
II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacja o spełnieniu pruz Bank wymegćw, o kt6rych mowa wart. 128 ustawy - Prawo bankowe:

Wartoii Da 31.12.2019 f.:
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9481544,63
9481 .6
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Na dzień 31 grudnia 2019 roku Bank spełnia wszystkie wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej.

Fundusze własne wynoszą 9481544,63 zł, co przy średnim kursie EUR ogłoszonym przez NBP w wysokości 4.2585 daje
2226498.68 EUR

Branżowe sumen/v rvnku:
udział .a wartoU b~ .• aa udział .a

31.12.2019 r.: 31.12 .•2018 r.: 31.12.2018 r.:
J 4 5

9,sm , r "144 798,41 8,28%

S2,72'A 25813191,16 51,56%

2,66% 406099,84 0,81%

34,65% J9S371SJ.so 39p3~.

0._ ~ 1615P1.s1 0)2%

100,00% 50 062:840,42 100,00%

2. Bank nie prowadzi ob.!lłuei rachunków w walutach obcych.

3. Dane o źródłach pozyskania depozytów z uwzględnieniem podziału na braniowe i geograficzne Iq:menty rynku.

Brania warioK bilanlOWa .a
••• oodariili Jl.ll.2019 r.'

1 2
5967567,74

32382381.93

1657135.59

21610040.71

99,68%

005il1U. 24987lfiJ

RAZlM: 62J66 991,60

Geogra{icur.e S mentv rvnkur

I••••••••

4. Informacja o strukturze koncentracji zaangażowania Banku w poszczególne jednostki, grupy kapitałowe, branżowe i
geograficzne segmenty rynku wraz z oceną ryzyka związanegu z tym zaangażowaniem.

".-

u.dzlal Da
ll.12.101' r.:

wartoić: bilammt'a Da
ll.1l.2019r,:

udzlaJ oa
31.12.2019 r.:

wartoK blla.ntowa aa
ll.lUOI'r.:Gmina:

0dMIkj. 149ł71,63 0._ 161597,j1
100._

Struktura zaan eiowanta w 10 naiwieksrvch klientów Banku:

1106139,96

.dzIał •••
ua.DllIŻCJIIifulu.

blJ.uuow}'IIIl
pozablWuie oa
31.12.2018 r.:

udziaIw
ZUJlXaWwu1u.

bUamow)· •• 1
poubllaD.le.a
31.12.2019r.:

U&Dlatowanie b~'e I
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31.l2.2019 t.:
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ll.l2.2018 r.:
Podmiot

WENT I

WENT' 1151413,90 1,1$~

WENT' 1016110,33 2.6'"

KUEJ>tT. 1012093,30 2,jl%
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KLIENT, 4961.13.1. 1-

KUEl<TIO 436100,00 1-
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694916.90 1"194

10112609.,)1



Ryzyko koncentracji zaangażowań wobec pojedynczych klientów oraz grup powiązanych klientów jest w Banku
monitorowane zgodnie z art. 395 USl. I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i finn inwestycyjnych nr 575/2013 (CRR), zgodnie z którym, Bank nie przyjmuje
na siebie ryzyka ekspozycji wobec klienta lub grupy powiązanych klientów, której wartość przekracza 25% wartości jej
umanego kapitału.

Na 31 grudnia 2019 roku oraz na 31 grudnia 2018 roku limity koncentracji nie były przekroczone, Na 31 grudnia 2019 roku
poziom ryzyka koncentracji Banku z tytułu największego zaangażowania wobec pojedynczego podmiotu wyniósł 17,12 %
uznanego kapitału Banku (na 31 grudnia 2018 roku 20.58 'Vo)."

Koncentrac'o brantowa na dzień 31.12.2019r. oraz 31.12.2018r.:

Branta
zaanldowanie bUanlOWe I zuDlatowanlu zunlatowanłe bUanlOWe I zaanlatowaulu

100podarkJ:
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~' ,
W Banku stosowane są limity branżowe, których celem jest ograniczanie poziomu ryzyka związanego z finansowaniem
klientów instytucjonalnych prowadzących działalność w wybranych branżach charakteryzujących się wysokim poziomem
ryzyka kredvtowego oraz unikanie nadmiernego poziomu koncentracji branżowej.
W strukturze zaangażowania branżowego Banku dominują osoby fizyczne

Geo1!rofiCUle seementv rvnkur

Gmina:

42741163.50

42741163~

wanOK UUIIDlOW'a

pozabllllnWft'a nil" ".n.. ' udział na
WartOK OIJIIJlJOWII

udzlllł na
31.12.2019 r.:

pozllbllanJOWa na
31.12.2018 r.:" "... '

4
lOO,<XW, 41864092,35 100.00%

100.,00% 41864091,35 '00.00%

W działalności Banku nie występują znaczące koncentracje w segmenty rynku, podmioty czy branże, W ocenie Banku ryzyko z tym
związane kształtuje się na bezpiecznym poziomie,

S.Struktura należności banku w podziale na poszczególne kategońe, ustalone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. SI
ust. 2 pkt S lit, c ustawy, z wyszczególnieniem kredytów i pożyczek, lokat w innych bankach iw innych podmiotach finansowych

5.I.Struktura należności Banku w oodziale na kateeorie.

31.12.2019 r. 31.1UOI8r.

Podmiot: W,I<. W,I<.
Wart~ bUanJOWa (wzł): Jtruktury (w WartoU: bilulOWa (w zJ): .truktu". (w

%),' %)*

3 S

Stktor nUMOW)',,, tym: 13 19S~l,47 24,_ 8167331,39 17,35%

LoUly 7800593,43 59,11" l 830 1'I96t14 34,65"

Innenależnojci: 53~358.04 40,89'16 SJJ7235~ 65,35"

Stktor a'enn.nsowy, '\II' tym: 40 277 314,89 75,31% J8 900 743,91 82,64%

Kredyty w sytu.aeji norTIlIlncj: 38561 MJri9 95,''''' 3638"",78 93,S]H

KmI)1y"'-""';'" 11117łl"JS .f,15" I'HIJ9,H 4._
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a) należności z odroczonym terminem zapłaty - nie wystąpiły;

b) należności przeterminowane i naletności sporne, na kt6re nie utworzono rezerw celowych lub nie dokonano odpisu aktualizuj,cego



'.wystąplłY':", ----------------------------------- ••••

5,2, infonnacja o kredytach i pożyczkach, od których bank nie nalicza odsetek - nie wystąpiły,

5.3. Aktywa finansowe

a) iliYWii finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - nie występują;

b) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - ni. wystwują;

c) kredyty i pożyczki i inne należności

Kredyty i pożyczki i inne należności udzielone przez Bank wykazano w punkcie 5,1,

d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności;
Wartoii bilauow •• a dzień.

31.12.2019 r.:
Wartoii bUamowana cWt'

31.12.2018 r.:

Bonypieni~ 15988026)8 10311027.&4

2. Obligacje Ilwbowe

1102850,62 699840,78

RAZEM: 17 090877,00 11016868,62

e) aktvwa finansowe dosteone do surzedażv:
WartoU bilansowa na dzień

3J.J2,2019 r.:
Wartość bilansowa na dzień

31.12,2018 r.:I.n Wyszczeg6lnienie:

1. AkcjeBPS 170000,00

2. UdziaJwSSOZ 2000.00 2000,00

3. 1JdziałTUW 200,00

RAZEM: 772100,00 m 100,00

5.4. Informacja o aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży, aI.'lyWachi zobowiązaniacb finansowych wycenianych w wartości godziwej przez
wynik finansowy, dla których nie było możliwe ustalenie w sposób wiarygodny wartości godziwej, ze wskazaniem oszacowanej wartości - nie
wystąpiły.

Na dzień bilansowy akcje w Baoku Zrzeszającym Ot02 udzialy w SSOZ zostały wycenione według ceny nabycia zgodnie z par, 36 ust 3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia I października 20 I O roIcuw sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,

6. Informacje o kredytach i potyczkach oraz innych należnościach baDk~. także o instrumentach zabezpieczających przed
ryzykiem kredytowym, wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy:

6.1. WartoŚĆ kredytów i pożyczek oraz innych należności banku zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako wyceniane w
wartości eodziwei nrzez WYnik finansowv - nie wvstaniłv:
6.2. weność ekspozycji na ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy, bez uwzględnienia wartości instrumentów zabezpieczających
nrzed rvzvkiem kredvtowvrn - nie wvstaniłv;
6.3. Wartość, o którą instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kredytowym zmniejszają wartość ekspozycji na ryzyko kredytowe-
nie wvstaniłv:
6.4. Wartość zmiany, w danym okresie sprawozdawczym i narastająco, wartości godziwej kredytów i pożyczek oraz innych należności
hanku. która WYnika ze zmian rvzvka kredvtoweuo - nie wvstaniłv;
6.5. Wartość zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kredytowym zakwalifikowanych przy
początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. jaka wystąpiła w danym okresie sprawozdawczym i
narastająco - nie wystąpiły.

7. Informacje o zobowilluoiach (mansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik f'maosowy, wykazuj.c odrębnie:
7.1. Wartość zobowiązań finansowych zakwalifikowanych przy początkowym ujęciu jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy - nie wystąpiły;
7.2. Wartość zobowiązań finansowych zakwalifikowanych jako przeznaczone do obrotu - nie wystąpiły;
7.3. Różnicę pomiędzy wartością bilansową zobowiązań finansowych a wartością, którą Bank byłby zobowiązany zapłacić w terminie
wymagalności - nie wystąpiły.

8. Dane o wartości posiadanych instrumentów finansowych, z uwzględnieniem:

8.I.Instrumenty finansowe znajdujące się w obrocie giełdowym (na rynlcu regulowanym) - nie wystąpiły

8.2 instrumenty finansowe znajdujące się w obrocie pozagiełdowym - nie wystąpiły



8.3. Papiery wartościowe z nieograniczoną zbywalnością. niemajdujące się w obrocie na rynku regulowanym:

3. Certyfikaty inwestycyjne

Wartoii bU•.••łOW. D. dzie.D.
31.12.2019 r.:

Wartoić bUaa.tOW. b. dzień
31.12.2018 r.:

15988026,38

4. Obligacje korporacyjne 1102850.62

10317027,84

699840.78

Certyfikaty dcpoz)1owe BPS.SGB

2. Bony pieniężne

Obligacje komwWne (miasta. gminy. powiaty.
s. wojcw6dzłwa, ZWl.u; mi •••• zwi.u; gmin, ZWl~

powiatów)

6. Innenp. >kejeopół« niepubli=tych lub udrioly w
spółkacb z 0.0.

RAZEM: 17 090 8n,OO II 016 86862

8.4. Panierv wartościowe z ograniczona zbvwalnościa;

2. UdziolywSSOZ

W.rtoK bUan,owa na dzień
31.12.2619 r.:

Wartoić bUuJOWa Da dzid
31.12.2018 r.:Lp. Nazwaln.trumenłu ftnmlO'ł'ego:

170000,00

2000.00

77000000

2000,00

3. Udzi.IvTUW 20000 20000
RAZEM: m 200,00 m 20000

85 warrość rynkowa instrumentów finansowych, w przypadku gdy jesrróźna od wartości wykazywanej w bilansie - nie wystąpiły.

9. Informacje o zawartych przez Bank umowach, których skutkiem będzie powstanie instrumentu finansowego - nie wystij!piły

10. Informacje o posiadanych udziałach i akcjach, w podziale na jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone.- nie
wystąpiły.

11. Informacje o wartości posiadanych udziałów i akcji w jednostka(b podporządkowanych, które Bank przeznaczył do
sprzedaży - nie wvstapitv.
12. W przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych ujawnieniu podleeają infonnacje o wartości i kategorii

przekwalifikowanych aktywów oraz o przyczynach przekwalifikowania
- nie ""'!ltaoiłv.

13. W przypadku przekwalifikowania składnika aktywów finansowych z kategorii aktywów i zobowiązań finansowych
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy,
aktywów dostępnych do sprzedaży albo z kategorii aktywów utrzymywanych do terminu zapadalności - nie wystąpiły.

14. W przypadku przeniesienia praw majij!tkowych zakwalifikowanych do aktywów finansowych (przeniesienie aktywów),
które nie sij! wyl,!czone z bilansu, ujawnieniu podlegaj,! następujące infonnuje w odniesieniu do każdej kategerii aktywów
finansowych
• nie wyst~piły.
15. Informacje o zastawie na mieniu Banku, wraz z postanowieniami i warunkami ustanowienia zastawu oraz wartości

bilansowej składników aktywów flnanscwych, które Bank zastawił jako zabezpieczenie zobowiązań - nie wystąpiły.

16. Informacje o posiadanych Instrumentech finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi- nie wystąpiły.

17. Tn(ormHł'if'idotvo.JI~" wvdz! •.lon•.9'o o",ani7.H~vini e hiurH makl •.rekieeo hanku - nif'idntveev

18. Informacje o należnościach od banków prowedząeych działalnościij! maklerską, domów maklerskich i towarowych domów
maklerskich- nie dotyczY
19. Infonnacje dotyczące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiea;o banku o należnościach od Krajowego Depozytu i

giełdowych izb rozrachunkowych - nie dotyczy.
20. Informacje dotycące wydzieloneeo organizacyjnie biura maklerskiego banku o zobowi"zaniach od Krajowego Depozytu i

giełdowych izb rozrachunkowych: zobowiązania wobec funduszu rozliczeniowego, zobowiij!zania wobec funduszu rekompensat -nie
doty"'Y.
21. Informuje o należnościach od podmiotów prowa~cych regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe, w
podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek
poza giełdowy dctycząee wydzielonego organizacyjnie biura maklerskiego banku -ete dotyczy.

22. Informacje o zobowiązaniach od podmiotów pruwadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe, w
podziale na zobowiazania od poszczee:ólnych aiełd i SpÓłek prowadzacvch rynek

poza giełdowy dotycące wydzielonego organizacyjnie biura maklerskieeo banku - nie dotyczy.

23. Infonnacje o zobowiązaniach od banków prowadących działalność maklerską, domów malderskich i towarowych domów
maklerskich- nie dotyCZ)'
24. Informacje o zmianach wartości funduszy wydzielonych dla oddziałów zagranicznych, z uwzględnieniem stanu na początek

roku obrotowego, zwiększeń i zmniejszeń, z podziałem na poszczególne podmioty, oraz stanu na koniec roku obrotowego -nie
doty"'Y.



25. Dane dotyczące zmian stanu wartości niemateeialnyeh i prawnych.

25.1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych:

W.rtoK bnltto a.
pocątek roku
obroto"'iqo:

Zmniej.zen.la:
WartoU brutto ••

koniec roku
obrotowego:

Nazwa wartoic:t
a"'materialnych I prawnych

Crupy:
Zwięluuaia:

188211.26 25719..30 213936-.56

Razem 111217.1' 1:1l'~

25.1. c.d. Umorzenie c amortvzacia wartości niematerialnvch i rawnvch:

10 12

Słuna
poc:z~tekroku
obrotowego

(netto):

Stan aa koniec
roku obrotowego

(Detto): •

Umorzenie na poc:ątek
roku obroto'l'reco: ZmnieJluaia: Umorzenie Dakoniec

roku obrotowego:
In ne

zwłęluUDia:Amortyzacja za rok:

11
197621,84188217,26 9404,58 1631472

19761:1••.• 16314.n1111:11,26 9404.)1

25.2 Waność obcych wartości niematerialnych prawych używanych na podstawie umowy, o której mowa w art, 3 ust 4 Ustawy - nie
dotyczy.

26. Dane dotyczące użytkowanych rzeczowych aktywów trwałych:
26.1. Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych:

Wartott brutto na
~tekroku
ebrotew o:

ZmDiejlunia:
WartoM:brutto na

koniec roku
obrotow o:

Nazwa ł'UCZOW)'cbaktywów
trwałych: Z"ięluunia:

91&,00 918.00

706999,35 706999,35Budynki ibudowk: .. grupy 1-2

460981,66 12832,01 473813,67

" 98000.00Środkitransportu-grupa7 6OS79,50 60579.so 98000.00

341179.70 24357,08 371536.78NaJ7.9dz.it iprzyrądy - gropl8

Roum 15766~,l1 135189,09 60579,50 1651267,80

26.1. Umorzenie - amo -rvzaci a rzeczowych ttvwów trv ałvch:

Umoruaie na pocątek Iane Umorz.enle aa Stu aa pocątd( roku Stu na koIUec
AIaortytacj. za rok: EWiękn<n1 lmtUejnea1a: kon1oc roku roku obl"Oto.-·ezoroku:obrow."eao: obrotmt"qo: obrotoweao (Detto): (aetto):

10 11 12

911,00 911..00

l'n86l.37 190'9.03 29691:1,40 429136.98 410071,9'

386111,1' 31:322,70 419134." 14169,11 '4679,12

6O'''.so 13~,'" 60'19.30 1l000,14 84933.16

211131,61 177t>'.13 30' 197,44 "041,09 6$639,.34

1014JOJ,JJ IlU<ł.40 605".50 IOJ5'3I..1J "',..,.. '1531:9,.57

26.2. Wartość obcych środków trwałych używanych na podstawie umowy, o której mowa w art, 3 ust. 4 ustawy> nie dotyczy

27.ln(ormacje na temat aktywów praejętyeh za dłuEi w podziale na nieruchomości i pozostałe składniki majątku: - nie wystąpiły.

28. Informacje o aktywa trwałycb przeznaczonych do zbycia - nie wysąpiły.

29. Wykaz pozycji czynnycb i biernych rozJic:uń międzyokl'esowych kosztów oraz rozlic:uń międzyokresowycb przycbodów:

Stan aa:
Lp. WYlzczq:óltdenie:

potątek roku obrotowego: koniec roku obrotoweco:

Rodk:zenhlmiędzyołanoweaynne I. tego: 1758OJ.11 1:G4116,.1'7

Alcrywa:ttymłu~ podadwcioc:bodo-so 169006,00 1960".00
1.1.

U
~radicunia~wtym: '197,11 10".11--- ' •••• so .......-- ,,,,,,11 1:3n.n

Koszty I pnydtody rodiaorte " c:r.uIr: ."."... JlI1ł.6'

~~~Wenw.1ł' 14000..00 lO ••••••
2.1. I,."

-_oakol;z:tyrl.fll:VYWe 14000.00 1:0000.00

p~ rnIianUiI ~ pnydIo46w. 351Sl,4! tlI''''aa. -1)_:

.~odbedy&ów~~ 33014.61 l••••.••



a;::::-'''''''--- I I
.ociIetId~;r:py

f-.-=pnyd>ody=='"'j>Obrane==.'"'góry=---- -------:2'"'06""7'"'.7=-7 ------:.":;,,"' r.,;;;-,

30. Dane o strukturze własności kapitału podstawoweeo:

Lp. Nazwa.MlPY udziałowców:
I.kLba Wartość nominalna Wartoić udziałów

udzbllów: udziału: udekJarowanycb og6ltm:

0000y łizy=<, 2221,00 100,00 222100,00

2.
o.obypnl""nc: lOO.OO 100,00 50000,00

RAZ2M: 2721,00 X m 100,00

W Banku nie wystąpili udziałowcy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli).

31. Dane o uprzywilejowaniu i ograniczeniu praw związanych z dan4 gruptt! akcji, w tym dotycących podziału dywidend i zwrotu
kapitału - nie dotyczy
32. Infonnacje o akcjach własnych bę<fJtcych w posiadaniu banku lub w posiadaniu jednostek zależnych, współzależnych i
stowarzyszonych - nie dotyczy
33. informacje o zobowiązaniach z tytułu zatwierdzonej do wypłaty dywidendy lub nadwyżki bilansowej - nie dotyczy

Zobowiązania z tytułu zatwierdzonego do wypłaty oprocentowania udziałów członkowskich na dzień 31.12.2019 r. wynoszą O zł.

34. Informacje w zakresie zobowi4łzań pedporzadkowanyeh obejmujące: ~ nie wystąpiły.
l) wartość poszczególnych pożyczek oraz waluty, w jakich zostały zaciągnięte,

2) warunki oprocentowania i terminy wymagalności pożyczek;

35. Infonnac'a o stanie izmianacb rezerw celo cb:
Stan na

JM)CZ4tdt roku
obrotowqo:

Stan n::l.el'Wna
konłec roku
obrotowqo:

WytzC'ZelÓ1nłe:ałe:

276256,32 454 789,19

34665~3 l3 .sSI,08 .•..
1391l2,45 4001,29

102408,64 427236,32

l76l56,Jl 454 789,19

343263,56 387781,95

13283,11

142904,.51

44933J.4

279,23

• w J)'tUKji normalnej i pod obx:rwae';"

• pooi1ejstandardu
.~tpłiwe.-
RAZEM:

187075,88

343l63.5' 381781,95

36. Dane O rezerwacb na przyszłe zobowi4Unia wedłuR rodzaju zobowiązania:

Stu n::l.erw.a Stan rezerw .a
Wyl'UUJÓłnułe:: ~tekroku Z..-Ięlazenle< Wykorzystanie: R<moi4uD'"' koniec roku

obrotowqo: obrotowezo:

2
R=-M_ 122 S45,64 24 540,00 147085,64jublJeuJzowe

2. Rezerwa na odprawy emerytalne 136279,88 20820,00 33:\41.30 123758,58

3. Rezerw_ na tyZ)'ko ogólne 89265.79 24000,00 113265,79

.. RCZCfWI. nr. zobowi4z.anja
pozabUanlOWC

5. "","""""""y 36460.n 340;33 36120,44

RAZEM: 348091,31 10S820,n 33681,63 420230,45

37. Dane o stanie odpisów aktualizującycb, z wyłączeniem rezerw celowych, wedłue rodzajów aktywów, ze wskazaniem
obrotowego stanu na pocątek roku ebretcwegc, zwiększeń izmniejszeń oraz stanu na koniec roku :

St •.•• na JM)CZ4tek roku
Z'friękIunłe: Wykony_tanie: R....-I •••• nle, Stan na koniec roku

obrotowqo: obrotowqo:

9840,61 40298,51 39721,16 10418,02

50,29 302' 20,02

22.112 IS,52 38,34

9B17,79 40232.76 39652.5S 10398,00

OdpiJ)'aktual.odnale1no8ci
aelctor niefinan50wy, w tym:

w S)'tnormalnej ipod oMerwac.i4

2. 1~~U&I·o;Jna. •.

• obligacje



38. Dane o zobowiązaniach pozabilansowych w tym warunkowych z tytułu udzielonych ubezpieczeń:

WylZC"Ug6lniente: 31.12.2019 r.:

1 ••~.586,3.5

24S8S86,3S

1730310U.3

31.12.2018 r.:

1936l44.77

29S6244,n

POL

l. l. ~ warunkowe udrieIone:

.)~
b) gwarvlC)'jne

a) 6nantowc

b) rvancyjnc:

38.1. Wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń. w tym wekslowych oraz innych udzielonych zobowiązań o charakterze gwarancyjnym -
nie udzielono.
38.2. Gwarancje i poręczenia emisji udzielone emitentom - nie wystąpiły;
38.3. Kontrakty opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych Banku - nie wystąpiły;

38.4. lnfonnacje o zaproponowanej wypłacie dywidendy, jeśli nie została ona formalnie zatwierdzona. a także o jakichkolwiek nieujętych
skumulowanych dywidendach z akcji uprzywilejowanych - nie dotyczy.
38.5. Szczegółowe dane o aktywach Banku, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań Banku oraz zobowiązań strony trzeciej, a także o

wartości zobowiązań Banku podlegających zabezpieczeniu tymi aktywami - nie wystąpiły.
38.6. Informacje na temat nie ujętych w bilansie transakcji z przyrzeczeniem odkupu - nie dotyczy.
38.7. Informacje o udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym o udzielonych zobowiązaniach nieodwołalnych- podano w punkcie

38.1
Kwota 2 458 586,35 zł dotyczy przyznanych a nie wykorzystanych kredytów przez osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki

nieposiadające osobowości prawnej. Uruchomiente w/w kredytów jest określone stosownymi warunkami w zawartych umowach.

Pozostale pozycje pozabilansowe w kwocie 17 303 104,63 zł óotyczą przyjętych zabezpieczeń do udzielonych kredytów. Przyjęte
zabezpieczenia to hipoteki na nieruchomościach.
38.8. Informacje O wartości nominalnej instrumentów bazowych na instrumenty pochodne - nie występują,

39. Stosowane pruz Bank zasldy rachunkowości zabezpieczeń z uwz&lędnieniem podziału na zabezpieczenie wartości &odziwej,
zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych oraz zabezpieczenie inwestycji w podmiocie uer&nicznym - nie dotyczy.
40. Dane n8 temat macących warunków umów dotycących instrumentów finansowych, które mO&ą wpływać na wartość

tenninu i stopień pewności przyszłych przepływów środków pienięinych;
z uwzględnieniem podziału na rodzaje aktywów i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych. - nie

dotyczy.

41. Informacje z zakresu rachunku zysków i strat.

41.1. Informacje o przychodach, w tym z tytułu prowizji, i kosztach prowadzenia przez Bank działalności maklerskiej - nie dotyczy;
41.2. Dane o odpisach amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Nazwa-Grupa: Amortyzacja Ul 2019r.:

81114,40

Amorty:zaqaza 2018r.:

6J 6JS,71

Orunry.O

Budynki i łobJc· I

Budowle· 2

lnwestycje w obcych obiektach

19059.03 20211,36

Kotły imaszyny encrsetyc.zne • 3

Maszyny i UlZ4dzenia ogólnego zutoeowania . 4 21836,26 23 248,34

UfZ4dzerna. łcdWcme· 6 04 486.44 4098,41

Środki transportu • 7 13066,&4 9086,85

War1oicinicmatcria1nci pn.wne:

RAZ-EM:

17765,83

•••••••
91618.98

6990.76

3 ••••••

61300.71

Aktualizacji wartości majątku trwałego rzeczowego i finansowego w roku 2019 i 2018 nie przeprowadzano.

41.3. Dane o skutkach wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do poziomu wartości godziwej - nie wystąpiły;

41.4. Infonnacje o przychodach i kosztach z tytułu wyłączonych z bilansu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży - nie
wystąpiły;
41.5. Infonnacje o przychodach i kosztach z tytułu sprzedanych aktywów finansowych, których wartość godziwa nie mogła być wcześniej
wiarygodnie wyceniona. ze wskazaniem wartości bilansowej aktywów ustalonej nadzień sprzedaży - nie wystąpiły;



41.6. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - nie wystąpiły;
41.7. Informacje o dokonanych odpisach aktualizujących lub rezerwach celowych należności nieściągalnych. z podziałem na tytuły
odpisów. i sposób dokonania odpisu w ciężar utworzonych rezerw. w ciężar kosztów operacji finansowych oraz w ciężer pozostałych
kosztów operacyjnych. z wyszczególnieniem strat poniesionych z tytułu kredytów i pożyczek,

Straty poniesione z tytułu kredytów i pożyczek w 2019 r. wyniosły O zł.
Informację o rodzajach utworzonych rezerw oraz odpisów aktualizacyjnych podano w punkcie 35 i 37 informacji dodatkowej.

41.8. Informacje O przychodach z tytułu dywidend, w podziale na jednostki, od których otrzymano dywidendy:

Bank nie otrzyma! dywidendy za 2018 r. z tytułu posiadanych akcji.

41.9. Informacje o nakładach poniesionych w związku z nabyciem lub wytworzeniem
środków trwałych w budowie. wartości niematerialnych i prawnych oraz o planowanych nakładach w okresie

najbliższych 12 miesięcy'

Naklady Da:

25719.30 10000,00

Pooiaione '" b~ym roku
obl"Otowy •• :

Planowane lIa lIutępDy rok
obrotowy!

2. Środki trwałcwbudo'l.'ie

25719,30zł 10 000,00 zł

41.10. Propozycje podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Wynczególnienie: Kwota:

Zyalcnettodopodriału -proponuje~przc:t.nacZyĆna: 519104,02

540000.00

19735,31

: ,
19368,65

41.11. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w
następnym okresie sprawozdawczym. wraz z wyjaśnieniami przyczyn zaniechania= nie dotyczy .

-e-
42. Informacje o wartości aktyw6w i utwcraone] rezerwy na odroczony podatek dochodowy:

Wy.u:z.qÓI.ttitDłe: tan na po<:ąttJC rokU Zwiękn.eala :r.mu.j ••• .u., ~tan .a koIllec roku
obrotOft'_o: 00 ••••••• _,

R=-'_od""""""'"..,. •••_ 16194.00 11370,00 15130.00 12434,00

Aktywa % tytułu odl'OCZOl'lClJOpodatku dochodowego 169006,00 21053,00 196059.00

Rozliczenie rezerwv i aktvwów z tvtułu odroczoneeo DOdatku dcchodoweeo.

WynJk t1nulmł'Y: Kap~",1uny:

21053,0037W,OO

Wynik flnanJOWy: Kapłtal wluay:

Reurwy odlliedooe na:

w tym z lal ubiegłych: Wtym zlatubteglych:

Podatek dochodowy obCiążający wynik finansowy za 2019 rok wynosił: 178 302 Zł, z tego:
a) Cześć bieżąca - 209 I1S li
b) Cześć odroczona - -30 S13 11

43. ZaRrClowane dane dotyczffce:
43.1. korzystania z kredytów. pożyczek, gwarancji lub poręczeń przez pracowników. członk6w zarządu lub organów nadzorczych, ze
wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:

Stan zad/utenia z tytułu udzielonych kredytów pracownikom Banku, członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej przedstawia się
następująco:

Wy.z.tte:ł6lniea5e: Llabo •••• Zaanl•••••.anle
ZaanIa:imran5e pozabllanlOWe R•••••kDlvshlj~h z kndytv bUanłOWe

•••• N""""'" 3 5310lS,48 150296,.21 681311,69

Zonod 2 111448,41 672992,54 784440,9>- 9 663762,28 2523,78 666286,.0&

Nie udzielano potyczc:k. gwarancji lub pocęczcń. Wyt.ej wymienione kredyty majduj4 się w sytuacji normalnej i zostały udrie)ooe R.I wanmbcb ogólnie dostępll}'th.

Wobec członków Rady Nadzorczej. z.arz.ru cnz pracowników Banku nie SU)IOWano ulgowych stóp procentowych jak równia prowizjI I opłat

Wyżej ~ zadłużenie

do l roI.ru -

od 1-3 lat -

Pmrytej 31 ••'",,;,, -"" •••••••"""''''''' ••••••



43.2. Wynagrodzema, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych członkom zarządu lub organów nadzorczych
Banku,

2019r.

3<l2922,62

Z nadwyżki bilansowej za 2018 r. nie wypłacono żadnych nagród.

43.3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienia, w przeliczeniu na etaty:
Przeciętne zatrudnienie (w etatach) w 2019 r. wyniosło 18 etatów.

43.4 Koszty związane z utworzeniem rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników, z wyszczególnieniem tytułów:

W okresie sprawozdawczym Bank utworzył rezerwy na przyszłe zobowiązania wobec pracowników w wysokości 45 360 zł, z tego:
- na nagrody jubileuszowe: 24S40.00lł
- na odprawy emerytalne: :ZOłlO.OOlł

43.5. Kosztów poniesionych na finansowanie pracowniczych programów emerytalnych - nie wystąpiły.

44. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi z Bankiem kapitałowo lub oreaniza.cyjnie, z uwz&lędnieniem zasad
polityki kredytowej Banku oraz peeeemcwegc udziału przypadające&o na transakcje z tymi podmiotami - nie wystąpiły.

4S. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych pruz Bank na innych warunkach niż rynkowe ze
stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

l) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub

2) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego
stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób
będących członkami oreanu zarądzającee:o lub nadzorującf:20 Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub

3) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znacący wpływ wywiera lub posiada w niej znacącą
ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio, osoba, o której mowa w pkt l i2, lub
4) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników banku lub
jednostki powi4Unej r

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji; informacje dotyczące po!Zc:ze&ólnych transakcji m02ą być
z2rupowane wedłue ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, edy informacje na temat poszczf:2ólnycb transakcji sJl niezbędne dla
zrozumienia icb wpływu na sytuację majątkową, finansową iwynik finansowy Banku - nie wystJtpiły.

46. Informacje o celach izasadach zarądzania ryzykiem:
Podejmowanie ryzyka wiąże się nierozerwalnie z prowadzoną przez Bank działalnością. powodując koniecmość koncentrowania uwagi
na powstających zagrożeniach oraz stałego poszukiwania form obrony przed ąymi zagrężeniami.
Wprowadzony w Banku system zarządzania ryzykiem ma więc na celu przede wszystkim zapewnienie ostrożnego i stabilnego
zarządzania ryzykiem bankowym, gwarantujące odpowiedni poziom bezpieczeństwa przy zachowaniu rentowności działalności,
uwzględniające skalę prowadzonej działalności oraz zmiany zachodzące w samym Banku jak i jego otoczeniu.
Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikowanie, pomiar i szacowanie, limitowanie, monitorowanie, raportcwanie oraz
kontrolowanie występującego w działalności Banku ryzyka służące zapewnieniu realizacji celów działania Banku.
Wprowadzona w Banku struktura organizacyjna jest dostosowana do skali działania Banku oraz profilu ponoszonego przez Bank ryzyka,
ma na celu zapewnienie niezależność funkcji pomiaru, monitorowania i kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej, z której
wynika podejmowanie przez Bank ryzyka.
Zarząd Banku odpowiada za wprowadzenie skutecznego, efektywnego i adekwatnego do skali działania Banku systemu zarządzania
ryzykiem, natomiast Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad tym systemem.
Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się na podstawie pisemnych regulacji, znanych wszystkim pracownikom biorącym udział w
procesie zarządzania ryzykiem. 'podlegającym regularnym weryfikacjom mającym na celu ich dostosowanie do zmian profilu ryzyka i
otoczenia gospodarczego Banku..
Wewnętrzne procedury Banku w zakresie zarządzania ryzykiem wskazują zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka,
zasady zarządzania ryzykiem, limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów oraz przyjęty
,,"tp.m "nmwn7t1l1wr.7n~(".i 7J1lI"7J1lrlI":7.P.i

46.1. Ryzyko rynkowe

46.1.a Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej oznacza dla Banku ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub zmiany wyniku
finansowego w konsekwencji wrażliwości Banku na zmiany stóp procentowych.
Celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest maksymalizacja marży odsetkowej w warunkach zmienności
rynkowych stóp procentowych oraz minimalizacja negatywnego wpływu zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy.
Stosowane w Banku zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej maj dują się w przyjętych procedurach -Strategii zarządzania
poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wislą, Polityce zarządzania ryzykiem (rynkowym) stopy
procentowej w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą i Instrukcji zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku
Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą.

46.2. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest to dla Banku ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej
zagrażającej wykonaniu zobowiązania. 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 w Banku ryzyko
kontrahenta. ryzyko koncentracji, ryzyko rezydualne oraz ryzyko wynikające z detalicmych i zabezpieczonych hipotecznie ekspozycji
kredytowych.
Nadrzędnym celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymywanie stabilnego, zrównoważonego i
zdywersyfikowanego pod względem jakości i wartości portfela kredytowego, równocześnie cechującego Się wysoką dochodowością oraz
bezpieczeństwem rozumianym jako minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych.
Stosowane w Banku zasady zarządzania ryzykiem kredytowym majdują się w następujących regulacjach wewnętrznych Strategii
zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą. Polityce kredytowej (w tym polityce
zarządzania ryzykiem koncentracji oraz ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie) w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą i
Instrukcji zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą.



46.3 .Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest ryzykiem nie wywiązania się z bieżących i przyszłych zobowiązań Banku, ma ono podstawowe maczenie dla
stabilności i bezpieczeństwa działania Banku.
Bank określił podstawowy cel zarządzania ryzykiem płynności jako utrzymanie struktury aktywów i pasywów zapewniające osiągnięcie
wysokiej rentowności, stałego i rosnącego wyniku finansowego przy jednoczesnym zapewnieniu zdolności do terminowego wywiązania
się z bieżących i przyszłych zobowiązań bez koniecmości ponoszenia dodatkowych kosztów.
Formalne zasady zarządzania ryzykiem płynności przedstawiają Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku
Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą. Polityce zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą i
Instrukcji zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą.

46.4.Ryzyko operacyjne

Ryzyko operacyjne zostało przez Bank określone jako ryzyko wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności
procesów wewnętrznych. ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, w tym również ryzyko prawne.
Celem Banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest ograniczanie możliwości wystąpienia nieoczekiwanych strat z tytułu
zdarzeń ryzyka operacyjnego. w tym spowodowanych brakiem zgodności przepisów wewnętrznych z regulacjami zewnętrznymi i
nieprzestrzeganiem regulacji oraz wzorców postępowania, ochrona zasobów, systemów oraz procesów.
Szczegółowe zasady stosowane w Banku w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym majdują się w pisemnych procedurach
wewnętrznych Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą, Polityce
zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą i Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym w
Banku Spółdzielczym w Józefowie nad Wisłą.

47. Informacje dla wszystkich rodzajów aktywów finansowych izobowijJzań finansowych, zarówno bilansowych,
jak i pozabilansowych:

47.1. Na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, w tym umowne daty zmiany oprocentowania lub termmy płatności:

Opisać narażenie Banku na ryzyko stopy procentowej na dzień bil~sJ'wy, w tym zmianę dochodu i jej wpływ na fundusze własne w
przypadku spadku/wzrostu stóp procentowych oraz ewentualny kapitał wewnętrzny utworzony na pokrycie ryzyka stopy procentowej na
dzień bilansowy wraz z przyjętą w Banku metodologią tworzenia tego kapitału.
Wskazać wartość aktywów i zobowiązań, w tym również pozabilansowych wrażliwych na zmianę stóp procentowych, opisując przyjętą
w Banku metodologię dotyczącą zaliczania poszczególnych pozycji bilansowych i pozabilansowych do pozycji wrażliwych w
poszczególnych terminach przeszacowania (np. w zakresie pozycji o stopiezarządźanej przez Bank) .
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Terminy przesucowania:
Wyo=qólale.1e, Razem: l dziel 2·7 dni 1·3 m-cy 3-6m-cy 6-12m-cy
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47.2 Na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, w tym sumy wartości ekspozycji kredytowych będących aktywami lub
zobowiązaniami pozabilansowymi, pomniejszone o wartość utworzonych rezerw celowych i odpisów aktualizujących bez
uwz&lędnienia zabezpieczeń prawnych, która jest podstawą kalkulacji wymogu kapitałowego, o którym mowa wart. 128 ustawy
- Prawo bankowe:

Opisać narażenie Banku na ryzyko kredytowe na dzień bilansowy uwzględniając wskaźnik jakości kredytów oraz pokrycie kredytów
zagrożonych rezerwami, a innych pozycji odpisami aktualizującymi.
Wskazać stosowaną przez Bank metodę wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego (metoda standardowa),opisać
zasady klasyfikacji do poszczególnych kategorii ekspozycji.
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Wskazać czy wystąpił na dzień bilansowy dodatkowy wewnętrzny wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego, podać jego wartość i
zasadę wyznaczania

"""""'O



47.3. Wartość zabezpieczeń prawnych oraz innych pozycji wpływajJlcych na pomniejszenie wymogu kapitałowfł;o z tytułu ryzyka
kredytowego.

Wskazać wartość w podziale na zabezpieczenia prawne i inne pozycje, opisać wpływ na zmniejszenie wymogu.

48. Analiza wiekowa przeterminowanych na dzień bilansowy wszystkich rodzajów aktywów finansowych w podziale na aktywa
finansowe, w przypadku, w którym nastąpiła utrata wartości, i pozostałe aktywa:

Aktywa naarasowe ~
rozpoznanej utraty

wartoKi:

Rezerwa etlowa/Odpit
aktuallzuj'l""

Aktywa n.alUO"'c oz Rezerwa celowa/Odpis
rozpozllalU, utrat. wartokł: aktualhuJIłC)':

Nieprzcterminowane I 926919.72 201 899,14 38 595 643,41 43414,03
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Przc:terminowao > 90 dni <Co< 180 dni

Przctc:nninowane> 180 dni <)lo l rok

Przc:terminowao > I roku 64 649,16 64649,76

49. Informacje o charakteru icelu &ospodarczym zawartych przez Bank umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację: majątkowJl, finansowJl iwynik finansowy Banku - nie dotyczy.

50. Informacje o prowadzonej przez Bank działalności powierniczej - nie dotyczy.

51. Informacje o sekuryłyzacji aktywów Banku - nie dotyczy.

52. Informacje z zakresu rachunku przepływów środków pieniężnych:
52. L Określenie środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów środków pieniężnych, w tym ich strukturę
na noczatek i koniec okresu snrawozdawczeao:

StanIll.31.12-2019r. Stan na 3L12.2018 r.
WartClŚĆwzł: Struktu:raw%: Warto3ćwzł: Strukturaw%:

KasI iop::ncje J. Bankiem Centrałn)m 681500,19 11,21 449793,74 7,77

Nalc:żno8ciodlCktorafllW\łO'tlo'egOw
5395358,04 88,79 5331235,25 92,23raehunku~

RAZEM: 6076858,23 ~ 5187028,99

52. 2 Wyjaśnienie na temat przyjętego podziału działalności na operacyjną, inwestycyjną i finansową:

Działalność operacyjna - jest to podstawowy rodzaj działalności Banku oraz inne rodzaje działalności niezaliczone do działalności
inwestycyjnej lub finansowej.
Działalność inwestycyjna - jest to działalność, której przedmiotem jest nabywanie lub zbywanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji, krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie związane z tym
koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego.
Działalność finansowa - jest to działalność, której przedmiotem jest pozyskiwanie innych, nit działalność operacyjna, źródeł
finansowania, w tym także zwiększających kapitał własny, lub ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty.

52.3 Wykaz korekt oraz wpływów i wydatków do pozycji: "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", których kwoty
przekraczają 5% ogólnej ich sumy z danej działalności - nie występuje.

52.4 Przyczyny powstania różnic pomiędzy zmtanamt stanu pozyCji w brlansre oraz zrruanarm tych samych pOzyCJI wykazanymi w
rachunku przepływów środków pieniężnych - nie występuje.

53. Informacje w odnies1eniu do sprawozdania finansowego sporządzone&o za okres sprawozdawczy, w ciągu którego nastąpiło
połączenie Banku z inną jednostką - nie dotyczy.
54. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie dotyczy.

55. Dane o wartościach instrumentów finansowych klientów, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, wycenionych
według zasad określonych w rozporądzeniu na ostatni dzień okresu sprawozdawCU&o - nie dotyczy.

56. Informacje o towarach giełdowych klientów w ujęciu wartościowym i ilościowym· nie dotyczy.

57. Informacje, które mo&łyby w istotny sposób wpłynęć na ocenę sytuacji majJltkowej, rmansowej oraz wynik rmansowy. Za
ważne zdarzenie po dacie bilansu Zarząd Banku uznaje sytuację w gospodarce światowej spowodowaną pandemią koronawirusa. Zarząd
Banku uznaje jednak, że ta sytuacja nie powoduje konieczności wprowadzenia korekt w sprawozdaniu finansowym ZA rok 2019, lecz za
zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Pomimo tego, że sytuacja wciąż się zmienia, to do tej pory Zarząd Banku
nie odnotował zauważalnego wptywu na sytuację Banku. przy czym nie można przewidzieć wpływu pandemii na przyszłą działalność
Banku. Zarząd Banku będzie monitorował potencjalny wpływ pandemii na sytuację Banku, podejmując wszelkie możliwe kroki, aby
złagodzić negatywne skutki tej sytuacji.
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