
SPRAWOZDANIE
zARzĄDu z DzlAŁALNośc!

ESBANKU BANKU sPÓŁDz!ELczEGo
W okresie pierwszego półrocza 2013 roku

Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego z siedzibą w Radomsku przedkłada Sprawozdanie z działalności
za okres pierwszego półrocza 2013 roku.

Dane Banku
ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku przy ulicy Pułaskiego 1L - wpis do rejestru Sądu
Rejonowego dla Łodzi Śródmieście XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13-0L-2003 r.
w dziale Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRs oooo145114; REGoN: 000502960;
NIP:772 71,8 92 73; email: info@esbank.pl.

Zarząd Banku
Jacek Zacharewicz - Prezes Zarządu
Tomasz Kotlewski - WiceprezesZarządu
Paweł Braszczyński - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Błażej Barda - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Kwiecień - Zastępca Przewodniczącego
Janina Mokrzyńska - Sekretarz Rady Nadzorczej
Daniel Kowalski - Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Gryber - Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Sokoliński _ Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Mielczarek - Członek Rady Nadzorczej
Edward ostrowski - Członek Rady Nadzorczej

Struktura udziałowców
Wartość jednostki udziałowej na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 1ooo,oo zł. Liczba członków Banku
wynosi 726, z czego poszczególne grupy członkowskie stanowią: Radomsko-Kodrąb _ 4I3 członków,
Gomunice-Lgota Wielka-Ładzice _ 244 członków, posiadając ogółem 8 929 udziałów na łączną kwotę
8 929 000 zł. Wartość naleznych wpłat na fundusz udziałowy to 133 778,43 zl.

Działalność organów
W pierwszym półroczu 2013 roku odbyło się jedno Zebranie Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego
w dniu 20 kwietnia 20L3 roku, na którym podjęto uchwały m.in. w sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania
Rady NadzorczejiZarządu Banku za rok ŻoI2, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok2oI2 oraz
podziału nadwyżki bilansowej, udzie|enia absolutorium członkom Zarządu, zmian W statucie Banku oraz
przedłużenia terminu wnoszenia wpłat uzupełniających niedobór pełnego udziału członkowskiego

Larząd ESBANKU Banku Spółdzielczego uczestniczył w 4 posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz odbył 45
protokołowa nych posiedzeń Zarządu Ban ku.

Obszar organizacyjny
EsBANK Bank Spółdzielczy działa W ramach struktury składającej się z następujących jednostek
orga nizacyjnych:
- oddział Nr l - 6 Filii i 3 Punkty obsługi Klienta
- oddzioł Nr lt - 6 Fitii i 1' Punkt obsługi Klienta
- oddział Nr lll - 3 Filie
- oddział Nr lV - 5 Filii



- oddział Nr V
- oddzioł Nr Vl
- oddzioł Nr Vll

- j Filie i 2 Punkty obsługi Klienta

Łącznie na 30-06-2013 r' w Banku funkcjonowało 31 placówek operacyjnych.
Placówki te zlokalizowane są na obszarze trzech województw - łódzkiego, śląskiego i opolskiego.
Stan zatrudnienia na koniec czerwca 2013 wyniósł 215 pracowników i w porównaniu do końca 2012 roku

zmniejszył się o 4 etaty. Przez całe półrocze ŻoI3 roku pracownicy Banku podnosili swoje kwalifikacje
poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrZnych.

Zrealizowane działania
W pierwszym półroczu 2013 roku ESBANK Bank Spółdzielczy realizował zadania związane z podstawowym
przedmiotem działalności iwynikające z przyjętej Strategii Banku.

Wśród najistotniejszych przedsięwzięć przeprowadzonych w Banku w pierwszym półroczu 2013 roku

znalazły się między innymi:
- wydzielenie w strukturze organizacyjnej Banku oddziału nr Vll z siedzibą w Kłobucku;

- utworzenie w strukturze organizacyjnej komórki controllin8u odpowiadającej za monitoring ryzyka
biznesowego, ryzyka operacyjnego izgodnościoraz koordynacje systemu informacji zarządczej ikontroli
wewnętrznej;
- zakup nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Tysiąclecia w Radomsku z przeznaczeniem na siedzibę
centrali Banku oraz rozpoczęcie prac remontowych w budynku.

Wśród najważniejszych działań i projektów zrealizowanych w pierwszym półroczu roku 2013 należy

wymienić:
- wdrożenie Marketu Ubezpieczeniowego, pozwalającego na łatwe iszybkie wyszukiwanie i porównywanie
ubezpieczeń oraz zamówienie ubezpieczenia online;
_ wdrożenie usługi doładowań telefonów komórkowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej
ESBANK24 i ESBANK24 Mobile;
- wdrożenie usługi 3D-Secure pozwalającej na bezpieczne płatności kartą przez lnternet;
- wdrożenie rekomendacji M iT Komisji Nadzoru Finansowego.

Bank w trakcie pierwszego półrocza prowadził ponadto prace nad nową stroną internetową Banku,
przygotowaniem multiregulacji dla Klienta indywidualnego oraz nowej taryfy rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych, a także prace nad wdrożeniem do oferty nowych produktów - kredytu z dotacją
Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wśród działań podejmowanych przez Bank znalazło się także aktywne wspieranie lokalnych organizacji,
stowarzyszeń, klubów sportowych, szkół i przedszkoli.

Wybrane wartości finansowe i wskaźniki ekonomiczno-finansowe na dzień 30_06_2012 r. oraz
30-06-2013 r.

ne wskaźniki finansowe
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Ryzyka bankowe
Zarządzanie ryzykiem w ESBANKU Banku Spółdzielczym jest jednym z podstawowych działań składających
się na całość procesów zarządzania realizowanych przez Zarząd. Proces identyfikacji i zarządzania ryzykiem
zorganizowany jest w sposób zapewniający utrzymanie optymalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem
działalności przychodowej i kontrolowaniem oraz ograniczaniem ryzyka gwarantującej bezpieczne
funkcjonowanie Banku.
t' W procesie zarządzania ryzykiem w ramach określonych Regulaminem organizacyjnym oraz właściwymi

regulacjami Wewnętrznymi i przepisami prawa udział biorą:
1) Rada Nadzorcza,
Ż) ZarządBanku,
3) Komitet Ryzyk Bankowych,
Ą) Komitet Ryzyka operacyjnego,
5) Wydział Sprawozdawczości i Ryzyk Bankowych,
6) Główny Ekonomista,
7) WydziałControllingu,
8) Główny Księgowy,

a|;]l:!iil i l;i]ł|lllDJ ::liiilllłi#

576 704 593,68



9) Wydział Księgowości i Rozliczeń,
10) Audyt Wewnętrzny _ funkcjonująca w Banku Zrzeszającym wyspecjalizowana komórka

WeWnętrznego banków spółdzielczych,
1-1) Pozostałe jednostki, komórki organizacyjne i pracownicy Banku W zakresie posiadanych

kom petencji i obowiązków.
2' Zarządzanie ryzykiem realizowane jest w oparciu o strategię, regulacje i procedury Wewnętrzne, które

odnoszą się do identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli poszczególnych rodzajów ryzyka'

Kontynuacja działalności oraz założenia na lata następne
Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego w oparciu o analizę danych finansowych oraz pozostałych zdarzeńi procesów związanych z funkcjonowaniem Banku stwierdza, iż nie istnieją zagrozenia kontynuacji
działalności.

Przed ESBANKlEM Bankiem Spółdzielczym stoją na najbliższe lata następujące zadania:
- zwiększenie efektywności działa n ia oraz Wzmocnienie kapitałowe,
- implementacja wymogów Bazylei lll,
- Wzrost udziału Banku w rynku klientów indywidualnych, firm oraz rolników,
- kreowanie wizerunku Banku oraz dalszy wzrost rozpoznawalności marki,
- współpraca z lokalnymiorganizacjami pozarządowymi, instytucjami kulturalnymi i klubamisportowymi,
- adaptacja zakupionej nieruchomościoraz przeniesienie siedziby Centrali Banku do nowej lokalizacji,
- optymalizacja sieci placówek.

Prezentowane Sprawozdanie stanowi syntetyczną informacjęZarządu Banku z działalności ESBANKU Banku
Spółdzielczego w okresie pierwszego półrocza 2013 roku, która znajduje odzwierciedlenie w księgach
rachunkowych Banku.

Zcrzqd
€SB^NKU Brnku $półdz?elffegs

Radomsko, dn. 29 sierpnia 2013 r.
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