
SPRAWOZDAI{IE
Zarz4du Banku Sp6ldzielczego w Grybowie

z dzialalnoSci Banku Sp6ldzielczego w Glrybowie
za rok20l6

Zgodnie z art.49 ustawy o rachunkowoSci Zarzqd przedstawia roczne sprawozdanie
z <lziaLalnoSci Banku Sp6ldzielczego w Grybowie (Banku).

I. Stan prawnv i wladze Bankq

Podstawg prawn4 dzialania B anku spr6ldzierczego stanowi4 przepisy :

- ustawa o funkcjonowaniu bank6w sp6ldzielczvch, ich zrzeszaniu sie i bankach
ztzeszal4cych,

- Prawo bankowe,
- Prawo spoLdzielcze oraz
- Statut przyjgty uchwal4 ZebraniaPrzedstawicieli w dniu 06 czerwca20ll r:oku.

Bank nasz dziaLa pod nazw4 Bank Sp6ldzielczy w Grybowie i jest zarejestrowany
pt2zez S4d Rejonowy dla Krakowa Sr6dmiescia w Krakowie, )lII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru S4dowego pod numerem 000002 09g7.

Bank Sp6ldzielczy w Grybowie rozpoczqN dziaNalnosl 19.04.rg77 r.

Zebr anie Przedstawicieli

w 2016 roku odbylo sig jedno Zebranie Przedstawicieli, kt6r: podjgto uchwaly m.in.
w nastgpuj4cych sprawach:

zatwiet dzenia sprawo zdania fi nansoweg o or az podzial zysku B anku za 20 I 5 rck,
zatwietdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i ZarzEdu Banku Sp6ldzielczego
w Grybowie,

udzielenia absolutorium poszc:zegdlnym czlonk om zaruqdu llanku.

Rada Nadzorcza

w 2016 roku Rada Nadzorcza dzialalaw nastgpui4cym skladzie:
1. Cyprowska Maria
2. Chronowski Marian
3. Grybel Ludwik
4. Janusz Eugeniusz
5. Kipiel Alicja
6. Klocek Jan
7. Korbelak Dorota
8. Krok Adam
9. Krok Jan
10. LudwinZbigniew
11. Michalik Stanislaw



12. Motyka Antoni
13. Sus Jan
14. SzeligaStanisiaw
15. TabiS Stanis'[aw
16. Truchan Andrzej
17. Wasula Piotr:

Od sierpnia 2016 roku ze wzglgdu na Smiei Pana Jana Susa Zastgpcy Przewodnicz4cego,

Rada Na.dzorcza dzialala r,v szesnastoosobowym skladzie. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej

wdniu 03.08.2016r. dokonano wyboru Z-cy Przewodnir;z4cego, kt6rym zostal.a Pani Alicja
Kipiel.
Posiedzenia Rady Nadzorc;zej Banku odbywaly sig zgodnie z Planem pracy Rady Nadzorczej,
a takhe w razie potrzeby. W ci4gu roku 2016 roku odbylo sig 8 protokolowanych posiedzeri,

na kt6rych podjgto 30 uchwal.

Zarz4d

Brezqcq dziaLalnoSci4 Banku kieruje Zarzqd skladaj4cy siE z Prezesa i trzech Czlonk6w
w skladzie:

Prezes Zarz4du- Antoni Fyda

Z-ca Prezesa Zarzqdu - Antoni Klimontowski
Z-ca P rczesa Zarzqdu - Jaroslaw a Ry dzanicz

Z-ca Prezesa Znz4du - Wieslawa Wlodarz

Zarzqd odpowiada za caloksztah funkcjonowanier systr:mu zarz4dzania ryzykiem, w tym
opracowanie, wdrozenie i aktuahzacje pisemnych uregulowaft. oraz wprowadzenie adekwatnej

struktury or ganizacy jnej.

Do gl6wnych zadinh Zarzqdu nalelalo kierowanie biel4ca, dzialalnoSci4 Banku,

opracowanie projekt6w plan6w dzialalnolci oraz realizacja zatwierdzonych przez Ra<19

Nadzorc;24 plan6w, pode-lmowanie decyz4i odnoSnie udzielania kredy6w i gwarancii,

zawrcranie um6w, decyzje w sprawach czlonkostwa, pr':zygotowanie uchwal na posiedzenia

Rady i Zebranie Przedstawicieli, zwolyr,vanie Zebrania Pr:zedstawicieli, skladanie sprawozdttfr

na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zebraniu Prz:edstawicieli, zgjaszanie do S4du

Rej estrowego wszystkrch zmian wymagaj 4cych uj awnienia w KRS.

Zarzqdw okresie sprawozdawczym odbyl 62 protokolowane posiedzenia.

il. Charaktervstvka dzialalno5ci Banku

Bank prowadzi dziaLalnodi: w zakresie przewidzianym w ustawie o funkcjonowaniu bank6w

sp oldzie\czych, ich zr zeszaniu si g i banka ch zr zeszaj4cych.

Bank nie prowadzi dzialalnLo Sc i p oza terytorium Rzeczpo spolitej P ol skiej .

Terenem dziaNania B anku j est woj ew6dztwo matopolskie,

Bank zrzeszony jest w Banku Polskiej Sp6ldzielczoSci S.A. na podstawie umowy z dma

2 5 .03 .2002 r., wsp6lpr ac a ul<Nada si g poprawnie.

Nadmienid naIe?y,Ze BPS S.A. zrzeszalna3I.12.2016 r. 355 bank6w sp6ldzielczych.

W por6wnaniu do 3I.I2.2A15 roku iloSi tazmnrejszyla sig o 2 banki.



Gl6wnym celem zrzeszeniajest pomoc i wsp6lpracaw rcalizacji z::,adanstatutowych, rozw6j i
doskonalenie dzialalnoSci bankowej, ochrona interes6w ekonomic;znych i prawnych bank6w
spoldzielczych.

W dniu 29.12.2015 roku zostaLa z:awarta przez Bank ze Sp6lcilzielniq SOZ BpS umowa
Systemu ochrony Zrzeszenia BPS. Celem funkcj onowania Systemu ochrony Zrzeszenia Bp S
jest zapewnienie plynnoSci i wyplacalno$ci kazdego jego uczesfirika. Na dzieri 3L12.20I6
roku uczestnikami SSOZ BPS byt Bank Polskiej Sp6ldzielczoSci SA i 2g6 Bank6w
Sp6ldzielczych na 355 zrzeszonych w BPS SA. w 2017 rokukolejne Banku wyrazlly chEc
przyst4pienia.

IIr.

Pc,dstawow4 strukturg organizacyjn4 Banku
Klienta.

uslug na odpowiednim poziomie pracownicy ci4gle
uczestnictwo w szkoleniach. W 2016 r:oku pracownicy

tworz4 Cerrtrala, Oddzialy i punkty Obslugi

podnosz4 swoje kwalifikacj e poprzez
uczestniczyli w 33 szkoleniach.

Na dzieri 31.12.2016 roku Bank riczyl 14 jednostek organizacyjnyclh, tj.:
Centrala w Grybowie.
OddziaLy:

1) Bobowa,

2) Korzenna,
3) UScie Gorlickie,

Punkty Obslugi Klienta:
1) POK Gryb6w,
2) POK Str6ze,

3) POK ptaszkowa,

4) POK Florynka,
5) POK Kruzlow4
6) POK Siedliska,
7) POK Lipnica Wielka,
8) POK Lska,
9) POK Ropa,

l0)POK Snietnica.

Na dzieri 31.12.2016 roku Bank za,u'udnial 77 osob na 76,50 etatach. W celu Swiadczenia

IV. Czvnniki rvzvka i zasroZef

Kai:da aktywnoSd podejmowana przerz Bank generuje ryzyko, kt6r5,6 Bank jest obowi4zany
racjonalnie zarz4dza6. Skuteczne zarizqdzanie ryzykiem bankowym warunkuje uzyskiwanie
p o2qdanej rentowno Sc i i bezpieczef stwo dzialania.
zat:z4dzanie tyzykami odbywalo sig :zgodnie z uregulowaniami reguluj4cymi poszczeg6lne
rodizaje ryzyka, tj. Strategiq zarzildzitnia ryzykiem na lata 2016 - 20Ig, politykami oraz
lnstrukciami.



Istotne ryzyka zwrpane z dlzialalnoSci4 Banku to:

- ryzyko l<redytowe,

- ryzykol<oncentracji,
- ryzyko operacyjne,

- ryzyko lrraku zgodno3ci,

- ryzyko plynnoSci,

- ryzyko stopy procentowej w ksigdze bankowej,

- ryzyko,walutowe,
- ryzyko.wyniku finansowego (biznesowe),

- ryzyko rradmiernej dZwigni finansowej,

- ryzyko l<apitatrowe.

Obszarern najwigkszego r.yzyka jest dzialalnoSi kredylowa, poziom ryzyka kredytowego

obciryZqqcego aktywa Banku zgodnre z przyjEtymi wska.Znikami na 3LI2.20I6 roku mozna

uzna6, jako umiarkowany Zarzqdzanie i redukowanie ryzyka kredytowego na poziomie

porlfelowym i pojedynczej ekspozycji odbpva sig w Banku poprzez odpowiednie procedur:y

dotyczqce oceny zdolnoSci kredl.towej, monitorowania naleZno5ci, prawnego zabezpieczeria

zwrotu nLaleznoSci oraz windykacjr. Korzystamy z zevvrtgtrznych baz danych, tj. Bankowej

Informacji Kredyowej i Etiura Informacji Gospodarczejj Info - monitor. Udziat ekspozycji

zagroAonych w portfelu kredyowym wynosil 3,44 o na k.oniec 2016 roku.

PlynnoSi platnicza Banku ksztaltowala sig na dobrym poziomie, w calym 2016 roku

utrzymyrvany byl wymagany poziom nadzorczych miar plynnoSci. WskaZnik LCR
ksztaltowal sig na dobrym poziomie, nadzieh3I.I2.20Iti r. wynosil 3,20.Udzial depozlt6w
stabilnych w bazie depozylowej wynosil 66,30yo. .Lnalii;a struktury terminowej zobowiqzaft

wykazuje du?y udzial zottowr4zah bie24cych w depozytach og6lem - 87,02o/o; natomiast

depozyt6w terminowych I2,98o/o. WskaZnik udzialu akt1ry6ry plynnych w sumie bilansowej

wynosil '.i3,09yo. Poziom ryzyka plynnoSci wganahz Banku moZna okreSlii na umiarkowany.

Bank byl narahoty na ryzyko stopy procentowej na poziomie podwyzszonym. Limity
ograniczajqce ryzyko stopy procentowej zostaly za;howane. W strukturze aktyw6w

wrazliwych dominuj4 akty'wa zaleZne od stawek rynku miqdzybankowego, a w pasywach od

stopy Banku. Podwyzszona ekspozycja na obnizenie wyniku odsetkowego, w wyniku
niekorzystnych zmian st6p procentowych (spadX<u) o 100 p. b. w relacji do wyniku
odsetkowego wynosi 23,8'yo, natomiast do funduszy wlasnych 9,loA. Mar?a odsetkowa na

dzief anrahzy wynosila 2,I8oA, a Srednia mar?a odsetkowa 2,6304. W celu poprawienia

wynik6w obrazqqcych za.rzqdzarie marlami Banku, caly czas podejmowane sQ dziaNania

polegaj4ce m.in. na wydlu2aniu termin6w lokowanych Srodk6w w Banku Zrzeszaj4cym.

W Polityce zarz4dzania ryzykiem walutowym prz:yjgto ograniczenre ryzyka poprzez

ustalenie pozycji walutov'rej calkowitej Banku maksymalnie do wartoSci 2Yo fimdusi,,y

wlasnych. Gl6wnym celem dzialalno(;ci Banku w ctbszarze operacji walutowych jest

pozyskanie dodatkowych ilochod6w przy podejSciu konsierwatywnym, tzn. bez koniecznoSci

alokowania kapitalu naryz:yko. Na dzieri 31.12.2016 r. relacja pozycjr calkowitej do funduszy

wlasnych wyniostra 0,27oA, wobec czego poziom ryzyka, na jakie narahony jest Bank naleiry

okreSlid, jako niski.



Gl6wnym celem w obszarze ryzyka operacyjnego jest zapewnienie dziaLaniallanku na
poziomie gwarantuj4cym bezpieczefstrvo dzialalnoSci. Analiza zaistniaNych zdaruen
operacyjnych oraz przeprowadzotra oeena poziomu ryzyka operacyjnego na dzien
3l'12'2016r. wg kluczowych wsl:aZnik6w i parametr6w ryzyka, pozwala stwierdzi6,
2e ryzyko operacyjne w 2016 r. ks;ztaltowalo sig na poziomie umiarkowanym. Suma strat
rzeczwistych brutto za okres 2016 roku wyniosla 44.4gr,22 -a. rJwzgrgdniajqc kwotg
odzysku, b4dLtez korekt blgdnych ksiggowari straty rzeczywiste netto za okres 2016 roku
wyniosly 3.643,56 zt.

Gl6wnym celem w obszarze Uzykabraku zgodnoSci jest zapewnienie dziaLania Banku
zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisarni prawa, rekomendacjami nadzorczymi, wewngtr znymi
prrrcedurami otaz standardami etycz:nymi. Poziom niski ryzyka lrraku zgodnoSci w Banku
wskazuje, iz proces zaruTdzania lyzykiem jest skuteczny i ma korzystny wply"w na
bezpieczertstwo prowadzonej dzialal:noSci. Bank zamierza kontynuowa 6 dzialania majEce na
celfu podnoszenie SwiadomoSci wSr6d pracownik6w w zakrersie przestrzegania noffn
zgodnosci, ptzede wszystkim poprze)z regularne szkolenia, narady wewngtrzne, aktvalizacjg
procedur i regulamin6w, itp. dzialania,.

Zabezpieczenie tyzyka wystqpuj4cego w dzialaltoSci Barku funduszami wlasnymi
po:zostaje na bezpiecznym poziomie. N-qczny wsp6lczynnik kapitalowy (wsp6lczynnik
wyplacalnoSci), uwzglgdniaj4cy minimalne wymogi kapitalowe tj. na ryzyko kredyowe
iryzyko operacyjne na 31.12.2016 roku wyni6sl 18,37 Yo. Wskaanik dZwigni finansowej
wg definicji przejSciowej wynosit 5,62.

V. Rozw6i Banku

Na dzieri 31.12.2016 r. dynamika poszczeg6lnych pozycji bilans;u i rachunk6w wynik6w
w por6wnaniu do 3 r.12.2015 roku osi4gngla nastgpui4ce wielkosci:

- funduszy wlasnych nefto wyno siha 106,0g %o,

- sumy bilansowej netto 120,7'2 o/o,

- depozyt6w l2l,42o/o,

- kredyt6w 97,2I oA 
,

- wyniku finansowego brutto 129,99 yo,

- wyniku finansowego netto 122,93 yo.

W 2016 roku nadal rozwijali(imy bankowoSi internetow4 - na koniec 2016 t. 2.400
klient6w korzystalo ztej formy prowadzenia rachunk6w, stan wydarrych kart bankomatowych
to 4.600 sztuk.

Klienci naszego Banku mog? korzystai bezprowizji z sieci ponad 5.060 bankomat6w.
Na koniec 2016 r. posiadalidmy 6 wlasnych bankom at6w zainstalowanych w:

Grybowie,

Bobowej,

Korzennej,

USciu Gorlickim
Str6zach,

Wysowej.



VI. Aktualnv i przewidvwany stan maiatkowv oraz sytuacia Banku

Na dzief 31.12.2016 r. fundusze wlasne Barku liczone zgodnie z CRR wynosi.ly

15.4I4 tys. zl i zwigkszyly sig o 883 tys. tl, tJ. o 6,08 punlktu procentowego.

Kapitatr podstawowy TIER I wyni6sl 14.557 tys. zN, akapitat TIER II 857 tys. zl.

Zgodnie z Ustawq Prawo Bankowe, Bank jest obowiEzany utrzymywai fi.rndusze wtrasne

w wysokoSci adekwatnej do ponoszonego ryzyka oraz nie ni2szej nrL r6wnowarto66

1 mln euro przehczowtj wg kursu Sredniego oglaszanego przez NBP w dniu

sprawozdawczym. Funduszre wlasne Banku Sp6trdzielczeigo w Grybowie na dziefi 31.12.2016

roku wynosity I5.4I4 tys. zl, tJ. 3.484 tys. euro wg kursu na 3I.12.2016 r., wobec czegto

wartoSd posiadanego kapitalu wlasnego o ponad dwukrotnoit przewyhszarymagany poziom

minimalny.
Na koniec okresu sprawozdawczego Bank zrzeszal 5.562 czlonk6w, w tym 6 os(ib

prawnych. Zgodme z obowrEzuj4cymi aktualnie przepisami Zarzqd Banku wyst4pil do

Komisji Nadzoru Finansov'rego o wyrazenie zgody na otrnizenie funduszy wlasnych o kwotg

13.050 :zl w zwi4zku z wypowiedzianymi udzialamii. W 2016 roku liczba czlonk6w
zmniejszyLa sig o 425 os6b,

Fundusz udzialowy na koniec roku 2016 wynosil 380,75 tys. i obnizyl sig o 21,75 tys. zl. - sq

to udzialy os6b frzycznych i prawnych.

Dotychc:zasowy pzyrost funduszy wlasnych dokonywal sig w gt6wnej mierze z corocznego

podzialu nadwyZki bilansowej. Bank zamrerza kontynuowa6 dotychczasowa politykg
przeznaczq4c w wigkszo6ci nadwyZkg bilansow4 na fundusz zasobowy.

Aktywa trwale wynosily netto 5.038 tys. zN., warto5ci niematerialne i prawne 161 tys. zzN.

W 2016 r. wydatkowano 9!| tys. r-L na Srodki trwale, w tym m.in.:

Bankomat Str6ze - !55 tys. zl,

Wymiana stacji roboczych w Centrali rOddzialach - 19 tys. zl,

tr-qcze zapasowe do bankowoSci elektronrcznej - 9,4 rys. zl,

Pojemnik spec. BO)K 5000 do przewozv got6wki - 3,6 tys. zL.

Zakup p<rzostalego sprzgtu komputerowego, drukarek, Iiczarek 17 tys. zl.

Zakupiorro wartoSci niemal.erialne i prawne (oprogramowania) zakwotE 37 tys. zN.

Eank posiada 678.448 sztuk akcji Banku Polskiej Sp6\dzielczoSci SA o wartofci
ksiggowej 1.172 tys. zN. oruz 20 udzial6w w SHP Sktadni,:a w Grybowie, o wartoS ci 3 tys. zl.

Zagadnienie wynikaj4ce z art.49 ust. 2 pkt. 5 'Ustawy o rachunkowoSci dotyczqce

udziaNow wlasnych nadzio6 sprawozdania nie wystgpuje.

Bank nie:nabywal udziallv'r z emisji wlasnej.

VII. DzialalnoSd oszczerillsjigiewa

Na dziefi 31.12.2016 r. Ba.nk prowadzil 16.907 rachunk6w, na kt6rych zgromadzono Srodki

wkwocie 235.980 tys. zl, w stosunku do stanu $rodk6w na 31.12.2015 r. nast4pil wzrost

o 41.632 tys. zN, tj. o 2l,42 Yo, w tym na:

6



rachunkach sektora niefinansowego o 31.023 tys. zl, tj., o 1g,94 o/o,

bie2;qcycho 22,93 %o,termincrwych o I,27 o/o,

rachunkach sektora budzetowego o 10.609 tys. zl, tj. o 34,72 %o.

Srodki na rachunk achbie2acvch:

z ozego na

sektora niefinansowego wynosity 164.245 tys. zL.

sektora budzetowego wynosily 41.106 tys. zl.

Na lokatach terminowych, kt6rych Bank prowadziL r.23g zgromadzono kwotg 30.629 tvs. zr.
Lcrkaty terminowe stanowi4 12,98 oA og6lnego stanu depo zytow.

Prowadzimy:

- 3' 095 rachunk6w biezqcy chtrrodmiot6w niefi nansowvch.

- 161 rachunk6w jednostek budzetowych,

- 9.5 40 rachunk6w oszczgdnoSciowo_rozliczeniowych,

- 2.400 rachunk6w a'vista i kont osz:czgdnoSciowvch.

- 473 rachunk6w walutowych,

- I.238 rachunk6w lokat termirrowych.

Struktura depozyt6w przedstawiala sig nastgpuj 4co :

osoby frzyczne - 148.983 tys. zL _ti. 63,13 %
pozarolnicza dziaLalnosi gospod atcza - 17.67 5 tys. zN - tJ. 7,4g yo

rolnicy indywidualni -23.g20 tys. zL_tj. 10,09 yo

pozostale depozyty biel1ce _ t1.340 tys. z\ _ tJ. I,g4 yo

jednostki budzetu terenowego - 4I.162 tys. zL _ tj. 17 ,45 yo

Zgromadzone ptzez Bank Srocilki na rachunkach oszczgdnoSciowych i biezqcych
w pelni zaspakajalq potrzeby kredytowe.
Nadwyzka tych Srodk6w lokowana jer;t na lokatach terminowych w banku zrzeszajqcyrn (BpS
S.A.) i w papierach wartoSciolvych o niskim poziomie ryzyka.
Stan Srodk6w na rachunku biea4cynt i lokatach w BpS SA na 31.12.2016 roku rnynosil
97 mlnzL,w papierach wartoSciowychL 51.150 tys. zl,obligacjach Banku BpS S.A. 10.500 tys.
zl. Baza depozytowa pozostaje stabilrra.

VIII. DzialalnoS6 kredvtowa

Stan kredyt6w na dziert 3r.12.2016 r. wynosil g9.477,0g tys. zl. i byl ni1szy
o 2.564'15 tys' zl, ti, 2,79 o/o w stosunlu do stanu kredyt6w Banku m 3l .12.201 5 roku.
obrriZenie obliga wynika gl6wnie zpr:zedterminowej splaty kredytu udzielonego dla jednostki
samorz4du terytorialnego w wysokoSc.i 7.666,00 tys. zl.
Kredyty udzielone osobom frzycznym na 31 .12.2016 r. uksztalrtowaly sig na wzszympoziomie, niz w analogicznvm okresie roku poprzedniego, a ich dynamika wynosi la I14,39%o.

struktura kredyt6w wg podmiot6w na 31.12.2016 roku przedstawia sig nastgpuj4co:

osoby prywatne - 62.493,15 tys. _ tj.69,94 yo,



przedsigbiorstwa i sp6lki prywatne - 6.717 ,76 tys. zl -tj. 7,5I yo,

przedsigbiorcy indywidualni - 4.612,92 tys. - tj. 5,22 o 
,

rolnicy indywidualni -2.055,90 tys. -tJ.2,30 yo,

instytucje niekomercyjne dzialaj1ce na rzecz gospodarstw domowych - 412,45 tys. -
tJ. 0,46 oA,

jednostki budzetu terenowego - I3.I24,90 tys. zl --tj. 14,67 yo.

Stan kredyt6w nieregulamych, to jest w sytuacji gorszrej niL normalne, na koniec 2016 r.
wynosit ".i.07 5,23 tys. zl ibyL nizszy od stanu na koniec ubieglego roku o 37 5,10 tys. zl.
Ifuedyty nieregularne stanowily 3,44 yo stanu kredyt6w. W 2016 roku poprawila sig jako66

porlfela kredytowego ze vrzglgdu na zmianE kategorii ryzyka w grupach oraz rcgrlamych
splat kredytobiorc6w z krecly6w ,,zagro2onych" w l4cznej wysokoSci 375,10 tys. zl,

K.oszty tworzenia rezerw na naleZnoSci ,,zagt'o2one" wynosily 656,70 tys, dl.,

rozwiqzano rezerry na kwotg 4I3,62 tys. zl, rozrica rez(lrw na 31.12.2016 r. byla dodatnia i
wynosila. 243,09 ty s. zl.

IX QSeg4-gfetsfvwnoS(Z

Bilans Banku na dzien 3LI2.20I6 r. wykazywal surng bilansow4 (netto) 257 .916 tys. zl,liJ6ra
wzrosla c: 44.272 tys. zl, tj. o 20,72 0/o w stosunku do sumy bilansowej Banku Sp6ldzielczego

w Grybowie na 31 .I2.20I5 roku.

Rachunek zysk6w i strat wvkazuje:

- przychody og6lem w wysokoSci 11.452 tys. zl, ldorych dynamika w stosunku

do korica poprzednlego roku wyniosla II0,:)l yo,

- koszty og6lem 9.944 tys. zl z dynamlk1 107,84 oA,

- przychody z fyIilu odsetek wyniosly 7.050 tyst. zN i byly wyhsze w por6wnaniu

do poprzedniego ro,ku o 450 tys. zl,

- przychody z prowizji wyniosly 3.325 tys. z\ i byty o 267 tys. zl, t1. o 8,73 o v'rylsze

ni?w poprzednim r:oku.

- koszty odsetek wyniosly 1.190 tys. zl ibyly nizsz"e od poprzedniego roku o 57 tys. ztl,

tj. o 5,43 Yo.

W kosztach najwigksz4 pazycjg stanowitry koszty dziaLania Banku, kt6re wyniosNy 6.767

tys. zL i w stosunku do poprzedniego roku wzrosly o 2,311Yo.

R.ok 2016 zarlJrn7L sig zyskiem brutto w wysokoSci 1.508 tys. zt. orazzyskiem netto

1.153 tys. zN. Zyskbrutto w por6wnaniu do zysku Banku na31.12.2015 r. wzr6sl

o 348 tys. zL, tj. o 30 o/o azysknetto o 2I4 tys. 7-1, tj. o 22,79 Yo.

Bilans Banku za20l6 r. w;rkazuje nastgpuj4ce wskaZniki:

lqczny wsp6lczynnik kapitatowy (wsp6lczynnik wyplacalnoSci) - 18,37 oA

stopa zwrotu kapita{u (ROE netto ) - 7,93 oA

stopa zwrotu na akfywach (ROA netto) - 0,48 o

udzial kredyt6w w siumie bilansowej - 34,69 yo

tdziaL kredyt6w nieregulamych w kredytactr og6tem - 3,44 o



Stopa zwrotu z aktWow obliczor,ra jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej wyniosla
w 2016 roku 0,44Yo (obliczona jako iloraz wyniku netto i siumy bilansowej na dzien
31.12.2016 roku).

X. DzialalnoSd charvtatywna

\tr/ 2016 roku kontynuowana byta polityka dzialalnosci charytatywnej i kulturalno-
oriwiatowej, wspierano r6Znego rodzqu organizacjetakie jak :

- Polski zwi}zekEmeryt6w,Rencist6w i Inwalid6w Kolo Nr 1 rv Grybowie,
- Ochotnicze Strale polame.

- Szkoly Podstawowe,

- Parafie Rzymsko-Katolickie ,

- stowarzyszenie Rodzin Katolickich oddziarw Grybowie,
- Kolo Gospodyri Wiejskich w Bialej Wyznej,

- Liga Obrony Kraju Zaruqd,Miejsl:o_Gminny w Grybowie,
- Grybowski Klub Abstynenta,,Stara plebania,,Gryb6w - organ. Dnia Dziecka.
- Klub Honorowych Dawc6w Krwi pCK przy,,ADMA,, Gryb6w,
- PTTK o/Gorlice Kolo nr 2 przy Szkole podstawowej Nr I w Grybowie ,

- warsztaty Terapii zaiEciowej przy S-ni Inwalid6w ,,Karpaty,, BraNaNi2na,
- Miejski Dom Kultury w Grybowie,

- UKS,,GLADIATOR,' Binczarowr.

- Przedszkola Samorz4dowe,

- Stowarzyszenie przyjacioL Wsi Sg,Czis zowa.

!-qczna kwota srodk6w ptzekazanatyrm organi zacjomw 20r6roku wyniosla 4g tys. zl.,

w zwiqzku z zapisamiP.ozdzialu vllt, ust.2 Polityki stosowania zasadladu korporacyjnego,
Rada Nadzorcza Banku prueprowadzitra ocetE stosowania zasadladuL korporacyjnego.
uchwal4 Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. (Dz. utz. KNF poz.17) Komisja Nadzoru
Finansowe go przyjgla zasady radu korporacyjnego dla instytucj i nadzorowanych.
z vwagi na fakt, 2e Zasady ladu korporacyjnego dla instytu c:ji nadzorowanych maj4
zastosowanie do Banku sp6ldzielczep;o w Grybowie, podjgto d,ecyztje o zastosowaniur zasad
ptzcrz wlaSciwe organy Banku, tj.:

Zarzqd Banku - uchwara Nr 6412014 z dnia06.,.20r4r..
Radg Nadzorczq- uchwara Nr 2gl20r4 z dnia07.rr.20r4r.,

XI.
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Zebranie Przedstawicieli - Uchwala Nr 9/2014 z dnia 15.06.2015r.

Zarzqd Banku Sp6ldzielczego w Grybowie WZyjqN i ogllosil na stronie internetowej Banku

Politykg i deklaracjg o stosowaniu Zasad ladu korporaclrjnego, z przyjEciem i wskazaniern

uzasadnionych odstgpstw od og6lnych Zasa.d. Odstgpstwa wynikaty z zasady

proporcjonalnoSci. Przepisy wylqczone czgSciowo lub calkowicie ze stosowania wraz

zuzasadrieniem umieszczorro na stronie intemetowej. R(rwnoczeSnie Zarzqd Banku podj4l -
tarn, gdzie to bylo konieczne - dzialania dostosowuj4ce r:egulacje wewngtrzne do wymog6w

wskazanych w przedmiotovrych Zasadach.

Organy Banku stosuj4 Zarsady, w szczeg6lnoSci odnosz4ce sig do ich funkcjonowania

i wzajemnych relacji. Zasady s4 r6wniez stosowane przez pracownik6w Banku i maj4

odzwierciedlenie w biehqcej dziaNalnoSci, czego 'vqt.razenr s4 wewngtrzne zasady organizacii

Banku oraz v'ilaSciwe relacje z udzialowcami, klientami Banku i innymi wsp6lpracuj4cymi
podmiotami.

Rada Nadzorcza zadeklurowala, 2e Zarzqd wspiera. Radg w procesie decyzyjnyrn

i nadzorozym poprzez przedl<Ladanie kompleksowych rnaterial6w oraz aktywny udziitl.

w posiedzeniach Rady. Wsp6lpraca Rady Nadzorczej zt ZarzEdem Banku jest efektyr,vna,

a przyjqta formula wsp,oldzialanta zapewnia obiektywizm nadzoru wlaScicielskiego

i przestrzeganie dobrych praktyk ladu korporacyjnego. Realizowana w praktyce polityka

ogranicztr ryzyko konfliktu interes6w, a stosowane zasady v'rynagradzania sprzyjajq

budowaniu dlugoterminowej stabilnoSci Banku i opieraj4 sig na budowaniu dlugotrwalych

relacji z Klientami,poprzez adekwatn4politykg informacyjnEoraz marketingow4.

W ocenir: Rady Nadzorczej w wyniku podjgtych dzialah zostalo zapewnione przestrzeganie

Zasad ladu korporacyjnegc, przez Bank oraz ich z:astosowanie w praktyce funkcjonowani.a

Banku. R.ada Nadzorcza ocenia, 2e w 2016 roku Bank w spos6b prawidlowy stosowal Zasady

ladu korporacyj nego dla instltucj i nadzorowanych.

XII. Ocena odpowiednioSci czlonk6w Zarzadu i Radv Nadzorczei Banku

Sp6ldzielczeeo w Grvbowie

W Banku nie powotrano kc'mitetu do spraw wynagrodzefi. Zgodnie z art.9 cb ust. 1 Prawo

bankowe, komitet do spraw wynagrodzef dziala w banku istotnym. Bank nie spelnia

warunk6w zawartychw art. 4 pkt 35 ustawy Prawo bankowe.

Rada Nadzorcza sprawuj4c kontrolg nad prac4 Zarz4du dokonala oceny odpowiednioSci

Zarz4dtt i kwalifikacji jego poszczeg6lnych Czlonk6w do pelnienia funkcji na posiedzeniu

w dniu 23.05.2016 r. Rada Nadzorcza w petni podtrzymalla dotychczasow4, pozytywn4 oceng

aktualnych Czlonk6w Zarz4du, ich wyksztalcenie, wiedzg, umiejgtnoSci

i doSwiadczenie gwarantuj4ce pelnienie przez nich funkcji w Zarz4dzie, a przede wszystkirn

daj4cych rgkojmig nale?ytego wykonywania powierzonych obowi4zk6w. Rada dokonujepc

oceny nie stwierdziia czynnik6w, kt6re mogtyby p,oddawai w w4tpliwoS6 reputacjg

i niezaleanoSd w petnieniu funkcji. Rada pozytywnie ocenila zdolnoSi i kwalifikacje Zarzydu

i jego poszczegolnych cztronk6w do zarzqdzania, w tym wszystkimirodzajamrryzykana jakie
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natrza Bank prowadzona dzialalnofic. Zanqd, Banku otrzymaL absolutorium z czynnoSci za
rok 2015 Uchwal4 Nt 412016 ZebrariaPrzedstawicieli w dniu 30.05.2016 roku.
Ctceny kandydat6w i wyboru Czlonk6w Rady Nadzorczej dokonano ta zebraniu
Przedstawicieli w dniu 30.05 .2016 rroku. Komisja ds. oceny odpowiedniosci dokon ala oceny
indywidualnej kwalifikacji i reputacji poszczeg6lnych zgNo:szonych Czlonk6w Rady
Nadzorczej oraz oceny kolegialne;i Rady Nadzorczej dziaNaj4c,ej jako organ. w wyniku
przeprowadzonej oceny Komisja ocenila, iz wszyscy Czl,onkowie R.ady posiadaj4
odpowiednie kwalifikacji i reputacjq: do pelnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Ko.misja nie
stwierdzila fakt6w lub okolicznosci bgd4cych pocho dn4 dziaNaftCzlonk6w Rady Nadz orczej,
kt6re negatywnie wplyngly na reputaaje Banku.
Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 30.05.2016 r. Uchwal4 Nr 3/2016 zatwierdzono
sprawozdanie Rady Nadzorczej z d.zialalnosci Banku za rok 2015 wraz ze Sprawo zdaniem
z'weryfrkacj i odpowiedniosci czlonk6w zarzqduBanku za 20 | 5 rck.

XIII. Strategia i kierunki rozwoiu Banku

Plan naklad6w na zakup srodk6w trrvalych i oprogramowania na
- wymiang serwer6w imacierzy ORA,
- uruchomienielqczazapasowego z BpS SA,
- wdrozenie Active Directory,
- zakup dodatkowych licencji do eBankNet.

2017 rokobejmuje:

- zakupbankomatu,

- wymiang czgsci stacji roboczych.
N* wyZej wymienione zadariazaprartowano przeznaczy| okolo 2621. tys. zl.
W planach finansowychna2}IT rok :zaklaclamy wzrost:

- sumybilansowej o 10,72%o,

- depozyt6w o 1 I,06 yo,

kredyt6w o 5,I3 %o,

wyniku brutto o 1,53 yo

Dla bank6w sp6ldzielczych rok 2017 m<>Ze byi nadal trudny z::,e wzglEdu na wyzwania
regulacyjne, dotyczqce m.in. nowyctL obciqLen zwipzanych z funkcjonowaniem Sp6tdzielni
Systemu ochrony zrzeszenia. skladki na BFG, oi* wejsciem w Lycie przepis6w
funkcjonowania rachunku podstawowego.
Bic'r4c pod uwagg wymienione wy2ej czynniki, nale2y sig spodz:iewa6, Le mo1e nast4pi6
spowolnienie dynamiki rozwoju sektora barkowego . zgodnie ze zmianami regulacyjnymi, od
2016 roku obowi4zuje podatek banlcowy, z tym, ze podatkiem tym nie s4 objgte banki
spoldzielcze i nasz Bank. Banki trromercyjne bgd4 szukai narlal rozwiqzan maj4cych
skompensowa' czgs(, obcil-2eh. Skala mozliwoSc i przenoszenia kos:zt6w podatku bankowego
na klient6w bgdzie zalezalaod pozionru konkurencji na rynku finansowym.
Sytuacja ta moae spowodowat otwor:zenie sig nowych mozliwosc i przewagikonkure.ncyjnej
bank6w sp6ldzielczych nad bankami k omercyjnymi.
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Przy w miarg stabilnym wz:roScie sumy bilansowej i utrz;ymywaniu sig wyniku finansowego

na podobnym poziomie, koszty te rosn4 nieproporcjonallnie. Nale2y r6wnie2 zaznaczy1, 2:e

nadal dziaLamy w otoczeniu niskich st6p procentowych.

Zarzyd Banku na bie2qco monitorowal cahalf pracy Banku, Sledzit wzrost wyniku

finansowego,badaL i oceniili rentownoSi oferowanych produkt6w. Celem strategicznym jest

wzmocnienie wizerunku Eanku, wzrost udzialu na rynku uslug finansowych.

Bank Sp6trdzielczy w Grybowie podqza Scie:zk4 systematycznego rozwoju.

XIV. Dodatkowe informacie

Nawi4zu.j4c do art. llI a Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia l997r.Dz.U" Nr 140 poz.939

z p62n. z:m., tekst jednolity z dnia 09 grudnia 2016r. (D:2. U. z 2016r. poz. 1988), niniejsz:e

sprawozdanie z dziil.alnoSciL Banku, zawrerazalecane dodiltkowe informacje.

1. In.formacje wynikajepce z art. 11 la. 1 Prawo llankowe:

1) Bank Sp6ldzielcz:y w Grybowie nie dziata poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, a dokladnie zgodnie ze Statutem, prowadzi dzialalnofil na terenie

woj ew6dztwa malopolskiego,

2) Obr6t w 2016 roku wykazany w sprawozdaniu finansowym wyni6sl:

3) BankzatrudnialT7 os6b, w etatach76,50,

4) Zyskprzed opodalkowaniem wyni6sl 7.508.40I,84 zL,

5) Podatek dochodorvy wyni6sl lqcznie 355.352,00 zl,w tym;

6) Bank otrzymaL finansowe wsparcie pochodz4ce ze Srodk6w publicznych

w wysokoSci 14.368,00 zl na dziaNaria olbejmuj4ce ksztalcenie ustawiczne

z Kraj owego Funcluszu Szkoleniowego.

2. Stopa zwrotu z aktyw6w obliczona j ako iloraz zysku netto i sumy bilansowej wynios,ta

za2016 r.0.44%;o .

3. Bank nie zawienl urnowy, o kt6rej mowa w art. 1411ust. 1. Prawa bankowego.

4. System zarzqdzania, w tym system zarzqdztrnia ryzykiem i system kontroli

wewngtrznej oraz politykg wynagrodzeh, a ta\ae informacjg o spelnianiu prz<>z

c;zlonk6w rady nadz:,orczej i zarzqdu wymogr5w okreSlonych w art. 22 aa:

kontroli wewnqtrznej znajduje sig w Informa;ji dotycz4cej ryzyka, adekwatnoSci

kapitalowej oraz w zakresie podlegaj4cej ogloszeniu. Przedmiotowa informac.ja

dostgpna jest na stronie internetowej Banku.

adekwatnoSci kapitalowej oraz w zakresie pr:dlegajqcej ogloszeniu wg stanu na

3 L12.20 I 5 r. (Rozdziat II -Polityka wynagrod zefr). Przedmiotowa informacj a

dostgpna jest na stronie internetowej Barrku.
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W Banku nie powolano komitetu do spraw
wynagrodzeft dziala w banku istotnym. Bank
w art. 4 pkt 35 ustawy Prawo bankowe.
Rada Nadzorcza sprawuj4c kontrolg nad pracq .zarz4du dokonala oceny
kwalifikacji zarzqdu i jego poszczeg6rnych czlonk6w zarzqdu do pelnienia
funkcji na posiedzeniu w dniu 23.05 .2016 r. Rada Nadzorcza w pelni podtrzymaLa
dotychczasow4, pozytywnl oceng aktualnych czlonk6w zaru4du, ich
wyksztalcenie, wiedzg, urniejgtnoSci i doSwi adczenie gwararfiujqce pelnieni e przez
nich funkcji w zarzEdzie, a przede wszystkim dai4oych rgkojmig nalezyrego
wykonywania powienonl'ch obowi4zk6w. Rada dokonuj4c oceny nie stwierdzila
czynnik6w, kt6re moglyby poddawad w w4tpliwos6 reputaciE i niezaleznosi w
pelnieniu funkcji. Rada prlzytyvmie ocenila zdolnoSi i kwalifikacje Zarz4dui jego
poszczeg6lnych czlonkow do zarzEdzania, w tym wszystkim i rcdzajami ryzyka na
jakie narrta Bank prowadzona dzialalnoSl. Zaruqd,Banku otrzymaLabsolutorium z
czynnosci zarck2}r1 nazebraniuprzedstawicieli w dniu 30.05 .2016 r.
Oceny kandydat6w i wyboru Czlonk6w Rady Nadz orczej dokonano na Zebrariu
Przedstawicieli w dniu 30.05 .2016 r. Komisja ds. oceny odpowiedniosci dokonala
oceny indywidualnej kwalifikacji i reputacji poszczeg6lnych zgjoszonych
Czlonk6w Rady Nadzorc:zej oraz oceny kolegialnej Rady Nadz orczej dziatajqcej
jako organ. w wyniku przeprowadzonej oceny Komisja ocenila, iL wszyscy
czlonkowie Rady posiadai4 oclpowiednie kwalifikacje i reputacjg do pelnienia
funkcji w Radzie Nadzorczej. Komisja nie stwierdzila fakt6w lub okolicznoSci
bgd4cych pochodn4 dziztart czlonk6w Rady Nadzorczej, kt6re negatyvmie
wplynEly na reputacje Banku Spoldzielczego w Grybowie.

ZARZAD BANKU

L Antoni Fyda- prezes Zarzsdu

2. Antoni Klimowntowski - Z-ca prezesa

3. Jaroslawq Rydzanicz - Z-ca prezesq ... ...

Z.ca Prezesa Za Edu

wynagrodzeri, komitet do spraw
nie spelnia warunk6w zawartych

4. llieslcnva Wlodarz - Z-ca prezesa ( tb,-
UVr e sla#I'' tAJ t'c.' d ii' i !

Gryb6w, dnia 09 lutego 2017 roku
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