
L. Dz. PBS/DZG/129/2016                                              Sanok, dnia 4 lipca 2016 roku

Opis 

najważniejszych dokonań Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w 2015 roku obrotowym oraz perspektywy

rozwoju działalności Podkarpackiego Banku Spółdzielczego na 2016 rok obrotowy

Zarząd Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku, ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok, zwanego

dalej również jako „Bank”, w składzie:

Lesław Wojtas  - Prezes Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,

Wojciech Błaż  - Wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,

Janusz Matusz - Wiceprezes Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,

Monika Krawczyk – Członek Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego,

-  przedstawia  w  skrócie  najważniejsze  dokonania  Banku  w  2015  roku  obrotowym  oraz  perspektywy  rozwoju

działalności Banku na najbliższy 2016 rok obrotowy. 

1. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w 2015 roku działał w oparciu o przyjętą strategię działania na lata 2011-2015.

Jednocześnie Bank przyjął w roku 2015 nową Strategię działania określającą kierunki rozwoju na lata 2016-

2018, która wyznacza cele strategiczne oraz określa priorytetowe kierunki działań, umożliwiające osiągnięcie

poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz kapitałowej Banku. Strategia określa również zakres i rozmiar

przewidywanej  działalności.  Zdefiniowano  w  niej  również  główne  kierunki  zmian  organizacyjnych

i zarządczych,  mających  usprawnić  funkcjonowanie  Banku  oraz  działania  zmierzające  do  poprawy

efektywności działalności operacyjnej i kosztowej oraz w obszarze restrukturyzacji i windykacji należności.  

2. Działalność  Banku,  jego  kondycja  finansowa,  wyniki  lub  perspektywy  rozwoju  są  znacząco  powiązane

z tendencjami występującymi w sytuacji gospodarczej, politycznej  i prawnej w Polsce, a zwłaszcza w sektorze

usług finansowych. 

3. Istotny wpływ na wynik miało utrzymywanie się fazy niskich stóp procentowych determinujące poziom możliwego

do  osiągnięcia  wyniku  z  tytułu  odsetek,  a  także  przekazanie  przez  Bank  na  rzecz  Bankowego  Funduszu

Gwarancyjnego  kwoty  4,76  mln  zł.  Istotną  dla  Banku  pozostaje  kwestia  implementacji  wytycznych

wynikających z pakietu CRD IV/CRR, który wprowadza zaostrzone normy w zakresie adekwatności kapitałowej

oraz zmiany zasad monitorowania płynności finansowej, w szczególności zaś kwestia wejścia w życie zmiany

ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i  bankach

zrzeszających (Dz. U. z 2015 r., poz. 2170), wprowadzonej na mocy art. 351 uchwalonej w dniu 10 czerwca

2016  roku  ustawy  o  Bankowym  Funduszu  Gwarancyjnym,  systemie  gwarantowania  depozytów,  oraz

przymusowej restrukturyzacji.  Z chwilą  wejścia  tej  ustawy w życie,  ulegnie zmianie art.  10c ustawy z dnia

7 grudnia  2000 roku  o funkcjonowaniu banków spółdzielczych  ich zrzeszaniu  się  i bankach  zrzeszających,
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w wyniku czego udziały członkowskie będą spełniać wymogi Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR

241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

575/2013  w  odniesieniu  do  regulacyjnych  standardów  technicznych  dotyczących  wymogów  w  zakresie

funduszy własnych obowiązujących instytucje, dając w ten sposób możliwość uznawania wszystkich udziałów

członkowskich jako instrumentów Kapitału TIER I. 

4. Fundusze własne Banku według stanu na 31.12.2015 r. ukształtowały się na poziomie 161,8 mln zł. Suma

bilansowa PBS na koniec grudnia 2015 r. wyniosła  2 757,5 mln zł i w porównaniu do stanu na 31.12.2014 r.

była wyższa o 103,7 mln. zł, tj. o 3,91%. Łączny współczynnik kapitałowy na dzień 31.12.2015 r. ukształtował

się na poziomie 9,42%. 

5. Z  uwagi  na  przeprowadzoną  przez  Bank  w  dniu  30  października  2015  roku  transakcję  dotyczącą  praw

autorskich  oraz  praw  do  znaków  towarowych  Banku,  Bank  zgodnie  ze  stanowiskiem  Komisji  Nadzoru

Finansowego dokonał korekty sposobu ujęcia aportu praw autorskich i praw do znaków towarowych Banku,

wniesionych  w zamian za  akcje  w Carmine  Investments Sp.  z  o.o.  SKA,  poprzez wyksięgowanie wartości

nabytych  akcji  z pozostałych  przychodów operacyjnych  i  w  miejsce  tego  ujęcie  wyżej  opisanego  aportu,

poprzez odniesienie skutków zmiany wartości godziwej akcji na kapitał z aktualizacji wyceny, ujmowany wg

stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku do Kapitału TIER I Banku w 40 % jego wartości, na zasadach opisanych

w art. 171a ust.2 ustawy – Prawo bankowe. W kolejnych latach, opierając się na wyżej wymienionej podstawie

prawnej,  Bank  będzie  stopniowo  zwiększał  kwotę  wyżej  opisanego  funduszu  z  aktualizacji  wyceny,

ujmowanego w kapitale TIER I, docelowo do 100% jego wartości począwszy od roku 2018. Jednocześnie Bank

w wyniku ustaleń inspekcji UKNF, która miała miejsce w dniach od 14 marca 2016 roku do dnia 12 kwietnia

2016 roku, utworzył dodatkowe rezerwy celowe na zaangażowania kredytowe oraz odpisy z tytułu aktualizacji

wartości posiadanych finansowych aktywów trwałych. Utworzone rezerwy dotyczyły przede wszystkim dużych

ekspozycji  kilkunastu  podmiotów,  w odniesieniu  do  których  Bank  posiada  zabezpieczenia  ich  spłaty.

W konsekwencji  wpłynęło  to  na zwiększenie  różnicy wartości  rezerw i  aktualizacji.  W wyniku powyższego

Podkarpacki Bank Spółdzielczy na koniec grudnia 2015 r. odnotował stratę netto w wysokości 48,3 mln zł.,

która w dniu 30 czerwca 2016 roku została pokryta z funduszu zasobowego Banku.  

6. W związku z  wykazaniem straty  za  rok  2015,  Zarząd Banku w uzgodnieniu  z  Urzędem Komisji  Nadzoru

Finansowego przygotował Program postępowania naprawczego na lata 2016-2022, który został złożony w dniu

31 maja 2016 roku do Komisji  Nadzoru Finansowego w celu  jego zatwierdzenia.  W programie określone

zostały  priorytetowe  kierunki  działań,  umożliwiające  uzyskanie  korzystnego  trendu  sytuacji  ekonomiczno-

finansowej  oraz  kapitałowej  Banku.  Program określa  również  zakres  i  rozmiar  przewidywanej  działalności

prowadzonej  przez  sieć  własnych  placówek.  Zdefiniowano  w  nim  główne  kierunki  zmian  organizacyjnych

i zarządczych,  mających  usprawnić  funkcjonowanie  Banku  oraz  działania  zmierzające  do  zwiększenia

efektywności  działalności  operacyjnej  i  kosztowej  oraz w obszarze restrukturyzacji  i  windykacji  należności.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniki finansowe Podkarpackiego Banku Spółdzielczego za

pierwsze  półrocze  2016  roku  wykazują  zysk  brutto  w  wysokości  5.354.717,96  zł.  Wyżej  opisane  wyniki
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finansowe, które Bank notuje w pierwszym roku realizacji programu dają podstawę do oceny jego założeń jako

prawidłowych.  

7. Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym

nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Bank przygotował i przesłał do

UKNF Plan ochrony kapitału na lata 2016-2018, w którym określona została polityka kapitałowa Banku na

najbliższe lata.  

Polityka  na  rok  2016  oraz  kolejne  lata,  objęte  zakresem  Strategii  Banku  oraz  Programem  postępowania

naprawczego  będzie  kontynuacją  budowy  stabilnej  bazy  kapitałowej.  Istotne  znaczenie  dla  usprawnienia

funkcjonowania  Banku  będą  miały  działania  zmierzające  do  uzyskania  korzystnego  trendu  w  zakresie

adekwatności  kapitałowej  Banku, przy jednoczesnym ponoszeniu  akceptowalnego przez Bank poziomu ryzyka

występującego w jego działalności.  Założeniem Banku w zakresie adekwatności  kapitałowej jest  optymalizacja

wymogu kapitałowego z tytułu  ryzyka kredytowego poprzez przebudowę struktury aktywów w kierunku niższej

absorpcji kapitału oraz dążenie do poprawy współczynników kapitałowych i zabezpieczenia bazy kapitałowej na

kolejne lata. Równocześnie Bank będzie dążył do optymalizacji rozmiarów prowadzonej działalności kredytowej

i inwestycyjnej  obarczonym  podwyższonym  ryzykiem  poprzez  dostosowanie  jej  rozmiarów  do  możliwości

kapitałowych  Banku  z jednoczesnym wsparciem efektywnego procesu  zarządzania  ryzykiem kredytowym oraz

skuteczną restrukturyzacją i windykacją należności.  

Realizacja założonych w Programie postępowania naprawczego zadań, przy utrzymaniu sprzyjających warunków

makroekonomicznych pozwoli na dalszy, stabilny rozwój Banku przy utrzymaniu jego konkurencyjności w obszarze

świadczonych usług. 

Wskazujemy, że adresatami raportu rocznego za 2015 rok obrotowy, są obligatariusze obligacji na okaziciela serii

PBS0720, PBS1021, PBS0523, PBS1024, PBS0225 oraz PBS0325, wprowadzonych do alternatywnego systemu

obrotu na Catalyst oraz podmiot prowadzący rynek regulowany tj. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A. 

       Zarząd 

                    Podkarpackiego Banku Spółdzielczego 
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