
Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
Adres siedziby Banku - uI. Leopolda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów
Nr kodu bankowego - 91620000

RACHUNEK PRZEPŁYWOW P!EN!ĘZNYCH
( metoda pośrednia )

w 0,00 zł.

strata) z działalności 159 131.82

zmiana stanu należności od sektora
stanu nalezności od sektora nie 4 490 774.

stanu należności z tytułu zakupionych

na stanu udziałow lub akcji,
wartościowych i innych aktywów

stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego

Zmian a sta n u zo bowiązań z tytułu
z udzielonvm ozvrzeczeniem odku

zmiana stanu zobowiazan z

udziałów lub akcji w innych jednostkach,
rów wartościowych i innych aktywów finansowych

niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

udziałów lub akcji w innych jednostkach,
papierów wańościowych i innych aktywów

e wańości niematerialnych i prawnych oraz

{"t* q
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str. 2.
Nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Rzeszowie
Adres siedziby Banku - ul. LeopoIda Lisa Kuli 16, 35-025 Rzeszów
Nr kodu bankowego - 91620000

poz. Wyszczególnienie za2O17 r za zulb r.
c. Przeprywy srodKoW paenaęźnych z działalności finansowei 23l00Jr - ,lUJ UUU.UU

Wpłyvvy
1. zaciąqniecie dłuooterminowvch kredvtów od innvch bankóŃ
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż

canki instvtucii fi nansowvch
3. =misja dłużnych papierów wartościowych dla innych

nstytucji finansowych
4 zwiększenie stanu zobowiązań podporzadkowanvch
5, /VpłWy netto z emisii akcii i dopłat do kapitału
o, nne wpływy llnansowe
ll.

'vydatka
m 103 000.00

5płaty ołuqotermlnowvch kredvtóW narzecz innvch banków
2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki

nstvtucii finansowvch
J. Wykup dłużnych papierów wańościowych od innych

instytucii finansowvch
4. Z tWułu innvch zobowiazań finansowvch
5. płatności zobowiazań z tvtułu umów leasinqu finansoweoo
6. zm nieiszen ie stanu zobowiazan oodoozad kowanvch
7. Dywidendy i inne wypłaty na żecz właścicieli 23 200.00 103 000.00
8 lnne, niź wypłaty na żecz właścicieli, wydatki z tytułu

podziału zvsku
9. Nabvcie akcii własnvch
lU. nne wydatki finansowe
lll. )ływy plenlezne netto z działalności finansowei (1-!!) 23 200.00 103 ooo.0o
D. )lywy plenlęzne netto, razem (A.ll ltE.llltc.ll l ) 3 46E 668.58 zu 64,| 623.25
E. 5llansowa zmlana stanu srookow plenlęznycn, w rym : 3 466 668.58 20 641623.25

-zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic
kursowych

|-. jrodkl plenlęzne na poczatek okresu 29 2o2664.37 ó cbl U41.1Z
\J. 5rodkl plenlezne na Koniec okresu (FtD). w tvm: 32 671 332.95 z9 zoz 664.37

-o oqranlczonel mozllwoścl dvsoonowania

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych :

GtóB,l9f; §k§lł$bii8$,o"
Banku Spóldzielczego w Rzeszowie

Pelnomocnik Zarządu

-§:ffińfr*
(pieczęć i podpis)

Data - 12-03-2018

Fnezes V,arządu
Banku Spo}dzielczego w Rzeszowie''łża"uń,

Ddrota ł(ofucłł

ZarzadBanku:.

czlonek zarzadu
Banku Spó ldzie l czego;uRze


