
SPRAWOZDANIE
zARzĄDU z DzlAŁALNoŚcl

EsBANKU BANKU sPoŁDzlELczEGo
W oKREslE I PoŁRocz A 2014 RoKU

Zarząd ESBANKU Banku Społdzielczego z siedzibą w Radomsku przedkłada Sprawozdanie z działalnoŚci
za okres l połrocza 2o14 roku.

Pełna nazwa Banku
EsBANK Bank Społdzielczy z siedzibą W Radomsku, zarejestrowany W Sądzie Rejonowym dla
Łodzi-Środmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 00001 45114, NIP: 772-1 18-92-73, REGON: 000502960,

Zarzad Banku
Jacek Zacharewicz - Prezes Zarządu
Tomasz Kotlewski - Wiceprezes Zarządu
Paweł Braszczyński - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Krzysztof Kwiecień - Przewodniczący Rady Nadzorczej
BłaŻĄ Barda - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
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
Jolanta Kołodziejczyk - Członek Rady Nadzorczej

Struktura udziałowców
Wartośc jednostki udziałowej na dzień 30-06_2014 roku wynosi 1 000 zł' Liczba członkow Banku wynosi 627,
z czego poszczególne grupy członkowskie stanowią: Radomsko-Kodrąb - 375 członkow, Gomunice-Lgota
Wielka-Ładzice_252 członkow, posiadając ogółem 8 857 udziałÓw na łączną kwotę 8 857 000 zł. Wartośc
należnych wpłat na fundusz udziałowy to 106 743,75 zł.

Działalność orqanów
W l połroczu 2014 roku odbyło się jedno Zebranie Przedstawicieli ESBANKU Banku Społdzielczego w dniu
10 maja 2014 roku, na ktorym podjęto uchwały m. in. w sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania Rady
Nadzorczej i Sprawozdania Zarządu Banku za 2013 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2013 oraz podziału nadwyzki bilansowej, udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku, zmian
w Statucie Banku, zmiany terminu wniesienia wpłat uzupełniających do wysokoŚci 1 udziału członkowskiego,
zmian w Regulaminie wyboru i Regulaminie działania Rady Nadzorczej, ustalenia treŚci regulacji dotyczącej
oceny kwalifikacji: kandydatow oraz członkow Rady Nadzorczej, Członkow Rady Nadzorczej i Rady
Nadzorczej, wyboru członkÓw Rady Nadzorczej nowej kadencji 2014-2018, zbycia nieruchomości.
od dnia '10 maja 2014 roku na czele Rady Nadzorczej Banku stoi Krzysztof Kwiecień.
W l połroczu 2014 roku Rada Nadzorcza ESBANKU Banku Społdzielczego odbyła 6 posiedzeń, na ktorych
podjęto 38 uchwał. Zarząd Banku odbył 46 protokołowanych posiedzeń Zarządu, na ktorych podjęto
191 uchwał.

Obszar orqanizacvinv
ESBANK Bank Spółdzielczy w 2014 roku działał na obszarze trzech województw - łodzkiego, śląskiego
i opolskiego w ramach struktury składającej się z następujących jednostek organizacyjnych:
- oddział Nr l - 6 Filii i4 Punkty obsługi Klienta
- oddział Nr ll - 6 Filii i '1 Punkt obsługi Klienta
- oddział Nr lll - 3 Filie
- oddział Nr lV - 4 Filie
- oddział Nr V
- oddział Nr Vl - 2 Filie i 1 Punkty obsługi Klienta
_ oddział nr Vll
- oddział nr Vlll
- oddział nr lX - 1 Filia i 1 Punkt obsługi Klienta

Łącznie na koniec l połrocza 2014 roku w Banku funkcjonowały 32 placówki operacyjne.



Stan zatrudnienia na koniec lpołrocza 2014 roku wyniosł 213 pracownikow

2013 roku zwięxszyisf;-' pracowników. Pracownicy Banku podnosili swoje
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dalsze umacnianie po'vłi a"nr.u na iynku oraz podnoszenie.efektywności'
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- wdroŻenie usługi iKiśi uinoiri*i"ńcej płalnoŚci telefoneń w sklepach sieci Biedronka'

- wdrozenie ES-Tokena' nowego Środka 
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Koszty działania Banku
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Łączny wspólczynnik kapitatowy

Wskaźnik kredytów zagrożonych

Rvzvka bankowe

Zgodnie ze Strategią zarządzania ryzykiem w
dz iała l ności Bank zalicza n astę puj ące ry zy ka
ryzyko kredytowe,
ryzyko operacyjne,
ryzyko walutowe,
ryzyko koncentracji,
ryzyko płynnoŚci,

ESBANKU Banku Społdzielczym do ryzyk istotnych w swojej



ryzyko Stopy procentowejw księdze bankowej,

ryzyko kapitałowe,
ryzyko braku zgodnosci, 

lrh zooclnie z Procet lwnętrznego Wymogu
ińńu 

'-u2,l1.", 
1Jzeti według oceny B-anku. lub zgodnle z ,,Procedurą wyznaczan'a W€

kapitałowego w ESaAŃt<"u ganńu Społdziótczy"m'' winny podlegaĆ odrębnemu zarządzaniu na podstawte

pisemnych Procedur.
Wyniki identyfikacji, pomiaru oraz analiz ryzyka, uwzględnlane są W systemle informacji zarządcze1

oraz w procesie szacowania kapitału wewnętrznegJ * Banku, stanowiąc jednoczesnie podstawę

podejmowania decyzji zarządczych.

W procesie zarządzania ryzykiem w ramach okreŚlonych Regulaminem organizacyjnym

oraz właŚciwymi regulacjami wewnętrznymt i przepisami prawa udział biorą:

1) Rada Nadzorcza'
2) Zarząd Banku,
3) Komitet RYzYk BankowYch,
4) Komitet RYzYka OPeracYjnego,
5) Głowny Księgowy'
6i Wydział Sprawozdawczości i Ryzyk Bankowych,

7) Wydział Analiz Kredytowych,
B) Głowny Ekonomista'
9) WydziałControllingu
10)Audyt Wewnętrzny - funkcjonująca w Banku Zrzesza1ącym wyspecjalizowana komorka audytu

' 
wewnętrznego bankow społdzielczych' i^ ^^^:^l^ńl,^l-, l.amnałann'.

11) Pozostałe jeónostki, komorki organizacyjne i pracownicy Banku w zakresie posiadanych kompetencji

iobowiązkow.
Zarządzanieryzykiem realizowane jest w oparciu o przepisy i rekomendacje zewnętrzne, strategię, regulacje

i procedury wewnętrzne, ktore odnosźą się do idóntyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli

poszczególnych rodzajów ryzyka'

W opinii Zarządu Banku kluczowym czynnikiem niepewnoŚci biezącego okresu jest otoczenie zewnętrzne

związane z ogolną sytuacja gospodarczą kraju ispadkiem stop procentowych jak rowniez ryzyko prawne

w zakresie noiłycrr'wymogornrDyrektywy CRD lV oraz Rozporządzenia CRR.

Kontvnuacia działalności oraz.ąa|ożenia na lata nastepne
ZarządESBANKUalizędanychfinansowychorazpozostałych
zdarzeńi procesow związanych z funkcjonowaniem Banku stwieidza, iz nie istnie;ązagroŻenia kontynuac]i

działalnoŚci.

Przed ESBANKlEM Bankiem Społdzielczym stoją na najbliŹsze lata następujące zadania:

- zwiększenie efektywności działania oraz wzrost wartoŚci funduszy własnych'

- impiementacja wymogow przewidzianych Dyrektywą cRD lV i Rozporządzeniem CRR,

- wdrozenie rekomendacji D,

- wdroŹenie rekomendacji U,

- realizaĄa projektu szkoleniowego ,,Bankowa Akademia Rozwoju'"

- optymalizacja funkcjonujących w banku procesÓw oraz zapewńienie odpowiedniego poziomu komunikacji,

- inwestycje W nowe rozwiązania systemowe lT,

- adaptacja nowej siedziby Centrali Banku,
_wzrost ud.iału ńanku wiynku klientow indywidualnych, firm oraz rolnikow,

- optymalizacja sieci Placowek,
- wspołpraca z tot<atnyńi organizacjami pozarządowymi, instytucjami kulturalnymi i klubami sportowymi'

Przedstawione Sprawozdanie stanowi syntetyczną informację Zarządu Banku z działalnosci

ESBANKU Banku Społdzielczego w l pÓłroózu żOlą-roku, ktora znajduje odzwierciedlenie w księgach

rachunkowYch Banku'
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Radomsko, 28 sierPnia 2014 r'
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(miejsce i data sporządzenia)


