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I.   OGÓLNE INFORMACJE O BANKU.  

1. Dane ogólne o Banku. 

Pełna nazwa Banku: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie. 

Adres siedziby: 44-194 Knurów, ul. Kosmonautów 9a. 

Bank został wpisany do rejestru sądowego: KRS 0000073075. 

Bank powstał: w 1904 roku. 

Przedmiot działalności wg PKD, nie uległ zmianie od 31.12.2012 r. 

Zgodnie ze Statutem, Bank działa na terenie całego kraju. 

 

Posiadane jednostki organizacyjne Banku : 

Oddziały 

- Oddział w Knurowie, 

- Oddział w Czerwionce-Leszczynach, 

- Oddział w Gliwicach, 

- Oddział w Łaziskach Górnych, 

- Oddział w Ornontowicach, 

- Oddział w Orzeszu, 

- Oddział w Toszku, 

- Oddział w Wielowsi, 

- Oddział w Zabrzu, 

- Oddział w Leszczynach, 

Ekspozytury 

- Ekspozytura w Gierałtowicach, 

- Ekspozytura w Rudzie Śląskiej, 

- Ekspozytura w Rudzińcu, 

- Ekspozytura w Szczygłowicach, 

- Ekspozytura w Orzeszu- Zawiść, 

- Ekspozytura w Chorzowie, 

- Ekspozytura w Tarnowskich Górach, 

- Ekspozytura w Rybniku. 

2. Władze Banku 

Na dzień 31.12.2013 r .władze statutowe Banku pracowały w niezmienionym 

składzie. 
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ZARZĄD 

W okresie  od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku działalnością Banku kierował  

Zarząd  w składzie : 

- Józef Kapłanek  Prezes Zarządu 

- Dariusz Wójcik  Vice Prezes Zarządu 

- Kornelia Waloszek  Vice Prezes Zarządu 

- Daniela Musioł  Vice Prezes Zarządu 

Zarząd wykonując swoje obowiązki odbył 80 posiedzeń, na których podejmował 

decyzje kredytowe, zapoznał się i analizował otrzymane informacje zgodnie 

 z systemem informacji zarządczej. Podjętych zostało  558 uchwał i 31 zarządzeń.  

 W 2013 roku Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie został 

poddany kontroli BION wg stanu na dzień 31 marca 2013 r.  

RADA NADZORCZA 

 W skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013-31.12.2013r wchodzili członkowie 

wybrani przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 14 kwietnia 2011r na trzyletnią 

kadencję. 

− Bogusław Mierzwa  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

− Andrzej Bunda  - V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej 

− Antoni Ochojski  -  V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej 

− Karina Stasiak - Sekretarz Rady Nadzorczej 

− Maria Pałczyńska - Członek Rady Nadzorczej 

− Józefa Bekus - Członek Rady Nadzorczej 

− Edward Bohdan - Członek Rady Nadzorczej 

− Henryk Rożek - Członek Rady Nadzorczej 

− Robert Ratajczak  - Członek Rady Nadzorczej 

− Jacek Turski - Członek Rady Nadzorczej 

− Kazimierz Podsiadło - Członek Rady Nadzorczej 

− Eugeniusz Jurczyga - Członek Rady Nadzorczej 

− Zdzisław Czapko - Członek Rady Nadzorczej 

− Wojciech Surpeta - Członek Rady Nadzorczej 

3.  Dane o zatrudnieniu i strukturze organizacyjnej 

Bank zatrudniał na dzień 31 grudnia 2013 roku 200 pracowników na 191,625 etatach, 

w tym:  175 kobiet i 25 mężczyzn. 

Zmiany w zatrudnieniu w 2013 roku spowodowały  wzrost zatrudnienia o 8 osób.  
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Jak co roku Zarząd dużą uwagę przykładał do szkoleń pracowników. Zrealizowano 

szkolenia w 83 tematach obejmując nimi 311 uczestników wydatkując na ten cel 

116 928,63 zł. 

Struktura organizacyjna Banku została dostosowana do skali prowadzonej przez 

Bank działalności oraz wymogów obowiązujących przepisów prawa i rekomendacji 

KNF. 

II.   CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI BANKU (produkty, rynek, umowy) 

1. Informacje o podstawowych produktach i/lub usługach wraz z ich określeniem 

wartościowymi ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów i usług 

albo ich grup, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym 

1.1.  Charakterystyka podstawowych obszarów  działalności Banku  

W roku 2013 Bank realizował zadania określone w „Strategii rozwoju   

Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie na lata 2013-

2018 oraz Planie ekonomiczno-finansowym Orzesko-Knurowskiego Banku 

Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie na rok 2013.   

Bank dążył do realizacji podstawowych celów strategicznych, tj. do doskonalenia 

jakości obsługi klientów, wzrostu bezpieczeństwa funkcjonowania Banku  

oraz umacniania bazy kapitałowej.  

Działalność depozytowa 

Baza depozytowa ogółem stanowiła prawie 86 % pasywów. Depozyty ogółem  

wraz z odsetkami, podmiotów finansowych, niefinansowych i budżetowych wynosiły  

na koniec grudnia 2013 roku 490 241 tys. i wzrosły w stosunku do końca  2012 r.  

 o ponad 32,2 mln zł. 

 

Depozyty  

w tys. zł 

 

31.12.12 

 

31.12.13 

Dynamika  

2013/2012 

Podmioty finansowe 10 081 6 305 62,54 

Osoby prywatne 302 501 369 298 122,08 

Podmioty gospodarcze oraz rolnicy 70 563 60 723 86,05 

Instytucje niekomercyjne 

dział. na rzecz gosp. domowych 
12 709 14 574 

114,67 

Instytucje rządowe i samorządowe 57 897 34 700 59,93 

Depozyty razem,  

w tym: 
453 751 485 600 

107,02 

bieżące 174 881 161 226 92,20 

terminowe (w tym zablokowane) 273 824 320 645 117,10 

zob. z tyt. zabezpieczeń 5 046 3 729 73,90 
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Odsetki 4 263 4 639 108,82 

Pozostałe zobowiązania 20 2 0,10 

Depozyty ogółem 458 034 490 241 107,03 

 

W porównaniu do końca roku 2012 depozyty bieżące spadły o ponad 13,6 mln, tj. 7,8 

%, zaś terminowe wzrosły o ponad 46,8 mln, tj. 17,1 %. 

 

W strukturze bazy depozytowej na koniec miesiąca grudnia 2013 roku najważniejszą 

pozycję stanowią osoby prywatne, bo 76 % depozytów ogółem, następnie 

przedsiębiorstwa i rolnicy – 12,5 %, instytucje rządowe i samorządowe – ponad 7 %  

oraz pozostałe jednostki – niecałe 4,5 %. W porównaniu do końca roku 2012  

w strukturze nastąpił wzrost depozytów osób prywatnych o 9,3 pp. oraz spadek 

depozytów instytucji rządowych i samorządowych o 5,7 pp. i przedsiębiorstw i rolników 

– o 3,1 pp. Struktura depozytów na dzień 31.12.2013 r. została przedstawiona  

na poniższym wykresie. 

Struktura depozytów wg podmiotów na 31.12.2013

Podmioty f inansow e

1,3%

Instytucje rządow e i 

samorządow e

7,1%

Instytucje 

niekomercyjne 

działające na

rzecz gospodarstw  

domow ych

3,0%

Osoby pryw atne

76,0%

Przedsiębiorstw a i 

rolnicy

12,5%

 

 W strukturze tej 31,1% stanowią depozyty bieżące, 67,7 % - depozyty terminowe, zaś 

pozostałe – 1,2 % depozytów ogółem. W strukturze depozytów terminowych najważniejsze 

miejsce zajmują depozyty z terminem  > 3 miesięcy <= 6 miesięcy, bo 32,5 % depozytów 
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ogółem, z terminem  > 6 miesięcy <= 1 rok – 22,5 % oraz z terminem > 1 miesiąca <= 3 

miesięcy – 5,8 %.  

W 2013 roku Bank prowadził 14 181 rachunków  na rzecz podmiotów niefinansowych 

 i jednostek samorządu terytorialnego. Odnotowano przyrost   liczby prowadzonych 

rachunków w 2013 r o 80 sztuk. 

 

Działalność kredytowa 

 

Portfel kredytowy netto ( kredyty ogółem wraz z odsetkami pomniejszone o rezerwy 

 oraz ESP ) ukształtował się na poziomie 325 508 tys. i nastąpił wzrost w stosunku  

do  poprzedniego roku o kwotę 33 215 tys., tj. 11 %.Dynamika akcji kredytowej była wyższa 

aniżeli dynamika depozytów.  

 Wskaźnik jakości kredytów ukształtował się na poziomie 11,66 % i jest  niższy w odniesieniu 

do końca roku 2012 o 1,09 pp. 

  
 

     

31.12.12 31.12.13 Struktura podmiotowa 
portfela kredytowego wg 
wartości nominalnej  [tys.PLN] [tys.PLN] [%] 

31.12.13 -31.12.12 

1.     Sektor finansowy 2 921 3 072 1% 151 5% 

2.     Sektor niefinansowy,  

w tym: 
272 349 301 052 93% 28 703 11% 

 Przedsiębiorstwa i spółki pryw. 
oraz spółdzielnie 

104 344 121 922 38% 17 578 17% 

 Przedsiębiorcy indywidualni  95 492 108 610 34% 13 118 14% 

Rolnicy indywidualni  20 540 19 707 6% -833 -4% 

Osoby prywatne 45 424 43 755 14% -1 669 -4% 

 Instytucje niekomercyjne 
dział.na rzecz gosp.domowych 

6 549 7 058 2% 509 8% 

3.     Sektor budżetowy 15 326 19 687 6% 4 361 28% 

Portfel kredytowy – łącznie 290 596 323 811 100% 33 215 11% 

      

W strukturze kredytów wg podmiotów na dzień 31.12.2013 roku najważniejszą pozycję 

zajmują przedsiębiorstwa, spółki prywatne i spółdzielnie - 38 % oraz przedsiębiorcy 

indywidualni – 34 %. Następnie osoby prywatne – 14 %, rolnicy – 6 %, instytucje rządowe 

i samorządowe – 6 %, pozostałe jednostki niefinansowe – 2 % oraz pozostałe instytucje 

pośrednictwa finansowego – 1 %. W odniesieniu do końca roku 2012 nie nastąpiły znaczące  



Sprawozdanie Zarządu z działalności Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą  w Knurowie 

w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku 

 

 6 

Struktura kredytów wg podmiotów na 31.12.2013

Przedsiębiorstw a 

indyw idualne

33,5%

Przeds. i spółki 

pryw atne oraz 

spółdzielnie

37,7%

Osoby pryw atne

13,5%

Rolnicy indyw idualne

6,1%

Instytucje rządow e i 

samorządow e

6,1% Podmioty f inansow e

0,9%

Instytucje 

niekomercyjne 

działające na

rzecz gospodarstw  

domow ych

2,2%

zmiany. Struktura portfela kredytowego wg podmiotów na dzień 31.12.2013 r. została 

przedstawiona na poniższym wykresie. 

 

Pozostała działalność  

 

Ważną działalnością Banku jest działalność rozliczeniowa, obsługa gotówkowa klientów 

oraz rozliczenia dewizowe. Działalność rozliczeniowa w znacznej mierze realizowana jest 

za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W 2013 roku z bankowości elektronicznej  

korzystało 32 % klientów tj. 2 818 osób fizycznych i 1 653 podmiotów gospodarczych.  

W omawianym okresie 76,14 % wszystkich przelewów tj  543 001 o wartości  1 969 968 

 tys. zł. została zlecona przez kanały elektroniczne. 

Podmioty korzystające z bankowości elektronicznej przedstawia poniższa tabela:  

Suma przelewów za okres styczeń 2013r. - grudnia 2013r. 
Relacja do ogółu 
przelewów 

  Ilość Wartość Ilość Wartość 

CUI zewnętrzne 422 209 1 146 970 734,57 81,05% 82,47% 

CUI wewnętrzne 87 232 679 686 647,80 64,29% 83,77% 

CUI zus/us 33 560 143 311 256,53 59,40% 77,55% 

Łącznie bankowość elektr. 543 001 1 969 968 638,90 76,14% 82,54% 

      

papierowy zewn 98 725 243 731 134,60 18,95% 17,53% 

papierowy wew. 48 458 131 649 071,30 35,71% 16,23% 
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papierowy zus/us 22 938 41 476 900,97 40,60% 22,45% 

Łącznie placówka banku 170 121 416 857 106,87 23,86% 17,46% 

      

przelewy zewnętrzne 520 934 1 390 701 869,17 73,00% 58,00% 

Przelewy wewnętrzne 135 690 811 335 719,10 19,00% 34,00% 

przelewy ZUS/US 56 498 184 788 157,50 8,00% 8,00% 

Łącznie przelewy 713 122 2 386 825 745,77 100,00% 100,00% 

 

Działalność dewizowa jest traktowana jako uzupełnienie działalności oferty złotowej, 

pożądana z przyczyn marketingowych, lecz nie stanowi bezpośredniego źródła wzrostu 

dochodów Banku. 

W rozliczeniach  dewizowych  w 2013 roku odnotowano więcej wpływów tj. o 153 niż  

w roku poprzednim jak i więcej przyjęto dyspozycji tj. o 53. Wynik na działalności 

dewizowej wyniósł 180 tys. zł. 

1.2. Podstawowe produkty i usługi oferowane przez Bank  

OK. Bank Spółdzielczy w 2013 roku w swojej podstawowej ofercie posiadał rachunki 

oszczędnościowo –rozliczeniowe, oszczędnościowe dla osób fizycznych, rachunki 

bieżące dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego, lokaty 

terminowe i kredyty. Prowadzi rachunki złotowe jak i w walutach obcych tj. euro i usd. 

Wprowadzono do oferty Banku nowy produkt –rachunek osobisty w pakiecie MINI, MIDI, 

MAXI w połączeniu z lokatą terminową Tęcza oraz lokatę OK. Zysk na okres 12 

miesięcy o oprocentowaniu zmiennym z możliwością dopłat.  

 

2. Informacje o zmianach na rynku, z uwzględnieniem podziału na podmioty 

2.1. Klienci - rok 2013  

Bank świadczy usługi dla takich grup klientów, jak: małe i średnie przedsiębiorstwa, 

osoby fizyczne, rolnicy, jednostki samorządowe. Prowadzi działalność zgodnie  

z możliwościami wewnętrznymi i wymogami rynku w zakresie oferowania produktów 

bankowych, które może świadczyć samodzielnie, a także w ramach współpracy 

z Bankiem Zrzeszającym. Bank obsługuje swoich Klientów w 20 placówkach Banku. 

Zróżnicowanie rynku, na którym działają poszczególne placówki Banku zmusza  

do dywersyfikacji oferowanych produktów bankowych oraz kanałów dystrybucji. 

 

W strukturze pasywów dominująca rolę odgrywały depozyty osób prywatnych. 
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 Wśród depozytów osób prywatnych dominowały lokaty oszczędnościowe: lokata 12 

miesięczna z dopłatą  oraz  lokaty 5 i 6 miesięczne ze stałym oprocentowaniem tzw. 

Lokata e-OK.  

 

2.2. Sprzedaż poszczególnych produktów i usług wg podmiotów w 2013 roku 

 
KREDYTY 

Kredyty wg produktów                 w 

tys. zł 
31.12.2012 

Struktura 
31.12.2012 

31.12.2013 
Struktura 
31.12.2013 

Dynamika 
2013/2012 

Kredyty razem 290 596 100,0% 323 811 100,0% 33 215 

Kredyty na nieruchomości, w tym: 79 234 27,3% 77 474 23,9% -1 760 

kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 32 795 11,3% 32 143 9,9% -652 

kredyty na nieruchomości komercyjne 3 950 1,4% 3 549 1,1% -401 

kredyty na pozostałe nieruchomości 42 489 14,6% 41 782 12,9% -707 

Kredyty pozostałe, w tym: 211 362 72,7% 246 337 76,1% 34 975 

Kredyty operacyjne 82 925 28,5% 101 993 31,5% 19 068 

Kredyty w rachunku karty kredytowej 136 0,0% 147 0,0% 11 

Kredyty na cele konsumpcyjne, ratalne, 
samochodowe, pozostałe 292 0,1% 220 0,1% -72 

Kredyty na cele konsumpcyjne, 
pozostałe 27 955 9,6% 25 753 8,0% -2 202 

Kredyty inwestycyjne 78 381 27,0% 99 028 30,6% 20 647 

Inne należności, w tym: 21 673 7,5% 19 196 5,9% -2 477 

skupione wierzytelności 11 593 4,0% 10 177 3,1% -1 416 

czeki bez pokrycia 10 080 3,5% 9 019 2,8% -1 061 
 

W 2013 roku kredyty wzrosły w porównaniu do 2012 r o 33 215 tys. zł. Największy przyrost 

odnotowano w stosunku do kredytów inwestycyjnych o 20 647 tys. zł oraz do kredytów 

operacyjnych o 19 068 tys. zł. 
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W strukturze kredytów dominują kredyty inwestycyjne i operacyjne. 

 

Depozyty 

Depozyty wg terminów produktów                 
( z odsetkami )                          w tys. zł 

31.12.2012 
Struktura 

31.12.2012 
31.12.2013 

Struktura 
31.12.2013 

Dynamika 
2013/2012 

Depozyty razem 458 034 100,0% 490 241 100,0% 32 207 

Depozyty bieżące 166 509 36,4% 152 226 31,1% -14 283 

Depozyty terminowe, w tym: 284 329 62,1% 331 946 67,7% 47 617 

<= 1 miesiąca 22 211 4,8% 19 180 3,9% -3 031 

> 1 miesiąca <= 3 miesięcy 37 138 8,1% 28 449 5,8% -8 689 

> 3 miesięcy <= 6 miesięcy 137 472 30,0% 159 335 32,5% 21 863 

> 6 miesięcy <= 1 roku 73 985 16,2% 110 249 22,5% 36 264 

> 1 roku <= 2 lat 11 955 2,6% 13 130 2,7% 1 175 

> 2 lat 1 568 0,3% 1 603 0,3% 35 

Depozyty pozostałe, w tym: 7 196 1,6% 6 069 1,2% -1 127 

zobowiązania z tytułu  
zabezpieczeń pieniężnych 

5 144 1,1% 3 830 0,8% -1 314 

depozyty nierezydenta 1 611 0,4% 2 054 0,4% 443 

depozyty zablokowane 
i z terminem wypowiedzenia 

441 0,1% 185 0,0% -256 
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3.  Informacje o umowach znaczących dla działalności Banku, w tym umowach 

ubezpieczenia, współpracy lub konsorcjach 

3.1.  UMOWY UBEZPIECZENIA  

Bank zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Warta SA następujące umowy 

ubezpieczenia: 

Lp. 
 

Przedmiot polisy 
 

Suma 
ubezpieczenia 

(w tys. zł) 

Okres 
ubezpieczenia Numer polisy 

1 
Odpowiedzialność 
cywilna  
 

1 000 01.01-31.12.2013 908200141564 

2 Ubezp. gotówki od 
zdarzeń losowych 

7 100 01.01-31.12.2013 908200141568 

3 Ubezp. mienia od 
kradzieży z włamaniem 

73 000 01.01-31.12.2013 908200141566 

4 Ubezp. mienia od 
zdarzeń losowych 

20 421 01.01-31.12.2013 908200141567 

5 
Ubezp. Sprzętu 
elektronicznego  
od wszelkich ryzyk 

1 866 01.01-31.12.2013 908200141565 

6 
Oprogramowanie i 
licencje  
 

629 01.01-31.12.2013 908200141565 

 

Dodatkowe umowy o świadczenie usług na rzecz  poniższych podmiotów: 

1) Umowa o współpracy - MACIF Życie TUW SA z dnia 27.08.2012 r. -  

nr 7836FIN/14050117, 
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2) Umowa agencyjna nr 003671 zawarta z Concordia Polska Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 01.11.2008 z późniejszymi zmianami, 

3) Umowa agencyjna nr 002723 zawarta z Wielkopolskim Towarzystwem 

Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA z dnia 

01.11.2008. 

 

3.2.  UMOWY WSPÓŁPRACY Z INNYMI BANKAMI LUB INNYMI PODMIOTAMI  

 
Bank/ podmiot, z którym 

współpracujemy 
 

Okres 
współpracy Czego dotyczy 

ASSECO POLAND SA od 1998 roku System informatyczny defBank 

VIS Sp. z o.o. od 2008 roku Ochrona placówek banku 

IT Card SA od 2011 Obsługa systemu kartowego 

I-BS .PL Sp. z o. o od 2011 
Obsługa systemu bankowości 
elektronicznej, modułu EZIRO, 
wdrożenie systemu SZRB 

BPS SA 0d 2007 
W zakresie serwisu 
pogwarancyjnego i monitoringu 
bankomatów 

BPS SA Od 2009 
W zakresie serwisu 
systemowego: Cardon 

BPS SA,BlueNet Sp. z o.o Od 2010 
Uutrzymaniem ciągłości działania 
w bankomatach 

BPS SA Od 31.12.2013 
Na korzystanie z serwisu 
internetowego 

 

3.3.  UMOWY ZRZESZENIA 

 Bank zawarł Umowę Zrzeszenia z Bankiem Polskiej Spółdzielczości  S.A. 

 w Warszawie w dniu 27 marca 2002 r. 

 

3.4.  UMOWY KONSORCJUM 

 
Bank uczestniczący 

 

Kwota (w tys. 
zł) 

Okres  
umowy 

konsorcjum 
Czego dotyczy 

OK. Bank Spółdzielczy* 1 000 
15.05.2013-
31.12.2022 

Zakup prawa 
użytkowania 
wieczystego 

*Bankiem inicjującym jest BPS SA. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r OK. Bank Spółdzielczy ma zawartych łącznie  

w konsorcjach z BPS SA i bankami spółdzielczymi 19 umów na łączną kwotę  36 638 

tys. zł. 
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3.5   POZOSTAŁE UMOWY 

• Umowa odpożyczenia z linii EBOiR dla Banku Spółdzielczego nr 09/2012 zawarta 

dnia 7 listopada 2012r. 

• Gwarancje de minimis PLD - Porozumienie o współpracy nr 54/PLD/2013 z dnia 26 

marca 2013r. zawarte pomiędzy BPS S.A. a OK Bankiem Spółdzielczym do umowy 

portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 2/PLD/2013 z dnia 4 marca 2013 r. 

zawartej pomiędzy BGK a BPS S.A. 

 

III. OSIĄGNIĘCIA BANKU W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU w 2013 roku 

III.1. Kierunki rozwoju Banku 

1.1.  Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji 

kapitałowych (akcje, obligacje, udziały), w porównaniu do wielkości 

posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze 

finansowania tej działalności: 

Majątek finansowy Banku na dzień 31.12.2013 to akcje i udziały o wartości  

3 044 540 zł.,  

z tego akcje: 

1) Akcje BPS SA- 2 571 tys. zł., 

2) Akcje Domu Maklerskiego BPS SA- 350 tys. zł., 

3) Akcje IT Card SA- 123,6 tys. zł. 

z tego udziały: 

1) Spółdzielnia mieszkaniowa Gliwice- 2,25 tys. zł., 

2) Macif Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych- 0,25 tys. zł. 

 

W  2013 roku otwarto nową Ekspozyturę w Bielszowicach i  Rybniku. Przekształcono 

Ekspozyturę w Leszczynach w Oddział, natomiast Oddział w Rudzie Śląskiej  

w Ekspozyturę.  

 

Nastąpił wzrost wartości netto rzeczowych aktywów trwałych do poziomu   

26 708 tys. zł tj. o 2,8% w stosunku do roku ubiegłego. 

 

W celu zachowania norm płynności oraz ograniczonych możliwości angażowania  

w kredyty, Bank inwestował wolne środki pieniężne w lokaty międzybankowe  

w Banku Zrzeszającym oraz bony pieniężne NBP i bony skarbowe. Ponadto 

zainwestował środki w certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa BPS TFI  
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w 2013 roku w kwocie 4 366 767 zł. Inwestycje finansowe odbywały się w ramach 

zatwierdzonych limitów koncentracji. 

1.2. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla 

rozwoju banku oraz opisy perspektyw rozwoju działalności co najmniej  

do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który 

sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym,  

z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej 

Polityka pieniężna i jej uwarunkowania w 2014 roku : 

• W 2014 roku podstawowym celem polityki pieniężnej pozostanie 

średniookresowe  stabilizowanie inflacji na poziomie 2,5 % ± 1 punkt 

procentowy, co będzie sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu. 

• Tempo wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. pozostanie jednak 

najprawdopodobniej niższe od tempa wzrostu potencjalnego, co będzie 

sprzyjać utrzymaniu inflacji na niskim poziomie. Oczekiwane przyspieszenie 

tempa wzrostu PKB w Polsce będzie mogło stopniowo oddziaływać  

w kierunku poprawy sytuacji na rynku pracy. 

• Negatywnie na popyt w polskiej gospodarce w 2014 r. będzie prawdopodobnie 

oddziaływało dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej, które jest jednak niezbędne 

dla utrzymania stabilności finansów publicznych w dłuższym okresie oraz 

wypełnienia zobowiązań wynikających z unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu. 

• Można oczekiwać, że w 2014 r. akcja kredytowa pozostanie osłabiona,  

co wynikać będzie z umiarkowanego tempa wzrostu PKB. W kierunku wzrostu 

dynamiki kredytu w gospodarce oddziaływać może rządowy program 

gwarancji kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz złagodzenie 

regulacji nadzorczych dotyczących kredytów konsumpcyjnych. 

• Przewiduje się, że w 2014 r. polityka pieniężna będzie prowadzona – 

podobnie jak w latach poprzednich – w warunkach nadpłynności sektora 

bankowego. Utrzymująca się od początku 2013 r. na stabilnym poziomie 

nadpłynność może ulec nieznacznemu zwiększeniu w 2014 r. 

• Podstawowe znaczenie dla poziomu nadpłynności sektora bankowego będą 

miały działania Ministerstwa Finansów, będące wynikiem procesu konsolidacji 

środków na rachunkach budżetu państwa, a obejmujące sposób finansowania 

potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i obsługi zadłużenia zagranicznego 

Skarbu Państwa, a także wykorzystania funduszy unijnych. 
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Podstawowe prognozowane parametry makroekonomiczne na rok 2014 przedstawiono 

w poniższych tabelach. 

Roczne prognozy makroekonomiczne 

 

    2012 PW 2013 Prognoza 2014 

PKB  % r/r 1,9 1,3 2,5 

Popyt krajowy % r/r -0,1 0,4 2,1 

Konsumpcja ogółem % r/r 1,0 1,1 2,0 

Produkcja sprzedana  

- przemysłu 

- budownictwa 

% r/r 

% r/r 

0,9 

-1,8 

1,9 

-10,6 

4,2 

7,0 

Inflacja (CPI; średnia) % 3,7 1,2 1,9 

Inflacja (CPI; k. o.) % 2,4 1,6 2,3 

Wynagrodzenie brutto realne % r/r 0,1 2,2 2,6 

Stopa bezrobocia rejestr. (k. o.) % 13,4 13,9 13,1 

Średni kurs dolara (NBP) PLN/USD 3,3 3,1 3,0 

Średni kurs euro (NBP) PLN/EUR 4,2 4,2 4,1 

 

Prognozowane parametry makroekonomiczne ( wartości średnie w okresie ) 

  

PW 

Średnio- 

roczne 

Określenie okresu prognozowania: Średnio- 

roczne 

  2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 2014 

Stopy Narodowego Banku Polskiego 

1. Redyskonto weksli 3,17% 2,75% 2,75% 2,75% 3,00% 2,79% 

2. Stopa referencyjna 2,92% 2,50% 2,50% 2,50% 2,75% 2,54% 

3. Kredyt lombardowy 4,42% 4,00% 4,00% 4,00% 4,25% 4,04% 

Rentowność papierów skarbowych 

Obligacje dwuletnie 3,01% 2,85% 2,84% 2,90% 3,07% 2,90% 

Inflacja CPI (zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych) 

1. Wskaźnik CPI ( średnia w okresie) 1,0% X X X X 2,0% 

2. Wskaźnik CPI ( rok do roku na koniec 

okresu) X 2,0% 2,3% 2,1% 2,1% X 

Stopy rynkowe 

1. WIBOR 1M 3,03% 2,60% 2,61% 2,64% 2,86% 2,65% 

2. WIBOR 3M 3,02% 2,66% 2,67% 2,78% 2,97% 2,74% 

3. WIBID 1M 2,83% 2,40% 2,41% 2,44% 2,66% 2,45% 

4. WIBID 3M 2,82% 2,46% 2,47% 2,58% 2,77% 2,54% 
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III .2. Inne działania 

Realizowano długoterminową strategię rozwoju działalności Banku. W okresie 

objętym niniejszym sprawozdaniem dokonano w Banku szeregu zmian w wielu 

istotnych obszarach funkcjonowania m.in. opracowano i wdrożono wiele ulepszeń  

w strukturze organizacyjnej oraz procedury zwiększające bezpieczeństwo, sprawność 

i efektywność Banku.  

Można tu wymienić:  

1) bieżące zmiany w Regulaminie organizacyjnym Banku, 

2) wybór i rozpoczęcie  prac związanych z wdrożeniem nowej bankowości 

elektronicznej. 

 

Z istotnych dokonań w obszarze sprzedaży i marketingu należy odnotować zmiany 

organizacyjne mające na celu rozszerzenie i lepsze dostosowanie oferty Banku  

do aktualnych wymogów firm i klientów instytucjonalnych. 

 

Bank odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, skoncentrował się na poszerzaniu 

swojej oferty o coraz bardziej kompleksowe rozwiązania produktowe. 

 

Bazując na doświadczeniach oraz pozycji rynkowej, jaką Bank wypracował  

w minionych latach, widzimy wiele szans na dalszy, dynamiczny rozwój. 

 

Działania marketingowe podejmowane przez Bank w 2013 roku koncentrowały się 

na kontynowaniu promowania wizerunku Banku jako: 

• Banku zrzeszonego w Grupie BPS, 

• nowoczesnego banku spółdzielczego zaangażowanego w sprawy lokalne  

   i instytucji zaufania publicznego,  

• banku uniwersalnego, który w optymalny sposób dostosowuje swoją ofertę  

   produktów i usług do dynamicznie zmieniających się potrzeb potencjalnego  

   Klienta. 

Najważniejsze przedsięwzięcia: 

• organizator konkursu wiedzy ekonomicznej dla uczniów gimnazjum i szkół 

średnich „ Kurs na Zysk”, 

• przystąpienie i uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji spełnienia marzeń chorych 

dzieci z terenu działania Banku współorganizowanej przez Fundację „Dziecięca 

Fantazja”, 

• wydanie w miesiącu marcu 2013 gazety bankowej” OK. BANK”, 
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Trwają prace w Banku nad wprowadzeniem do oferty Banku: 

• nowych rachunków z dostępem do nowej bankowości elektronicznej OK@net, 

• nowej wizualizacji strony internetowej OK. Banku Spółdzielczego, 

• nowej usługi –natychmiastowych płatności, 

• nowej usługi uwierzytelnienia biometrycznego w bankomatach , 

• Wprowadzenie do oferty kart Mastercard. 

 

IV. Aktualny (w 2013 roku) i przewidywany (w 2014 roku) stan majątkowy i sytuacja 

finansowa Banku  

IV .1.   Sytuacja majątkowo-kapitałowa  

Łącznie kapitały własne Banku na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 46 131 tys. zł. 

i wzrosły  2013r. o 7 904 tys. zł. , tj. o 20,6 %. Wzrost  funduszy własnych jest podyktowany 

zaliczeniem za zgodą KNF pożyczki podporządkowanej do funduszy uzupełniających  

w kwocie 7 000 tys. zł. 

Kapitały banku wg stanu na dzień analizy składały się z funduszu udziałowego wynoszącego 

1 153 tys. zł, co stanowi 2,5 % funduszy własnych, funduszu zasobowego wynoszącego 

27 676 tys. zł oraz pozostałych funduszy w wysokości 17 302 tys. zł. Udział funduszy 

podstawowych w funduszach własnych stanowił 81 %, natomiast funduszy uzupełniających 

19 %.  Udziałowcami banku są przede wszystkim osoby fizyczne  oraz osoby prawne. 

Poniższa tabela przedstawia strukturę funduszu udziałowego na dzień analizy w podziale  

na poszczególne grupy członkowskie. 

 
2012 2013 Grupa 

członkowska Liczba członków Wartość w tys. zł. Liczba członków Wartość w tys. zł. 

Toszek-
Wielowieś 

166 80 165 79 

Knurów 89 418 89 428 
Orzesze 478 852 448 646 
Razem 733 1350 702 1153 
 
Kapitały banku wg stanu na dzień analizy składały się z funduszu udziałowego wynoszącego 

1 153 tys. zł, co stanowi 2,5 % funduszy własnych, funduszu zasobowego wynoszącego 

27 676 tys. zł oraz pozostałych funduszy w wysokości 17 302 tys. zł. Udział funduszy 

podstawowych w funduszach własnych stanowił 81 %, natomiast funduszy uzupełniających 

19 %. 
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Kapitał własny przyjmuje następujące formy: 

 Wyszczególnienie 31.12.2012r. 31.12.2013r. 

Fundusze własne podstawowe 35 815 37 506 

- fundusz udziałowy 1 350 1153 

-fundusz zasobowy 25 717 27 676 

- fundusz ogólnego ryzyka  3 209 3 809 

- inne pozycje bilansu określone przez KNF( 
obligacje podporządkowane) 

5 600 4 900 

- pomniejszenie o wartości niematerialne i 
prawne 

-61 -32 

Fundusze własne uzupełniające 2 412 8 625 

- fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych 
aktywów trwałych 

283 283 

-zobowiązania podporządkowane 2 000 8000 

-niezrealizowane zyski na instrumentach 
dłużnych  

129 342 

 Fundusze własne 38 227 46 131 

 

Bank zgodnie z art. 127 ustawy Prawo Bankowe utrzymywał na koniec grudnia 2013 r. 

fundusze własne na poziomie pozwalającym pokryć sumę wymogów kapitałowych z tytułu 

poszczególnych rodzajów ryzyka. 

 

Prognozowane  wybrane wielkości na 2014 rok: 

• Planuje się  w odniesieniu do roku poprzedniego ponad 6–procentowy przyrost sumy 

bilansowej do wysokości 605 377 tys. zł, 

• kredyty netto – wzrost o ok. 27,5 mln, tj. 8 %, 

• wskaźnik jakości nie przekroczy 10,78 %, 

• wzrost depozytów o 7% w odniesieniu do roku poprzedniego tj. do poziomu 525 615 

tys. zł. 

• zysk netto w wysokości 2 025 tys., 

• współczynnik wypłacalności 10,90 % 
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Plan funduszy własnych  na rok 2014 kwartałami ( w tys. zł ) 

Wyszczególnienie
Plan

31.03.2014

Plan

30.06.2014

Plan

30.09.2014

Plan

31.12.2014

Fundusze własne ogółem dla współczynnika 

wypłacalności 
46 050 45 250 44 438 43 836

Kapitał Tier 1 38 537 38 334 38 127 37 913

Kapitał podstawowy CET1 34 227 34 199 34 168 34 130
Kapitał rezerwowy - 

fundusz zasobowy, fundusz rezerwowy
28 663 28 663 28 663 28 663

Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko 

działalności bankowej            
4 409 4 409 4 409 4 409

Korekty okresu przejściowego dotyczące instrumentów 

kapitałowych zaliczanych do CET 1

fundusz udziałowy amortyzacja zgodnie z KNF

959 909 858 807

(-) Inne wartości niematerialne i prawne -124 -102 -82 -69

Inne przejściowe korekty CET1

niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych 

zakwalifikowanych  jako dostepne do sprzedaży - 

ujmowane w wysokosci 100 % ich kwoty przed 

opodatk.podatkiem dochodowym oraz 50 % sumy 

pomniejszeń z tytułu wartości niematerialnych i 

prawnych

320 320 320 320

Dodatkowy kapitał podstawowy (AT1) 4 310 4 135 3 959 3 783
Inne pozycje lub korekty kapitału AT1

obligacje BS - amortyzacja dzienna 10 lat
4 310 4 135 3 959 3 783

Kapitał Tier 2 7 513 6 916 6 311 5 923
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 

zaliczane do T2

(obligacje i pożyczka podporządkowana)

amortyzacja dzienna 5 lat

7 513 6 916 6 311 5 923

 

Rachunek funduszy własnych został sporządzony z zastosowaniem postanowień 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013.  

 

IV. 2   Informacje o zaciągniętych przez BS kredytach, umowach pożyczek,  

z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o udzielonych 

poręczeniach i gwarancjach w 2013 roku 

 

Kredyty 

• umowę pożyczki podporządkowanej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. 

 z dnia 26 marca 2013r. na kwotę 7 000 000 zł. Pożyczka została udzielona  

na okres 6 lat, od dnia 26.03.2013r do dnia 26.03.2019 r.   

• umowa pożyczki podporządkowanej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. 

 z dnia 14 października 2009r. na kwotę 5 000 000 zł. Pożyczka została 

udzielona na okres 5 lat, od dnia 14.10.2009 r. do dnia 14.10.2014 r.  

 

Gwarancje 
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OK. Bank Spółdzielczy na dzień 31.12.2013 posiadał 45 czynnych gwarancji 

udzielonych podmiotom niefinansowym, w tym 20  udzielonych w 2013 roku . 

IV . 3 Informacje o udzielonych przez BS podmiotom finansowym (przez BS innym 

Bankom, przez BS ubezpieczycielowi) kredytach i pożyczkach  

z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych 

poręczeniach i gwarancjach. 

Bank nie udzielił gwarancji i poręczeń podmiotom finansowym. 

 

IV.4 Objaśnienia różnic pomiędzy uzyskanymi wynikami finansowymi a wcześniej 

zatwierdzonym planem finansowym, jeżeli co najmniej jedna z pozycji 

składających się na wynik finansowy różni się w znacznym stopniu w stosunku 

do pozycji z planu finansowego 

Skala działalności banku mierzona sumą bilansową  jest na poziomie wyższym od 

planowanego o ponad 2,00% i wynosi 560 501  tys. zł.  

Struktura aktywów uległa nieznacznej zmianie na skutek:  

1) wzrostu należności od sektora finansowego w stosunku do wielkości planowanych o 9 % 

na skutek wzrostu należności terminowych  

2) należności od podmiotów niefinansowych zostały wykonane w 100 %, 

3) spadek papierów wartościowych o 7 % w stosunku do planu na skutek większej alokacji 

środków w lokaty międzybankowe. 

Należności regularne  kształtują się na zbliżonym poziomie do wartości planowanych. 

Poziom należności w sytuacji zagrożonej  ukształtował  się na poziomie zakładanym  

w planie, przy czym struktura tych należności uległa zmianie w stosunku do założeń. Zmiany 

poziomu kredytów w poszczególnych kategoriach ryzyka wynikają z kryterium oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej dłużnika, uzyskały akceptację Zarządu w trakcie podejmowania 

decyzji o klasyfikacji ekspozycji kredytowych dokonywanej zgodnie z obowiązującym 

systemem klasyfikacji ekspozycji kredytowych. Udział kredytów zagrożonych w obligu 

kredytowym wynosi 11,66 % i jest nieznacznie niższy od planowanego o 0,09 pp. oraz niższy 

od wykazanego w poprzednim okresie sprawozdawczym. Faktyczna wartość kredytów 

zagrożonych jest nieco wyższa od wartości zakładanej .  

Struktura pasywów nie  uległa zmianie.  Depozyty podmiotów niefinansowych, stanowiące 

główne źródło finansowania akcji kredytowej przekroczyły wielkość planowaną o 2% 

natomiast depozyty od sektora budżetowego przekroczyły wielkość planowaną o 2 % 

natomiast depozyty od sektora finansowego  wykonano w 168 %. 
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Ogólne założenia  dotyczące wyniku finansowego  zostały zrealizowane,  zysk netto został 

wykonany na poziomie 127 % planu, przy czym przychody zostały wykonane w 100 % 

natomiast koszty zostały wykonane w 99%. Na wzrost kosztów największy wpływ miały 

odpisy na rezerwy celowe plan został przekroczony o 16 %.  

Struktura funduszy własnych jest zgodna z planem, natomiast współczynnik wypłacalności 

jest niższy niż planowano o 0,18 pp.i wyniósł 12,03 %.  

Wskaźniki rentowności takie jak: ROE, ROA są niższe  od planowanych. 

IV.5  Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, 

ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych 

zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań jakie Bank podjął 

lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

Podstawowym celem zarządzania płynnością finansową Banku jest dążenie do wzrostu 

stabilnych źródeł finansowania, w szczególności depozytów osób fizycznych i pozostałych 

podmiotów gospodarczych oraz utrzymanie bezpiecznego poziomu wszystkich wskaźników 

płynnościowych, a w efekcie, zapewnienie zdolności do wywiązania się z bieżących  

i przyszłych zobowiązań przez Bank. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem płynności obejmujące podstawowe 

kierunki działań (cele pośrednie): 

1) zapewnienie odpowiedniej struktury aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem 

aktywów długoterminowych, 

2) podejmowanie działań (w tym działań marketingowych) w celu utrzymania 

odpowiedniej do skali działalności stabilnej bazy depozytowej. 

3) utrzymanie nadzorczych miar płynności, 

Aktywa płynne  na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiły 28,49% aktywów netto i w pełni 

zabezpieczają bieżące zobowiązania. 

V. INFORMACJE o ZMIANACH w POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH lub 

KAPITAŁOWYCH BANKU Z INNYMI PODMIOTAMI  

W 2013 roku Bank nabył akcje IT Card SA serii F w kwocie 61 800 zł. Zaangażowanie 

kapitałowe wobec banku BPS SA i podmiotów powiązanych organizacyjnie  

i kapitałowo wynosi 7,83 % funduszy własnych  na dzień 31.12.2013r .  

W 2013 roku Bank  nabył  udziały Macif Życie Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych w kwocie 250 zł.  
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VI. INFORMACJA W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

VI.1. Klasyfikacje instrumentów finansowych: 

- udzielone kredyty oraz inne należności, 

- aktywa utrzymywane do terminu zapadalności, 

- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Papiery wartościowe  

w tys. zł 
31.12.2012 31.12.2013 

Dynamika  

12.13/12.12 

Skarbowe 9 965,00 4 794,00 48% 

Pieniężne 48 982,00 59 991,00 122% 

Obligacje skarbowe 0,00 0,00   

Skarbowe i pieniężne 
ŁĄCZNIE 58 947,00 64 785,00 110% 

Obligacje podmiotów 

finansowych              0,00 0,00   

Obligacje komercyjne                       i 

komunalne 7 509,00 4 149,00 55% 

Obligacje BS 314,00 312,00 99% 

Certyfikaty depozytowe 50,00 0,00 0% 

Certyfikaty inwestycyjne 2 946,00 6 675,00 227% 

Obligacje BPS S.A. 259,00 257,00 99% 

Jednostki uczestnictwa  

BPS TFI 0,00 1 005,00   

Razem papiery wartościowe 70 025,00 77 183,00 110% 

    

Lokaty międzybankowe 

w tys. zł 
31.12.2012 31.12.2013 

Dynamika  

12.13/12.12 

Lokaty międzybankowe 107 824,00 96 750,00 90% 

 

VI.2. Ryzyka, na które narażone są instrumenty finansowe: 

 Lokowanie środków w instrumenty finansowe zawsze się wiąże z ryzykiem utraty 

części lub całego  zainwestowanego kapitału . Instrumenty finansowe narażone są na ryzyko 

kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko stopy procentowej. Bank monitoruje podmioty , w które 

zamierza zainwestować środki. Bank nie inwestuje w instrumenty obarczone wysokim 

ryzykiem. Inwestuje środki w lokaty międzybankowe, bony pieniężne , bony skarbowe 

utrzymywane do terminu zapadalności oraz certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa 

w ramach ustalonych limitów jako dostępne do sprzedaży. 

VI.3. Bank nie prowadzi rachunkowości zabezpieczeń. 
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VII.  OCENA UZYSKIWANYCH EFEKTÓW (w tym analiza wskaźników) w 2013 roku 

VII.1. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej  

1. Bilans 

Rok 2013 zakończył się sumą bilansową w wysokości 570 599 tys. zł. Suma bilansowa jest 

wyższa w stosunku do grudnia 2012 r. o 42 398 tys., tj. 8 %. Bank osiągnął wynik finansowy 

netto w wysokości 1 587 tys. zł i jest niższy w odniesieniu do końca roku ubiegłego  

o 1 012 tys. zł. Wzrost sumy bilansowej  widoczny na poniższym wykresie, w odniesieniu do 

roku poprzedniego jest wynikiem wzrostu zobowiązań wobec sektora niefinansowego o 59 

861 tys. zł, tj. 15,2 %. Bank angażował środki w lokaty międzybankowe, papiery wartościowe 

oraz w akcję kredytową. W porównaniu do końca roku 2012 kredyty ogółem wzrosły o ponad 

33 mln zł, tj. 11,4 %, papiery wartościowe – o ponad 7 mln zł, tj. 10 %, zaś lokaty 

międzybankowe spadły o ponad 11 mln zł (10,3 %). 
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W strukturze aktywów Banku na dzień 31.12.2013 r. najważniejszą pozycją są należności od 

sektora niefinansowego, bo 53 %. Pozostałymi pozycjami pod względem stopnia 

dochodowości są lokaty międzybankowe, które wraz z innymi należnościami od sektora 

finansowego stanowią ponad 23 % w strukturze aktywów oraz papiery wartościowe – ponad 

13,5 %. Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych stanowią niecałe 3,5 % 

aktywów. Następnie aktywa trwałe – ponad 4,5 %, kasa – ponad 1,5 % i inne aktywa – ok. 

0,5 % aktywów ogółem. W odniesieniu do  końca roku 2012, w strukturze aktywów nie 

nastąpiły znaczące zmiany. Strukturę aktywów na koniec grudnia 2013 r. przedstawiono  

na poniższym wykresie. 
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Struktura aktywów na 31.12.2013

Należności od 

sektora instytucji 

rządow ych

i samorządow ych

3,46%

Aktyw a trw ałe

4,68%

Papiery 

w artościow e

13,53%

Kasa i operacje z 

bankiem centralnym

1,64%

Inne aktyw a

0,43%

Należności od 

sektora 

f inansow ego

23,22%

Należności od 

sektora 

niefinansow ego

53,05%

 

 

W strukturze pasywów na dzień 31.12.2013 r. najważniejszą pozycją są zobowiązania 

wobec klientów: wobec sektora niefinansowego stanowiące ponad 78,5 % pasywów ogółem, 

zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych – ponad 6 % oraz 

zobowiązania wobec sektora finansowego – niecałe 3 %. Kapitały stanowią niecałe 9 % 

pasywów ogółem. W strukturze są również inne pasywa, które stanowią niecałe 3 % 

pasywów ogółem oraz wynik roku bieżącego stanowiący 0,28 % pasywów. Ponadto 

zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych – ok. 0,4 %. W porównaniu 

do końca roku 2012 obserwujemy wzrost udziału zobowiązań wobec sektora 

niefinansowego, a spadek wobec instytucji rządowych i samorządowych.  
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Strukturę pasywów na koniec grudnia 2013 r. przedstawiono na poniższym wykresie. 

Struktura pasywów na 31.12.2013

Wynik ( zysk/strata ) 

roku bieżącego

0,28%

Zobow iązania 

w obec sektora 

instytucji 

rządow ych i 

samorządow ych

6,08%

Zobow iązania 

w obec sektora 

niefinansow ego

78,73%

Kapitały (fundusze), 

zobow iąz. 

podporządkow . oraz 

rezerw a na ryzyko i 

w ydatki nie zw iąz. z 

pods. działal. banku

8,81%

Rezerw y na ryzyko 

ogólne i na zob. 

pozabil.

0,03%

Zobow iązania 

w obec sektora 

f inansow ego

2,88%

Inne pasyw a

2,82%

Zobow iązania z 

tytułu emisji 

w łasnych papierów  

w artościow ych

0,37%

 

 

2. Rachunek zysków i strat 

W strukturze przychodów na koniec grudnia 2013 roku najważniejsze miejsce zajmują 

odsetki od podmiotów niefinansowych i budżetowych, bo około 55,5 %. Następnie 

pobrane prowizje – ponad 12,5 % oraz odsetki od podmiotów finansowych – ponad 10,5 

%. Rozwiązane rezerwy stanowią 9 %, pozostałe przychody operacyjne – ponad 7,5 % 

przychodów ogółem, zaś dochody od papierów wartościowych – ponad 4 %. Zyski  

z operacji walutami stanowiły 0,4 %, a dochody z operacji akcjami – 0,2 % przychodów 

ogółem. W strukturze przychodów na dzień 31.12.2013 r. nie nastąpiły znaczące zmiany 

w porównaniu do poprzedniego roku 2012. Strukturę przychodów na 31.12.2013 r. 

pokazano na poniższym wykresie. 
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Struktura przychodów na 31.12.2013

Zyski z operacji 

w alutami

0,4%

Odsetki od podmiotów  

finansow ych

10,7%

Rozw iązane rezerw y

9,0%

Prow izje

12,7%

Dochody z operacji 

akcjami

0,2%

Odsetki od podmiotów  

niefinansow ych

i budżetow ych

55,3%

Odsetki od papierów  

w artościow ych

4,2%

Pozostałe przychody 

operacyjne

7,6%

 

 

W strukturze kosztów najważniejszą pozycję stanowią koszty działania banku, bo ponad 42,5 

% oraz koszty odsetek od podmiotów niefinansowych i budżetowych – ponad 37 %, 

następnie utworzone rezerwy – ponad 12 % kosztów ogółem. Odsetki od podmiotów 

finansowych  stanowią ok. 2,5 %, amortyzacja - ponad 2 % kosztów ogółem oraz odsetki  

od obligacji – ponad 1 %. Na pozostałe 3 % kosztów składają się prowizje zapłacone, straty 

z papierów wartościowych oraz pozostałe koszty operacyjne. W strukturze kosztów podobnie 

jak w strukturze przychodów nie nastąpiły znaczące zmiany. Strukturę kosztów na dzień 

31.12.2013 r. przedstawiono  na poniższym wykresie. 

 

Struktura kosztów na 31.12.2013

Pozostałe koszty 

operacyjne

1,1%
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banku
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f inansow ych

2,4%
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Na dzień 31 grudnia 2013 roku Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy osiągnął wynik 

finansowy brutto w wysokości 2 258 tys. zł, natomiast wynik netto – 1 587 tys. zł i był niższy 

o 1 012 tys. niż na koniec roku 2012. 

 

VII.2.  Analiza rentowności 

Wynik finansowy. 

w tys. zł 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 

Wynik brutto 3 712 3 465 3 345 2 258 

Podatek 

dochodowy 
823 653 746 671 

Wynik netto 2 889 2 812 2 599 1 587 

 

Wskaźnik rentowności aktywów. 
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Marża. 

Marża operacyjna Banku wyniosła 3,13 % . 

VII.3.  System zarządzania Bankiem. 

W okresie objętym sprawozdaniem w Banku funkcjonował system zarządzania bankiem 

obejmujący w szczególności system zarzadzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej. 
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System zarzadzania ryzykiem był adekwatny do skali i zakresu prowadzonej działalności 

oraz dostosowany do profilu ryzyka i stopnia złożoności działalności.     

Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających 

zagrożeniach, poszukiwania form obrony przed zagrożeniami i dostosowywania działalności 

do zmieniających się warunków zewnętrznych. Ostrożnościowe podejmowanie ryzyka, 

oznacza utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności 

przychodowej i kontrolowaniem ryzyka. 

 

W Banku prowadzony jest proces identyfikacji, pomiaru, limitowania, raportowania i kontroli 

podejmowanego ryzyka. Bank ocenia ryzyko wynikające z działalności planowanej do 

podjęcia w przyszłości. W stosowanych metodach pomiaru ryzyka bankowego Bank , 

uwzględnił wyniki z przeprowadzonych scenariuszy testów warunków skrajnych. 

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy: 

1. Dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu. 

2. Stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki.  

3. Monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka. 

4. Szacowanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka. 

5. Uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka w metodach szacowania wymogów kapitałowych. 

6. Raportowanie wyników oceny ryzyk oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi oraz  

w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej. 

7. Audyt skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku. 

Zarządzanie ryzykiem odbywało się zgodnie z zatwierdzoną przez Rade Nadzorczą 

Strategią zarzadzania poszczególnymi rodzajami ryzyka oraz zasadami polityk ryzyk 

uznanych za istotne w działalności Banku. 

Zarząd banku koncentrował się na następujących ryzykach: 

1) Ryzyko kredytowe, w tym koncentracji oraz rezydualne, 

2) Ryzyko płynności, 

3) Ryzyko stopy procentowej, 

4) Ryzyko operacyjne, 

5) Ryzyko walutowe, 

6) Ryzyko braku zgodności, 

7) Ryzyko kapitałowe, 

8) Ryzyko biznesowe 

Rada Nadzorcza i Zarząd  oceniały ryzyko generowane przez Bank na podstawie analiz 

 i raportów sporządzanych zgodnie z SIZ. 

Ryzyko kredytowe  
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Z uwagi na charakter i zakres prowadzonej działalności, najbardziej znaczącym 

rodzajem ryzyka w Banku jest ryzyko kredytowe oraz jego pochodne wymienione 

 w Uchwale nr 258/2011 KNF tj. ryzyko koncentracji i ryzyko rezydualne.  

 

Ryzyko kredytowe to ryzyko nie wywiązania się kontrahenta Banku z obowiązku 

zwrotu udzielonych kontrahentowi przez Bank należności; ryzyko to wpływa w sposób 

najbardziej istotny na działalność Banku, ponieważ niespłacenie udzielonych 

należności wiąże się z poniesieniem przez Bank ewentualnych dużych strat.  Ryzyko 

kredytowe obejmuje ryzyko ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie  

oraz ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych. 

 

Ryzyko koncentracji zaangażowań to ryzyko nie wykonania 

zobowiązania/zobowiązań przez pojedyncze (także powiązane kapitałowo lub 

organizacyjnie) podmioty oraz przez grupy podmiotów, w przypadku których 

prawdopodobieństwo nie wykonania zobowiązania jest zależne od wspólnych 

czynników. Ryzyko to związane jest ze zbyt dużym zaangażowaniem Banku wobec: 

1) pojedynczych klientów lub grup klientów powiązanych kapitałowo lub 

organizacyjnie, 

2) tego samego sektora gospodarczego, 

3) tego samego regionu geograficznego, 

4) tego samego instrumentu finansowego, 

5) tego samego rodzaju zabezpieczenia lub dostawcy zabezpieczenia 

kredytowego. 

 

Ryzyko rezydualne  to ryzyko związane ze stosowaniem przez Bank technik redukcji 

ryzyka kredytowego (form zabezpieczeń), które mogą być mniej efektywne niż 

oczekiwano w momencie ich przyjmowania. Szczególnym przypadkiem ryzyka 

rezydualnego jest ryzyko ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie. 

 

Celem strategicznym w zakresie działalności kredytowej jest budowa 

odpowiedniego do posiadanych funduszy własnych bezpiecznego portfela 

kredytowego, zapewniającego odpowiedni poziom dochodowości. 

 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym obejmujące 

podstawowe kierunki działań (cele pośrednie): 

a) budowa bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela kredytowego, w tym 
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portfela ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie oraz portfela detalicznych 

ekspozycji kredytowych, 

b) podejmowanie działań mających na celu  zabezpieczenie się przed  ryzykiem 

pojedynczej transakcji oraz ryzykiem  portfelowym, 

c) działania organizacyjno-proceduralne. 

Głównym źródłem ryzyka kredytowego w Banku jest portfel kredytowy. Wartość 

bilansowa brutto portfela kredytowego wg stanu na koniec 2013 roku wynosiła 334 mln. 

zł i wzrosła w ujęciu rocznym o 32,1 mln. zł, tj. o 13%. Na dzień 31 grudnia 2013 roku 

odnotowano wzrost wartości portfela kredytowego, co pomimo wzrostu kredytów  

z rozpoznaną utratą wartości, dodatnio wpłynęło na wskaźnik jakości aktywów. 

Wskaźnik pokrycia rezerwami (rezerwy celowe na należności zagrożone/należności 

zagrożone) wg stanu na koniec roku 2013 roku osiągnął wartość 21,35%,  w porównaniu 

do  roku 2012 ubiegłego wartość wskaźnika obniżyła się o 15,12 p.p. 

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego nie przekroczył limitu alokacji funduszy 

własnych i ukształtował się na poziomie 58,29 % funduszy własnych. 

Wartość ekspozycji kredytowych wobec kredytobiorców i jednostek powiązanych w nimi 

kapitałowo lub organizacyjnie, w stosunku do których zaangażowanie stanowi co 

najmniej 10 % funduszy własnych stanowiła  193 % funduszy własnych. Nie wystąpiło 

przekroczenie limitów koncentracji. Bank nie jest znacząco zaangażowany w detaliczne 

ekspozycje kredytowe oraz ekspozycje hipoteczne. 

Bank realizował cele wyznaczone w polityce kredytowej oraz w planie ekonomiczno-

finansowym. 

 

  

Ryzyko rynkowe 

Ryzyko rynkowe to ryzyko poniesienia straty wynikającej ze zmian kursów 

instrumentów finansowych i walut, wartości stopy procentowej oraz cen towarów; 

w przypadku Banku, ze względu na niską skalę prowadzonej działalności handlowej, 

ogranicza się w praktyce głównie do ryzyka walutowego. 

 

Ryzyko walutowe to ryzyko niebezpieczeństwa negatywnego wpływu zmian kursów 

walutowych na sytuację Banku, w tym jego wynik finansowy i fundusze własne 

wynikające z utrzymania otwartych pozycji w walutach obcych powstających  

w związku z dokonywanymi transakcjami walutowymi. 
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Podstawowym celem zarządzania ryzykiem walutowym jest ograniczanie 

skutków narażenia Banku oraz Klientów na nieoczekiwane zmiany kursów 

walut. 

Całkowita otwarta pozycja walutowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 

83 215,30 zł. Relacja całkowitej pozycji walutowej do funduszy własnych Banku na 

koniec IV kwartału 2013r. ukształtowała się na niskim poziomie 0,18 %. Limity 

ograniczające ryzyko walutowe nie zostały przekroczone, nie wystąpił wymóg z tytułu 

ryzyka walutowego.  

Na dzień 31.12.2013r., aktywa walutowe w wys. 1 225 615,92 zł stanowiły 0,21 % 

sumy bilansowej,  pasywa walutowe w wys. 1 142 400,62 zł. - 0,20 % sumy 

bilansowej. 

Bank przeprowadzał Testy warunków skrajnych, dokonujące pomiaru wpływu 

otwartych pozycji walutowych na wynik z pozycji wymiany i fundusze własne, w 

wyniku zmiany wszystkich kursów walutowych o 30 %. 

Realizując założenia Polityki zarządzania ryzykiem walutowym, Bank monitoruje 

ekspozycję Banku na ryzyko walutowe, poprzez dzienną wycenę pozycji walutowych 

 i kontrolę limitów, określających akceptowany przez Bank poziom ryzyka 

walutowego.  

 
Ryzyko stopy procentowej 

 
Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej to ryzyko wynikające  

z narażenia aktualnego i przyszłego wyniku finansowego Banku (głównie wyniku 

odsetkowego) oraz posiadanych kapitałów (funduszy) na niekorzystny wpływ zmian 

niezależnych od Banku rynkowych stóp procentowych; ryzyko to związane jest z: 

a) ryzykiem przeszacowania, 

b) ryzykiem bazowym, 

c) ryzykiem opcji klienta, 

d) ryzykiem krzywej dochodowości; 
 

Celem strategicznym zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie relacji 

przychodów i kosztów odsetkowych oraz bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału 

wynikającej ze zmian stóp procentowych, w granicach nie zagrażających 

bezpieczeństwu Banku i akceptowanych przez Radę Nadzorczą. 

 

 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem stopy procentowej 

obejmujące podstawowe kierunki działań (cele pośrednie): 
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a) zapewnienie odpowiedniej struktury aktywów i pasywów oprocentowanych  

w celu ograniczania ryzyka bazowego oraz ryzyka przeszacowania, 

b) podejmowanie odpowiedniej polityki cenowej (w tym działań marketingowych) 

 w celu utrzymania odpowiedniej do skali działalności stabilnej bazy 

depozytowej oraz dochodowego portfela kredytowego w celu wypracowania 

odpowiednich marż, 

c) codzienna realizacja polityki stóp procentowej w procesie sprzedaży produktów 

bankowych. 

Ryzyko stopy procentowej w Banku ukształtowało się na umiarkowanym poziomie. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r: 

• aktywa oprocentowane wyniosły 483 825 tys i wzrosły w stosunku do 

grudnia 2012 r o 6,85 %  

• pasywa oprocentowane wyniosły 477 903 tys  i wzrosły w stosunku do 

grudnia 2012 0 14,23 % 

• średnie oprocentowanie aktyw  wyniosło 5,44 % i spadło o 1,54 %  

w stosunku do roku ubiegłego, 

• średnie oprocentowanie pasyw wyniosło 3,02 % i spadło o 1,52 % 

 w stosunku do roku ubiegłego, 

• wystąpiła nadwyżka aktywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych 

nad pasywami wrażliwymi na te zmiany w wysokości 5 922 tys, co stanowi 

0,93 % aktyw netto, 

• w przedziale do 12 miesięcy wystąpiła luka ujemna i wyniosła 5 110 tys.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  przeprowadzano testy warunków 

skrajnych. 

Limity określające apetyt na ryzyko stopy procentowej były monitorowane  

i przestrzegane ich poziom wykorzystania był niższy niż 90 %. 

Bank  realizował założenia przyjęte w polityce zarządzania ryzykiem stopy 

procentowej. 

Ryzyko operacyjne 

 

Ryzyko operacyjne to ryzyko (możliwość) poniesienia straty lub zmniejszenia zysku 

poniżej określonego poziomu, wynikające z nieodpowiednich lub wadliwych procesów 

wewnętrznych, błędów ludzkich, wadliwego działania systemów: logistycznych, 

technicznych i teleinformatycznych lub zaistnienia niekorzystnych zdarzeń 

zewnętrznych. Do obszaru ryzyka operacyjnego włącza się również ryzyko prawne.  
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Z obszaru ryzyka operacyjnego wyłącza się ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko 

strategiczne. 

 

Celem nadrzędnym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest 

utrzymanie narażenia Banku na ryzyko operacyjne na akceptowalnym  

przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku, bezpiecznym dla działania i rozwoju 

Banku poziomie. Poprzez akceptowalny poziom ryzyka rozumie się utrzymanie 

poziomu rocznej straty operacyjnej brutto w wysokości objętej limitami. 

 

System zarządzania ryzykiem operacyjnym Banku wdrażany jest  

w szczególności w celu: 

a) minimalizowania strat z tytułu ryzyka operacyjnego, 

b) usprawniania działań prowadzonych przez Bank, 

c) zapobiegania powstawania zagrożeń o charakterze katastroficznym lub 

zagrażających utratą ciągłości działania Banku. 

W 2013 roku zdarzenia i incydenty ryzyka operacyjnego generujące rzeczywiste  

i potencjalne straty ewidencjonowano w systemie AZRO. Straty z tytułu ryzyka operacyjnego 

w 2013 roku w kwocie 351 tys. zł pozostają na niskim poziomie i stanowią 0,76% funduszy 

własnych oraz 9,29 % wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego. Straty mieszczą 

się w ustalonych rocznych limitach dotkliwości w poszczególnych rodzajach /kategoriach 

ryzyka i nie stwarzają istotnych zagrożeń dla sytuacji finansowej Banku. Identyfikując ryzyko 

Bank określił kluczowe wskaźniki ryzyka dla podstawowych działalności oraz zdefiniował 

procesy krytyczne działalności, opracowując plany ciągłości działania. Bank wyznaczał 

wymóg z ryzyka operacyjnego za pomocą wskaźnika podstawowego BIA.  

Ryzyko braku zgodności   

Ryzyko braku zgodności  to skutki nieprzestrzegania prawa, regulacji 

wewnętrznych oraz przyjętych standardów postępowania. 

 

Celem bezpośrednim zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku jest 

ograniczenie strat finansowych i niefinansowych, spowodowanych brakiem 

zgodności przepisów wewnętrznych Banku z regulacjami zewnętrznymi, 

nieprzestrzeganiem wewnętrznych regulacji bankowych oraz standardów 

postępowania przyjętych przez Bank. 

Celem pośrednim zarządzania ryzykiem braku zgodności jest ograniczanie 

występowania ryzyka prawnego oraz ryzyka operacyjnego, stanowiących 

podstawę występowania ryzyka braku zgodności, a także budowanie 
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korzystnego wizerunku Banku jako instytucji przestrzegającej przepisów 

i przyjętych standardów postępowania. 

 

Ryzyko płynności 

 
Ryzyko płynności to ryzyko utraty zdolności do terminowego regulowania 

zobowiązań oraz zdolności do pozyskiwania funduszy na sfinansowanie 

nieoczekiwanego wycofania depozytów, utraty zdolności do generowania przez Bank 

dodatniego salda przepływów gotówkowych w określonym horyzoncie czasowym. 

 

Celem strategicznym Banku w zarządzaniu płynnością jest pełne 

zabezpieczenie jego płynności, minimalizacja ryzyka utraty płynności przez 

Bank w przyszłości oraz optymalne zarządzanie nadwyżkami środków 

finansowych. 

 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie ryzykiem płynności obejmujące 

podstawowe kierunki działań (cele pośrednie): 

a) zapewnienie odpowiedniej struktury aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem 

aktywów długoterminowych, 

b) podejmowanie działań (w tym działań marketingowych) w celu utrzymania 

odpowiedniej do skali działalności stabilnej bazy depozytowej. 

c) utrzymanie nadzorczych miar płynności, 

d) podejmowanie działań w zakresie wskaźnika LCR. 

Bank dokonywał analizy zapotrzebowania na środki pieniężne oraz źródła jego 

pokrycia, w odpowiedni sposób kształtował strukturę terminową pozycji Banku, 

utrzymując odpowiedni poziom aktywów płynnych. 

Poziom ryzyka płynności na dzień 31.12.2013r ukształtował się na umiarkowanym 

poziomie. Baza depozytowa charakteryzuje się stabilnością. Depozyty stabilne 

wzrosły o 12 986 tys. zł. i wyniosły 400 251 tys.zł., co stanowiło 82,42 % 

depozytów ogółem tj. powyżej min. limitu 65%,depozyty niestabilne spadły o 7 079 

tys.zł. i wyniosły 85 348 tys. zł., co stanowiło 17,58% depozytów ogółem i mieściło 

się w limicie < 35 %. 

 

Wartość aktywów płynnych, jaką Bank utrzymywał w m-cu grudniu jak również 

okresie całego 2013 roku, przewyższała znacznie minimalny wymagany poziom  

w wys. 16 % aktywów netto. Testy warunków skrajnych świadczą o utrzymującej 
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się bezpiecznej pozycji płynności. Nie wystąpiła konieczność tworzenia 

dodatkowego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka płynności. 

Współczynniki Nadzorczych miar płynności wg Uchwały nr 386/2008 KNF na dzień 

31.12.2013r. oraz w trakcie całego roku, osiągnęły poprawne wielkości – powyżej min. 

limitów zewnętrznych, określonych Uchwałą KNF oraz wewnętrznych limitów Banku.  

Bank realizował określone w Polityce zarządzania ryzykiem płynności i Polityce 

depozytowej wytyczne w zakresie utrzymania na odpowiednim poziomie stabilnych źródeł 

finansowania oraz utrzymania pożądanego poziomu aktywów płynnych. W omawianym 

okresie Bank spełniał obowiązujące nadzorcze normy płynności i przeprowadzał testy 

warunków skrajnych dla ryzyka płynności. 

 

 
Ryzyko kapitałowe 

 
Ryzyko kapitałowe to ryzyko niewłaściwej struktury posiadanych funduszy własnych 

w relacji do skali i rodzaju działalności Banku lub ryzyko ewentualnych problemów 

Banku w pozyskiwaniu dodatkowego kapitału (funduszy), w szczególności, gdy 

proces ten musi być przeprowadzony szybko lub w okresie niesprzyjających 

warunków rynkowych. 

 

Poziom funduszy własnych Banku powinien być dostosowany (adekwatny) do skali, 

złożoności i profilu ryzyka Banku. 

 

Podstawowym celem strategicznym w zakresie adekwatności kapitałowej jest 

budowa odpowiednich funduszy własnych, zapewniających bezpieczeństwo 

zgromadzonych depozytów, przy osiąganiu planowanego poziomu rentowności 

prowadzonej działalności. 

Cel ten jest realizowany poprzez zarządzanie adekwatnością kapitałową obejmujące 

podstawowe kierunki działań (cele pośrednie): 

a) zwiększanie wysokości funduszy własnych, 

b) odpowiednie kształtowanie struktury bilansu Banku w celu utrzymania 

planowanego poziomu wymogów kapitałowych, 

c) zarządzanie ryzykiem bankowym. 

Łącznie kapitały własne Banku na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 46 131 tys. zł. 

i spadły w stosunku do września 2013r. o  933 tyś. zł. , tj. o 1,98 %. Spadek funduszy wiązał 

się ze spadkiem funduszy uzupełniających (odpis pożyczki podporządkowanej) i funduszu 

udziałowego. Kapitały banku wg stanu na dzień analizy składały się z funduszu udziałowego 
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wynoszącego 1 153 tys. zł, co stanowi 2,5 % funduszy własnych, funduszu zasobowego 

wynoszącego 27 676 tys. zł oraz pozostałych funduszy w wysokości 17 302 tys. zł. Udział 

funduszy podstawowych w funduszach własnych stanowił 81 %, natomiast funduszy 

uzupełniających 19 %.  

Wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka wg stanu na dzień 31 grudnia 

2013r. 

Rodzaj ryzyka 

Limit wymogów 

kapitałowych jako % 

FW 

Limit 

kwotowy 

Wymóg 

kapitałowy 

Poziom 

wykorzystania 

limitu 

Fundusze własne 46 131       

Limity na ryzyka Filaru I 76,20% 35 863 30 667 85,51% 

Ryzyko kredytowe 65,95% 31 039 26 890 86,63% 

Ryzyko rynkowe 0,00% 0 0 0,00% 

Ryzyko operacyjne 10,25% 4 824 3 777 78,30% 

Ryzyko koncentracji 0,00% 0 0 0,00% 

Limit łączny na ryzyka Filaru II 3,80% 1 788 0 0,00% 

Ryzyko koncentracji 2,30% 1 082 0 0,00% 

Ryzyko stopy procentowej 0,00% 0 0 0,00% 

Ryzyko płynności 1,00% 471 0 0,00% 

Ryzyko kapitałowe 0,00% 0 0 0,00% 

Ryzyko braku zgodności 0,00% 0 0 0,00% 

Ryzyko biznesowe 0,00% 0 0 0,00% 

Ryzyko modeli 0,50% 235 0 0,00% 

Pozostałe ryzyka 0,00% 0 0 0,00% 

Razem 80,00% 37 651 30 667 81,45% 

 

Dodatkowo Bank szacuje wewnętrzne wymogi kapitałowe na ryzyka nie ujęte w Filarze 

I NUK. Na dzień 31.12.2013r. Bank nie alokował funduszy własnych na ryzyka  

w ramach II Filaru NUK.  

Bank zgodnie z art. 127 ustawy Prawo Bankowe utrzymywał na koniec grudnia 2013 r. 

fundusze własne na poziomie pozwalającym pokryć sumę wymogów kapitałowych 

z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyk objętych 

Filarem I NUK alokowały 66,48 % funduszy własnych (przy ustalonym limicie na 

poziomie 76,20 % funduszy własnych). Nie wystąpiła alokacja kapitału w ramach II 

Filaru NUK, w związku z powyższym łączne wymogi kapitałowe z tytułu ryzyk objętych I 
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i II Filarem NUK absorbowały również fundusze własne na poziomie 66,48 % (przy 

ustalonym limicie na poziomie 80,00 % funduszy własnych).  

Ustanowione limity w zakresie ryzyka kapitałowego nie zostały przekroczone.  

Przeprowadzone kapitałowe testy warunków skrajnych pokazują, że zarówno 

współczynnik wypłacalności wynikający z ustawy Prawo bankowe (8 %) jak  

i współczynnik wypłacalności określony wymaganiami Dyrektywy CRD IV (8 %) 

kształtują się powyżej wartości minimalnej.  

Bank zalicza do funduszy własnych za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego 

następujące pozycje: 

− obligacje wyemitowane przez OK. BS w kwocie 7 000 tyś. zł. (wartość zaliczana 

do funduszy własnych na dzień 31.12.2013r. wynosi 4 900 tyś. zł., kwota 

rocznego odpisu 700 tyś. zł. ), co stanowi 18,66 % funduszy podstawowych na 

dzień analizy, tym samym nie przekracza wartości 35 % funduszy 

podstawowych,  

− dwie pożyczki podporządkowane, których łączna wartość stanowi 31,99 % 

funduszy podstawowych: 

1) w kwocie 5 000 tyś. zł. (wartość zaliczana do funduszy własnych na 

dzień 31.12.2013r. wynosi 1 000 tyś. zł., kwota rocznego odpisu 

1 000 tyś. zł.), co stanowi 13,33 % funduszy podstawowych na dzień 

analizy 

2) w kwocie 7 000 tyś. zł. (wartość zaliczana do funduszy własnych na 

dzień 31.12.2013r. wynosi 7 000 tyś. zł.) co stanowi 18,66 % 

funduszy podstawowych na dzień analizy - tym samym łączna kwota 

pożyczek podporządkowanych nie przekracza wartości 50 % 

funduszy podstawowych. 

 
Współczynnik wypłacalności  kształtuje się na poziomie pow. 12 % 

 

Ryzyko biznesowe 
 
Ryzyko biznesowe to ryzyko nie osiągnięcia założonych i koniecznych celów 

ekonomicznych z powodu niepowodzenia w rywalizacji rynkowej. Ryzyko to 

obejmuje: ryzyko strategiczne, ryzyko wyniku finansowego, ryzyko otoczenia 

ekonomicznego, ryzyko regulacyjne,  ryzyko konkurencji, gdzie: 

a) ryzyko strategiczne - ryzyko związane z podejmowaniem niekorzystnych lub  

błędnych decyzji strategicznych, brakiem lub wadliwą realizacją przyjętej 




