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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Banku Spółdzielczego w Józefowie nad Wisłą

za okres od 1stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JÓZEFOWIE

NAD WISŁA ZA ROK 2012.

1. Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą - ul. Opolska 5, 24-340 Józefów nad Wisłą został zarejestrowany w

Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI

Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000131294.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

3. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem samodzielnym.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Bank

Spółdzielczy w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie

kontynuowania działalności przez Bank.

5. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego z innym

bankiem.

6. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2012 r. są

zgodne z Ustawą o rachunkowości oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 01 października 2010r.

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Poniżej przedstawiono zasady rachunkowości, w tym w zakresie, w jakim obowiązujące przepisy pozostawiają

prawo wyboru, dotyczące:

1) Zasady ujmowania w kapitale własnym skutków wyceny pozycji bilansowych:
Wartość funduszy własnych ustala się w wartościach nominalnych. Bank nie przewiduje dokonywania

odpisów aktualizujących w ciężar kapitału własnego.

2) Zasady ustalania wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych:

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się wg wartości rynkowej, a dla których nie istnieje

aktywny rynek według wartości godziwej.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej.

3) Zasady rachunkowości zabezpieczeń:

Bank stosuje rachunkowość zabezpieczeń poprzez ewidencję na kontach pozabilansowych.

4) Zasady spisywania należności

Należności przedawnione i umorzone zmniejszają utworzone na podstawie obowiązujących przepisów

rezerwy celowe.

7. Nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości i metod wyceny w okresie objętym sprawozdaniem finansowym,

wywierające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

8. Nie dokonano w okresie objętym sprawozdaniem finansowym zmian w sposobie sporządzenia sprawozdania

finansowego.

9. Nie dokonano w okresie objętym sprawozdaniem finansowym korekty błędu podstawowego.

10. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

11. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat poprzednich, ujęte w sprawozdaniu finansowym roku

obrotowego 2012.

12. Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące okresu objętego sprawozdaniem finansowym mające wpływ na

istotną zmianę struktury pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego.



Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Józefowie nad Wisłą

za okres od 1stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

13. Informacje zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze

sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2012.

14. Wynagrodzenie wypłacone lub należne za rok obrotowy 2012, Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych

im. Franciszka Stefczyka w Warszawie - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Banku:

1) wynagrodzenie należne za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego Banku za 2012 rok zgodnie

z umową nr 111/09/2012z dnia 27.08.2012wynosi 6 062,03 zł +Vat,

2) wynagrodzenie za inne usługi poświadczające - nie występuje,

3) wynagrodzenie za usługi doradztwa podatkowego - nie występuje,

4) wynagrodzenie za pozostałe usługi:

- z tytułu członkostwa wpłacono w 2011 roku składki w wysokości - 5 000,00 zł

Józefów nad Wisłą, dnia 05.03.2012r.
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