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Informacja dodalkowa spravoulaniaJinansowego Banku Spółtlzielczego w Rzeszowie
za okres od 1 sĘcznia 2017 roku do 31 grudnia 20l7 roku

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, ul. płk. L. Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów, został wpisany do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XlI Wydział
Gospodarczy, dnia 17.09.200l roku pod numerem KRS 0000044661.

Zgodnie z udzie\onymi przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwoleniami i Statutem przedmiot
działania B anku obej muj e następuj ące czynn o ś c i :

o przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz
prowadzenie rachunków §ch wkładów,

. prowadzenie innych rachunków bankowych,
o udzielanie kredyów,
. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych,
. przeprowa dzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
. udzielanie poĘczek pieniężnych,
. operacje czekowe i wekslowe,
o lvydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich uzyciu,
. nabywanie i zbywanie wierz}telności pieniężnych,
o przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
. udzielanie i potwierdzanie poręczeń,
. prowadzenie skupu i sprzedaĘ wartości dewizowych,
o pośredniczenie w dokonyrvaniu ptzekazow pienięźnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym.

P rzekazy p ieniężne dokonywan e są za pośre dni ctwem B anku Zrzeszaj ące go .

Bank wykonuje również następujące czynności:
. obejmuje lub nabywa akcje i prawa z akcji, udziaĘ innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa

w funduszach inwestycyjnych,
o dokonuje obrotu papierami wartościowymi,
. dokonuje, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzy,telności na składniki majątku

dfużnika,
o nab}rva i zbywa nieruchomości,
o świadczy usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
. świadczy usługi finansowe w zakresie:
- pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych,
- pośrednictwa w sprzedaĄ usług leasingu finansowego,
- pośrednictwa w sprzedazy usług faktoringowych.

2, Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od l stycznia do 3l grudnia 2017 roku.

3. W bieżącym roku obrotowym w skład Banku nie wchodziĘ wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Bank nie jest więc zobowiązany do sporządzenia
łącznego sprawozdania fi n an sowego.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy zŃożeniu kon§nuacji działalności gospodarczej przezBank
w dającej się przewidziec przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działaln ości przez Bank.

5, W okresie obję§m sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie Banku z innym bankiem.

6. Bank stosuje zasady (politykę) rachunkowości wprowadzone uchwałąZarząduNr 11lXlll]Zl201'7 z dnia
28.12,2017 r., w §lm metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów,
zgodne z ustawą z dnia ż9 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.IJ. z 2017 roku
poz.2342) oraz zrozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku wsprawie
szczególnych zasad rachunkowości banków (tekst jednolity Dz. lJ. z żOt5 roku poz, 329 z późn. zm.),

w tym:

6.I zasady ujmowania w kapitale własnym skutków wyceny pozycjtbilansowych:
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Idormacja dodatkowa sprawozdaniaJinansowego Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
za okres od l stycznia 20l7 roku rlo 31 grudnia 2017 roku

W kapitale własnym ujmowane są skutki wyceny instrumentów finansowych zakwalifikowanych
przez Bank jako dostępne do sprzedaĘ - wyceniane wg aktualnej wartości godziwej - rynkowej
i dotyczy tych papierów, które są notowane na rynku regulowanym,

6.2 nieruchomości zaliczane do inwestycji
- wyceniane tak jak środki trwałe

6.3 zasady ustalania wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zpodziałem
naposzczególne rodzaje tych aktywów i zobowiązań,.
Poza wymienionymi aktywami w punkcie 6.1 Bank nie wycenia innych pozycji wg wartości
godziwej.

6.4przyjętezasady rachunkowościzabezpieQzeń,w tym odnoszące się do prognozowanych transakcji:
Bank nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

6,5 zasady spisywania nalezności:
Spisywanie ekspozycji kredytowych następuje w cięzar rezerw celowych, natomiast innych
nalezności w ciężar odpisów aktualizujących ich wartość, w przypadku braku rezerw odpisanie
nalezności następuje w pozostałe koszty operacyjne.

7. W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe dokonano zmian zasad (polityki)

rachunkowości i metod wyceny, wywierających istotny wp§rv na sprawozdanie finansowe w zakresie
przychod ów zastr zeżony ch.

8, W stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego wystąpiły zmiany sposobu sporządzania

sprawozdania finansowego w zakresie prezentacji przychodów zastrzeżonych i odpisów

aktualizujących na odsetki zastrzeżone spowodowane zmianami: Ustawy o rachunkowości,

Rozporządzenia w sprawie szczegóInych zasad rachunkowości banków, Rozporządzęnia w sprawie

określenia wzorcowego plariu kont d|a banków oraz Rozporządzenia w sprawie zasadtworzeniarezęrw
na ryzyko związane z działalnością banków.

W celu zapewnienia porównywalności danych w sprawozdaniu finansowym sporządzonego za |ata
2016 i 2017 r., w wyniku zmlan przyjętych zasad (poli§ki) rachunkowości, poniżej przedstawiono
informację wyjaśniającą wpływ wprowadzonych zmian na bilans, rachunek zysków i strat, rachunek
przepĘrvów pieniężnych orazzęstawienie zmian w kapitale własnym.

Wyszczególnienie
Dane na

31.12.2016

Dane na 3l,12.2016
przeksźałcenie
nnrómnwcze

Dane na

31.12.201,7

BILANS - AKTYWA
IV Należrości od sęktora nięfi nansowęgo |04 697 627.66 l0l 907 023.10 9278011,9.23
XV. Innę akwwa 726 516.18 659 565.46 l592388.66

BILANS - PASYWA
tX Koszty i przychody roz|iczanę w czasię oraz

zastrzężonę 3 280 927.74 247 085.80 I95 193.62

XVI. zysk (strata) z lat ubieghch 138 284.35

RACHLINEK ZYSKOW I STRAT
I przvchodv z tvtułu odsetek 6 958 906.87 l0 0,73 154.17 7 579 660.8,1

IV przvchodv z tytułu prowtzit l 581 207.90 I582264,\9 l 543 545.35

xV. odpisy na rezerwy i odpisy aktualizuiace 2 341 831.10 5 287 57,7.94 2 839 561.20
(XIlI Zvsk (strata) netto 24l 683,38 379 967.73 48,1 855.12

RACHUNEK PRZEPŁYWOW P IENI EZNYCH
A Przepłyuy środków pieniężnych z dzlałalności

ooeracvinei 20 667 557.10 20 667 557.00 9 102 89ż.17
5 zmiana stanu rezerw 906.00 564 2,76.00 377 825.00
8 zmiana stanu nalężności od sektora

niefinansowego i sektora budżętowęso 6 228 77 5 .l3 - 3 438 170.75 4 490,774.48
l6 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 26 550.32 - 55 l 91 8.0l 345 785.40
1,7 Zmiana stanu przychodów przyszĘch okresów i

zastrzeżonych |62 79l 19 3 196 633.13 3 l09 389.94
l8. Inne korektv l08 653.6] 41,702.89 727 588.13

ls:.r--,-,



Wyszczególnienie Darre na
31.12.2016

Dane na 31.12.2016
przeksżałcenie
norównawcze

Dane na
31,12.2017

ZESTAWIEN]E ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I

6. zysk (strata) z lat ubiegłych na poczatek okresu l9,7 206.24 197 206.24 241 683.38

6.1.zvsk z lat ubieełvch na noczatek okresu 197 206.24 19,7 206.24 241683.38
-korekĘ błędów podstawowych

6.2.Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu, po
korektach l91206.24 197 206.24 241683.38
5.3.Zmiarn zvsku z lat ubiesłvch l9,7 206.24 19,7 206.24 - 103 399.03

a) zwiększenię (z §tułu ) l38 284.35
- zmiana zasad rachuŃowości l38 284.35

b) zrnnieiszenie (z §tułu ) l9,7 206.24 l97 206.24 24I683.38
- przeksięgowanie rysku na fundusz

zasobowy l97 206.24 I97 206.24 241683.38
5.4.Zysk z lat ubieełvch na koniec okresu 138 284.35
5.5.Strata z lat ubieełvch na ooczatek okresu
-korekty błędów podstawowvch

6.6.Strata z lat ubiegĘch na poczatek okresu, po
korektach
6.7.Zmiana straW z lat ubieshch

a) zwiększenie (z §,tułu )
b) znnieiszenie (z Mułu )

6.8.Strata z lat ubiesłvch na koniec okresu

6.9,Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

IĘormacja dodatkowa spławo7daniafinansowego Banku spóldzielczego w Rzeszowie
za okres od 1 sĘcznia 2017 roku tlo 3l grudnia 2017 roku

9. W Banku nie wystąpiĘ korekty sprawozdania finansowego z §rtułu błędu.

10.Po dniu bilansowym nie wystąpiĘ znaczące zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w innych
częściach sprawozdania finansowego.

ll.Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegĘch, które zostały ujęte w sprawozdaniu
finansowym nadziefr3l grudnia 2017 r.

12.Wynagrodzenie należne wynikające z umowy firmy audytorskiej wykonującej badanie sprawozdania
finansowego Banku:
12.I wynagrodzenie należne za ustawowe badanie sprawozdania finansowego Banku za rok201'7

zgodnie z umową wynosi 19 200,00 zł netto,

12.2. inne usługi poświadczające - nie wystąpiĘ,
l2.3. usługi doradzllła podatkowego - nie wystąpiĘ,
I2,4 pozostałe usfugi - nie wystąpiĘ.

(imię, nazwisko i podpis osoby,
której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zarząd B anku Spółdzielczego

Członek Zarząrlu ĘĄi6egx3ne]*<h .*anr;t,;ił"r

Rzeszów, dnia 12.03.2018 r.
(miejsce i data sporządzenia) pieczęć firmowa

/zesorz FulJfus

fr:§emed&eł {rk



Informacja dodatkowa sprawozdaniafinansowego Banku Spółtlzielczego w Rzeszowie
za okres od 1 stycznia 20I7 roku do 3l grudnia 20l7 roku

II" DOOłTKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINAI\SOWEGO

1. Informacja o spełnieniu przez Bank wymogów, o których mowa w art. 128 ustawy -
prawo bankowe:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Bank spełniał wszystkie wynogi w zakresie adekwatności
kapitałowej.

2. Dane doĘczące walutowej struktury akfywów i pasywów.

W księgach Banku na dzięn 31 grudnia 2017 roku występują aktywa oraz pas)ryva wyrazone w
polskich złotych oraz w walutach obcych, które zostĘ ptzeliczorLe na polskie ńote po
obowiązującym w w/w dniu średnim kursie ustalonym dla danej waluty przezNBP, tj,:

o dla USD 3,481,3 zł,

o dla EUR 4,IJ09 zł,

o dla GBP 4,700I zł,

o dla CHF 3,5672 zł.

o-y
^\.,'| ,

Fundusze własne, w tym: 15 633 537

Kapitał Tier I, w tym 15 264 428

Kapitał podstawowy Tier I 15 264 428

Kapitał dodatkowy Tier I

Kapitał Tier II 369 I09

Łączna kwota ekspozycji naryzyko, w tym 104 286 84I

z §.tułu ryzyka kredytowego 90 884 078

z ĘĄlńtt ry zyka waluto we g o

z tytułu ryzyka operacyjnego 13 402 763

Łączny współczynnik kapitałowy 14,99

Wspołczynnik kapitału Tier I 14,64

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I I4,64

Kapitał wewnętrzny 8 342 947

4
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Informacja dodalkowa sprawozdaniaJinansowego Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
za okres od l stycznia 20l7 roku do 31 grudnia 20l7 roku

Strukturę aktyvvów i pasywów w podziale wg walut przedstawiająponiższę tabele:

struktura pasywów lw przeliczeniu na pLN/

3. Dane o źródłach pozyskania depozytów z uwzględnieniem podziału na branżowe
i geograficzne segmenĘ rynku.

Struktura branżowa i geograficzna depozytów

struktura ów /w iczeniu na PLN/

Ln Treść

,l,,,,Stan,, w tym
31.12,2011 PLN EUR USD GBP

1 Kasa 3 342 859.66 2 943 931 .6,7 70 592.48 |82 36,7,90 145 961.61

2 Nalezności od sektora

finansowego 53 555 
,76,7 

.54 48 166 298.87 3 855 044.29 9l0 l19.78 624 304.60

J Należności od sektora
n iefin an§,oweoo

92180l19,23 92180 119.23

4. ),lalezności od sektora
rtlrlżefnwepo

8 760 583.75 8 760 583.75

5. Pozostałe akł,wa 49 
,788 

227 .34 49 788 22,7 .3Ą

Razem 204 884 697.86 l99 495 229.19 3 855 044.29 910 ll9.78 624304.6a
o/o adzial w aktywach l00.00 97.31 1.8E 0.44 0.30

ura ,als una
Lp. ' Stan '"

31.I2.2017
w tym

PLN EUR USD GBP
l Zobowiązania wobec

qektnre finanqnwpon

2. Zobowiązania wobec
sektora niefin ansowego l 84 l 87 634.54 1,78 454 ż83.,7, 3 885 674.8ć l 086 419.24 761 256,72

Zobowiązania wobec
sektora budżetoweso

2 549 364.,75 2 549 364.75

4. pozostałe pźrsywa 18147 698.5,7 l8 147 698.5?

Razem 204 884 697.86 l99 l51 347.04 3 885 674.8( 1 086 4r9,2 761256.72

"h udział w pasvwach 100.00 97.20 1.9( 0.53 03

Podział branżowy Stan na

31.12.2016

W tym

odsetki

Wskaźnik
struktury w

o/

Stan na

31.I2.20l7

WĘm

odsetki

Wskaźnik
struktury

woń

sektor finansowv
Przedsiębiorstwa i spółki

oaństwowe 802 083 0!
,l8ż( 044 46l 350 2(

,7 
69 0.25

Przedsiębiorstwa i spółki
prywatne, spółdzielnie 22 598 186.63 ż6 995 4( l2.5l ż0 63,7 485,7, l5 249 84 l 1.05

Rolnicy indywidualni 7 378 l87 83 4.0t ,7 642 839 żl 4.0!

przedsiębiorcy indywidualni 7 854 954 l l 868.7t 4.3! ,7 965 4l43Ą ż 3I1 1c 42

osobv orvwatne I33 028 618.54 l 0l9 352.5 j 73.61 l4l ,llż 
612 l 1 2l7 362 76 75.8!

Inst. niek. działĄące na

rzeczgospodarstw domowych 5 394 5l6.ót 26 990.4: 2.99 5 763 524 4l 23,7,73 2l 3.0!

P ozostałe zob ow iązania
konto 29l 1 1252 0.00 4408Ą 0.0(

Razem sektor niefi nansowy l71 0s1 132.2i l 075 285.4l 9,I.99 184 187 634.54 l 258,721.2l 986

Instvtucie rzadowe

Instvtuci e samorzadowe 3 635 933 3 20 I ż.0l 2 549 364,7: 134 25 l3
Razem sektor budżetowv 3 635 933.3a 20.1 a ż,01 2 549 364.75 l34.25 l3
SUMA OGOŁEM l80 693 665.5t 1 075 305.51 100.00 186 736 999.29 l 258 855.45 1 00.0(



IĘormacja dodatkowa sprawofianiafinansowego Banku Spóldzielczego w Rzeszowie
za okres od l sĘcznia 20] 7 roku do 3I grudnia 20l 7 roku

Bank pozyskiwał depozyty z telenu swojego działanta tj. z województwa podkarpackiego
i powiatu biłgorajskiego z telenu województwa lubelskiego.

4. trnformacja z zakresu struktury koncentracji zaangażowania Banku w poszczególne
jednostki, grupy kapitałowe, segmenĘ rynku branżowe i geograficzne wraz z oceną

ryzyka związanego z Ęm zaangażowaniem.

31.12.20l6

własnych i wyniosło łącznie 40 692 Ęs. zł tj. 38,42 oń obltga kredytowego.

Koncentracia branzow a na dzień 3I .12.2016 r . oraz 3I .I2,20I7

truktura koncentracl l zaansażow anla na r

Io Wvszczesóln ienie: Brutto
korekta warlości

o ESP: Rezerwy: Odsetki:
Odpisy

aktualizu.jące Netto:

l Insty.tucje finansowe

2.
Podmioty
niefinansowe

105 475 833.53 836 088.69 3 284 344 95 3 342 ż2,I.,7,7 104 697 6ż7.66

j. Budżet I33I754.66 718.94 2 814.08 ! 333 849.80

Razem l06 807 588.19 836 807.63 3 284 344.95 3 345 04r.85 10603l 477.46

Struktu ra kon c entracj i zaangażow ania na 3 1 . 12 .20 1 1 r

I.p wvszczególnienie: Brutto:
Korekta

warłości o ESP: Rezerwy: Odsetki:
Odpis51,,,,

aktualińiace Nętto:

Instytucje finansowe

ż.
Podmioty
niefinansowe

9,7 l19 016 34
,733 

299.01 4 146 57,7.80 2 3,70 546.04 l 889 566.34 92 780 1I9.23

3. Budżet 8 749 l0l 2l 8 202 18 19 684.72 8 760 583.75

Razem l 05 928 l l 7.55 74l 501,19 4 l46 511.80 2 390 230,76 l 889 566.34 l0l 540 702.98

Na 31.I2.20I] r, w stosunku do 17 klientow zaangażowanie Banku przęWoczyło I0oń funduszy

oncenlracla Dranzowa na oraZ

Sektor gospodarki:

zaangazowan7ę
(bilansowe i

pozabilansowe) na
j1 ,1),?O16r.:

udział w obligu
kredy,towym i

pozabilansie na
31.12.2016 r.:

zaangażowanie
(bilansowe i

pozabilansowe) na
31 .l2.2O1'7 r.:

udżiał w ob|igu
ked}tow}m i

, pozabilarrsie na
31 ,1ż:2017,r.:

Rolnictwo, łowięctwo i
lęśnictwo

6,715 284.62 5.5, 6 23,7 546.35 51

Górnictwo
przetwórstwo przemys Jowe 26105 140.49 22.23 27 182 l 18.15 22.32

Wytwarzanie i zaopatrywanre
w en.elektrvczna. saz. wode

51.64 000

Budorvnictwo 1,1 
,73I 952.63 14.16 l8 512 566.33 |5.20

Handęl hurtowv i detalicznl 18 421 941,12 l5.33 l5 23l 886.05 12.51

Hotele i restauracie 2 366 223.11 l91 2 834 402.33 z.) J

Transpon, gospodarka

masazvnowa i łacznośc
834 780.7t 069 508 091.1 l 0.42

Obsługa n ięruchomości,
wynajem i usługi związane z
prowadzeniem działalności
oncnndarczei

12 435 L52,10 l0.35 8 540 243,7 5
,7 

01

Administracia publiczna 1 331 7 54.66 l ll 8 735 
,714.66 117

Edukacia 8 330,00 0.01 2136.29 000
Ochrona zdrowia i pomoc
soołecma

8 09,7 229.19 6.74 4 844 981.08 398

Działalność usługowa
komunalna, społeczna i
indvwidual na. nozostała

1 683 464.14 1.40 I 449 364,17 l19

Jsoby fizycznę zJ 801 757.59 l9.8l 2,7 680 185.99 22.,73

RAZEM: 120 133 069.19 100.0C l21759 236.26 l00.0C

\,*
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Informacja dodatkowa sprawozdaniatinansowego Banku spóldzielczego w Rzeszowie
zu okres od 1 stycznia 2017 roku do 3l grudnia 20]7 roku

W działalności Banku nie występtlą znaczące koncentracje w segmenty rynku, podmioty czy
branżę. W ocenie Banku ryzyko ztym związane kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

5. Inne informacje:

5. 1 . Struktura należności Banku w podziale na kategori ę lbez odsetek/.

Podmiot

31.12.2016 31.12.2017

Kwota
(wzł)

Wsk.
struktury

(tv %)

Kwota
(wzł)

Wsk
struktury
(w%)

Sektor finansowy 43 402 519.41 28.89 53 505 933.88 33.5(

W łm należności normalne 43 402 519.41 l00.00 53 505 933.88 l00.0(

W tym lokaty 17 550 000.00 40.44 24 200 000.00 45.23

Sektor niefinansowy - w tym: l05 475 833.53 70.22 97 179 016.34 60.95

Kredyty w sytuacji normalnej 92 728 157.55 8,7.91 83 66l 938.2( 86.09

Kredyty nieregularne 12 
,7 

4,7 595 .43 12.09 13 517 078.0t 13.91

Ponize.j standardu 210 159.92 X 4 882 8l9.1 X

Wątpliwe l 126 338,3,7 X 2 88,7 394.23 x

Stracone II 411 09] ,14 X 5 746 864.6E x

Innę nalezności 80.55 0.00

Sektor budżetowy - w tym:
1 33l 754.66 0.89 8 749 101.21 5,4t

Kredyry w sytuacji normalnej 331154.66 100.00 8 735 714,6( 99.8 j

Inne nalezności l3 386.55 01
Należności ogółem l50 210 107.60 100.00 159 434 051.43 l00,0(

a) należności z odroczonym terminem zapłaty - nie wystąpiły;
b) należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono lezerw celowych

lub nie dokonano odpisu aktualizljącego - nie wystąpiły.

5.2. Informacja o kredytach i pożyczkach, od których bank nie nalicza odsetek.
Bank w okresie objętym sprawozdaniem finansovvym nię naliczał odsetek od ekspozycji
kredYowych na łączną wartość 1 7 53 l 62,3 6zł.

5.3. Aktyłva finansowe:

a) akty^wa finansowe wyceniane w wańości godziwej przezwynik finansowy - nie występują;

b) aktyrva finansowe przęznaczone do obrotu w Banku - nie występują;

c) kredyty i pożyczki udzielone pIzęz Bank wyka zano w punkcie 5 . 1 ;

d) aktyrva finansowe utrzymyłvane do terminu zapadalności;

L:p. Na instrumentufmansowego:
Wartość bilansowa na dzień
",,,',.'3|1.72.2016r.:

wartość bilansowa na dzień
3I.12.2017 r,:

Bony pienięzne NBP 41 850 000.00 27 060 000.0C

2 Obligacje BPS SA l 700 000.00 7 700 000,0C

RAZEM: 43 550 000.0t 34 760 000.00



Informacja dodalkowa sprawo7daniafinansowego Banku Spółtlzielczego w Rzeszowie
za okres od I stycznia 20I7 roku do 3l grudnia 2017 roku

e) aktvwa finansowe dostępne do s lILęudL )

Lp N azwa instrumentu finansoweso :

wańośc bilansowa na dzręń

31.12.2016 r.:

Akcje BPS S.A. l 396 000.0c l 696 000.00

RAZEM: 1 396 000.0t l 696 000.00

Na dzień bilansowy ww. akcje zostŃy wycenione według ceny nabycia zgodnie z par.36 ust,

3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnta I pażdziernlka 2010 roku w sprawie
szczegolny ch zasad rachunkowoŚci banków.

5,4, Informacja o aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, aktyrvach
izobowiązaniach finansowych wycenianych w wartości godziwej przęz wynik
finansowy, dla ktorych nie było możliwe ustalenie w sposób wiarygodny wartości
godziwej, zę wskazaniem oszacowanej wartości - nie wystąpiły.

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

6" 1. wartość kredYów t pożyczek oraz Innych należności banku zakwalifikowanych przy
początkowym ujęciu jako wyceniane w wańości godziwej przez wynik finansowy -. nie
wystąpiły;
6.2. wartość ekspozycji na ryzyko kredYowę na dzięn sprawozdawczy, bez uwzględnienia
wartości instrumęntow zabezpieczającychptzed ryzykiem kredytowym - nie wystąpiły;
6.3. wartośó, o którą instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kredytowym zmniejszają
wańość ekspozycji naryzyko kredl.towe - nie wystąpiły;
6.4. wartośc zmiany, w danym okresie sprawozdawczym i narastająco, wartości godziwej
kredytów t pożyczek oraz innych nalezności baŃu, która wynika zę zmian ryzyka
kredytowego - nie wystąpiły;
6.5. warlośc zmlany wartości godziwej instrumentow zabezpteczających przed ryzyktem
kredytowym zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości
godziwej pIzęz wynik finansowy, jaka wystąpiła w danym okresie sprawozdawczym i
narastająco - nie wystąpiły.

7. Informacje o zobowiązaniach finansowych wycenianych w wartości godziwej pyzez
wynik finansowy wykazując odrębnie:

7.1 wartość zobowiązań ltnansowych zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - nie wystąpiły;
'7 .2 wartość zobowiązań finansowych zakwalifikowanych jako przeznaczone do obrotu - nie
wystąpiły;
7.3 różnicę pomiędzy wartością bilansową zobowtązań finansowych a wartością, którą BaŃ
byłby zobowlązany zapłacic w terminie wymagalności - nie wystąpiły.

8. Dane o wartości posiadanych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem:

8"1. instrumenty finansowe znajdujące się w obrocie giełdowym - nie wystąpiły,
8.2. instrumenty finansowe znajdujące się w obrocie pozagiełdowym - nie wystąpiły,
8.3. papiery wartościowe znleogranlczoną zbywalnością, nieznajdujące się w obrocie na rynku

WaIlvIIl:

Lp. Nazwa instrunentu fi nansowego:
Waftość wg stanu na

3I.12.2016 r.:

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwes§cyjnych 0,00 0,00

2 Obligacje BPS S,A. l 700 000,00 7 700 000,00

3 Bony pienięzne 41 850 000.00 2,7 060 000.00

lo
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Idormacja dodatkowa sprawo7daniaJinansowego Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
za okres od 1 stycznia 2017 roku tlo 31 grudnia 2017 roku

8.4. papiery wartościowe z o granic zoną zbywalno ścią;

- akcje Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. o wartości 1 696 000,00 zł;
- udziaĘ BaŃu Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim o wartości 100 000,00 zł;
- udziały Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzęszenta BPS o wańości 2 000,00 zł;
- udziaĘ Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej GROMADA o wartości I 982,00 zł;
- udziaĘ Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o wartości 1 000,00 zł;

8.5. wartość ryŃowa instrumentów finansowych, w przypadku gdy jest różna od wartości
wykazyłvanej w bilansie - nie wystąpiły.

9. Informacje o zawarfych przez bank umowach, których skutkiem będzie powstanie
instrumentu finansowego - nie wystąpiĘ.

10. Informacje o posiadanych udziałach i akcjach, w podziale na jednost|<l zależne,
wspóŁależne i stowarzyszone - nie wystąpiĘ.

11. Informacje o wartości posiadanych udziałów i akcji w jednostkach
podporządkowanych, które bank przeznaczył do sprzedaży - nie wystąpiĘ.

12. W przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych ujawnieniu
podlegają informacje o wartości i kategorii przekwalifikowanych akfywów oraz o
prz! czy nach p rzekw alifikow ania - nie wystąp iĘ.

13. W przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych z kategorii aktywów
i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy,
aktywów dostępnych do sprzedaży a|bo z kategorii akĘwów utrzymywanych do
terminu zapadalności - nie wystąpiĘ.

14. W prrypadku przeniesienia praw majątkowych zakwalifikowanych do aktywów
finansowych (przeniesienie aktywów), które nie są wyłączone z bilansu, ujawnieniu
podlegają następujące informacje w odniesieniu do każdej kategorii aktywów
finansowych - nie wystąpiły.

15. Informacje o zastawie na mieniu banku, wraz z postanowieniami i warunkami
ustanowienia zastawu orazwartości bilansowej składników akĘwów finansowych, które
bank zastawił jako zabezpieczenie zobowiązań - nie wystąpiĘ.

16. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami
pochodnymi- nie wystąpiły.

17. Informacje do§czące wydzielonego organżacyjnie biura maklerskiego banku - nie
doĘcry.

18. Informacje o należnościach od banków prowadzących działalnością maklerską, domów
maklerskich i towarowych domów maklerskich- nie doĘczy.

19. Informacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku
o należnoŚciach od Krajowego Deporytu i giełdowych izb rozrachunkowych - nie
doĘczy.

20. Informacje doĘczące wydzielonego organizacyjnie biura mriklerskiego banku
o zobowiązaniach od Krajowego Deporytu i giełdowych izb rozrachunkowych:
zobowiązania wobec funduszu rozliczeniowego, zobowiązania wobec funduszu
rekompensat - nie doĘcry.



Informacja dodatkowa sprawovlaniafinansowego Banku spóldzielczego w Rzeszowie

za okres od l s$cznia 20I 7 roku do 3l gruelnia 20l7 roku

21. Informacje o należnościach od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów
wartościowych i giełdy towarowe, w podziale na należności od poszczególnych giełd

i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy dotyczące wydzielonego organizacyjnie
biura maklerskiego banku - nie doĘczy.

22. Informacje o zobowiązaniach od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów
wartościowych i giełdy towarowe, w podziale na zobowiązania od poszczególnych giełd i
spółek prowadzących rynek pozagiełdowy dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura
maklerskiego banku - nie doĘczy.

23. Informacje o zobowiązaniach od banków prowadzących działalność maklerską, domów

maklerskich i towarowych domów maklerskich - nie do§czy.

24. Informacje o zmianach wartości funduszy wydzielonych dla oddziałów zagranicznychrz
uwzględnieniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń i zmniejszeń,
z podzialem na poszczególne podmioĘ, oraz stanu na koniec roku obrotowego - nie

doĘczy.

25. Dane doĘczące zmian stanu wartości niematerialnych i prawnych.

25.L Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych:

Nazwa wartości
niematerialnych

i prawnych grupy

Stan na
początek roku
obrotowego

Przychody Rozchody
Stan na '

koniec roku
obrotowego

) 3 4 5

Prawa majątkowe - licencje 406 461,52 24 630,00 0,00 43l092,12

Oprogramowanie 0.00 0.00

RAZEM 406 461,52 24 630,00 0,00 43I092,12

Umorzenie - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.

Stan na
początek roku

obrotowego

Amortyzacja
za rok

[nne
zwiększenia

Zmniejszenia
Stan na

koniec roku
obrotowego

Stan na
początek

roku
obrotowego

(netto)

Stan na
konieć roku
obrotowego

(netto)

ó 7 8 9 10 ll 12

368 818.32 16 4,75;71 x 0,00 385 294,03 3,7 643,20 45,798,09

]68 818,32 |6 4,75,1I X 0.00 368 818,32 37 643.20 45198.09

25.2. Wańośó obcych wartości niematerialnych prawych uzywanych na podstawie umowy, o

ktorej mowa w alt. 3 ust. 4 Ustawy - nie dotyczy.

10
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Informacja dodatkowa sprawozdania Jinansowego Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
za okres od I slycznia 2017 roku clo 31 grudnia 20] 7 roku

26. Dane doĘczące uĘtkowanychyzeczowych akĘwów trwaĘch.

26.1. Zmtany stanu rzeczowych aktywów trwałych.

Umorzenie - amortyzacjarzeczowych aktyvvów trwałych, o których mowa w art. 3 ust.4 ustawy.

Stan na początek
roku lobrotowego

Amortyzacja Zmniejszenia
stan na koniec

roku obrotowego

Stan na początek
roku obrotowego

(netto)

stan na koniec
roku'obrotowego

(netto )
6 7 8 9 l0 1]

l5 354.8, l5 354.87

l060 616.62 83 523.0C I44 139.62 l 101 646.25 l 624 l23,25

945 679.18 80 403.,74 12 023,39 l 0l4 059.53 l80 685.6, 1 18 378.48

l l0 480.5C 110 480.5C

820169.1ć 42 872.7: 23165.7: 839 876,1( l00 460.90 57 588.1

12 915 .0(

5 555 381.44

2 936 945.4( 206 799.49 35 189.14 3 l08 555.8l 2 004141.69 1 383 7 41.19

26.2. Wartośó obcych środków trwałych używanych na podstawie umowy, o której mowa w
art. 3 ust. 4 Ustawy - nie dotyczy.

27. Informacje na temat aktywów przejęĘch za długi w podziale na nieruchomości i
pozostałe składniki majątku - nie występują.

28. Informacje o aktywa trwaĘch przeznaczonych do zbycia - nię występują.

ll

Stań,na początek
roku obr,otowego

Przychody Rozchody
stan na koniec

roku obrotowego

] 2 3 4 5

GrunĘ oraz prawo wieczystego
uzvtkowania Gruoa 0

l5 354.81 l5 354.87

BudyŃi ibudow|e Grupy 1-2 2168 262.8,7 ż,768 262.8i

Maszyny i urządzenia Grupa 3-6 1 126 364.85 l8 096.55 l2 023.39 ] l 32 43 8.0l

Srodki transportu - Grupa 7 1 10 480.50 110 480.50

Narzędzia iprzyrządy
Wvoosażenie - Gruoa 8

9ż0 630.06 23 165 .1 5 891 464.3I

srodki trwałę w budowie 12 915.0c l2 9l 5.00

Nieruchomoś ci zaliczane do

inwestvcii
5 555 381.44 5 555 381.44

RAZEM 4 941 093.15 5 586 392.9! 35 l89.14 10 492291.00



TytuĘ
Stan na:

początek roku
obrotoweso

koniec roku
ohrotoweso

l. Rozliczęnia międzyokresowę czynne ztego: 455 7 45.51 825 186.79

a) AkĘwa ztytułv odroczonego podatku dochodowego 442 213.00 806 657.00

b) Pozostałe rozliczęnia międzyokresowe, w ry,nl: 13 532,57 18 529,79

pręnumeraty 1 924.4( 2 059.38

opłaty ubezpięczenia 2 459.7c 2 8I1'.65

koszV remontów śr. tnvałych

pozostałe 9 l48.41 13 658.7ć

2. KosĄ i przychody rozliczone w czasie orazzastrzężone, wtym 3 280 927.74 l95193.62

a) Rozliczenia międzyokresowe kosźów bięrne, w tym: 438.02 24 093.84

rozmowy telęfonicznę

kosztv KIR

pozostałe 438.02 24 093,84

b) Pozostałe rozliczęnia międzyokresowe przychodów, w tym: 3 280 489.72 I,7l099.,78

o d sętki zastr zężone o d n a l e żn ośc i n i ere g ul arnych 3 006 919.6l

prowizje od kredytów rozliczanę liniowo |42 458.64 1I2 060.42

prowizje za prow adzenie rachunków 1785,6c

pozostałe I29 325.8,7 59 039.36

Informacja dodatkowa sprawozdaniaJinansowego Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

za okres od l stycznia 20I7 roku do 3l grudniu 2017 roku

29. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów przychodów
p rzy szły ch okres Ów or az pyzy ch o d Ów zastrzeżony ch.

W Banku nie wystąpili udziałowcy posiadających ponad 5% głosów laZebraniu Przedstawicieli,

_-,J-*"
: t{r_-,

30. Dane o strukturze własności kapitału podstawow€

Nazwa grupy udziałowców Liczba udziałów
wartość nominalna

udziału

wartość udziałów
zadeklarowany9h

' ogólem :.

l. Osoby flzyczne, w tym: J )Zó l0C 332 800.00

pracownlcy l]0 l00 l1 000.00

2, Osoby prawne 261 l00 26 100.0C

ocÓŁEM 3 589 x 358 900.00

12
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Informacja dodatkowa sprawozdania Jinansowego Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
za okres od I sĘcznia 2017 roku tlo 3I grudnia 20I7 roku

31. Dane o uprz}Ąryilejowaniu i ograniczeniu praw związanych z daną grupą akcji, w tym
doĘczących podziału dywidend i zwrotu kapitału - nie dotyczy.

32. Informacje o akcjach własnych będących w posiadaniu Banku lub w posiadaniu
jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych - nie doĘczy.

33. Informacje o zobowiązaniach z Ętułu zatwierdzonej do wypłaĘ dywidendy lub
nadwyżki bilansowej - nie doĘczy.

34. Informacje w zakresie zobowiązań podporządkowanych obejmujące:

1) wartość poszczególnych poźyczekoraz waluty, w jakich zostały zaciągnięte,
2) warunki o

36. Dane o rezerwach na prryszłe zobowiązania według rodzaju zobowiązaniaz

Wartość poĄczki (zl):

PoĄczka z BPS S.A.
0,95 stopy redyskonta

weksli 06,1 1.20] 9 r.

J5. lnlbrmacia o stźlnie i zmianach rezerw ce owYcn:

TRESc
Stan na

początek roku
obrotowego

Zwiększcnic Rozrviązanie Wykorzystanie
stan iezerw na

końiec rokt
obrotowego

Wy.magańy
poziom rezerw

celowych

l.Rezerwy cęlowe od
należności od seklora
niefinansoweso- w tvm:

3 284 344.9: ż839 561 2a l 02l 656.55 l l07 985.58 6 036 144.14 6 036 l44.14

a) w sytuacji normalnej

i pod obserwacją
56 942.0( 66 797,75 68 917.1C 51 603.71 5l 603.7l

b) poniżej standardu 17 868.6( 5l2 802.95
,7 

975.96 5l 5 3l5.82 5l5 315.82

) wąĘ|iwe l49 501.8; 312 486.86 35 211.12 566 812.64 566 8|2.64

) stracone 3 060 032.3( l88,7 473.64 909 552.37 l 107 985.58 4 902 411.97 4 902 4I1.9,7

2. Rezerwy celowe od
naleźności sektora
budźetoweso

oGoŁEM 3 284 344.9: 2 839 561.20 | 02l 656,55 l 107 985.56 6 036144,1Ą 6 036 144.14

§tan ]rezerw, ńa
początek roku
l]óbiotowęgó

Wykorzystanie Rozwiązanie
stan rezerw na

koniec roku
obrotowego

Rezerwy na : l55 37l,00 61 847,00 84 875.00 l4.00 132 329.0C

- nagrody jubileuszowe l19 638.00 54 851.00 84 875.00 l4.00 89 600.0C

- odprawy emerytalne 35 733.00 6 996.00 42 729.0C

Ręzerwa na sprawy sądowe

oGoŁEM 155 371.00 61 847.0t 84 875.00 14.0( l32 329.0t

l3



Informacja dodatkowa sprawoulanialinansowego Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

za okres od 1 sĘcznia 20l 7 roku do 3 1 grudnia 20l 7 roku

37. Dane o stanie odpisów aktualizujących, z wyłączeniem rezerw celowych, według
rodzajów aktywów, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, nviększeń i
zmniejszeń oraz stanu na koniec roku obrotowego.

Bank w 2017 r. nie dokonyłvał odpisów aktualizujących wartości aktywów z Włączęniem
rezerw celowych.

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

Poz. Treść

I . Zab owiązani a warunkowe udzi ęl one
13 325 562.15 l5 844 505.26

a ) finansowe l l 905 l07.25 l4 33,7 20,7.52

b) gwarancyjne l 420 454.90 ), 507 29,7.74

. Zob ow iązania warunkow ę otr zymanę 2 000 000.00 2 000 000.00

a ) finansowe 2 000 000.00 2 000 000.00

b) gwarancyjne

II Zobowiązania związane z realizacją operacj i
1rrnn ą /cnrzer] q żll

III pozostałe
93 205 592.61 86 608 062.83

38.1. Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym wekslowych oTaz irrrrych

udzi e l onyc h zob ow iązań o charak ter ze gw ar ancyj nym.

Wartośc udzielonych przez Bank gwarancji według stanu na dzieh bilansowy
wynosiła I 507 297,74 zł i obejmowała:
1)przedsiębiorstwa, spółki prwvatne i spółdzielnie - I 3I9 292,82 zł
2)przedsiębiorcy indywidualni - l88 004,92 zł,
Bank nie poniósł straty zt7Ądurealizacli gwarancji.

38.2. Gwarancje i poręczenia emisji udzielonych emitentom - nie wystąpiĘ.
38.3. Kontrakty opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych banku - nie wystąpiły.
38,4. Informacje o zaproponowanej wypłacie dywidendy, jeśli nie została ona formalnie

zatwięrdzofla, atakżę o jakichkolwiek nieujętych skumulowanych dywidendach z
akcji uprzywilejowanych - nie dotyczy.

38.5. Szczegółowe dane o aktywach BaŃu, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań
Banku oraz zobowiązań strony trzectej, a także o wańości zobowiązań Banku
po dl e gaj ąc y ch zab ezpieczeniu tymi aktywami - ni e wystąpiły.

38.6, Informacje na temat nie ujętych w bilansie transakcji z przyrzeczeniem odkupu - nie
dotyczy.

38,7. Informacje o udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym o udzielonych
zobowiązaniach nieodwołalnych przedstawia tabelka w punkcie 38.

Powyższa kwota dotyczy przyznanych a nie wykorzystanych kreĄ,tów przez osoby
plawne, osoby ftzyczne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Uruchomienie
w/w kredytow jest określone stosownymi warunkami w zawartych umowach.
Pozostałe pozycje pozabilansowe w kwocie 86 608 062,83 zł doĘczą przyjętych
zabezpieczeń do udzielonych kredytów. Przyjęte zabezpieczenia to głównie hipoteki
na nieruchomościach, zastary rejestrowe i pozostałe,
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38.8. Informacje o wartości nominalnej instrumentów bazowych na instrumenty pochodne -
nie występują.

39. Stosowane przez Bank za§ady rachunkowości zabezpieczeń z uwzględnieniem podziału
na z^bezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych
oraz z^b ezpieczenie inwesĘcj i w podmiocie za granic zny m - nie dotyczy.

40. Dane na temat znaczących warunków umów doĘczących instrumentów finansowych,
które mogą wpływać na wartość terminu i stopień pewności przyszĘch przepływów
środków pieniężnych, z uwzględnieniem podziału na rodzaje aktywów i zobowiązań
finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych. - nie doĘcry.

41. Informacje z zakresu rachunku zysków i strat.

4I.I. Informacje o przychodach, w tym z Ęrtułu prowizji, i kosztach prowadzenia przez
Bank działalności maklerskiej - nie dotyczy.

4I.2, Dane o odpisach amoftyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych:

Giupa

srodki trwałe : 259 965.69 206 799.49

0 Grunty

BudyŃi i lokale 84125.03 83 523.0c

2 Budowle

J KotĘ i maszyny energetycme 4 425.12 4 425.72

4 Masą.my i urządzenia ogólnego zastosowania 62 542.06 37 848,0,7

5 Maszyny i urządzenia specjalistyczne

6 Urządzenia techniczne 26 4l3.64 38I29,95

,| Środki transportu 1 1 048. l4

8 Wyposazenie 7l 41I.10 42 872.,75

Wartości niematerialne i prawne ; 17 862.12 16 475.7l

RAZEM 277 827.8l 223 275,20

Aktualizacji wartości majątku trwałego rzęazowęgo i finansowego w roku 2017 nie dokonyłvano,
4I.3. Dane o skutkach wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do poziomu

warlości godziwej - nie wystąpiły.
41.4. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu wyłączonych z bilansu aktywów

finansowych dostępnych do sprzedaży - nie wystąpiły.
4L5. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu sprzedanych aktywów finansowych,

których wartość godziwa nie mogła być wcześniej wiarygodnie wyceniona, zę
wskazaniem wartości bilansowej aktywów ustalonej nadzień sptzedaży nie
wystąpiły.

4I.6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły.
4I.7 , Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących lub rezerwach celowych

należności nieściągalnych, z podziałem na ty.tuły odpisów, i sposób dokonania odpisu
w ciężar utworzonych rezerw, w ciężar kosztów operacji finansowych oraz w ciężar

l5
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pozostałych kosztów operacyjnych, zwyszczególnieniem strat poniesionych z tltułu
kredl,tów 1pożyczęk.
Informację o rodzaJach utworzonych rezerw podano w punkcie 35 informacji
dodatkowej.

41"8. Informacje o przychodach z §.tułu dlłvidend, w podziale na jednostki, od których
otrzymano dywidendy- nie wystąpiły

4\.9. Informacje o nakładach poniesionych w związku z nabyciem lub wy'tworzeniem

środkow trwałych w budowie i warlości niematerialnych i prawnych oraz
planowanych nakładach w okresie najbliZszych 12 miesięcy.

Nakłady na:
Poniesione w bieżącym

roku obrotowym
P|anowane na nństępny

rok obrotowy

24 630,60 40 000,00

2. Środki trwałę 18,721,15 3 l0 000,00

3. Środki trwałę w budowie 12 915,00 0,00

RAZEM 42 127,15 350 000,00

41.10. Proponowany podział zysku.

Wyszczególnienie Kwota (w zl)

Zysk finansowy brutto za2017 t 739 80I,12

Podatęk dochodowy bieżący 255 246.00

Podatek dochodowy odroczony - 850,00

Podatek dochodolły lat ubiegĘch - 2 450,00

Zysk netto do podziafu -przeznaczasięna: 48,7 855,12

Fundusz zasobowy 462 855,12

Oprocentowanię udziałów 0,00

Inne cęlę 25 000,00

41.11. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zanięchanej w roku
obrotowym lub przewi dzianej do zaniechania w następnym okresie spfawozdawczym,
vT az z wyjaśnieniami przyczyn zaniechania - nie dotyczy.

42. Informacja o wartości akĘwów i utworzonej rezerwy na odroczony podatek
dochodowy,

Treść
Stan na

początek roku
obrotoweso

Zwiększenia Zmniejszenia
Stan na

koniec roku
ohrotoweso

Ręzerwa z Ętułu odroczonego
podatku dochodowego

10,73,7,00 628 495.00 227 628,00 4,71 604.00

Aktywa z §,tułu odroczonego
podatku dochodowego

442 213,00 618 693.00 254 249,00 806 657,00

'u$, g-ay _'-!,-:
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Rozliczenie ku dochodo

Podatek dochodowy obctążający wynik za2077 rok wynosił251 946,00 zł, ztego:

Rezerwy odniesione na:

Wynik finansowy Wynik finansowy Kapitał własny

Stan na początek roku obrotowego 70 73,7,00 442 2I3,00

koniec roku obrotoweso 41l604,00

c) Część lat ubiegłych - 2 450,00 zł.

43. Zagregowane dane dotyczące:

43.I. Korzystania z kredYów, pożyczek gwarancji lub poręczeń pTzez pracowników,
człoŃów zarządu lub organów nadzorczych, ze wskazaniem warunków
oprocentowania i terminów spłaty:

Stan zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów pracownikom Banku, człoŃom Zarządu i
człoŃom Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Liczba osób
korzystających z

kredytu

Zaangażowanie
bilansowe

Zaangażowanie
pozabilansowe Razem

Rada Nadzorcza J 30,7 9,78,44 46 939.06 354 91,7,50

Zarząd 2 ż4 045,48 10 300.00 34 345,48

Pracownicy 27 824 062,57 3l2l3,00 855 2,75,5,7

Wyżej wymienione kredyty znajdują się w sy.tuacji nomalnej 1 zostały udzielone na
waruŃach ogólnie dostępnych. Wobec członków Rady Nadzorczej, Zarządu oTaz
pracowników Banku nie stosowano ulgowych stóp procentowych jak równieź prowizji
i opłat" Wyżej wymienionę zadłużenie dotyczy następujących terminów:

a) częśćbteżąca
b) częśó odroczona

do 1 roku
od 1- 3 lat

255 ż46,00 zł,
- 850,00 zł,

228 194,98 zł,
53 422,18 zł,

powyżej 3 lat 9629ż1,39 zł.
43.2. Wynagrodzeń, Łącznte z Wnagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych

członkom zarządv lub organów nadzorczych Banku.
Z tytułu wynagrodzeń członkowie Rady Nadzorczej oTaz Zarządu otrzymali
wynagrodzenie:

2017 r,

Rada Nadzorcza 52 980,00

Zarząd 425 125.00

Z nadvłyżki bilansowej za2016 r. nie wypłacono zadnych nagród.

43.3. Przeciętnego w roku obrotowym zatrudnienia,w przeltczeniu na etaty:
Przeciętne zatrudnienie (w etatach) w 2017 r. wyniosło 48,0 etatu.

43.4. Kosztów związanych z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania
pracownik ów, z vrry szczególnieniem tytułów.
W okresie sprawozdawczym BaŃ utworzył rezerry na przyszłe zobowtązanta
pracowników w wysokości: 61 833,00 zł, z tego:

Wobec

1,7

wobec
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na nagrody jubileuszowe 54 837,00 zł
na odprawy emel}talne 6 996,00 zł

43,5. Kosztów poniesionych na flnansowanie pracowniczych plogramów emerytalnych - nie
doĘczy.

44" Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi z bankiem kapitałowo lub
organżacyjnie, z uwzględnieniem za§ad poliĘki kredytowej banku oraz procentowego
udziału przypadającego na transakcje z fymi podmiotami - nie wystąpiĘ.

45. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez Bank na
innych warunkach nż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się
jednostki powiązane oraz2

1) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego Banku lub
jednostki z nim powiązanej, lub
2) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym
pożyciu, krewnym lub powinowaĘm do drugiego stopnia, przysposobionym lub
przysposabiającym, osobą rwiązaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do

którejkotwiek z osób będących członkami organu zarządzającego lub nadzorującego
Banku lub jednostki z nim powiązanej,lub
3) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący
wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio,
osoba, o której mowa w pkt 1 i 2, lub
4) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia,
skierowany do pracowników banku lub jednostki powiązanej
_ wIaz z informacjami określającymi charakter tych transakcji; informacje dotyczące
poszczegó|nych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku,

gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozlllnienia ich wpływu
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Banku - nie wystąpiĘ,

46. Informacje o celach i zasadach zarządzania ryzykiem zpodziałem na kategorie ryryka.

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem gwarantuje odpowiedni poziom

bezpieczeństwa przy zachowaniu rentowności działalności, uwzględniający skalę
prowadzonej działalności orazzmiany zachodzące w samym Banku jak i w jego otoczeniu.

Zarządzu"lie ryzykami w Banku to zorganizowany proces gromadzenia, udostępniania

i analizy danych doĘczących identyfikacji danego rodzaju ryzryka oraz podejmowanie działań
o charakterze proceduralnym, organizacyjnym i wykonawczym, mających na celu
redukowanie ryzyka do akceptowanego poziomu otaz eliminowanielograniczanie
negatyłvnych skutków ekspozycji na ryzyko.
Wprowadzona w Banku struktura organizacyjna, dostosowana do skali działania Banku oraz
profilu ponoszonego plzez Bank ryzyka, ma na celu zapewnienie niezależności fuŃcji
pomiaru, monitorowania i kontrolowantaryzyka od działalności operacyjnej, zktórej wynika
podej mowanie przez Bank ryzyka.
Zarząd Banku odpowiada za wprowadzentę skutecznego, efektywnego i adekwatnego do skali
działania Banku systemu zarządzania ryzykiem, natomiast Rada Nadzorcza sprawuje nadzor
nad tym systemem.

a) Ryryko walutowe:
Bank zdefiniował ryzyko walutowe jako ryzyko poniesienia straty wynikającej ze zmlany
kursów walut.

a
'* § 
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Zarządzanie ryzykiem walutowym ma na celu kształtowanie struktury aktyvvów i paslłvów
walutowych w sposób zapev,rntający ograniczenie niebezpieczeństwa niekorzystnego
wpływu zmian kursów walut na s}tuację finansową Banku,
BaŃ utrzymuje całkowitą pozycję walutową w wysokości nie przekłaczającej 2%
funduszy własnych, która nie wiąże się z koniecznością utrzymy\,vania regulacyjnego
wymogu kapitałowego na ryZyko walutowe.
Poziom ryzyka walutowego w działalności Banku ztytduryzyka kursowego ograniczony
jest poprzez limity maksymalnej pozycji walutowej w tym limity dla poszczególnych
walut.
Bank dąży do utrzymyłvania maksymalnie zrownoważonej pozycji walutowej,
Pomiar ryzyka walutowego dokonywany jest codziennie.
Sformalizowane zasady zarządzaniaryzyktem walutowym zostŃy wprowadzone w formie
pisemnej: Strategia zarzqdzania ryzykiem, Polityka zarzqdzania ryzykiem walutowym
i Instrukcja zarzqdzania ryzykiem walutowym.

b) Ryzyko stopy procentowej
Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie relacji przychodów
ikosztów odsetkowych oraz bilansowej zaktlnltzowanej wartości kapitału wynikającej ze
zmian stóp procentowych w granicach nie zagrażających bezpieczeństwu BaŃu
i akceptowanych ptzez Radę Nadzorczą.
Powyższy cel Bank realizuje poprzęzi

- zapewnienie odpowiedniej struktury aktywów i pasywów oprocentowanych w celu
ograriczantaryzykabazowegoorazryzykaprzeszacowania,

- podejmowanie odpowiedniej polityki cenowej w procesie sprzedaży produktów
baŃowych.

Ryzyko stopy procentowej związane jest z ryzykiem niedopasowania terminów
przeszacowania, ryzykiem bazowym, ryzykiem opcji klienta orM ryzykiem krzywej
dochodowości. Elementem ograniczaniaryzyka stopy procentowej jest zwiększanieudziału
przychodów pozaodsetkowych w przychodach o gółem.
Pomiar ryzyka stopy procentowej dokonyłvany jest miesięcznie.
Stosowane w Banku zasady zarządzanta ryzykiem stopy procentowej znajdują się
w przyjętych procedurach: Strategia zarzqdzania ryzykiem, Polityka zarzqdzania ryzykiem
stopy procentowej oraz Instrukcja zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

c) Ryryko cenowe
Ryzyko cenowe nie zostało zidentyf,rkowane w prowadzonej działalności.

46.2. Ryzyko kredytowe

Zarządzante ryzykiem kredytowym w BaŃu obejmuje zarządzanie ryzykiem koncentracji,

ryzykiem rezydualnym, ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych oraz ryzykiem
ekspozycj i zabezpieczonych hipotecznie.
W zakresie działalności kredl.towej celem strategicznym Banku jest budowa
odpowiedniego do posiadanych funduszy własnych bezpiecznego pońfela kred;,towego,
zapev,miającego o dpowiedni po ziom do chodowo ści.
Cele realizowany jest poprzezi

budowę zdywersyfi kowane go porlfela kredytowe go,
podejmowarię dzińań zabezpteczających w obszarze. pojedynczej transakcji oraz

ryzyka portfela,
działanta or gantzacy jno -pro c e dural ne .

BaŃ ograntcza poziom ryzyka kredytowego poprzez wyznaćzenie odpowiednich limitów
w odniesieniu m.in. do produktow, zabezpteczei, branż, grup klientow a takżę .vqtznacza

limity wynikające z rekomendacji KNF i Prawa bankowego.
l9
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P omiar ry zyka kredytowe go dokonywany j e st mi e sięcznie.
Stosowane w Banku zasady zarządzania ryzykiem kredytowym znajdują się w
następujących regulacjach wewnętrznych: Strategia zarzqdzania ryzykiem, Polityka
zarzqdzania ryzykiem kredytowym oraz Instrukcja zarzqdzania ryzykiem kredytowym.

46.3. Ryzyko płynności

Proces zarządzanta ryzykiem płynności w Banku ma na celu pełne zabezpieczente
płynności, minimalizację utraty płynności oraz optymalne zarządzanie nadwyzkami
środkow finansowych.
P ovlyższy cel j est realizowany poprzez:

- zape*nienie odpowiedniej struktury aktywów,

- podejmowanie działan w celu utrzymania odpowiedniej do skali działalności stabilnej
bazy depozytowej,

- utrzymanie nadzorczych miar płynności M1, M2, M3 i M4

- utrzymlłvanie wskaznika płynności krótkoterminowej LCR zgodnie z Rozporządzenlęm
CRR,

- utrzymanie wskaźnika stabilnego finansowania NSFR zgodnie zRozporządzeniem
CRR,

- ptzestrzeganie przyjętych limitów wewnętrznych.
Bank ogranicza narażenie na ryzyko płynności poprzez skuteczne zaruądzanie nim, a w
szczególno ści poprzez:

- pomiar i monitorowanie płynności śróddziennej, krótkotęrminowej, średniookresowej i
długookresowej,

- ustalanie limitów na odpowiednim poziomie,

- posiadanie planów awaryjnych na wypadek sl,tuacji kryzysowej,
P omiar ry zyka płynno ści dokonlłvany j e st co dziennie.
Formalne zasady zarządzania ryzykiem płynności za,warte są w regulacjach: Strategii
zarzqdzania ryzykiem, Polityce zarzqdzania ryzykiem płynności i Instrukcji zarzqdzania
płynnościq.

46.4. Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne zostało przęz Bank określone jako możliwość wystąpienia straty

wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych,ludzi i systemów
lub ze zdarzeń zewnętrznych. Ryzyko operacyjne obejmuje ryzyko prawne, nie obejmuje

ryzykareputacji tryzyka strategicznego, które związanejest z ryzykiem biznesowym.
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Banku obejmuje rownież zarządzanie ryzykiem
braku zgodności.
Celem zarządzanta wiw ryzykamt jest ograniczanie ryzyka występowania strat

operacyjnych oraz dążenie do ich minimalizowania.
Realizacja celów odbywa się poprzez:
- Wznaczenie limitów określaj ących pozio m ryzyka operacyjnego
- prowadzenie rejestru zdarzęń operacyjnych,
- określenie docelowego profilu ryzyka,
- zdefiniowanie ape§,tu naryzyko,
- określenie podstawowych procesów ( kluczowych i krytycznych ) niezbędnych do

zarządzaniaryzyktem,
- Wznaczenie kluczolvych wskaźników ryzyka.
BaŃ ogranicza poziom ryzyka operacyjnego za pomocą działań optymalizujących
zarządzaniejakością, zarządzanie zasobami ludzkimi i organizacją BaŃu, ubezpieczenia,
plany awaryjne, przewidywanie skutkow zdarzeń operacyjnych, kontrolowanie ryzyka
operacyjnego a takze redukcję powstałych negatywnych skutków zdarzęń operacyjnych.

5
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Informacja dodatkowa sprawozdaniaJinansowego Banku Spółdzielczego w Rzeszowie
za okres od 1 stycznia 20I7 roku do 3l grudnia 20l7 roku

Pomiar ryzyka operacyjnego dokonyłvany jest kwartalnie.
Szczegółowe zasady stosowane w Banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym
znajdlĄą się w pisemnych procedurach wewnętrznych: Strategia zarzqdzania ryzykiem,
Polityka zarzqdzanie ryzykiem operacyjnym, Instrukcja zarzqdzanie ryzykiem operaąnym,
Polityka zgodności oraz Instrukcja zarzqdzanie ryzykiem braku zgodności.

47. Informacje dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych i zobowiązań finansowych,
zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych:

47.1. Na temat obciążenta ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany
oprocentowania lub terminy płatności :

Narazenie z !o/"llłu ryzyka stopy procentowej na dochód odsetkowy otaz na kapitał, BaŃ
wyltcza w następujący sposób:
Ryzyko Przeszacowania - BaŃ oblicza zmlanę w wyniku odsetkowym, określaną dla
przedzińów przeszacowania stóp procentowych do 12 miesięcy włącznie, dla aktywów/
paslłvów wrażliwych na zmianę stopy procentowej, przy założeniu jednakowej zmiany
oprocentowania aktyrvów i pasywów o 200 pp.Na dzięń bilansowy zmiana dochodu wyniesie
1 I33 047,79 zł, (vlyłączając środki poniżej 2%o) co stanowi 28,360ń dochodu odsetkowego,
który BaŃ by uzyskał w okresie 12 miesięcy, gdyby stopy procentowe pozostaĘ
na niezmienionym poziomie oraz 7,25oń kapitału.
Ryzyko Bazowe BaŃ dokonuje analtzy ryzyka bazowego poprzez zestawienie
skumulowanych luk niedopasowania, wedługposzczęgólnych stawek bazowych. Wyznaczana
jest zmiana wyniku odsetkowego dla każdej stawki bazowej jako suma iloczynów wartości
luki w danym przedziale ptzeszacowania oIM wartości 35 punktów bazowych z
jednoczesnym uwzględnieniem średniego czasu trwania danej luki. Łączna wielkość zmiany
wyniku odsetkowego z tytułu ryzykabazowego stanowi sumę zmian wyniku odsetkowego dla
każdej stawki bazowej. Zmiana dochodu wyniesie 478 638,83 zł stanowiąc 7I,98Yo dochodu
odsetkowego, który Bank by uzyskał w okresie 12 miesięcy, gdyby stopy procentowe
pozostały na niezmienionym poziomie oraz 3,06Yo kapitału.
Ryzyko Krzl+uej dochodowości - BaŃ dokonuje badania wpływu niekorzystnych zmian
kształtu krzywej dochodowości na wynik odsetkowy poprzez obliczenie sumy iloczynów
wielkości luki w danym przedziaIe ptzęszacowania oraz założonej zmtany stopy procentowej
50 punktów bazowych w przypadku występowania ujemnej luki w danym przedziale
plzęszacowania i minus 50 punktów bazowych w przypadku występowania dodatniej luki w
danym ptzedzia|e przeszacowania, zjednoczesnym uwzględnieniem średniego czasu trwania
danej luki. Zmiana dochodu wyniesie 246194,74 zł, co stanowl I,5Joń kapitału.
Niedopasowania w przedziałach przeszacowania oraz poziomie ryzyka bazowego i krzywej
dochodowości nie przel<raczają wznaczonych limitów, w związku z tym nie tworzy się
kapitału wewnętrznego.

Bank uznaj ę za wrażIiwe na zmianę stopy procentowej aktywa / pasyłva i zobowtązania
pozabilansowe:
a) aktywa - wszelkie akt}rva, które w danym przedziale czasowym mogą reagować nazmianę

stopy procentowej, tj. aktywa o zmiennej stopie procentowej oraz aktywa o stałej stopie
procentowej, których termin przeszacowania mieści się w danym ptzedziale czasow)irn,

b) pasywa - wszelkie pas}ryva, które w danym przedziale cżasowym mogą reagować na
zmianę stopy procentowej, tj. pasywa o zmiennej stopie procentowej oraz pasywa o stałej
stopie procentowej, których termin ptzeszacowania mieści się w danym przedziale
cZaSoWym,
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c) zobowiązania pozabilansowe - w szczególności pozycje pozabilansowe wrźżliwe na
zmianę stóp procentowych, takie, jak: transakcje zamiany stopy procentowej, opcje na
stopę procentową, giełdowe kontrakty terminowe.

Przyporządkowanie aktywów / pasywów do poszczególnych kategorii stóp referencyjnych ma
na celu zbadanie iłpływu ryzyka bazowego - rozumianego jako nierównomierna zmiana
w czasie poszczegolnych stóp referencyjnych - na dochody odsetkowe Banku.

Przy określaniu terminów przeszacowania aktylvów / pasywów, Bank przyjmuje następujące
zŃożęnia,.
a) aktywa / pasyłva, dla których oprocentowanie zmienne uzależnione jest od stawek

referencyjnyeh kwalifikuje do przedziŃu przeszacowania zgodnego z założentami danego
produktu;

b) aktyrva / pasywa o zmiennym oprocentowaniu za\eżnym od stawki własnej BaŃu,
kwalifikuje się do przedziałuprzęszacowanta2 - 30 dni,

c) aktyr;va / pasyłva o stałym oprocentowaniu kwalifikuje w dacie ich zapadalnościl
wymagalności - według układu płyrrnościowego,

d) ak§,rła / pasywa deponowane na lokaty OAtr kwalifikuje się do przedziału 1- dniowego.

Wyszczególnienie:
Tetminy przeszacowania:

2-16 dni 1-3 m-cy 3-6 m-cy 6-12 m-cy 1-3 lat

Aktywa wrazliwe
na zmianę
oprocentowania

l 18 404 699,38 57 418 835,59 2 959 112,00 764 222,46 863 019,10 83 l05,00

Pasyva wrażliwe
na Zmlanę
oprocentowania

l]1 435 840,35

47.2" Na temat obciązenia ryzykiem kredl.towym, w tym sumy wartości ekspozycji
kredytowych będących aktyłvami lub zobowlązanlaml pozabilansowymi, pomniejszone
o waftość utworzonych rezerw celowych i odpisów aktualizującychbez uwzględnienia
zabezpleczeń prawnych, która jest podstawą kalkulacji wymogu kapitałowego, o którym
mowa w aft. l28 ustawy - Prawo bankowe:

Narazenie Banku na ryzyko kredytowe na dzięń bilansowy wynosi 46,5IYo kapitału,
wskaznik jakości kredytów 12,760ń, pokrycie kredytow zagtożonych rezerwami - 30,66Yo,

Bank stosuje standardową metodę ..vqtznaczania wymogu kapitałowego z t fi]ll ryzyka
kredytowego.

żż
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Informacja dodalkowa sprawozdania tinansowego Banku Spóldzielczego w Rzeszowie
za okres od I srycznia 2017 roku tlo 31 grudnia 20I7 roku

Klasyfikacj a do poszczególnych kategorii ekspozycj i :

Wyszczególnienie: Wartość ekspo41cji:
Wartość ekspo4,cji
ważonei rvzvkiem:

Wymó§ kapitałowy:

Eksporycje wobec rądow centra|nych lub
banków centralnych

ż9 295 936 2227 003 l78 160

Eks porycje wobec s amorądów
regionalnvch lub władz lokalnych

8 744 766 l 748 953 l39 9|6

Eksporycje wobec podmiotów sektora
publicmeso

2 431 2 431 l95

Ekspolycje wobec wielostronnych banków
roZlVo|u

Eks porycje wobec organizacji
miedzrn arod owvch

Eks porycje wobec instytucji 58 915 223 1 068 980 85 5l8

Eks porycje wobec p rzeds ięb iorstw 17 961 206 5227 141 4l8 171

Ekspo4lcje detalicme 12 l59 854 7 795 854 623 668

Eks p o ąlcje zab ezp iecza ne h ip otekami n a

nieruchomościach
68 898 945 45 439 236 3 635 l39

Eks po4lcje, których doty cry niewykonanie
znbowiazań

9 604 620 14 406 929 l 152 554

Eksporycje mviązane ze szczegolnie
wvsokim wzvkiem
Ekspo4,cje w postaci obligacji
zabemiecznnvch
Eks porycje stanowiące poąycje
sekurvtvzacvine
Eksporycje wobec instytucji i

przeds iębiorstw pos iadających
krótkotermin owa ocenę kredvtową
Eksporycje w postaci jednostek
uczestnictwa lub udziałów w
przeds ięb iorstwach zb iorowego
inwestowania

Eksporycje kapitałowe 3 525 879 3 525 879 282 070

Inne porycje 11 620343 9 441 671 755 334

RAZEM: ż20 729 203 90 884 078 7 210 726

Bank nie tworzy wewnętrznego wymogu kapitałowego z t}tułu ryzykakredytowego.

47.3. Wartość zabezpleczeń prawnych oraz innych pozycji wpłlłvających na pomniejszenie
wymogu kapitałowego z tytułu ryzykakredytowego - nie dotyczy.
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48. Analiza wiekowa przeterminowanych na dzień bilansowy wszystkich rodzajów akĘwów
finansowych w podziale na akĘrva finansowe, w przypadku, w którym nastąpiła utrata
wartości, i pozostałe aktywa finansowe.

Wyszczególnienie:

Aktywa finansowe z
rozpoznaną utratą

waftości:

Rezerwa celowa/Odpis

aktualizujący:

Aktywa finanśowe bez

rozpoznanej utraty

wańości:

Rezęrwa celowa/Odpis

. aklualizujący:: ]

Nieprzeterminowane 4 234 659 2 426 901 l4l 119 669 50 010

przetęrminowanę od

l dnia <= 30 dni
l 83 864 7 836 1 358 689 2 887

przeterminowane >

30 dni <: 90 dni
l 316 4l5 100 930 2 944 848 945

przeterminowane >

90 dni <= l 80 dni
ż4 058 I 922 61 063

przetertninowanę >

1 80 dni <: 1 rok
661 041 166 432

przeterminowane >

l roku
9 169 12Ą 3 39l 254 59 |85

49. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez bank umów
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu
na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy banku - nie doĘczy.

50. Informacje o prowadzonej przez Bank działalności powierniczej - nie dotyczy.

51. Bank nie posiada wierzytelności i papierów wartościowych objęĘch sekuryĘzacją.

52. Informacje z zakresu rachunku przepływów środków pieniężnych:

1) Określenie środków pienięznych przyjęĘch do rachunku przepłlłvów środków
pienięznych, w tym ich strukturę napoczątek i koniec okresu sprawozdawczego,.

ż) Wyjaśnienie na temat przyjętego podziału działalności na operacyjną, inwestycyjną
i flrnansową:

Dzialalność operacyjna - jest to podstawowy rodzaj działalności BaŃu oraz irure

rodzaje działalnościniezaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej.

Działalność inwesĘcyjna - jest to działalność, której przedmioteń jest nabyłvanie lub
zbywanie rzęczorych aktywow trwałych, warlości rriematerialnych i prawnych,
długoterminowych inwestycji, krótkoterminowych aktyvvow finansowych oraz wszystkie
związane ztym koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego.

§;e-<-ł-"--- ,.Ę' -

Wyszczególn ienie
Stan na początek okresu

sprawozdawczego
stan na konióć okresu'

snrawozdawczego
wartość w zł struktura 7o wartość w zl struktura 7o

Kasa i operacje z Bankiem Centra|nym 3 330 736.39 l 1.41 3 342 859,66 l0,23

Nalężności od sektora finansowego w
rachunku bieżącym

25 8,71 927.98 88.59 29 328 4,73.29 89.,77

RAZEM 29 202 664,3i l00.0t 32 671 332.95 l00,00
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Działalność finansowa - jest to działalność, ktorej przedmiotem jest pozyskiwanie
innych, ntż dzińalnośó operacyjna, żrodeł finansowania, w tym takze zwiększających
kapitał własny lub ich spłata oraz zwiEzane ztym pienięzne koszty.

3) Wykaz korekt oraz wpływów i wydatków do pozycji: "Pozostałe korekty", "Pozostałe
wpły\^/y" i "Pozostałe wydatki", których kwoty przęWaczają 5 % ogólnej ich sumy z dane1

działalności - nie doĘczy.

4) przyczyny powstania rożntc pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie oraz zmianami
tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepłyłvów środków pienięznych - nie
doĘczy.

53. Informacje w odniesieniu do sprawozdania finansowego sporządzonego z^ okres
sprawozdawcry, w ciągu którego nastąpiło połączenie Banku z inną jednostką - nie
doĘczy.

54. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie
dotycry.

55. Dane o wartościach instrumentów finansowych klientów, zapisanych na rachunkach
papierów wartościowych, wycenionych według zasad określonych w rozporządzeniu na
ostatni dzień okresu sprawozdawczego - nie dotycry.

56. Informacje o towarach giełdowych klientów w ujęciu wartościowym i ilościowym - nie
doĘczy.

57. Informacje, które mogĘby w istotny sposób wpĘnąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wynik finansowy - nie doĘczy.

Sporządził:

(imię, nazwisko i podpis osoby,
które.j powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Zarząd Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

Członek Zlrządtl |ŁFJi,Ę

[i,n;ll*u ::,1 .,i,-i :l"':u ' ,y l'; . s-,;ittie

iĘi..];1$*

Frezes Zarządu
Banku szowie

Rzeszów, dnia 12.03.20l8 r.

(miejsce i data sporządzenia) pieczęó firmowa
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