
SPRAWOZDANIE ZAR4DU
Z DZULALNOSCI MAZOWIECXIEGO BANKU SPhLDZIELCZEGO W LOMUNKACH

ZA I PdLR(rcZE 2017 roku

l. Podstan,owc informacje o llanku

Mazowiecki Bank Sp6ldzielczy w tr omiankach z siedzib4 w l-omiankach przy
ul. Szpitalnej 8, wpisany do Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonego pnez SqA Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000126714,
Regon 000508566, NIP 525-000-62-07, prowadzi nieprzerwanie dzialalno66 od 1950 r. Bank
posiada osobowodi prawn4 i jest spoldzielni4 prowadz4c4 swoj4 dzialalnoSd na podstawie ustawy
o funkcjonowaniu bank6w spoldzielczych, ich nzeszzntu sig i bankach, ustawy Prawo bankowe,
ustawy Prawo sp6l&ielcze, innych ustaw oraz na podstawie obowiqzuj4cego Statutu.

Do podstawowej dzialalnodci Banku nale2y gromadzenie Srodk6w pienigznych,
udzielanie kredyt6w i Wrryczak pienigznycll prowadzenie rozliczei pienig2nych oraz
wykonywanie innych czynnoSci bankowych.
Mazowiecki Bank Sp6ldzielczy w tr omiankach dziala na terenie wojew6dztw: mazowieckiego,
warminsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, dwigtokrzyskiego, l6dzkiego, kujawsko-
pomorskiego.

Posiadane jednostki organizacyj ne Banku:
- tr-omianki

- tr omianki
- Warszawa
- Czosn6w
- Nowy Dw6r Mazowiecki
- Naruszewo

- tr omianki/ICDS
- tr omianki/D4browa
- tr omianki/Bronisze
- Czosn6wA.Jasielsk

- Warszawa,/Herold6w

- Warszawa/I0audyny
- NDM/Modlin
- NDlWZakroczym
- NaruszewoA.lacpolsk

Punkt lGsowy - Nowy Dw6r Mazowiecki
Punkt Kasowy - Starostwo w Nowym Dworze Mazowieckim

W I p6hoczu 2017 r. Bank otworzyl Filig w Nasielsku oraz uruchomil Punkt Kasowy w
Starostwie w Nowym Dworze Mazowieckim.
Bank oferuje szeroki zakres uslug bankowych na rzecz podmiot6w gospodarczych, klient6w
indlrvidualnych, rolnik6w oraz jednostek samorz4du terltorialnego. Prowadzi operacje w zlotych
i w dewizach.

Centrala MBS

Oddziat MBS
Od&ialMBS
Oddzial MBS
Oddzial MBS
Oddzial MBS
FiliaMBS
FiliaMBS
FiliaMBS
Filia MBS
FiliaMBS
FiliaMBS
FiliaMBS
FiliaMBS
FiliaMBS



2. Wladze Banku
7,r,nqd
W sklad Zarz4du Banh wcho.lz4:

. Halina Chorof -kezns Zarz4dl

. Marek Kaluski - Wiceprezes Zarzqdu ds. Strategii i Analiz

. Artur Sosnowski - Wiceprezes Zarz4du ds. Finansowo - Operacyjnycb

. Anna Socha - Wiceprezes Zarzqdu ds. Handlowych

Rada Nadzorczs
W sklad Rady Nadmrcznj Mazowieckiego Banku Sp6l&ielczego w tr omiankach wchodzi 7
os6b. Sklad Rady Nadzorczej Banku przedstawial sig nastgpuj4co:

. Andrzej Radzikowski - Przewodnicz4cy Rady Nadzorczej

. Hanna Krpflewicz - Zastgpca Przewodnicz4cego Rady Nadzorczej

. Jadwiga Bojanowska - Sekretarz

. Piot Bronikowski - Czlonek

. Ryszard Fijolek - Czlonek

. BogdanKr6lak * Czlonek

. Barbara Szcz@aniec - Czlonek

Zebranie Przedstawicieli w 2017 roku.
W dniu 07 czerwca20l7 roku odbylo sig Zebranie Przedstawicieli, kt6re zatwierdzilo:

. Sprawozdanie Rady Nadzorczq za 2016 rok
o Sprawozdanie Zan4fii z dziatalnoSci Banku za2016 rok
r Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
o Dokonalo oceny kwalifikacji cdonk6w Rady Nadmrczej oraz Rady Nadzorczej jako

organu kolegialneg o za 2016 rok
o Udzielilo czlonkom Zarz4du Banku absolutorium zz2016 rok
o Aktualizaci Q Strategii Dzialani a rnlata 2015-2019
. Zmiany do Statutu Banku
o Wyrazilo zgodg na zbycie nieruchomo3ci
o Regulamin Dzialania Rady Nadzorczej

Ponadto Zebranie Przedstawicieli ustalilo kwoe najwyZej sumy zobowi4zaf Banku oraz
podzielilo nadwy2kg bilansow4 za20l6 rok



3. Podstarvorvc danc ekonomiczno - finansone na dzicri 30 czenvca 2017 roku.

f) Aktywi (w tys. zl)

AKTYWA 30.061016 Strukturr 30.06.2017 Strukturr
Zmhnr w

stosunku do
30.0620r6

30.M.17t
m.(b.t6

Cot6wka 6 381 l,4vo 5 030 t,to/" I 351 78,8%

Nalealosci od s€ktora finansowego 74 384 t6,v/" |l 226 23,6vo 368/.2 149,50/o

NalezooSci od s€ktora
niefinansowcgo

257 132 58,60/0 26t 603 55,5o/o 3 871 10t,50/"

Naleznosci od sekto.a budzetowego 2 481 0,60/o 7 t2l 1,50/o 4 640 287,00A

Papiery wafioSciowe 72 4'19 l6,svo 54 8m | 1,60/o l7 589 75,1yo

Akcje i udzialy 2 505 0,60/o 2 888 0,60/" 3E3 115,30/"

Maj4tek trwaiy ll64l 2;to/o 16 661 3,5Yo 5 020 143,I o/o

Rozliczenia miQdzyokresowe I 318 0,30/o | 571 o,3vo 253 | 19,2o/o

lnne aktywa l0 494 2,4Yo 10747 2,3Vo 253 t02,40/o

Suna bilansowa netto 439 415 100,V/o 471737 | 00,0plo 32 322 t07,4yo

Mazowiecki Bank Sp6ldzielczy w tr-omiankach na dzien 30.06.2017 r. osiegnql sumg
bilansow4 w wysokosci 471 737 tys. zl, kt6ra w stosunku do czerwca 2016 roku wzosla o 7,4o%

tj. o 32 322 gs. zl.
waost aktyw6w wynikal pnede wszJstkim ze zrficzlrcgo przlrostu naletnosci od sektora

finansowego o 49,5% tj. o 36 842 tys. zl i seltora bud2etowego o lg7%tj. o 4 640 tys. z+.

obligo kredytowe na dziei 30.06.2017 r. wynioslo 273 261 tys. zl i bylo wylsze o 9 460
tys. zl od stanu na 30.06.2016 r. stan kredyt6 w zagrozonych w portfelu kredytowym
uksztaltowal sig na poziomie 4,6% i stanowil kwotg 12 637 tys. zl.

Na dziefi 30.06.2017 r. Bank posiadal maiqtek trwaly (neno) w wysokosci 16 661 tys. zl,
kt6ry wzr6sl w stosunku do roku ubieglego o 5 020 tys. zl. wzrost maj4tku wynikal z przejgcia
nieruchomoici w zarnian za riesplacone kredyty.

2) Pasywa (w tys. zl)

PASI'I[A 30.06J016 Strukturr 30.06.20t 7 Strukturs
Zmirnr w

stolunku do

30.062016

30.ft.I7l
30.06.16

Zob. wobec sekiora finansowego 7M7 1,60/. 4105 t,u/o -2302 67,2'/o

Zob. wobec seklora niefinansoweso 327 302 74,50/0 350 316 74,30/o 23 0t4 107,v/"

Zob. wobec sektora budzetoweso 54 867 12,40/" 68 128 t4,syo t3 261 124,2o/o

Zobow. z q't. emisji dtuznych papicr.
wartoSciowych 6 130 1,40/" 6130 1,3v" 0 O,OYo

Kapitaly (tundusz€) 26 663 6,lo/o 26 955 5,70/o 292 l0l,lo/o

Po2yczka podporz4dkowana 6 800 |,5% 6 200 1,3Vo . 600 9t,2Vo

Zysk z lat ubieglych 0 0 29t4 0,6Yo 2914

Wynik biezqcy ("f" lub '-") 687 0,20/. I I 14 0,20/. 427 162,20/o

Inne pasywa 9 959 2,30/" 5 215 t,rvo -4684 53,0o/o

Suma bilansowa netto 439 4t5 100,0Plo 471 737 100,0olo 32 322 107,4Yo



Po stronie pasyrv6w najwigkszy wzrost (o 23 014 tys. zl) w stosunku do czerwca ubieglego
roku odnotowano w pozycji zobowi4zan wobec sektora niefinansowego. Na dzief 30.06.2017 r.
wynosity one 350 316 tys. d i stanowily 74,3Yo sumy bilansowej.

Zobovti1zana wobec sektora bud2etowego wynosz4 68 128 tys. zl, w por6wnaniu do
analogicznego okresu ubieglego roku wzrosly o 13 261 tys. zl,tj. o 24,2o/o.

Zysk z lat ubieglych jest zwiqzarry ze zmian4 Ustawy o rachunkowodci. Tworzq go odsetki
zasfrzehone od nale2noSci zaglozonych wg stanu na 31.12.2016 r.

Fundusze wlasne Banku wyliczone zgod e z Dyrektyw4 Komisji Europejskiej CRD IV
(capital Requirements Directive 1r/ i cRR (capital Requirements Regulation) rn dzjeir
30.06.2017 r. wynoszq 32 787 tys. A.

3) Wybrane pozycje rachunku wynik6w Banku (w tys. zl)

Wyszcrag6loienie 30.062016 30.06.20t 7
ZmiNna w

itosur|ku do
czqrwcs 2016

Dynamika
30.06r0t7/
30.061016

W),nik z q.rufu odsetek 6 362 7 278 916 | | 4,4Vo

Wlnik z tytulu prowizji | 729 I 852 123 t23,0%
Przychody z akcji iudziat6w,
pozostalych papier6w wartosciowych

0 ll ll
Wyrik z operacji finansowych t67 - 248 - 8l t48,5Yo
W)'nik z pozycji wymiany 54 t7 76,1"/o
Wynik z dzialalnosci bankowej 7 995 8 946 951 l l l,9vo
Wyrik na pozostalej dzialalnoSci

operacyjnej 94 l3l | 39,4o/o

Koszty dzialania Banku i amortyzacja 6 t32 6 351 219 103,60/.

R62nica wartosci rezerw i aktualizacji - 972 | 062 -90 tw3%
Zysk brutto 984 | 663 679 t69,00/0
Podatek dochodowy )q1 549 252 t84,gVo
Zysk netto 681 I l14 427 162,20/0

wynik odsetkowy zal p6hocze 2017 roku wyni6sl 7 27@"go w
analogicznym okresie ubieglego roku o 916 tys. zl, natomiast wynik z tltulu prowizji zrvigkszyl
sig o 123 tys. zl, w stosunku do uzyskanego w analogicznym okresie ubieglego roku.
Na dzieri 30.06.2017 r. koszty dzialania Banku i anortyzacja wyniosly 6 351 tys. zl. w
por6wnaniu do analogicznego okresu roku ubieglego byly wy2sze o 219 tys. .

Mazowiecki Bank Sp6ldzielczy w tr omiankach na dzieri 30.06.2017 roku osi4gn4l zysk brutto w
kwocie I 663 tys. zl, kt6ry w stosunku do 30.06.2016 roku byl uyzszy o 679 tys. zl.



Po uwzglgdnieniu podatku dochodowego w wysokoSci 549 tys. zl zysk netto Banku wyni6sl
I I 14 tys. d.

4. Opis podstawowych zagroiei i ryzyka, ktrire zdaniem Banku s4 istotne dla oceny jego
zdolno5ci wywiqzywania sig ze zobowiqzari wynikajqcych z wyemitowanych dlu2nvch
papierriw wartoSciowych.

Za istotrc dla Banku w 2017 roku uznaje sig nastgpuj4ce ryzyka:
o ryzyko kredytowe
. ryzyko plynno5ci
r ryzyko stopy procentowej
o ryzyko walutowe
o ryzyko operacyjne
o ryzyko braku zgodnoSci.
. ryzyko wyniku finansowego
o ryzyko kapitalowe

Dzialania Banku w zak;:esie zarz4dzania poszczeg6lnymi ryzykami obejmuj4:

. nzvko kredvtowe
zarzqdzane ryzykiem kredytowym polega na redukowaniu niebezpieczeistwa braku splaty
rat kapitalowych i odsetek oraz innych wierqtelnodci w terminach ustalonych w umowach z
Bankiem.

Bank okresowo dokonuje wyliczefi wskaifoiik6w i monitoruje przestrzeganie limit6w
okre5lonych w regulacjach Banku.
Poziom ryzyka kredytowego w Banku mo2na ocenii jako umiarkowany. ocena oparta jest
na jakosci kredyt6w mierzonej wska:hrikiem kredyt6w zagrolonych w kredytach og6lem,
kt6ry na dziefi 30.06.2017 roku wyni6sl 4,6%o. Rezerwy celowe na kredyty zostaly
utworzone w wymaganej wysokosci. Limity dotycz4ce ryzyka kredytowego ksztaltowaly sig
na prawidlowym poziomie, a kwota ekspozycji wazonej ryzykiem wyliczona zgodnie z
Rozporz4dzeniem CRR osi4gngta poziom 208 451 tys. zl.
Sprawozdania z zarz4dzznta ww. ryzykiem omawiane s4 na posie&eniach Zarz4du i Rady
Nadzorczej.

o mmko ohnnoici - zrninimalizowani e ryzykautaty zAolnodci Banku do:
- terminowego regulowania zobowiqzan platniczych,
- poryskiwania altematywnych do aktualnie posiadanych fundusry,
' generowania pozytyvrnego salda przeply'v,r6w got6wkowych w okreslonym horyzoncie

czasowym.

W zakresie ryzyka utraty plynno lni Bark zNzadza i limituje:
- plynno5C kasow4 (gl6wnym celem zfiz4dz nia plynnoSciq kasow4 Banku jest

optymalizacja poziomu got6wki w kasach i bankornatach plac6wek Banku),
- plynnosc biez4c4 Banku (codzienne kontrolowanie poziomu irodk6w na rachunkach

biezqcych Banku),



- plyno5d w terminach do I miesi4ca oraz do 3 miesigcy ( zarz4dzanie ptynno6ci4 odbywa
sig poprzez monitorowanie wskaznik6w plynno$ci szybkiej do I rniesi4ca oraz ptynnoSci
biez4cej do 3 miesigcy),

- plynno6d Srednioterminow4 i dlugoterminow4
- wskaZnik LCR,
- analizuje nadzorcze miary plynno3ci.
Wskalnik LCR na d2iefi30.06.2017 r. wyni6sl 1,74 (wymagany 0,8).

Zgodnie z uchwalq nr 386/2008 KNF, w kazdyn dniu sprawozdawczym Bank analizowal
nadmtcze miary plynnodci, kt6re w ciqgu roku nie byly prznktaczzne.
Na koniec czerwca 2017 r. obowi4zkowe wskalniki ptynnosci ksztaltowaly sig nastgpuiqco:
Ml luka plynno5ci kr6tkoterminowej - 95 320 (warto66 minimalna 0,00),
M2 wsp6lczynnik plynnodci krotkoterminowej -2,89 (warto66 minimalna 1,00),
il/J wsp6lcrynnik pokrycia aktyw6w nieptynnych funduszami wlasnymi - l,2g (wartosd min 1,00),
M/ wsp6lczynnik pokrycia aktyw6w nieptynnych i aktyw6w o ograniczonej plynnosci

funduszami wlasnymi i Srodkami obcyrni stabilnymi - 1,39 (wartod6 minimalna 1,00).
W I p6hoczu 20 I 7 roku plynno66 Banku utrzymrruala sig na bezpiecznym poziomie.

nnko stoDv Drocentorgei - zninimalizowani e ryzyka niekorzystrej zrniany wyniku
finansowego Banku lub wielko$ci kapitalu Banku, kt6ra powstaje na skutek:
- odmiennego sposobu rr"ale2nienia oprocentowania aktyw6w Banku i finansuiqcych ich

pasyw6w od stawek rynkowych (ryzyko niedopasowania),
- zrnian rynkowych st6p procentowych, kt6re mai4 wptyw na wartoic godziw4 otwartych

pozycji Banku (ryzyko zmiennodci st6p procentowych).
W zakresie ryzyka stopy procentowej prowadzone byly analizy w zakresie:
- ryzykaniedopasowaniatermin6w ptzeszarnwani4
- ryzyka bazowego,

' badania elastycznosci st6p procentowych (metoda wraZliwoici st6p procentowych),
- ryzyka opcji klient4
- krzywejdochodowo5ci.
Mazowiecki Bank spoldzielczy w tr-omiankach w zakresie ryzyka stopy procentowej
wprowadzil i analizuje nasepujqce limity:
- limit marZy odsetkowej.
- limit marzy granicznej,
- limit r6znicy ponigdzy marzami"
- limit maksymalnej wartodci wzglgdnego wsp6lczynnika luki,
- limit dopuszczalnej zrniany wyniku odsetkowego,
- limit rozpigto6ci odsetkowej.

Na 30.06.2017 r. poziom ekspozycji Banku na ryzyko stopy procentowej ksztaltowal sig w
ramach obowiqzui4cych limit6w. Maksymalne wykorzystanie dotyczylo limitu rozpigtosci
odsetkowej i wyrosilo 84,30% wartoSci granicznej. w I p6hoczu 2017 r. rozpigto66
odsetkowa osiqgngla poziom wy2szy o 0,10 pp. i spowodowala podwy2szenie p6hocznego
wyniku odsetkowego o 171 tys. zl, do kwoty 7 l3l tys. il.

. rynko walarowe - zminimalizowani e ryryka niekorzystrej zmiany wyniku finansowego
Banku, powstalej na skutek znriany rynkowych kurs6w wymiany walut.



W zakresie ryzyka walutowego Bank dokonuje wyliczenia, monitorowania i limitowania
poszczeg6lnych pozycj i walutowych:
- pozycja walutowa calkowita (LPC) - limit pozycji walutowej calkowitej,
- pozycja walutowa (pozycja netto) - limit pozycji netto, limit pozycji nocnej (LN),
- wysoko5d max. potencjalnej straty mo2liwej do poniesienia na pozycjach walutowych

VaR-limitLVaR.
Bank dokonuje wyliczenia wyniku z rewaluacji na pozycjach walutowych oraz monitoruje

poszczeg6lne pozycje walutowe i ksztaltowanie sig kurs6w walutowych, dokonuje tak2e
aktualizacji limit6w na pozycje walutowe dostosowuiqc je do aktualnie prowadmnej
dzialalnoSci.

Na dzieri 30.06.2017 roku limity dotycz4ce ryzyka walutowego ksztaltowaly sig na
prawidlowym poziomie.

. rynko oDerucvine
Ryzyko operacyjne jest rozumiane jako ryzyko powstania straty wynikaj4cej z
niedostosowania lub zawodnosci wewngtrznych procesow, ludzi i sysem6w technicznych
lub zdarzeri zewngtrznych.
Proces zarz4dzania ryzykiem operacyjnym w Banku polega na:
- identyfikacj i i ewidencjonowani,t zdarzei ryzyka operacyjnego,
- pomiarze i ocenie ryzyk4
- monitorowani t ryzyka,
- raportowanig
- kontroli poziomu ryzyka i dzialaniom zapobiegajqcym.

W zakresie ryzyka opencylnego na dzieri 30 czetwca 2017 roku Bank posiadal bazg zdarzefr
odbiegaiqcych od przyigtych norm. Dra ww. zdarzefi okredlono stratg potencjalnq lub
faktycznie poniesion4 ptzez Bnk, obliczono prawdopodobieristwo wyst4pieniu d-"go
zdanenia- Z podanych danych mstaty wykonane mapy ryzyka operacyjnego.
Przeprowadzono r6wnie2 s{rmooc€ny w nastgpui4cych obszarach: ludzie, procesy i systemy,
zdarzenia wewn jhane, zdaneniazewngtate.
Dodatkowy wym6g kapitalowy w ramach ryzyka operacf nego wyznaczany jest na podstawie
rzeczywistych koszt6w oraz potencjalnych koszt6w z ffnrtu zdarzef (incydent6w), kt6re
wyst4pily w Banku na przestrzeni ostatnich 12 mies igcy (01 .07 .2016 r.- 30.06.20 r 7 r.).
Tolerancja/apetyt na ryzyko na akceptowarny poziom pokrycia straty neczywistej wynosz4ca
40% wskaznika BIA na koniec analizowanego okresu osi4gngra pozi om 0,02yo.
Suma koszt6w z tytutu zdarzeri (incydent6w) w ramach ryzyka operucyjnego byla w
ocenianym okresie niZsza od wyliczonego wymogu kapitalowego na ryzyko operacylne w
filarze L

ryryho koncentracji
zgodnie z aft.395 Rozporzqdzenia cRR limit koncentracji wobec danego klienta lub grupy
powiganych klient6w niebpd4cych instytucjami stanowi 25o/o uzumego kapitalu banku. w
przypadku klienta, kt6ry iest insq/tuciQ lub je2eli do grupy powi4zanych klient6w nalezy co
najmniej jedna instytucj4 l4co'e z^angazowanie banku nie moze przekoczyt, 25o/o uixwnego
kapitaru lub kwoty 150 mln EUR w zaleznosci od tego, kt6ra z tych kwot jest wyzsza.
w Banku wg stanu na 30.06.2017 r najwytszr zaangainwafie wobec krienta niebgd4cego
instytucj4 wynosilo 6 256 tys. d, co stanowilo 19,0g% uznanego kapitalu.

n



Najwyzsze zaanga2owanie wobec klienta, kt6ry jest inst;rtucja lub grupy wynosilo
3 630 tys. z) Q4cnie certyfrkaty inwestycine BPS S.A.) co stanowilo ll,I7Vo vmmrcgo
kapitalu
Na dzieri 30.06.2017 r. nie bylo koniecznofci tworzenia wymogu kapitalowego z qrtulu limitu
koncennacji zaanga:Zowari i limitu duZych z"angergyyali.

mzvko braka zsodnoflci
Ryzyko braku zgodnosci jest to ryzyko rozumiane jako skutki nieprzesfzegania przepis6w
prawa regulacji wewngtrznych oraz gzylgtych przez Bank standard6w postgpowania-
Zan4dz.anie ryzyktem braku zgodnosci polega na:
- dqzeniu do minimalizowania skutk6w nieprzestzegania zewngtrznych i wewngtznych

regulacji prawnyc[ poprzrlz stale aktualizowanie/dostosowywanie procedur bankowyctr,
wsparcie infomratyczne, szkolenia i kontrolg ich przestrzegania"

- ograniczeniu strat finansowych i niefinansowych, spowodowanych brakiem zgodnodci
przepis6w wewngtrznych Banku z regulacjami zewngtznymi lub nie przesbzeganiem
wev*ngtrznych regulacji bankowych oraz standard6w postQpowania pvyigtych prznz
Bank.

w Mazowieckim Banku spoldzielczym w Lomiankach w I p6hoczu 2017 r. nacz4cymi
czynnikami majqcymi wplyw na wyst4pienie ryzyka braku zgodnofui byty m.in.:
- rosn4ca liczba produkt6w, ustrug bankowych i coraz bardziej skomplikowane produkty

bankowe.
- cz4ste zniany przepis6w zewngtrznycll
- wzrnocniona ochrona konsument6w.

ryzSt ko wy nik u fi nonsowego
Bank w ocenie istotnoici ryzyka wyniku finansowego dra potrzeb wyznaczania
wewngtralego wymogu kapitalowego, dokonuje analizy wielkosci planowanego wyniku
finansowego na dany rok wedlug planu finansowego zatwierdzonego po", naag Naaro.ra
a wielko6ci4 zrealizowan4 na datg analizy.
Bank uznaje ryzyko wyniku finansowego za istotne, jezeli wypracowany na datg analizy
wynik finansowy prznliczony na wartosd roczn4 w relacji do funduszy wlasnych przrkracza
wsku2nik6Vq
Na 30.06.2017 r. wynik finansowy stanowil 2,26% frrnduszy wlasnych Banku.

ryryko kapitalowe
Lqcrna kwotz ekspozycji na ryzyko m 30.06.2017 r. wynosila 2gg 962 tys. zl (wym6g
kapitalowy w zakresie funduszy wlasnych Wnrnolany przez 12,5) w tym:
- 208 451 tys. z) z tytiu ryzyka hedytowego
- 31 51 1 tys. zl z rytulu ryzyka operacyjnego.
Zestawienie wymog6w w zakresie funduszy wrasnych i alokacji kapitatu z tytutu
poszczeg6lnych ryzyk dotycz4cych Filara I przedstawia poni2sza tabela:



Rodz.j ryzykr Kwoia etspozycji na ryryko Alokacja kapitdu wedlug
wyrnrgaii dla Filtra I

wlyad rot d
Ryzyko hcdytow€ 20E 451 t6 676

Ryzyko rynkowc / walutowc 0 0
Ryzyko opcrrcyjoc 3l 511 2 521

l4.ar c}sporycjr or powytz. ryzykr 7,$X2 $tn
Furdl|lzo rLrBt Brnkr 32 7E7 32 7gl
PolryciG k pitdowc (klp.wen./fimd.wl0sne) w% x 5855c/o
Adckwrtroa{ krDlhl,owe (ftrnduszc wlasnc / }czna
kwota eksDozycii na ryzfko) wolo 13,66./e 13'6Y.

Bank zgodnie z Rozporz4dze em cRR wyzna,za wsp6lczynniki kapitalowe, lr6re na
30.06.20 1 7 r. wynosily:

- kapitafu podstawowego Tier I - 10,91
- kapitalu Tier 1 - rr,66
- fi-rnduszy wlasnych - 13,66.

Wszystkie wspolczyffdki kapitalowe przewy2szaly wymagany poziom.
zgodnte z zaleceniem KNF (pismo DRB/073s/2/l/2015) Bank powinien stosowa6 bufor
zabezpieczaiqcy w wysokodci 1,25p.p. tj. utrzyrnywac wspolczynniki kapitalowe na
poziomie:
- wsp6tczynnik kapitalouy Tl - 9%o + 1,25 = 10,25%
- wspolczynnik TCR - l2oA+1.25 = 13.25o/o.
MBS Lomianki wprowadzil dodatkowo limit na kapital podstawowy Tier I na poziomie
8,25%.

5. Gl6wne kierunki dzialania.

Misi4 Mazowieckiego Banku Sp6ldzielczego w Lomiankach, tak jak w poprzednich latach, jest
aktywny udzial w tworzeniu warunk6w rozwoju spolecznosci lokalnych w pelnej zgodzie z ich
potrzebami i aspiracj ami.
wyzwaniem dla Banku jest sFostanie silnej konkurencji na rynku bankowym jak r6wniez
konkurencji, kt6r4 tworz4 instytucje parabankowe. Bank bgdzie konkurowal jako$ciq obsfugi
wykorzystui4c majomos6 lokalnej spolecznosci, tradycji oraz baniqc na lojalnosci i
przywiqzaniu do Banku.
W zwi4zku z powyzszym:
o Zapewnienie bezpieczeristwa srodk6w pienigznych zgromadzonych w naszym Banku oraz

dostosowanie oferty do potrzeb naszych klient6w jest priorytetowyn celem zarz4du
Banku.

c Zarzqa Ba*u bgdzie d4zyl do rninimalizowania poszczeg6hych ryzyk, na kt6re narazony
jest Bank poprzez wlasciwe zarz4dzanie tymi ryzykami onz ptzeslzeganie norm
ostro2noSciowych Komisji Nadzoru Finansowego.

r Bank bgdzie d44l do utrzymania fiurduszy wlasnych na poziomie zapewniai4cym
bezpiecme ddalanie i pokrycie wymog6w kapitalowych z tSrtulu poszc zeg6lnych ryzyk.o w zakresie system6w informatycznych Bank bgdzie dqzyt do korzystania z najnowszych
technologii w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeristwa.



. Bank bpdzie dqzyl do ciQglego doskonalenia bankowo6ci elektonicznej.
o Bank bSzie wspieral w formie sponsoringu miejscowe organizacje i stowarzyszenia

dzialajqce dla lokalnej spoleczno6ci.

Mazowiecki Bank Sp6ldzielczy w tr omiankach to bank bezpiecmy, silny i nowoczesny.
Posiada wykwalifikowan4 kadrg i niezftdne narzgdzia do dalszego zr6wnowzuzonego rozwoju.

Zarzad Mazowieckiego Banku Spoldzielczeso w Lomiankach:

Ptezes Zarz4du: Halina Choro$

Wiceprezes Zarz4dl: Marek Kaluski
Vvtceprezes Zazq<iu

V.6f"r9
Marek Kaluski

wiceprezes Zarzqdu: Artur Sosnowski 
wiceorezWdu

Artur Sqfhd*ski

wiceprezes Zarzqdu: Anna socha 
vtnce|1,Wff;edu

ffi*:;Y
tr omianki, dn. 06.07.2017 t.
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