Zarzqdu

Wadyslaw Pyclik - Wiceprezes Zarz1dtt

Andrzej Sitnik - Czlonek Zarz4du.

W roku 2018 w sktradzie Zanadunie dokonvwano zmian.

Podstawowym celem pracy Zarz4dt Banku bylo sprawne, skuteczne, ostrozne i stabilne

zaru4dzarrie Bankiem, przez co rozumiel nale2y ci4gle v,ryznaczarie cel6w i zadafi orcz

kreowanie i wykorzystywanie zasob6w w spos6b zgodny z rucjonalnoSci4 dzialah

gospodarczych. Zan4d Banku podejmowal decyzje w ramach zarzqdzaria Bankiem,

uwzglgdniaj4c m.in. rezultaty badan prowadzonych przez kontrolg wewngtrzn4, audyt

oraz bieglych rewident6w. Zaru4d Banku koordynowal zarz4dzanie ryzykiem

wynikaj 4cym z prowadzonej przez Bank dziatalnoSci.

Naj wazniej sze poruszane tematy na posiedzeniach Zaru4du to :

l) biezqca i perspektywiczna sytuacja ekonomiczna Banku;

2) utrzymanie kondycji ekonomicznej Banku, w tym poprawa jakoSci portfela

kredytowego;

3) podejmowanie decyzji kredytowych;

4) zmiarry obowi4zuj4cych st6p procentowych;

5) omawianie oraz analiza warunk6w dzialania Systemu Ochrony Instytucjonalnej,

w tym koszt6w uczestnictwa i zasad oceny oraz wplywu na perspektywiczn4

sytuacjg Banku;

6) analizy ustaleri i wniosk6w zprzeprowadzarrychw Banku kontroli;

7) analizafunkcjonowania plac6wek Banku, wyniki poszczeg6lnych plac6wek;

8) sprawy czlonkowskie, sprawy pracownicze i administracyjne;

9) zaruydzanie ryzykam i orazwprowadzanie lub zmiana regulacj i wewngtrznych;
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l0)omawianie oraz podejmowanie decyzji w zakresie rezerw celowych, w tym

jako5ci i skuteczno5ci odzyskiwania zaleglych splat kredyt6w;

1 1 ) podej mowanie decyzji o dzialanach sponsorskich i charytatywnych.

Omawiano takhe i wprowadzano w Zycie decyzje uchwalane przez Radq Nadzotcz4

Banku oraz uchwaly podj gte przez Zebrarie Przedstawicieli.

W Banku wydzielone jest pig6 pion6w zarzqdzania Bankiem, przyporzqdkowane pigciu

Czlonkom Zarz4du:

1 ) pion organizacji i zarz4dzania;

2) pion bezpieczehstwa i informatyki;

3) pion handlowy;

4) pion finansowo-ksiggowy;

5) pion ubezpieczeh.

Ponadto, wyodrgbniono stanowisko Dyrektora ds. ekonomicznych, kt6ry nie jest

czlonkiem Zarz4dtt.

MISJA BANKU

Haslem przewodnim Strategii dzialantaBanku jest misja okreSlona nastgpuj4co:

,,NASZ  DUM.I 5,1 NASI KLIENCT,

DAW NASZYCH KLIENToW JEST NASZ BANK"

Realizuj4c przyjgt4 misjg Bank Sp6ldzielczy w Le5nicy dziala zgodnie z regulacjami

wewngtrznymi i zewngtrznymi, zaspakaja lokalne zapotrzebowanie na pieniqdz,

przeprowadza rczliczenia pienigZne oraz gromadzi wolne Srodki pienig2ne ptzy

zachowaniu pelnego bezpieczeristwa powierzonych Srodk6w celem efektywnego

ich zagospodarowaniaprzy minimalizacji wszelkich obszar6w ryzyk ztym zwi4zanych,

dla:

1) wypracowania odpowiednich wynik6w ekonomiczno finansowych

pozwalajqcych by6 najlepsz4 instytucj4 finansow4 na swoim terenie dzialania;

Z) zapewnienia ci4glego rozwoju Banku poprzez unowocze6nianie, usprawnianie

dzia\ania, ochrony interes6w czlonk6w, umacnianie sily kapitalowej, prowadzenie

dzialalno5ci spolecznej, oSwiatowej i kulturalnej zar6wno na rzecz swoich

czlonk6w jak i pozostalych klient6w i Srodowiska;
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3) tworzenia i umacniania dobrego wizerunku Banku ciesz4cego sig zaufaniem

klient6w;

4) utrwalania pozycji i tradycji sp6ldzielczoSci bankowej;

5) zapewnienia wykwalifikowanych, profesjonalnych kadr zapewniaj4cych realizacjg

zalohonych cel6w;

6) wzrost liczby klient6w w obecnie obslugiwanych segmentach i otwarcia sig

na nowe grupy (mlodzie? i studenci, emeryt6w);

7) wzmocnienia wsp6lpracy z lokalnymi spolecznoSciami w szczeg6lnoSci

ze Srodowiskiem samorz4d6w oraz malych i Srednich przedsigbiorstw;

8) rozwoju nowoczesnych technologii.

PRZEDMIOT DZIALALNOSCI BANKU

2018 rok byl drugim rokiem rcalizacji Strategii dzialaria Banku Sp6ldzielczego

w LeSnicy przyjgtej na lata 2017-2019.

Zgodnie z oboit4zlj4cym Statutem, Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy dzialaj4c w interesie

swoich czlonk6w i klient6w prowadzil dzialalnoSi bankowq tta rzecz os6b fizycznych,

os6b prawnych oraz j ednostek or ganizacyjnych nieposiadaj 4cych osobowoSci prawnej,

jezeli posiadaj4 zdolnoS6 prawn4.

Zakres przedmiotowy prowadzonej dzialalnoSci Banku zgodnie ze statutem

obejmowal:

l) przyjmowanie wklad6w pienig2nych platnych na Z1darie lub z nadejSciem

oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunk6w tych wklad6w;

2) prowadzenie innych rachunk6w bankowych;

3) udzielanie kredyt6w;

4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych;

5) przeprowadzanie bankowych rozliczenpienigznych;

6) operacje czekowe i wekslowe;

7) wydawanie kart platniczych oraz wykonywanie operacji przy ichuZyciu;

8) nabywanie i zbywanie wierzytelnoSci pienigZnych;

9) przechowywanie przedmiot6w i papier6w wartoSciowych oraz udostgpnianie

skrytek sejfowych;

1 0) udzielanie i potwie rdzania poryczeft;

1 1 ) prowadzenie skupu i sprzeduzy wartoSci dewizowych;
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12) po5redniczenie w dokonywaniuprzekaz6w pienigZnych onz tozliczeh w obrocie

dewizowym. Przekazy pienig2ne dokonywane s4 za poSrednictwem Banku

Zrzeszaj4cego.

W okresie swojego istnienia Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy przeksztalcil sig z banku

jednooddzialowego w instytucjg finansow4 posiadaj4cqT oddzial6w, 8 frlii i I punkt

kasowy. W roku 2018 Bank rcalizowal za\ozenia przyjgte w Strategii Banku na lata

Z0l7-Z0lg. W okresie objgtym Strategi4 zaHadano umiarkowane tempo rozwoju

Banku. Zarz4dna biez4co podejmuje decyzje, z;rrielz;ajqce do pelnego poznania profilu

ryzyka bankowego, na kl6re jest naraZony i zoptymalizowania tego ryzyka przy

j ednocze snym zachowaniu wlaSciwe go poziomu funkcj onowania Banku.

SRonowrsro nzr.q.r.A,NrA.

Dzialaniem strategicznym dla Zarzqdu Banku jest sprostanie silnej konkurencji na

bankowym rynku lokalnym, jak r6wnie2 konkurencji, kt6r4 tworzq instytucje

parabankowe. Bank dezyl do uzyskania pozycji konkurencyjnej na tych obszarach

dzialalnoSci, na kt6rych posiadal profesjonalnqt przewagg. Dotyczy ona obslugi malych

i Srednich przedsigbiorstw, rolnictwa, bud2et6w terenowych oraz os6b frzycznych

nie prowadz4cychdzialalnoSci gospodarczej. Bank konkurowal jako3ci4 obslugi.

Bank dziala w otoczeniu silnej konkurencji. Bank identyfikuje instytucje stanowi4ce

otoczenie konkurencyjne na podstawie podobieristwa Swiadczonych uslug oraz udziafu

w rynku uslug bankowych. Do najsilniejszych konkurent6w Bank zalicza: PKO Bank

Polski, Pekao S.A., ING Bank Sl4ski, Grupa Santander Bank Polska S. A., BPS S.A.,

BGZ BNP Paribas S.A., Alior Bank, Getin Noble Bank S.A., Nest Bank S.A., BOS

Bank S.A., Idea Bank S.A., mBank S.A., Euro Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska

S.A., Millenium Bank S.A., Santander Consumer Bank S.A., inne banki sp6ldzielcze

oraz Sp6ldzielcze Kasy OszczgdnoSciowo-Kredytowe, Bank Pocztowy, jak r6wnieZ

inne instytucje parabankowe.

Budowie pozycji rynkowej sprzyja fakt, iz Bank prowadzi bankow4 obslugg wielu

budZet6w oraz ich j edn ostek zaleLnych.

W dobie narastajqcej konkurencji Zarz4d Banku podejmowal dzialaria zsnietzai4ce

do wzmocnienia pozycji Banku. Swiadczyd o tym mog4 wyniki finansowe, wzrost

kapital6w wlasnych i wielkoS6 portfela kredytowego.

Najwazniejszym przeslaniem bylo dzialanie na rzecz klient6w, czlonk6w Banku oraz

rozwoju Srodowiska lokalnego.
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SYTUACJA EKONOMICZNA SEKTORA BANKOWEGO

Sytuacjg branly bankowej na koniec 2018 roku mohna opisad jako rosnqcy poziom

funduszy wlasnych i depozyt6w oraz brak zagroAeft dla plynnoSci sektora z uwagi

na nadwyhkg depozyt6w nad kredytami.

Wolumen kredyt6w w sektorze bankowym wedlug stanu na koniec 2018 r. wzr6sl do

1,18 bln zl.,tj. o 5,70 7o w por6wnaniu do 2018 r. PowyZsze oznacza poprawg dynamiki

rok do roku w por6wnaniu ze stanem na koniec 2017 r. (3,3%). W sektorze

spoldzielczym w najszybszym tempie wzrosly naleznoSci od jednostek samorz4du

terytorialnego wobec spadku o l,2o/o w sektorze komercyjnym. Silny wzrost naleZnoSci

na tle sektora komercyjnego odnotowano r6wnie2 w segmencie kredyt6w

mieszkaniowych gospodarstw domowych i przedsigbiorstw (o l4,7yo w bankach

sp6\dzielczych, wobec 3,2%o w bankach komercyjnych). JakoSd nale2noSci bank6w

sp6ldzielczych od podmiot6w niefinansowych i budzetolvych (nale2noSci ze

stwierdzon4utrat4 warto5ci do nale2noSci og6lem) wynosila na koniec 2018 r. 7,87yo,

wobec 6,38yo w sektorze komercyjnym. Slaba jako66 jest konsekwencj4 przede

wszystkim wyrathnie vtyhszego odsetka kredyt6w ze stwierdzon4 utrat4 wartoSci

w segmencie kredy6w dla malych i Srednich przedsigbiorstw, tj. l8,03yo wobec

ll,\Iyo w sektorze komercyjnym. W bankach sp6ldzielczych kredyty dla malych

i Srednich przedsigbiorstw stanowiq 98,5Yo portfela kredyt6w dla przedsigbiorstw,

wobec 53,20oA w sektorze komercyjnym.

Na koniec 2018 r. dynamika wolumenu depozyt6w w sektorze bankowym

uksztaltowala sig na wyhszym poziomie ni? przed rokiem, ti. 9,3yo wobec 4'4%o

w 2017 r. Poprawie rocznej dynamiki w zakresie depozyt6w w sektorze komercyjnym

towaruyszyl spadek rocznej dynamiki w sektorze sp6ldzielczym. WyZszy niz przed

rokiem przyrost depozyt6w w sektorze bankowym byl konsekwencj4 zar6wno poprawy

dynamiki depozyt6w sektora niefinansowego ( z 4,lYo w 2017 r. do 8,5Yo w 2018 r.),

jak i poprawy dynamiki depozyt6w od jednostek samorz4du terytorialnego (8,60lo na

koniec 20L7 r. do wzrostu o 21,0%o na koniec 2018 r.). Na koniec 2018 r. sektor

komercyjny w por6wnaniu z sektorem sp6ldzielczym charakteryzowal sig ni2szym

udziatrem depozyt6w od jednostek samorz4du terytorialnego w depozytach og6lem,

6,70/o wobec 7,60/o w sektorze sp6ldzielczym.
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Na koniec 2018 r. odnotowano wzrost o 7,5oh wyniku finansowego netto sektora

bankowego (do 14,7 mldAT tj. o 1,0 mldz\. wigcej niLprzed rokiem). Pozytywny

lvplyw na wynik sektora mial przede wszystkim vtyhszy nrz ptzed rokiem wynik

z tylulu odsetek, kt6ry zrekompensowal pogorszenie wyniku z tytulu prowizji.

Wynik finansowy netto bank6w sp6ldzielczych zwigkszyl sig w stosunku do 2017 t.

o 0,5oh gl6wnie za sprawqpoprawy wyniku odsetkowego oruz wyniku z tytulu tezerw,

kt6re zrekompensowaly wzrost koszt6w funkcjonowania otaz slabszy wynik z tytulu

prowizji.

RentownoS6 aktyw6w netto (REA netto) w sektorze bankowym wynosila na koniec

2018 r. 0,80Yo, tj. o 0,01 pp. Wigcej niZna koniec 2017 r. W tym samym okresie

rentownoS6 kapital6w wlasnych netto (ROE netto) zwigkszyla sig p 0,13 pp. Osiqgaj4c

na koniec 2018 r. 7,25Vo. Wzrost wskaznik6w ROS/ROE w sektorze bankowym

na koniec 2018 r. byl konsekwencj4 lepszych wynik6w w bankach komercyjnych,

gdzie zysknetto byl wyAszy o 9,7o/o.

tr 4czny wsp6lczynnik kapitalowy w sektorze bankowym wyni6sl na koniec grudnia

2018 r. lgj}of i w stosunku do stanu na koniec 2017 t. byl v,ryLszy o 0,14 pp.,

zaS wsp6lczynnik kapitalu Tier I wyni6sl w tym samym okresie l7,l9yo (o 0,02 pp.

Ni2ej niz na koniec 2017 r.). Poprawa adekwatnoSci kapitalowej w sektorze bankowym

w por6wnaniu do stanu sprzed roku byla konsekwencj4 podwyZszenia w relacji do

korica 2017 r. funduszy wlasnych (o 3,5o/o), podczas gdy kwota aktyw6w waZonych

ryzykiem wzrosla o 2,7Yo.

Na przestrzeni 2018 roku doszlo do pol4czenia kilku bank6w w efekcie czego z rynku

znikngly takie marki jak Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska czy Raiffeisen

Bank Polska. Procesy konsolidacyjne uwarunkowane byly zar6wno czynnikami

zevtng16znymi, o charakterze globalnym, jak r6wnie| zjawiskami obserwowanymi

w naszym kraju.

Rok 2018 to przede wszystkim kolejny okres wdra2aria zmian przepis6w prawa'

Polski sektor bankowy byl szczeg6lnie mocno obciqzony, znacznie bardziej niz banki

w innych krajach strefy euro. Rok ten poglgbil zaanguZowanie bank6w w tworzeniu

nowych element6w infrastruktury technicznej dla administracji publicznej' Banki

wl4czono do budowy systemu STIR, maj4cego na celu eliminowanie oszustw

podatkowych. Od polowy 2018 roku instytucje finansowe dostarczaj4 swym klientom
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prowadz4cym dzialalnoSd gospodarczq rozwiqzaf. pozvralajqcych na tealizacjq

podzielonej platnoSci.

Polski system bankowy charakteryzuje sig dobrym wyposaZeniem w kapital, czemu

towaruyszy niski poziom dZwigni finansowej. Sektor bank6w sp6ldzielczych byt

stabilny. Banki sp6\dzielcze w wigkszofici przepadk6w spelnialy nadzorcze wymogi

kapitalowe i plynnoSciowe.

CZYNNIIil ZEWNETRZNE - WPLYW OTOCZENIA NA

FUNKCJONOWANIE BANKU

Srodowisko lokalne:

Bank poprzez swoje organy, tj. Zarzqd Banku i Radg Nadzorcz4, dokonywal

systematycznej analizy wzajemnych oddzialywaf Srodowiska lokalnego i Banku.

Zauwaaa sig systematyczny spadek vigzi lokalnych w grupie os6b do czterdziestego

roku Zycia. Przyczyn4 tego zjawiska jest oferta uslug mobilnych oraz oferta

uproszczonej procedury po?yczkowej w instytucj ach parabankowych.

Otoczenie rynkowe:

Bank dziala w otoczeniu silnej konkurencji jakq sq banki komercyjne o og6lnopolskiej

skali dzialania. Ponadto utrudnieniem w rcalizacji zaplanowanych przychod6w jest

utrzymuj4cy sig szczeglLnie niski poziom st6p procentowych. Czynniki te maj4

znacz4cy wptryw nie tylko na jakoSd oferty produktowej kierowanej do lokalnej

spotecznoSci, ale takhe na ich ceng.

WIELKOSC I STRUKTURA UDZIALOWA

Na dzieri 31.12.2018r. stan kapital6w wraz z zobowr4zartiami podporz4dkowanymi

Banku ksztaltowal sig nastgpuj 4co :
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por6wnuj4c poziom funduszy wlasnych Banku na koniec roku 2018, do poziomu

funduszy wlasnych na koniec 2017 r., nast4pil wzrost o 1.003,00 tys. zl. tj. o 3,t3 %o.

Gl6wnym 2r6dlemwzrostu bytpodzialwypracowanego w 2017 roku zysku.

Jako zobowi qzaria podporz4dkowane w bilansie B anku wystqpuj Q :

l) po1yczka podporzqdkowana w kwocie 500.000,00 zl. zaci4gnigta na podstawie

umowy nr 3612009/FP/pp z dnia 21.08.2009 r. przez Bank Sp6ldzielczy

w Glucholazach w BPS S.A. w Warszawie na okres l0 lat, tj. od dnia

21.08.2009 r. do dnia 21.08.2019 r

Z) po4yczka podporzqdkowana w kwocie 6.000.000,00 zl. zaciqgnigta na podstawie

umowy w 2ll2\l5lFP/pp z dnia 29.12.2015 r. przez Bank Sp6ldzielczy

w LeSnicy w BPS S.A. w Warszawie na okres 6lat, tj. od dnia 29.12.2015 r.

do dnia 29.12.2021r.

Bank uzyska| zgodg Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczerie poityczek

do funduszy Tier II Banku Sp6tdzielczego w Le6nicy.

W roku 2018 Bank otrzymal z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego po?yczkq

z funduszu restrukturyzacjibat'k6w sp6ldzielczych na kwotg 218,00 tys. zl. Na wniosek

Banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyrazil zgodg na umorzenie calej kwoty

po?yczki.

sprawozdanie zarzqduz dzialalnosci Banku Sp6ldzielczego w Lesnicy Strona L3



Na 31.12.2018 r. wartofi

Posiadane przez Bank fundusze wlasne w roku 2018 pozwalaly na absorpcjg skutk6w

ryzyka, na jakie Bank by!.naruhony w swojej dzialalnoSci. Kapital wewngtrzny Banku,

vrryliczany na podstawie procedury oceny adekwatnoSci kapitalowej, ksztahowal sig

na poziomie 872,00 tys. zl.

Wsp6lczynniki kapitalowe s4 jednym z kluczowych parametr6w pozwalajqcych

na okreSlenie kondycji finansowej Banku. Wskazuj4, jak duza strefg bezpieczeristwa

gwarantuje Bank dla depozytariuszy i wierzycieli na wypadek nieoczekiwanych strat,

kt6re Bank mo2e ponie56.

Fundusze wlasne posiadane przez Bank decyduj4 o jego pozycji na rynku, wyznaczaj4

potencjalne mozliwoSci rozwoju, a nawet decyduj4 o istnieniu banku. WielkoSd

funduszy wlasnych wskazuje takhe na poziom maj4tku wlasnego Banku. Dzigki

funduszom wlasnym Bank moLe podejmowai dzialania o charakterze inwestycyjnym,

takie jak rozw6j infrastruktury informatycznej oraz sieci bankomatowej.

Na dzieri 31.12.2018 r. udzialowcami Banku bylo 1.406 czlonk6w. Zgromadzony

fundusz udzialowy brutto wynosil 1.368,00 tys. zN. KaZdemu uprawnionemu do

uczestnictwa w Zebrarriu Przedstawicieli udzialowcowi przysluguje jeden glos bez

wzglgdu na iloSd posiadanych udzial6w.

Czlonkami Banku byty przede wszystkim osoby frzyczne oraz podmioty

gospodarcze z teren6w, na kt6rych Bank posiada swoje plac6wki.

Fundusze wlasne na dziefi 31.12.2018 r. wynosily 33.109,00 tys. zl. i w pelni

zabezpieczaly ryzyko podejmowane przez Bank w swej dzialalnoSci. Pozycja

kapitalowa Banku byla korzystna. Poziom i jako56 funduszy wlasnych spelnialy

nadzorcze wymogi ostro2noSciowe. Wskazniki adekwatno6ci kapitalowej przewyAszaly

warto$6 rekomendowanq przez organ nadzorczy. Zar6v,no fundusze wlasne jak i kapital

zaloirycielski istotnie przeksaczaly wymaganq przepisami prawa r6wnowarto66 1 mln

euro.
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Posiadane fundusze wlasne w pelni pokrywaj4 wymogi kapitalowe na pokrycie

podejmowanego ryzyka. Bank posiada nadv,rybkg kapitalow4 pozwalaj4c1 na dalsze

rozszerzanie skali prowadzonej dzialalnoSci.

DZIALALNOSE HANDLOWA BANKU W 2018 ROKU

W 2018 roku Bank podejmowa\ dzialarna zmierzajqce do utrzymania konkurencyjnoSci

oferty oraz aktyumie wsp6lpracowal z dotychczasowymi Klientami jak i pozyskiwal

nowych.

DzialalnoS6 biznesowa Banku oparta byla na klasycznym modelu banku uniwersalnego,

lokalnego. Bank dzialal w ramach portfela bankowego, nie tworz4c portfela

handlowego. DzialalnoSd skoncentrowana byla na dzialalnoSci depozytowej

i kredytowej dedykowanej klientowi detalicznemt oraz prowadz1cemu dzialalnoS6

gospodarcz4.

Bancassurance w uslugach ubezpieczeniowych ksztahowal sig na poziomie

marginalnym. Bank w ramach podpisanych um6w o wsp6lpracy na prowadzenie

w imieniu ubezpieczyciela dzialalnoSci ubezpieczeniowej prowadzi dzia\alnoflf,

kt6ra dywersyfikuje spos6b zabezpieczeri niekt6rych rodzaj6w kredyt6w i zr6del

przychod6w.

Informacje o rynku, podstawowych produktach i/lub uslugach wraz z ich okre5leniem

wartoSciowym i iloSciowym oraz udzialem poszczeg6lnych produkt6w i uslug albo ich

grup, a tak2e ztnianach w tym zakresie w calym roku obrotowym byly przedmiotem

stalych analiz pracownik6w Banku.

Bank Sp6ldzielczy w Le5nicy oferuje nastgpuj4ce produkty i uslugi:

1. rachunki bankowe:

1) rachunki oszczgdnoSciowo - rozliczeniowe (ROR) dla os6b frzycznych,

rachunki dla szkolnych kas oszczgdno3ciowych i pracowniczych kas

zapomogowo-poLyczkowych,

2) biezqce i pomocnicze dlarolnik6w,

3) rachunki rozliczeniowe biel4ce i pomocnicze dla os6b prowadzqcych

dzialalnoS6 gospodarcz4, os6b prawnych, jednostek samorz4dolvych

i administracj i, stowar zy szefi wsp6lnot, fundacj i itp.,

4) rachunki walutowe dla wszystkich grup Klient6w w walutach: EURO,

dolarach amerykaiskich, funtach brytyj skich i fr ankach szwaj carskich,
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5) rachunki lokat terminowych i rachunki terminowych lokat

oszczgdnoSciowych w zlotych i walutach wymiennych,

6) rachunki oszczgdno3ciowe,

7) rachunek oszczgdnoSciowy,,EFEKT",

8) indywidualne konto emerytalne (IKE),

9) mieszkaniowe rachunki powiemicze,

2. fundusze inwestycyjne,

3. gwarancje bankowe,

4. kredyty:

1) w rachunku bie?4cym,

2) kredyt w rachunku oszczgdno3ciowo -rozliczeniowym,

3) kredyt got6wkowy,

4) kredyty sezonowe,

5) kredyt na zakup samochod6w,

6) kredytmieszkaniowy,

7) kredyt hipoteczny na dowolny cel,

8) kredyt obrotowy i inwestycyjny dla rolnik6w i podmiot6w prowadz4cych

dzialalnoSd gospodarcz 4 oraz j ednostek samorz4du terytorialnego, wsp6lnot

mieszkaniowych,

9) kredyt preferencyjny (z doplataniz ARiMR),

1O)kredyt pomostowy na finansowanie projekt6w objgtych dofinansowaniem

zUnii Europejskiej,

1 1 ) kredyt konsolidacyjny;

l2)kredyt MDM - Mieszkanie dla mlodych;

13)Eko Kredyt;

1 4) kredyt rewolwingowy;

1 5) kredyt technologi czny ;

5. konta obslugiwaneprzy pomocy Internetu, TELE-SMS,

6. bankowoS6 mobilna,

7. usluga CashBack;

8. karty platnicze, zbli?,eniowe, kredytowe i walutowe,

9. platnoSci za pomoc4 zlecefstalych i polecania zaplaty,

10. rczliczenia w obrocie dewizowym w kraju i za gtanic4,
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11. ubezpieczenia maj4tkowe na podstawie umowy zTowarzystwem Ubezpieczefr

Wzajemnych TUW oraz Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczefr

Wzajemnych,

12. tbezpieczenia na irycie kredytobiorc6w na podstawie umowy z MACIF Zycie

TUW oraz Wielkopolskim Towarzystwem lJbezpieczeh Zyciovtych

i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A',

13. leasing,

14. faktoring.

Produkty bankowe dostgpne sq we wszystkich plac6wkach Banku.

Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy jest wiod4c4 instytucj4 w regionie, oferuj4c4

kompleksowe rozwiqzarria uslug bankowych dla przedsigbiorstw i klient6w

indywidualnych. Istotnym elementem dzia\ania Banku jest analiza ryzyka

teleinformatycznego, kt6ra wiayle sig ze zwr6ceniem szczeg6lnej uwagi na

b ezpieczef rstwo kl i ent6w.

W procesie obslugi klienta ogromne znaczenie maje systemy bankowo6ci

elektronicznej, a systemy mobilne staly sig nieodzown4 czgfici4 infrastruktury

informatycz-nej malych i duzych firm.

ANALIZA DZIALALNOSCI KRE,DYTOWEJ

DzialalnoSd kredytowa Banku koncentrowala sig w szczegillno5ci na:

1) pozyskiwaniu nowych klient6w przy jednoczeSnie pelnej, profesjonalnej

obsludze klient6w dotychczasowych;

2) udzielaniu kredyt6w wiarygodnym kredytobiorcom;

3) zwigkszeniu portfela kredytowego w takim zakresie, aby finansowa6 kredyty

wlasnymi Srodkami i pozyskanymi depozytami;

4) utrzymaniu dotychczasowych kredytobiorc6w;

5) poszerzaniu oferty konsumenckich kredy6w kr6tkoterminowych;

6) dostosowaniu oferty kredytowej w zakresie oprocentowania i termin6w splaty

do potrzeb klient6w;

7) utrzymaniu wlaSciwej dyscypliny platniczej i dywersyfrkacji portfela

kredytowego;

8) d4zeniu do poprawy jakoSci portfela kredytowego.
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Oferta kredytowa z uwagi na dotychczasowe do3wiadczenia Banku w finansowaniu

malych i Srednich podmiot6w gospodarczych skierowanabyla nadal przede wszystkim

do Klient6w instytucjonalnych z sektora malych i Srednich przedsigbiorstw. Bank

uczestniczyt w kredytowaniu jednostek samorz4du terytorialnego. Dla ograniczenia

ryzyka kredyowego pracownicy Banku w 2018 roku korzystali z zewngtrznych

i wewngtrznych baz danych, kt6re dostarczaly informacji dotycz4cych Klient6w nie

wywi4zuj qcych s i g z zob orv,rqzari wobec bank6w.

W efekcie podjgtych dzialafi Bank zwigksl sw6j udzial w rynku, uzyskuj4c wzrost

sumy bilansowej na koniec 2018 roku do kwoty 453.946,00 tys. zl. W okresie

obrachunkowym suma bilansowa wzrosla o 5,44Yo.

Na dzieri 31.12.2018 r. pozycje bilansowe naleznoSci kredytowych (nominal) wynosily

276.388,00 tys. zl., a udzielone zobowiqzanta pozabilansowe 20.829,00 tys. zl.

Dynamika pozyqi bilansowych w por6wnaniu do ubieglego roku wynos1la8,59%o.

Saldo kredyt6w bilansowych (nominal) bylo o 21.872,00 tys. zl. wyhsze ni2

w analogiczrlym okresie 2017 roku.

Ikedyty sektora niefinansowego (nominal) na koniec 2018 wynosily og6lem

253.360,00 tys. zl. (91,670 og6lu kredyt6w). WartoS6 kredyt6w wobec sektora

niefinansowego w stosunku do 2017 r. zwiEkszyNa sig o 27.I30 tys. zl.

Ikedyty sektora bud2etowego (nominal) wynios\y 23.028,00 tys. zl. (8,33Yo og6fu

kredyt6w) i w por6wnaniu do roku 2017 r. ich wartoSd spadla o 5.257,00 tys. z\.

(tj. 18,s9%).

lYartoflt kredytdw (nominal) na dziefi 31.12.2018 r. w pozycjach bilansowych
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na 2018 rok

Na podstawie analizy powyZszego zestawienia mo?na stwierdzi6 pozytywn4 realizacjq

za\oaonego planu w pozycji kredyty normalne oraz male przek'roczenia zalohonego

planu w pozycji kredyty przeterminowane.

Organzacja Banku umozliwia naturalny przeplyw zasob6w finansowych. DbaloS6

o zachowanie plynno6ci finansowej i wyplacalnoSci Banku jest obowi4zkiem Centrali.

Gl6wne zadanie oddzial6w lfi lii to sprzedul produkt6w bankowych.

WielkoSi kredytdw (nominal) w podziale na poszczegdlne placdwki wedlug stanu
na dziefi 31.12.2018 r.:

33.006,00 r1,94

7,16

24.590,00

16.958,00 
'

6,r4

39.+20,00 T,4j2!,',:

16,91

14.882,00 5,38

Filia Jemielnica 10.582,00

14.457,0A

24.939,00 .,.8;9,9-,,,

2.939,00 1,03 '

I1.256,00 4,07

2,8r ,

9.2+3,}iA, 3,35
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w ldta 2017-2018
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Wielko1i kredytfiw (nominal) wedlug stanu na dziefi 31.12.2018 r., w podziale na

Najwigksz4 czESC obliga kredyt6w bilansowych stanowi4 kredyy normalne.

tJdzia\kredyt6w nieprawidlowych w kredytach bilansowych (nominal) og6lem wynosil

na dzie31.12.2018 r. 5,50Yo. Na koniec 2017 roku udzia\, ten wynosil 4,75 oh.

Wskazany udzial nie jest 7:rracz4cy,jednakZe niezbgdne jest biez4ce monitorowanie

jakoSci nale2no$ci Banku, jak r6wnieZ sytuacji kredytobiorc6w, atak2e systematyczne

dotwarzanie rezerw celowych w celu pomniejszania kwoty stosowanych pomniejszeri.

Ryzyko kredytowe bylo umiarkowane. Mimo trendu pogarszania wska:2nik6w udzialu

nalei:noSci zagroaonych w portfelu kredyowym, ich wartoSci pozostaj4 na do56 dobrym

poziomie, zbliaonymdo Sredniego w grupie r6wiesniczej bank6w sp6ldzielczych.

Zmniejszeniu ulegla liczba rachunk6w kredytowych, ale wzroslo zaanga2owanie

podmiot6w kredytuj 4cych sig.

ANALIZA DZIALALNOSCI DEPOZYTOWEJ

Suma depozyt6w zloaonych w Banku systematycznie wzrasta, co jest wynikiem

rosn4cego zaufaria klient6w oraz Swiadczy o konkurencyjnoSci oferty Banku.

DzialalnoSd depozytowa byla w 2018 roku gl6wnym1rldlem finansowania dzialalnoSci

kredytowej Banku. Depozyty podmiot6w finansowych, niefinansowych i instytucji

samorz4dolvych og6lem zgromadzone w Banku Sp6ldzielczym w LeSnicy na dzieft

31.12.2018 r. osi4gngly poziom 411.079,00 tys. z\,., co oznacza przyrost w por6wnaniu

do roku 2017 o 5.88%.

w lata 2017-2018.
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Bank prowadzil dzia\alnoS6 depozytow4 zar6wno w zlotych polskich jak i w walutach

wymienialnych (USD, EUR, GBP, CHF).

Depozyty detaliczne stanowily 60,4Iyo, depozyty hurtowe 39,59Yo.

Bank w 2018 roku oferowal swoim klientom korzystne warunki oszczgdzania oraz

wprowadzal nowe produkty.

Analizuj4c wielkoS6 depozyt6w og6lem Bank w pelni realizowal zaNo2ertja przyigte

w planie na 2018 rok.

Analizg struktury depozyt6w mo2na dokonad migdzy innymi w podziale na:

1) rachunkibieh4ce i terminowe;

2) depozyty os6b frzycznych, podmiot6w gospodarczych, sektor budZetowy.

Dynamika akcji depozytowej w lata 2017-2018

Depozyty terminowe na koniec 2018 roku stanowily

62,860A struktury depozytowej. NajwiEksz1 czqS6 obliga

37,I4o , a depozyty bie21ce

depozyt6w og6lem stanowilY
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depozyty terminowe os6b prywatnych, tj. 30,83yo. Analiz$qc powyhsze w kontekScie

ryzyka plynnoSci bylo to zjawiskiem bardzo pozytywnym. Grupa tych depozyt6w

zaliczar:a jest do najbardziej stabilnej czg6ci bazy depozytowej.

Dynamiki akcji depozytowej w lata 2017-2018 na placdwkach przedstawiala sig
nastgpujqco:
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w latach 2017-2018

Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy wykorzystywal r62ne formy dzialalnoSci promocyjnej,

wspomagaj4cej realizacjg zadaf ukierunkowanych na utrzymanie konkurencyjnej

pozycji oraz wspieraj4cego finansowo rozw6j lokalnej spolecznoSci i biznesu.

W 2018 roku Bank wykorzystywal dostgpne narzgdzia i instrumenty marketingowe

takie jak:

o artykuly sponsorowane oftv reklama w prasie lokalnej;

o nadawanie reklam na antenie radia:

o emisja spot6w reklamowych;

o identyfikacja wizualna: plakaty, ulotki produktowe banery reklamowe;

o uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach biznesowych.

Istotnym elementem dzialalnoSci marketingowej jest wsp6lpraca z lokalnymi

Szkolnymi Kasami OszczgdnoSci (SKO). Waznym wydarzeniem w 2018 roku bylo

zdobycie przez Publiczn4 Szkolg Podstawow4 w Jaryszowie - Szkolg Filialn4

w Sieroniowicach w rankingu regionalnym konkursu,,Oszczgdzanie w SKO procentuje

w Banku Sp6tdzielczym" organizowanym przez Bank BPS SA, drugiego miejsce

w kategorii ,,Szkoly male". W ramach IV edycji Konkursu SKO ,,Mlodzi Mistrzowie

Oszczgdzania" organizowanym przez KZBS - Krajowy Zwiyzek Bank6w

Sp6ldzielczych dwie szkoly wsp6lpracuj 1ce z naszym Bankiem w ramach SKO,

tj. Publiczna Szkola Podstawowa w Jaryszowie, Szkola Filialna w Sieroniowicach oraz

Publiczna Szkola Podstawowa w Szemrowicach zosta\y wyr62nione Dyplomem

Uznania wraz ze Znakiem Jako5ci ,,Szkola przyjazna SKO", zaS Bank Sp6ldzielczy

w LeSnicy zostalwyr62niony znakiem jakoSci "BANK PRZYJAZNY SKO".
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ANALIZA DZIALALNOSCI ROZLICZENIOWEJ

Bank oferuje szeroki zakres rozliczefi pienig2nych, zar6wno w PLN jak i w walutach

wymienialnych.

W portfelu produkt6w Banku znajduj4 sig tradycyjne uslugi rozliczeniowe jak r6wnie2

nowoczesne, tj. karty platnicze, bankowoSi internetowa dla os6b frzycznych i dla firm.

W roku 2018 Bank wprowadzil mo2liwoS6 korzystatia przez klient6w z nowego

systemu do obslugi bankowoSci internetowej EBO. Z przeprowadzonej analizy wynika,

2e bankowoSi elektroniczna w Banku Sp6ldzielczym w LeSnicy rozwija sig w spos6b

staly, o czp Swiadczy wzrost liczby rachunk6w z dostgpem do elektronicznych

svstem6w bankowo3ci.

OCENA MOZLIWOSCT REALIZACJI ZAMIEBZEN

Portfel aktyw6w lokacyjnych na dzieri 31.12.2018 r. to przede wszystkim:

o lokatymigdzybankowe;

o papiery wartoSciowe.

Bank utrzymuje wysoki udzial aktyw6w lokacyjnych przede wszystkim ze vmglEdu na

potrzebg zachowania wskaZnik6w plynnoSci. Do Srodk6w lokacyjnych Bank zalicza

migdzy innymi depozyt obowi4zkovty zlohony w Banku Zrzeszajqcym, kt6ry ograricza

pulg Srodk6w alokowanych na rynku finansowym i poSrednio niekorzystnie wplywa na

dochody Banku w kontek5cie ograniczonego dostgpu do dluZnych papier6w

wartoSciowych o wyZszej rentowno$ci.

Dzialania w obszarze zagospodarowania nadwyzki wolnych Srodk6w Banku byly

podejmowane z uwzglgdnieniem wymagari nadzorczych oraz bieZ4cych jak

i prognozowanych uwarunkowaf makroekonomicznych i cel6w biznesowych.

Codzienne analiza przeplyw6w pienigZnych jak i sytuacji plynnoSciowej pozwolila

na zapewnienie satysfakcjonuj4cej oraz plynnej obslugi klient6w przy utrzymaniu

optymalnego bufora plynno5ci. Podejmowane decyzje pozwolily na realizacjq

gl6wnego celu w zarz4dzaniu wolnymi Srodkami, jakim jest zapewnienie adekwatnego

do zmieniaj4cych sig warunk6w poziomu plynnoSci oraz uzyskanie optymalnych

wynik6w na przeprowadzanych operacjach.

Bank w 2018 roku angalowal wolne Srodki przede wszystkim w bony pienig2ne.
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Bank nie zar'rierza zmienial profilu inwestycji. Gl6wnym ir6dlem finansowania

dzialalnoSci Banku maj4 by6 przychody zudzielanych transakcji kredytowych.

Na inwestycje utrzymywane do terminu zapadalnoSci w Banku skladaj4 sig na dziefr

bilansowy:

1) obligacje Banku BPS S.A. o warto6ci 550,00 tys. zl.

2) bony pienigZne o warto3ci nominalnej 58.480,00 Ws.ztr.

Na aktywa finansowe dostgpne do sprzedaZy w Banku skladaj4 sig:

1) akcje BPS S.A., kt6re nie znajduj4 sig w publicznym obrocie,

2) akcje Centrum Technologii BankowoSci Sp6ldzielczej S.A.,

3) udzialy w Towarzystwie Ubezpieczefi Wzajemnych ,,TUW" w Warszawie,

4) udzialy w MAC IF Zy cie Towarzystwo Ubezpiec zefi W zaj ernnych,

5) certyfikaty inwestycyjne BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

w Warszawie,

6) udzia\y w Sp6ldzielni Systemu Ochrony ZrzeszeniaBPS.

Na dzieri bilansowy Bank posiadal akcje i prawa poboru akcji BPS S.A.:

o wartoscl 19,00 tys. zl.o akcje serii H

o akcje serii I

o akcje serii J

o akcje serii K

. akcje serii L

. akcje serii M

. akcje serii O

o akcje serii S

. akcje serii AA

o wartoSci 320,00 tys. zl.

o wartoSci 486,00 tys. zl.

o wartoSci 100,00 tys. zl.

o wartoSci 98,00 tys. zl.

o wartoSci 100,00 tys.zl.

o wartoSci 100,00 tys. zN.

o wartoSci 1.042,00 tys. zl.

o wartoSci 200,00 tys. zl.

W bilansie Banku na koniec 2018 r. znajdowaly sig r6wnie2 akcje BPS S.A. przejgte od

Banku Sp6ldzielczego w Glucholazach:

. akcje serii I o wartoSci 100,00 tys.zl.

o akcje serii J o wartoSci 50,00 tys. zl.

o akcje serii K o warto3ci 10,00 Es.z].

Akcje wyceniono w cenie nabycia po jakiej zostaly objgte.

W 2018 roku Bank nie uzyskal z tytulu akcji BPS S'A. dywidendy.
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Akcje centrum Technologii Bankowosci Sp6ld zielczej S'A' o wartosci 30'00 tys' il'

wyceniono w cenie nabycia (cenie emisyjnej po jakiej zostaly objqte)' utworzono odpis

ztynrfutrwatejutratywarto5ciakcjiCTBSS'A'owartoSci30'00q|s'A'

Na koniec grudnia 2018 r. Bank posiadal w swoim portfelu 4 szt' certyfikat6w

inwestycyjnychBPSTowarzystwaFunduszylnwestycyjnychs.A.wWarszawie

o wartosci zakupowej 40,00 tys. zl. Na dzieri bilansowy dokonano wyceny tych

certyfikat6w inwestycyjnych w wartosci godziwej ' zgodnie z tq v'rycen4 wartosd

bilansowa wynosi 33,00 tys. z\,. w trakcie roku 2018 dokonano zbycia 10 sztuk

certyfikat6w inwestycyjnych o wartosci zakupowej 100,00 tys' il' z tytulu

przeprowadzonejtransakcjiBankwygenerowalstratgnasprzedabywwysokoSci

17,00 tys. z).

KUW FINANSOWYL
Rachunek zysk6w i strat sporz4dzony

1.841,00 tYs. zl.

okres 2018 roku zamYka sig zYskiem netto

Gl6wne rachunku i strat wedlug stanu na!.2kfi:!*!*2*!1,8 le

18
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W roku 2018 Bank w por6wnaniu do roku 2017 uzyskal wynik z gulu odsetek

w wielkoSci 108,55 %. Wynik ten w wysokim stopniu uzale2niony byl od st6p

procentowych, kt6re w dalszym ci4gu pozostawaly na niskim poziomie i nie ulegly

zmianie od 2015roku. Niskie stopy bazowe przekladaly sig na niskie oprocentowanie

produkt6w kredytowych. PowyZsze powodowalo r6wnie2 potrzebg utrzymania niskich

st6p procentowych zaleimych od decyzji Zarzqdu Banku. Tendencja niskich st6p

procentowych w oparciu o zaobserwowane tendencje utrzyma sig r6wnie2 w duzej

mierze w 2019 rokuo a nawet 2020 roku.

W por6wnaniu do 2017 roku wynik z tytv\u prowizji ulegl zwigkszeniu o l,56Yo.

Wynik z operacji finansowych wykazuje wynik ujemny w wielkoSci (16,00) tys. zl.

i byl o 43l,5206wy2sry niaw roku 2017.

WartoSi pozycji wymiany walut zwigkszyla sig w por6wnaniu do 2017 roku o 14,49 oh.

Przyczyn4 takiego wyniku byly kursy walut obcych utrzymuj4ce sig na niskim poziomie

na przestrzeni 20 1 8 roku.

Pozostale przychody operacyjne w 2018 roku wykazaly spadek w stosunku do roku

2017 ze wzglgdu na mniejszy lvplyw kwot odzyskanych w wyniku prowadzonych

dziatah windykacyjnych w stosunku do przeterminowanych pozycji kredytowych

ewidencjonowanych na kontach pozabilansowych.

Podejmowane dzialania windykacyjne mialy wplyw na kwoty pozostalych koszt6w

operacyjnych w obszarze koszt6w prowadzonych egzekucji s4dowych i komorni czych.

Koszty dzialaria Banku w por6wnaniu do 2017 roku ulegly zwigkszeniu o 2,74Yo.

Bank ze wzglgdu na duizy obszar dzia\ania ponosi du?e obciqZenie zuirqzarte
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z.1rtrzymaniem prowadzonych oddzial6w i filii oraz co zatymidzie ponosi duZe koszty

osobowe.

Zwigkszeniu ulegla pozycja amortyzacji, kt6ra w por6wnaniu do ubieglego roku byla

wyasza o 51,00 Ws. z). W 2018 roku Bank konsekwentnie rcalizowal dzialaria

zmieruaj4ce do jego unowoczesniania szczegllnie pod wzglgdem informatycznym.

W minionym roku Bank przekazal do eksploatacji nowe sktadniki maj4tkowe

(pozostale Srodki trwale) o warto5ci 164,00 tys. zl. oraz wartoSci niematerialne

i prawne o wartoSci 210,00 tys. zl. Aktywa trwale netto na dziefi3l.I2.20I8 r. wynosily

8.419,00 tys. zl., w tym nieruchomoSci wynosity 7.607,00 tys. zl., pozostale Srodki

trwale 615,00 tys. z\., warto5ci niematerialne i prawne 197,00 tys. zl..

W 2018 roku nast4pilo pogorszenie sytuacji finansowej podmiot6w prowadz4cych

dzialalnoSd, kt6re w efekcie oslabiaj4cej sig sytuacji finansowej w spos6b nieterminowy

obslugiwaly zaciqgnigte w Banku zobowi4zartia kredytowe. W wyniku powyZszego

Bank w dalszym ciqgu stosowal politykg dotwarzania rezerw celowych. R62nica

warto5ci rezerw i aktualizacji w stosunku do 2017 r. wykazuje wzrost utworzonych

rezerw o wartoS6 104,00 tys. zl.

Bank zrealizowal za\oLenia przyjgtego w planie dla pozycji wynik finansowy netto na

2018 rok na poziomie 99,51o/o.

Bank w okresie obrachunkowym nie prowadzil dzialalnoSci maklerskiej.

Bank nie posiadat oddzial6w zagranicznych.

Bank w okresie obrachunkowym nie prowadzil dzialalnoSci powierniczej oraz

nie dokonywal sekurytyzacji aktyw6w Banku.

W olresie obrachunkowym Bank nie dokonal odpisu z tytulu trwalej utraty wartoSci

akcji bgd4cych w posiadaniu Banku.

Bior4c pod uwagg zakres przedmiotowy prowadzonej przez Bank dzialalnoSci

nie zachodzilapotrzeba stosowania rachunkowoSci zabezpieczeri okre5lonei w rozdziale

Banku na dziefi 31.12.2018 r. w na 2018 r.:
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5 Rozporzqdzenia Ministra Finans6w w sprawie szczeg6Inych zasad rachunkowoSci

bank6w.

PODZIAL ZYSKU ZA 2018 ROK

WielkoSd wypracowanego zysku za20I8 r. przeznaczonazostanie w gl6wnej mierze na

zwigkszenie kapitalu rezerwowego Banku.

Zarzqd Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy

1.841.338,46 zl. na;

. fundusz zasobowy

o dywidendg

proponuje zaliczy€ rysk netto w kwocie

1.768.481,84 zl.

72.856.62 zl.

CELE I ZASADY ZARZADZANIA RYZYKIEM

W Banku funkcjonuje zorganizowany proces zarz4dzania ryzykiem, w kt6rym

uczestniczq organy Banku, kom6rki organizacyjne oraz pracownicy. W procesie

zarzqdzania ryzykiem strategiczne cele okreSla Rada Nadzorcza, kt6ra ocenia

skutecznoSf dzia\ah Zanydu Banku, maj4cych na celu zapewnienie efektywnoSci

procesu zaru4dzania ryzykiem. Zarz4d Banku cztwal nad opracowaniem,

wprowadzeniem i aktualizacj4 strategii, polityk oraz regulamin6w i instrukcji

w zakresie zarzqdzania ryzykiem. Przyjgte przez ZarzEd Banku i zatwierdzone przez

Radg Nadzorczq strategie i polityki zaruEdzania poszczeg6lnymi kategoriami ryzyka sq

jednym z kluczowych element6w zr6wnowaZonego i bezpiecznego rozwoju Banku.

Stosowane regulacje, dotycz4ce metodologii oceny i monitorowania ryzyk s4 poddane

corocznemu przegl4dowi. W wyniku przegl4du dokonywane s4 zmian metodologii

oceny i monitorowania ryzyk oraz weryfikacji obowipujqcych limit6w

ostroznoSciowych, dostosowuj4ce je do zmieniaj4cych sig uwarunkowari zewngtrznych

oriv wymog6w legislacyjnych. Ponadto Zarzyd Banku zapev,nial zasoby niezbgdne do

skuteczneg o zarz4dzania ryzykiem oraz przedkladaN Radzie Nadzorczej okresowe

informacje na temat nara2eniaBanku naryzyko.

Do podstawowych rodzaj6w ryzyka, kt6re podlegajq szczeg6lnemu nadzorowi, zalicza

sig:

o ryzyko kredytowe;

o ryzyko plynnoSci;
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. ryzyko stopy procentowej;

. ryzyko walutowe;

. ryzyko kaPitalowe;

o ryzyko operacyjne;

o ryzyko biznesowe;

o ryzyko braku zgodno5ci.

Pro ce s zar zqdzania ry zykarri w B anku ob ej muj e.'

o identyfikacjg czynnik6w ryzyka;

o oceng oraz ustalenie dopuszczalnych norm ryzyka (limity);

. monitorowanie, pomiar i raportowanie ryzyka;

o wdraZanie technik redukcji ryzyka;

. zarzTdzanie ryzykiem;

o wyliczenie wymogu kapitalowego z tytulu ryzyka;

o kontrolg zarz4dzaniaryzykiem.

W Banku funkcjonuj e podziaN. realizowanych zadafi, kt6ry zapewnia niezale2no6d

funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od dzialalno5ci operacyjnej,

z kt6rej wynika podejmowanie ryzykaprzez Bank.

Zaruqd Banku podejmuje szereg dzialafi zmierzajqcych do poprawy jako6ci zarz4dzaria

ryzykani i podnoszenia efektywnoSci dzialalnoSci Banku przy zachowaniu

bezpieczefrstwa jego dzialarria. Prawidlowy i skuteczny proces zarzqdzaria ryzykami

i adekwatnoSci4 kapitalow4 pozwoli Bankowi na dynamiczny ibezpieczny rozw6j.

Gl6wnym ryzykiem w dzialalnoSci Banku jest ryryko kredytowe zwi4zane

z mo1liwoSci4 pogorszenia sig zdolnoSci kredytowej klient6w i niewykonaniem przez

nich zobowi4zari wobec Banku. Celem najbardziej istotnym w zakresie zarzqdzaria

ryzykiem kredytowym jest utrzymywanie stabilnego i zr6wnowtvonego pod wzglgdem

jakoSci i ilo6ci portfela kredytowego, kt6ry cechuje sig dochodowoSci4

i bezpieczeristwem rozumianym jako minimalizacj a ryzyka wyst4pienia kredyt6w

zagro1onych. W celu redukcji ryzyka kredytowego Bank przyjmuje zabezpieczenia

rzeczowe i osobiste. System zanqdzartia ryzykiem obejmuje: procedury, podziaN

kompetencji w podejmowaniu decyzji, limity ogtaniczaj4ce ryzyko. Znacznq rc19

w redukcji ryzyka kredytowego pelni dostgp do zewngtrznych baz danych takich jak

Biuro Informacji Kredyowej oruz Krajowy Rejestr Dlug6w. Bank dokonuje pomiaru

i oceny ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Bank wdroZyl system
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limit6w wewngtrznych z tytt:/rrr poszczeg6lnych rodzaj6w ekspozycji kredytowych

zabezpieczonych hipotecznie. Bank posiada, tworzy i aktualizuje regulacje wewngtrzne

okreSlaj4ce zasady badania i kontroli ryzyka detalicznych ekspozycji kredytolvych.

Podstawowymi celami monitorowania portfela detalicznych ekspozycji kredytowych

Banku jest: zapewnienie zgodnoSci rozwoju portfela ze strategi4 Banku, identyfikacja

poziomu ryzyka zvnqzanego z portfelem tych ekspozycji w relacji do zaloZonego

apetytu na ryzyko (limit6w), identyfikacja ekspozycji dotknigtych utrat4 wartoSci

(zagro2onych) dla tworzenia odpis6w (rezerw) na pokrycie strat, adekwatno3i poziomu

odpis6w (rezerw) do jakoSci ekspozycji kredytowych mierzonej poziomem straty

z tytulu utraty wartoSci, identyfikacja slabych stron w zakresie procesu zarz1dzania

ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych w celu podjgcia dzialaft. naprawczych.

Obci4ienie ryrykiem kredytowym na dzieri 3I.12.2018 r. prezentuje sig nastgpuj4co:

Bank podejmowal dzialaria maj4ce na celu dywersyfikacjg struktury przedmiotowej

i podmiotowej portfela kredytowego, poprzez wprowadzenie wewngtrznych limit6w

koncentracji. Saldo kredyt6w w pozycjach bilansowych ksztahowalo sig na poziomie

276.388,00 tys. zl. Udzielone zoborir4zarria pozabilansowe wynosily 20.829,00 tys. zl.

WskaZniki koncentracji okreSlone w Ustawie Prawo Bankowe zostaly zachowane.

Suma wierzytelnoSci Banku w odniesieniu, do kt6rych wierzytelnoSci byly r6wne lub

przekroczyly l0 Yo funduszy wlasnych Banku wynosila 77.138,00 tys. zl., co stanowilo

232,99 o/o funduszy wlasnych. Stan rezerw celowych nadzien3l.t2.20l8 r. ksztaltowal

sig na poziomie 4.712,00 tys. zl. Stan odpis6w aktualizacyjnych na odsetki ksztaltowal

sig na poziomie 760.00 tys. zl. Bank stosowal pomniejszenia podstawy tworzenia

rezerw celowych w kwocie 9.111,00 tys. zN., w postaci hipoteki. Na koniec 2018 roku

zachowane zostaly wszystkie obowi4zuj4ce limity koncentracji zobowi4zafr

i zaanga1owari kapitalowych, limity ustalone dlaposzczeg6lnych bran2,limity przyjqte

dla zabezpieczefi oraz limity ustalone dla produkt6w. \-qczny portfel kredytowy Banku

utrzymywal sig na stabilnym i zr6wnowahonympoziomie. JakoSi portfela kredytowego,

mierzona udzialem nale2noSci zagtohonych, byla umiarkowana. Ryzyko w tym

obszaxzezmniejszalazdywersyfikowanastrukturanaleZnoSci.

Ryryko plynnoSci rozumiane jest jako ryzyko utraty zdolno5ci do terminowego

wywi4zywania sig z bieZ4cych i ptzyszlych zobowi4zart bilansowych

i pozabilansowych, w terminach ich wymagalnoSci bez koniecznoSci ponoszenia strat.

Bank w 2018 roku wykazywal nadplynnoSi finansow4, a wolne Srodki w duZej czgSci
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lokowal w Banku Zrzeszaj4cym oraz w postaci bon6w pienigznych. Podstaw4 polityki

Banku w zakresie plynnoSci bylo utrzymanie portfela aktyw6w plynnych oraz wzrost

stabilnych Lr6del finansowaniao w szczeg6lnoSci stabilnej bazy depozytowej os6b

prywatnych. Codziennej analizie i kontroli podlegaly nadzorcze normy plynno5ci oraz

wskaznik plynnoSci kr6tkoterminowej (LCR). Na przestrzeni calego 2018 roku

nadzorcze miary plynnoSci oraz wskulnik LCR ksztaltowaly sig na bezpiecrrym

poziomie, znacznie v,ryhszym od zalecanego minimum.

Obci42enie ryrykiem plynno5ci nadzieh3l.l2.20l8 r. przedstawia sig nastgpuj4co:

Bank w swoim portfelu posiadal 32,20 % aktyw6w plynnych. WartoSci te zabezpieczaly

plynno66 Banku. Srodki zaanguhowane w akcjg kredyow4 stanowily 60,89 o/o sumy

aktyw6w. Gl6wnym ir6dlem finansowania dzialalnoSci kredytowej byly depozyty os6b

prywatnych i pozostalych podmiot6w sektora niefinansowego. Stanowily one 87,46 Yo

og6lu depozyt6w. Depozyty instytucji sektora budzetowego wynosily 12,54 %

depozyt6w og6lem. W roku obrachunkowym Bank utrzymywal wszystkie wymagane

wskaZniki dotycz4ce miar plynnoSci powyhej vrymaganych wielkoSci minimalnych.

Wskaznik plynnoSci kr6tkoterminowej na dzief, 31.12.2018 r. wynosil 198,22 oA.

Wskaznik NSFR wynosil 155 % co oznacza, iz Bank w perspektywie dluZszej, tj. do

1 roku posiada zabezpieczenie plynnoSci. Poziom ryzyka w sferze plynnoSci byl

umiarkowany.

W obszarze analizy r1:zyka rynkowego Bank gl6wny nacisk lrJadzie na analizg ryzyka

stopy procentowej oraz ryzyka walutowego. Celem strategicznym w zakresie

zarz4dzaria ryzykiem stopy procentowej jest minimalizacja ryzyka zwi4zanego

z moaliwoSci4 wyst4pienie niekorzystnych zmian rynkowych st6p procentowych

i negatywnym wplywem tych zmian na wynik finansowy Banku oraz maksymalizacja

mar?y odsetkowej w warunkach zmiennoSci rynkolvych st6p procentowych. Sytuacja

w 2018 roku byla dla Banku malo korzystna ze wzglgdu na utrzymuj4ce sig niskie

poziomy st6p procentowych i stawek referencyjnych ustalonych przez Radg Polityki

Pienigznej. Ze wzglgdu na posiadan4 strukturg aktyw6w i pasyw6w Banku zmiarry

oprocentowania wplyngly na wynik z tytulu odsetek, a tym samym na wynik finansowy

Banku.

Ryzyko kursowe ze wzglgdu na skalg prowadzonej przez Bank dzialalno5ci dewizowej

jest bardzo niskie.
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Obci42enie ryrykiem stopy procentowej na dziefr 31.12.2018 r. prezentuje sig

nastgpuj4co: Zarzqd Banku na bie24co monitorowal ryzyko stopy procentowej pod

wzglgdem zagro2enia plynnoSci czy wyniku finansowego. W okresie obrachunkowym

wigkszoS6 posiadanych zoboviqzaf jak r6wnie2 kredyt6w oprocentowanych byto

wedlug zmiennej stopy procentowej. Prawie 15 % obliga depozyt6w i ponad 3 %o obliga

kredy6w byla oprocentowana wedlug stalych st6p procentowych. Nadwyzki

finansowe lokowane byty w Banku Zrzeszajqcym wedlug zmiennych st6p

procentowych. W wigkszoSci byly to lokaty kr6tkoterminowe do 1 miesiqca, co chroni

przed du2ym ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem niedopasowania termin6w

przeszacowania. Czg56 nadwyZki Bank lokowal w dluzne papiery wartoSciowe, przede

wszystkim w bony pienigzne NBP o kr6tkim siedmiodniowym okresie zapadalnoSci,

kt6rych oprocentowanie ustalane bylo w oparciu o stawkg referencyjn4 banku

centralnego. Ustalone limity zaanga2owania w poszczeg6lne rodzaje dzialalnoici byly

zachowane. Zaru4d Banku dokonywal zrnian wysokoSci oprocentowania

poszczeg6lnych skladnik6w finansowych na podstawie ksztahowania sig st6p

procentowych NBP, poziomu oprocentowania oferowanego przez inne banki na rynku

lokalnym i swoich moZliwoSci finansowych. W strukturze aktyw6w wraZliwych

na zmiang stopy procentowej najwigksze pozycje to: 52,77 Yo aktywa oprocentowane

w oparciu o stawkg WIBID/ WIBOR, 26,28 o/o oprocentowane wedlug stawki zale2nej

od decyzji Zarzqdu Banku, 20,95 o/o oprocentowane w oparciu o stawkg redyskonta

weksli. Najwigksz1 czgfiC pasyw6w w strukturze pasyw6w wraZliwych na zmianE stopy

procentowej w wysokoSci 86,99 o/o stanowily depozyty z oprocentowaniem zaleinym

od decyzji Zarz4dl Banku, 10,26 o/o oprocentowane w oparciu o stawkg WIBOR/

WIBID, 2,76 yo oprocentowane w oparciu o stawkg redyskonta weksli. Koszt

pozyskiwania pasyw6w utrzymywala sig na niskim poziomie. Bank przeprowadzaltesty

warunk6w skrajnych przy zaloheniu spadku st6p procentowych o 200 punkt6w

bazowych. WielkoS6 zmiany wyniku odsetkowego nie przeh'roczy\a 15 o/o sumy

funduszy podstawowych i uzupetniaj4cych. Na koniec 2018 roku zostaly zachowane

wszystkie limity ustalone dlaryzykastopy procentowej. W oparciu o procedury oceny

adekwatno$ci kapitatowej Bank naliczyl dodatkowy lvym6g kapitalowy z$uhtryzyka

bazowego w wartoSci 872.323,00 zl.

Obciq2enie ryrykiem walutowym na dziefi 31.12.2018 r. przedstawialo sig

nastgpuj4co: Bank posiadal otwarte pozycje walutowe w EUR, USD, GBP, CHF.

Na dzieri bilansowy istniaty pozycje dlugie dla wszystkich wymienionych walut
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z wyj4tkiem waluty USD, w kt6rej wyst4pila pozycia kr6tka. W kwotach po

przeliczeniu dla USD (-106.866,27) zl., dla EUR 66.680,05 z-l'., dla GBP 31 .834,42 zl.,

dla CHF 23.608,61 zl. Calkowitapozycjawalutowa wynosila 122.123,08 zl., co stanowi

0,37 oA funduszy wlasnych. Na koniec 2018 roku nie wyst4pila koniecznoS6 tworzenia

wymogu kapitalowego na ryzyko walutowe. Przyjgte limity w obszatze ryzyka

walutowego zostaly zachowane.

Ryryko operaryjne rozumiane jest jako ryzyko poniesienia straty wynikaj4cej

z niedostosowania lub zawodnoSci wewngtrznych proces6w, ludzi i system6w

technicznych lub ze zdarzeh zevrngtrznych. Bank w wyniku podejmowanych dzialah

doskonali system zarz1dzania ryzykiem operacyjnym, zat6wno w sferze uregulowati,

jak i rozwiqzahtecltnologicznych. Ze wzglgdu na skalg dzialania i profil Banku poziom

ryzyka operacyjnego przyjmuje sig za umiarkowany. Bank bazuje na procedurach

opracowanych przez Bank Zrzeszaj4cy, adaptowanych do skali i zNohono(ci

prowadzonej dzialalnoSci.

Obci4zenie ryzykiem operacyjnym na dziefi3l.I2.20l8 r. prezentuje sig nastgpuj4co:

Bank jest zobowi4zany do tworzenia wymogu kapitalowego z $rtulu tyzyka

operacyjnego. Bank wylicza lvym6g kapitalowy dla tyzyka operacyjnego stosuj4c

metodg wskaZnika bazowego. WielkoS6 wymogu kapitalowego z tytulu tego ryzyka na

koniec 2018 roku wynosila 2.391.603,00 zl..

Ryryko braku zgodno5ci rozumiane jest jako mo2liwoS6 poniesienia strat finansowych

i niefinansowych, spowodowanych nieprzestrzeganiem przepis6w prawa, regulacji

wewngtrznych oraz przyjgtych przez Bank standard6w postgpowania. Celem

bezposrednim Banku jest ujednolicenie regulacji wewngtrznych Banku z regulacjami

zewngtrznymi. Cel ten jest realizowany poprzez dokonywanie przegl4d6w procedur

i dostosowanie ich do obowiqzuj4cych przepis6w.

Ryryko biznesowe to ryzyko nie osi4gnigcia zalohonych i koniecznych cel6w

ekonomicznych z powodu niepowodzenia w rywalizacji rynkowej. Ryzyko to wynika

ze zmianwarunk6w makroekonomicznych oraz ich wplywu na wysokoS6 minimalnych

wymog6w kapitalowych w przyszlo5ci. Ryzyko biznesowe moze przeiawrial sig

w obszarze: wyniku finansowego, strategicznym i otoczenia, w tym z-rian

regulacyjnych i warunk6w konkurencji. Ryzyko to jest redukowane poprzez wnikliw4

analizg otoczenia rynkowego oraz szybkie reagowanie na zachodzqce w nim zmiany.
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Bank posiada zdolnoSi do generowania wynik6w ekonomicznych pozrvalaj4cych

zab ezpie czy6 adekwatno Sd kapitalow4.

Proces zarz4dzania adekwatno5ci4 kapitalowq obejmuje identyfikacjq

i monitorowanie istotnych rodzaj6w ryzyka, szacowanie kapitalu wewngtrznego na

pokrycie poszczeg6Inych rodzaj6w ryzyka oraz lqcznego kapitalu wewnqtrznego,

monitorowanie, raportowanie, prognozowanie oraz limitowanie adekwatnoSci

kapitalowej, dokonywanie alokacji kapitalu wewngtrznego oraz weryfikacjg okresow4

procesu oceny adekwatnoSci kapitalowej.

Gl6wnymi miemikami adekwatnoSci kapitalowej s4: wsp6lczynniki kapitalowe oraz

relacja funduszy wlasnych do kapitalu wewngtrznego. W 2018 roku Bank utrzymywal

adekwatnoS6 kapitalowq na poziomie gwarantuj4cym pelne bezpieczefrstwo dzialania,

powy2ej ustalonych limit6w alokacj i kapitalu.

Proces zarz1dzania ryrykiem jest realizowany w trzech, wzajemnie niezalehnych

liniach obrony:

1) pierwsza linia obrony - kt6rq stanowi system kontroli wewngtrznej

(funkcjonalnej) zapewniaj4ca stosowanie mechanizm6w kontroli ryzyka

i zgodnoS6 dzialaria z obowiqzuj4cymi przepisami prawa, a takhe regulacjami

wewngtrznymi;

2) druga linia obrony - kt6r4 stanowi system zarzqdzania ryzykiem, w $rm metody,

naruEdzia, pro c e s i or gani zacj a zaruydzania ryzykiem ;

3) trzecia linia obrony - kt6r4 stanowi audyt wewngtrzny realizowany przez

Sp6ldzielnig Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

System kontroli wewngtrznej obejmuj e cal4 dzialalnoS6 Banku. W ramach systemu

kontroli wewngtrznej Bank powoluje:

1) funkcjg kontroli, na kt6r4 skladaj4 sig:

a) mechanizmy kontroli realizowane w trakcie wykonywania transakcji,

czynnoSci itd.;

b) monitorowanie przestrzegania mechanizm6w kontroli wewngtrznej

(weryfikacj a i testowanie).

2) stanowisko ds. zgodnoSci;

3) audyt wewngtrzny sprawowany przez Sp6ldzielnig Systemu Ochrony BPS.

Kom6rka kontroli sprawuj e funkcje:
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l)dokonywanie regirlarnych przegl4d6w prawidlowoSci przestrzegania zasad

zarz4dzaria ryzykiem obowi4zuj4cych w Banku;

2 ) ko ordyn acj a zadaf- zwiqzany ch z kontro I 4 funkcj o naln4;

3) wsparcie i wsp6lpraca z Kom6rk4 Audytu realizowanego przez Sp6ldzielnig

Systemu Ochrony Ztzeszenia BP S.

Kom6rka Audytu Wewngtrznego realizowanego przez Sp6ldzielnig Systemu Ochrony

Zrzeszenia BP S spelnia funkcj e :

1) kontrola i ocena sprawnoSci dzialartia systemu zarzqdzania ryzykiem - stanowi III

linig obrony;

2) dostarcza obiek[wnej oceny adekwatno5ci i skutecznoSci funkcjonuj4cego

systemu zarzqdzania, w tym ocenia zgodnoSd dzialaft' wszystkich jednostek

i kom6rek z politykq Banku oraz innymi regulacjami wewngtrznymi i przepisami

prawa;

3) zadaniarealizowane s4 dwutorowo tj. w formie inspekcji realizowanej w Banku,

a tak1e w formie stalego monitorowania sytuacji banku w ramach czynnoSci

,,zzabiurkd'.

Bank przygotowal informacjg o charakterze ilo6ciowym i jakoSciowym dotyczTc4

adekwatnoSci kapitalowej za 2017 rok zgodnie z postanowieniami Rozporz4dzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 z dnia 26.06.2013 r., w sprawie

wymog6w ostroznoSciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Polityka informacyjnaprzyjgtaprzezBank wprowadzazestaw wymagari informacyjno-

sprawozdawczych, kt6re umozliwiaj4 uczestnikom rynku oceng dzialalnoSci Banku

poptzez prezentacjg: metod szacowania kapitalu, naruhenia Banku naryzyka, technik

stosowanych przez Bank w celu identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli

poszczeg6lnych rodzajlw ryzyka, a tym samym oceng adekwatnoSci kapitalowej

Banku.

Bank wprowadzil politykg zmiennych skladnik6w wynagrodzef os6b zajmujqcych

stanowiska kierownicze, kt6ra ma na celu: wspieranie realizacji Strategii Banku oraz

realizacji planu finansowego Banku w danym roku oraz wspieranie prawidlowego

i skuteczne go zanqdzania ryzykiem i nie zachgcanie do podejmowania nadmiernego

ryzyka wykraczaj4cego poza zaakceptowanE przez Radg Nadzorcz4 sklonnoS6

do ryzyka. WdroZenie oraz realizacja za\oheh polityki zmiennych skladnik6w
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wynagodzef podlega przegl4dowi dokonywanemu przez stanowisko kontroli

wewngtrznej nie rzadziej niLmz w roku. Raport zprzeglqdu przedstawiany jest Radzie

Nadzorczej, kt6ra dokonuje oceny realizacji zaloheft polityki.

Bezpieczenstwo informatyczne Banku to ochrona przetwarzanych informacji przed

szerok4 gam4 zagro2en w celu zapewnienia ci4glo5ci biznesu, minimalizowania ryzyka

biznesowego i maksymalizacji zwrotu z inwestycji oraz mo2liwoSci biznesowych.

Ci4gte innowacje technologiczne i konkurencja pomigdzy istniej4cymi i wchodz4cymi

na rynek organizacjami finansowymi, spowodowaly dynamiczny rczw6j bankowoSci

elektronicznej - r6wnie2w bankach sp6ldzielczych. Niesie to ze sob4 zar6wno korzySci

jak i wzrostryzyka. Banki zawsze narahone byly na ryzyko blgd6w i oszustw, ale skala

tego ryzyka i szybko$6, z jakq mog4 te zjawiska obecnie wystqpid, zwigkszyta sig wraz

z rozwojem elektronicznego przeplywu Srodk6w pienigZnych. Profil ryzyka kaZdego

banku jest inny i wymaga dostosowania metod jego redukcji do skali i zlo?ono(ci

prowadzonej dzialalnoSci orazprzygotowania banku do zaruqdzania tym ryzykiem.

Podstawow4 funkcj4 obszaru technologii informacyjnej w Banku jest zapewnienie

wsparcia dla dzialalnoSci instytucji przez jej Srodowisko teleinfortrratyczne, za!; dla

obszaru bezpieczeirstwa Srodowiska teleinformatycznego - zapewnienie, 2e ryzyko

zwiqzane z b ezpieczef stwem te go Srodowi ska j e st o dp owiedn io zar z1dzane .

Bank posiada rozwinigt4 infrastrukturg informatyczn4, wykorzystuj4c4 nowoczesny

sprzgt komputero W oraz specj alistyczne oprogramowanie.

Bank realizt$e przyjgte cele strategiczne w zakresie IT, w zwi4zku z czym zalrierza

doskonalii nalz:gdzia informatyczne, wykorzystywane zar6wno w procesie obslugi

klienta, jak i w sporz4dzaniu informacj i zarzqdczei.

W okresie realizacji Strategii Banku przyjgtei na lata 2017-2019 nastqpuje:

1) staly rozw6j systemu informatycznego pod k4tem unowoczeSnieri Swiadczonych

uslug fi nansowych na rzecz Klient6w, w tym bankowoSci elektronicznej ;

dalsza or ganizacj a i staly rozw6j centrum zapasowe go ;

rozwilj rozliczefr z ulyciemkart platnic zych;

remont wyznaczonych w planach pomieszczeri bankowych w obszarze

przetw arzarrj.a danych IT ;

2)

3)

4)
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zakup i wymiana (modernizacja) sprzgtu do obslugi informatycznej (serwery,

stacje robocze, vrzqdzenia sieciowe i zabezpieczeh sieci IT, txz4dzenia

monitoringu i kontroli infrastruktury IT) ;

audyt bezpieczeftstwa system6w informatycznych i informacj i;

biea4ce dostosowywanie procedur bezpieczefstwa funkcjonowania system6w

informatyczrrych do zmian przepis6w zewngtrznych, a w szczeg6lno5ci

Rekomendacji KNF;

wsp6lpraca z Bankiem Zrzeszaj4cym i innymi bankami sp6ldzielczymi

w zakresie optymalizacji infrastruktury Srodowiska teleinformatycznego

i system6w lT w Zrzeszeniu;

9) wsp6lpraca z dostawcami sprzgtu i system6w IT w zakresie rozwoju

informatyc zne go B anku.

Bank zaklada dalsz4 Scisl4 wsp6lprac9 z dotychczasowymi dostawcami technologii IT.

Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy posiada 14 wlasnych bankomat6w obslugiwanych przez

Centrum IT Card. Bank planuje utrzymanie liczby wlasnych bankomat6w, w celu

zoptymalizowania obslugi got6wkowej w plac6wkach Banku.

UMOWY ZRZESZENIA

Bank Sp6tdzielczy w LeSnicy jest akcjonariuszem Banku Polskiej Sp6ldzielczoSci S.A.

w Warszawie, z kt6rym zawarl Umowg Zrzeszenia.

W dniu 3l grudnia 2015 r. Bank zawarl Umowg Systemu Ochrony ZrzeszeniaBPS,

przystgpuj4c tym samym do Sp6ldzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia. W ten spos6b

Bank wypelnil wym6g art.ll3 Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 57512013 z dnia26 czerwca20l3 r.

POLITYKA KADROWA BAIIKU

Jednym z g\6vtnych zaloaefi okreSlaj4cych misjg Banku Sp6ldzielczego w Le5nicy

jest utrzymanie wykwalifikowanych, profesjonalnych kadr zapewniaj4cych realizacjg

przyjgtych cel6w. Kadra ta wsp6ltworzy i umacnia dobry wizerunek Banku ciesz4cego

sig zaufaniem klient6w.

Zaru4d Banku prowadzi bardzo selektywny dob6r i monitoring kadry powoduj4cy,

ze pracownicy poprzez swoj4 uniwersalnofil i zaangaZowanie w realizacjg misji Banku,

s)

6)

7)

8)
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doskonale znajq caloS6 pracy Banku, utoZsamiaj 4 sig z celami strategicznymi Banku,

uczestnicz4 we wszystkich procesach wewngtrznych przemian, co wptywa na

minimalizacj g ryzyka.

W 2018 r. nadz6r nad procesem zarz4dzarria kadrami sprawowal Zanyd Banku i nie

zlecal w tym zakresie kontroli wewngtrznej zar6wno poprzez stanowisko ds. kontroli

wewngtrznej, stanowisko ds. zgodnoSci jak r6wnie2poprzez Bank Zrzeszaiycy.

Zatrudnienie w Banku na dzieh 3l .12.2018 r. wynosilo 108 os6b z tego:

79 os6b z wyksztalceniem :uu1zszym,

28 osoby zwyksztalceniem Srednim,

1 osoba z vwksztalceniem zawodowym.

W 2018 roku na bie2qco analizowano sytuacjg w poszczeg6lnych jednostkach

organizacyjnych z uwzglgdnieniem struktury wiekowej, poziomu wyksztalcenia orcz

umiej gtnoSci kierowania zespolami (kadra rezerwowa).

Zarz4d Banku ldadzie bardzo silny nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

pracownik6w, co przejawiasig migdzy innymi w organizowaniu i finansowaniu szkolerl

maj4cych podnieSd poziom wiedzY.
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5 I pracownik6w posiada Certyfikat Dyplomowanego Pracownika Bankowego ;

24 pracownik6w posiada Europejski Certyfikat Bankowca;

7 pracownik6w posiada tytul Samodzielnego Pracownika Bankowego;

2 6 pracownik6w ukori czylo Podyplomowe Studia B ankowoSci ;

12 pracownik6w ukoriclo Podyplomowe Studia z zal<resu prawa bankowego,

rachunkowo$ci, finans6w, informatyki, zarz4dzania nieruchomoSciami, BHP,

ksiggowoSci i plac w przedsigbiorstwie, controllingu;

21 pracownik6w w roku20l4/2015 ukoriczylo Ekologiczne Studia Podyplomowe.

W 2018 r. Zarzqd Banku podejmowal nastgpuj4ce dzialaria, kt6re umoZliwily

osi4gnigcie cel6w w zakresie zarzqdzaria kadrami:

1) ponosil koszty szkoleri w celu podwyzszania kwalifikacji pracownik6w;

2) edukowal pracownik6w i Klient6w, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

zagadniefi zwiqzanych z bezpieczeftstwem Srodowiska teleinformatycznego

i bezpieczeristwem korzystania z eleklronicznych kanal6w dostgpu;

3) ostro2na strategia zarzqdzaria ryzykiem kadrowym;

4) ocena jednostek organizacyjnych pod k4tem rcalizacji zadah.

W 2018 r. odbylo sig 73 szkoleri zewngtrznych, w kt6rych wziglo trdzial 438 os6b

(dla por6wnania w 2017 r. odbylo sig 55 szkoleri dla 143 os6b). Szkolenia byly

finansowane ptzez Bank w celu podnoszenia kwalifikacji pracownik6w. Dodatkowo

odbylo sig 5 szkoleri wewngtrznych, w kt6rych wzigly udzial94 osoby.

Zarzyd Banku stosowal zasadg obiektywnoSci, praworz4dno6ci, planowoSci, j ednoSci,

jawnoSci i ci4glo5ci doskonalenia. Zaru4d Banku wprowadzil taki podzial

realizowanych zadah, kt6ry zapewnial niezaleimo6d funkcji pomiaru, monitorowania

i kontrolowania ryzyka od dzialalnoSci operacyj nej skutkuj 4cej podejmowaniem ryzyka

przez Bank.

DZIALALNOSE NA RZECZ SRODOWISKA LOKALNEGO

Bank systematycznie uczestniczy w wydarzeniach maj4cych znaczetie dla

mieszkaric6w naszego regionu. Bank wspiera organizacyjnie i finansowo r62ne formy

aktywnoSci ze swego otoczenia zgodnie z koncepcj4 spolecznej odpowiedzialnoSci
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biznesu. Bank aktywnie wl4czyl sig w pomoc wielu przedsigwzig6 podejmowanych

przez lokaln4 spolecznoSl, angtauje sig od wielu lat w przedsigwzigcia maj4ce na celu

propagowanie kultury frzycznej i sportu.

W 2018 roku Bank Splldzielczy w LeSnicy byl uczestnikiem i sponsorem wielu imprez

kulturalnych i sportowych, wSr6d kt6rych wymieni6 nalety migdzy innymi:

1) wsparcie finansowe dla szk6l i przedszkoli w organizacji imprez szkolnych orcz

wyjazd6w dla dzieci;

2) wsparcie finansowe dla ochotniczych struly poZarnych na zakup sprzgtu oraz

or ganizacjg imprez edukacyj no-sportowych;

3) sponsoring imprez sportowych;

4) dofinansowanie orgarrizacji do2ynek gminnych i soleckich;

5) wspieranie organizator6w impre z charylatywnych;

6) dofinansowanie na cele kultu religijnego;

7) dofinansowanie orgarizacji spolecznych.

Bank w 2018 roku wydatkowal w formie darowizn 49 tys. zl.

Reklama ireprezentacja w Srodowisku dzialaniaBanku to koszt wartoSci 168 tys. zt.

REALIZACJA PRZYJFTYCH ZAMTERZEN NA 2018 ROK

W 2018 r. Bank Sp6ldzielczy w LeSnic y zrealizowal nastgpuj 4ce zadania:

1) wykonano prace remontowe pomieszczef na II pigtrze w budynku Banku

w Strzelcach Opolskich - adaptacja pomieszczennapotrzeby Centrali Banku;

2) wprowadzono mecharrizmy w zakresie wdroZenia obowi4zk6w wynikaj4cych

z przepis6w STIR, RODO, SPLIT PAYMENT, FINREP, N8300,

sprawozdawczoSci tworzonej na potrzeby BFG;

3) zakupiono nowe oprogramowanie usprawniajqce proces realizacii zadaft

wynikaj qcy ch z v,ryhei wymienionych przepis6w;

4) dokonano wymiany czgsci sprzgtu komputerowego;

5) wprowadzono nowy system bankowoSci internetowej - system EBO;

6) wzmocniono aktywnoS6 handlow4 ukierunkowanej na pozyskanie nowych

kl ient6w or az utrzymanie kl ient6w dotychczasowych ;

7) wprowadzono nowe produkty bankowe dostosowane do potrzeb i oczekiwaf

klient6w.
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Rok 2018 byl rokiem stabilnego wzrostu i rozwoju Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy.

stabilnos6 Banku potwierdza fakt zwigkszenia kwoty funduszy wlasnych. Na uwagE

zasluguje fakt zwigkszenia sig sumy bilansowej do kwoty 453'946 tys. il. Poziom sumy

bilansowej Banku obrazuje lqcznq wielkosd aktyw6w, a tym samy potencjalu jaki

posiada Bank. W 2018 roku znacz4co wzroslo saldo depozyt6w szczeg6lnie w grupie

os6b prywatnych oraz pozostalych podmiot6w sektora ,niefinansowego. Znacz4ce

zwigkszeni ebazy depozytowej os6b prywatnych bylo spowodowane przede wszystkim

przygotowan4 ofert4 Banku w postaci produkt6w depozytowych - lokat terminowych,

kt6rych sprzedalwspierana byla odpowiednimi kampaniami reklamowymi.

W 2018 roku Bank prawidlowo gospodarowal posiadanymi zasobami finansowymi.

politykg Banku w tym zakresie wyznaczala obowi4zuj4ca Strategia Banku, przyjqla na

lata20l7-2019 i przyjgty do realizacji plan finansowy na 2018 rok.

Zarzqd Banku realizujqc sukcesyvr.nie w ci4gu calego 2018 roku nakreSlone zadania

planowe, staral sig aby dzialalnoSl bankowa prowadzonabyNa w spos6b profesjonalny

i bezpieczny, gwarantuj4cy prawidlowy rozw6j Banku.

Osi4gnigcie dobrych wynik6w i zrealizowanie tak duzej gamy zadaf' byloby niemoZliwe

bez wsparcia i aprobaty Rady Nadzorczej Banku.

Perspektywa handlowa:

l) utrzymanie poziomu bazy depozytowej na poziomie zapewniajqcym wymaganq

wielkos6 wskaznik6w plynnosc i oraz rozw6j akcj i kredytowej ;

2) zwigkszenie poziomu obliga kredytowego orazjego dywersyfikacja i poprawa

jakoSci;

3) umocnienie pozycji w finansowaniu malych i Srednich przedsigbiorstw oraz

rolnik6w.

Perspektywa marketingowa :

1) weryfikacja efektywnoSci

marketingowych;

i skutecznoSci podejmowanych dzialaft

2) kontynuacja dotychczasowej polityki sponsoringu i darowizn zwiqzanych

z promowaniem lokalnych imprez oraz lokalnej spolecznosci;
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3) promowanie oferty Banku z jednoczesn4 dbaloSci4 o wizerunek Banku i jakoS6

budowanych relacji z klientami.

Perspektywa finansowa:

1) poprawa rentownoSci dzialania;

2) zahanowanie pogarszania sig jakoSci portfela kredytowego;

3) wzrost poziomu aktyw6w pracuj4cych;

4) obnizanie poziomu koszt6w operacyjnych.

Perspektywa maj 4tkowa :

l) ci4gle zwigkszanie bezpieczefstwa informatycznego Banku poprzez

mo dernizacj g infrastruktury inform aty cznei ;

2) inwestycje w informatyczn4 infrastrukturg sprzgtowq zwigkszaj4c4 szybko56

przetwarzania danych i zapewnienie ci4gloSci dzialania system6w

informatyc zny ch B anku ;

3) zakup oraz aktualizacja oprogramowania umoZliwiajqcego wdrazanie nowych

rozwi4zah produktowy ch oraz realizowania sprawozdawczoSci.

Perspektywa kadrowa:

1) kontynuacja procesu oceny jednostek organizacyinych;

2) dbaloSd o zwigkszanie wiedzy i wymiana doSwiadczeh zwlaszcza w zak'resie

kluczowych dla Banku stanowisk;

3) umacnianie pozytywnego wizerunku Banku migdzy innymi popfzez ci4gle

podnoszenie j ako6ci obslugi klienta.

Systematyczne i skuteczne wdraZanie zasad zarz4dzania wynikaj4cych ze zmian

przepis6w prawa migdzy innymi:

1) Dyrektywy CRD IV i Rozporz4dzenia CRR;

2) Ustawy Prawo Bankowe;

3) Ustawy o rachunkowoSci;

4) Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym;

5) Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego;

6) w zakresie nowych obowipki sprawozdawczychi informacyjnych;

7) zasad uczestnictwa w Systemie Ochrony Instytucj onalnej .
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Zasady Ladu Korporaryjnego

Regulacje wewngtrzne okre5laj4 zasady dotyczqce oceny czlonk6w Rady Nadzorczej

i czlonk6w Zan4du oraz kandydat6w do pelnienia funkcji w tych organach.

Przestrzegane s4 zasady Statutu oraz Ustawy Prawo Sp6tdzielcze w zakresie:

1) praw i obowi4zk6w czlonk6w Banku;

2) zebrafi czlonkowskich;

3) zebrania przedstawicieli.

ZAMIERZENIA NA 2019 ROK

Rok 2019 jest ostatnim rokiem realizacji przyjgtej przez Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy

Strategii dzialaria nalata 2017 -2019.

Bank dzialaj4c na rynku uslug finansowych w spos6b profesjonalny, kompleksowy

i bezpieczny wykorzystujqc posiadane zasoby oraz z-najomoSi lokalnego terenu oferuje

klientom uslugi wysokiej jakoSci spelniaj4c tym samym ich potrzeby.

Bank dziala zgodnie z rcalizowarr4 misj4 okre6lon4 nastgpuj4co: ,,Nasz4 dum4 s4 nasi

Klienci, dum4 naszych Klient6w jest nasz Bank".

Bank w 2019 roku w podejmowanych dzialaniachprzyjmuje jako cel:

1) utrzymanie zajmowanej pozycji wSr6d bank6w sp6ldzielczych;

2) zachowarrie wymog6w Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie

wsp6lczynnik6w kapitalowych oraz wymog6w ostroinoSciowych, a takhe

zwigkszanie sily kapitalowej ;

3) dalszy rozw6j bankowo5ci elektronicznej i mobilnej oraz zapewnienie

nowoczesnoSci i innowacyj noSci uslug finansowych;

4) szczeg6lnadbaloSd o bezpieczefstwo powierzonych Srodk6w;

5) budowanie zaufania do Banku oraz rozpoznawalno5i i konkurencyjnoSd

na rynku finansowym;

6) integrowanie i wzbogacanie katalogu produkt6w w celu zaspokojenia potrzeb

klient6w.

Celem strategicznym w zakresie dzialalnoSci handlowej bgdzie zapewnienie stabilnej

i bezpiecznej obslugi aktualnych oraz potencjalnych klient6w Banku. W zwiTku

z pov,ry1szym Bank Sp6ldzielczy w LeSnicy .vqrznacza kryteria dzialalnoSci handlowej.

Planowany rozw6j oferty produktowej Banku ma na celu wspieranie lokalnego rynku,
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lokalnej przedsigbiorczoSci. DzialalnoS6 Banku w kontaktach z klientami cechuje

i bgdzie nadal cechowa6 rzetelnoS6, staranno3i oraz najlep szaviedza.

Na wynik Banku Sp6ldzielczego w Lednicy w najblizszej perspektyrvie wplywad bgd4

procesy gospodarcze, jakie zachodzil bgd4 w gospodarce krajowej oraz reakcje na nie

rynk6w finansowych jak r6wnieZ kondycja sektora bankowo5ci sp6ldzielczej.

Duze znaczenie dla przysz\ych wynik6w bgdzie mie6 polityka st6p procentowych

realizowana przez Radg Polityki Pienig2nej.

W planach finansowo-inwestycyjnych Banku na 2019 roku przyjgto nastqpuj4ce

zalohenia;

1) zwigkszenie efektywnoSci dzialalnoSci bankowej ;

2) ograniczenie dzialalnoSci plac6wek malo rentownych;

3) elastyczne ksztahowanie polityki cenowej i handlowej w celu aktywnego

pozyskiwania i utrzymywania bazy klient6w;

4) wypracowanie wynik6w ekonomicznych przyjgtych w planie finansowym;

5) skuteczna realizacja zadafi w celu rcalizacji dzialah zwi4zanych z wdro2eniem

obowipk6w ustawowych w zakresie PSD2 oraz sprawozdawczoSci na potrzeby

BFG;

6) wprowadzenie uslugi platnoSci internetowych Paybynet;

7) bie24c4 modernizacjg systemu informatyc znego Banku, sprzgtu i sieci

komunikacyj nej, czg Sciowa wymiana bankomat6w;

8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownik6w;

9) doskonalEnie'slstemu zarz4dzania ryzykarrri, mechanizm6w kontroli wewngtrznej

' ,,:oraz rtguladjf'wewngtrznych zgodnie z wymogami prawa w zakresie wytycznych

re guluj 4cy ch dzialalno Si banku sp6 ldzie lcze go ;

l0)poprawa w zakresie wszelkich proces6w obslugi Klienta oraz proces6w

wewngtrznych w Banku;

11)realizowanie zasad ladu korporacyjnego, zgodnie zwytycznymi Komisji Nadzoru

Finansowego;

12)koordynowanie dzialah windykacyjnych w celu minimalizacji rozmiar6w kredyt6w

nieregularnych;

W planach inwestycyjnych ujgto takie remont Oddzialu w Glucholazach, kt6rego

zasadniczym celem jest poprawa estetyki i funkcjonalnoSc budynku.
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po przeprowadzonej modernizacji arar2acjawngtrza odpowiadad bqdzie nowoczesnym

standardom bankowoSci, umo2liwi komfortow4 obslugg oraz indywidualne podejScie

do potrzeb i oczekiwari obecnych iprzyszlych Klient6w Banku.

Bank w 2019 roku bgdzie kontynuowal wdraZanie rczwryzafi zapewniaj4cych ci4gly

rozvr6j Banku poprzez unowocze3nienie, usprawnienie dzialania, ochrony interes6w

czlonk6w, umacnianie sily kapitalowej i wielkoSci sumy bilansowej oraz prowadzenie

dzialalno5ci spolecznej, oSwiatowej i kulturalnej zar6wno na rzecz czlonk6w jak

i pozostalych klient6w oraz Srodowiska lokalnego.

Zarzqd Banku
Sp6ldzielczego w LeSnicy

::-:Jt"'ififfiY
Wiceprezes\Zarredu

mgr Matgorzo,@rur*o

,tluus.legwv'wt r.6w
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Strzelce Opolskie, dnia 12.03.2019 r.

AEZE8 ZARZ4DU
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