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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW
Nagłówek sprawozdania finansowego dla banku w złotych

OkresOd
2019-01-01

OkresDo
2019-12-31

DataSporzadzenia
2020-06-12

KodSprawozdania

kodSystemowy
SFBNKZ (1)

wersjaSchemy
1-2

WariantSprawozdania
1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

Nazwa i siedziba banku

Bank Spółdzielczy w  Chrzanow ie

Województwo
małopolskie

Powiat
chrzanow ski

Gmina
Chrzanów

Miejscowość
Chrzanów

Identyfikator podatkowy NIP
6280000859

Numer KRS
0000132253

Wskazanie zakresu działalności wynikającego z udzielonych zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego
Przedmiot działania Banku Spódzielczego w  Chrzanow ie obejmuje następujące czynności bankow e: 1) przyjmow anie w kładów  pieniężnych płatnych
na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prow adzenie rachunków  tych w kładów ; 2) prow adzenie innych rachunków  bankow ych; 3)
udzielanie kredytów ; 4) udzielanie i potw ierdzanie gw arancji bankow ych; 5) przeprow adzanie bankow ych rozliczeń pieniężnych; 6) udzielanie
pożyczek pieniężnych; 7) operacje czekow e i w ekslow e; 8) w ydaw anie kart płatniczych oraz w ykonyw anie operacji przy ich użyciu; 9) nabyw anie
i zbyw anie w ierzytelności pieniężnych; 10) przechow yw anie przedmiotów  i papierów  w artościow ych oraz udostępnianie skrytek sejfow ych; 11)
udzielanie i potw ierdzanie poręczeń; 12) prow adzenie skupu i sprzedaży w artości dew izow ych; 13) pośredniczenie w  dokonyw aniu przekazów
pieniężnych oraz rozliczeń w  obrocie dew izow ym. Przekazy pieniężne dokonyw ane są za pośrednictw em Banku Zrzeszającego. Bank Spółdzielczy
w ykonuje rów nież następujące czynności: 1) obejmuje i nabyw a akcje i praw a z akcji, udziały innej osoby praw nej i jednostki uczestnictw a w
funduszach inw estycyjnych; 2) dokonuje obrotu papierami w artościow ymi; 3) dokonuje, na w arunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany
w ierzytelności na składniki majątku dłużnika; 4) nabyw a i zbyw a nieruchomości; 5) św iadczy usługi konsultacyjno-doradcze w  spraw ach
finansow ych; 6) św iadczy usługi f inansow e w  zakresie: a) pośrednictw a przy zaw ieraniu umów  ubezpieczeniow ych; b) przyjmow ania i
przekazyw ania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictw a funduszy inw estycyjnych; 7) pośredniczy w  zaw ieraniu umów  w  zakresie
św iadczenia usług certyf ikacyjnych; 8) przyjmuje i przekazuje drogą elektroniczną w nioski i załączniki, o których mow a w  art. 13 ustaw y z dnia 11
lutego 2016 roku o pomocy państw a w  w ychow yw aniu dzieci.

Okres sprawozdania finansowego

-

-

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym 

2019-01-01

2019-12-31

Powód sporządzenia sprawozdania finansowego za okres inny niż rok obrotowy
-

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w  skład banku wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające
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samodzielnie sprawozdania finansowe
false

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez bank działalności gospodarczej
w  dającej się przewidzieć przyszłości
true

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: true - Brak okoliczności
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności
true

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
-

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu jednostek i wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe
sporządzone po połączeniu, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia

Wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu: true - sprawozdanie sporządzone po połączeniu; false
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem 
false

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia
-

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w  zakresie w  jakim ustawa pozostaw ia
jednostce prawo wyboru, w  tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),
Bank stosuje zasady rachunkow ości w prow adzone Uchw ałą Zarządu Nr 198/2019 z dnia 18.12.2019 roku, w  tym w yceny aktyw ów  i pasyw ów
oraz ustalania przychodów  i kosztów, zgodnie z ustaw ą o rachunkow ości oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów  spraw ie szczególnych
zasad rachunkow ości banków. Wartość aktyw ów  i zobow iązań f inansow ych ustala się i w ykazuje w  księgach rachunkow ych rzetelnie i jasno
przedstaw iając sytuację majątkow ą i f inansow ą banku

ustalenia wyniku finansowego
W księgach rachunkow ych ujmow ane są w szystkie osiągnięte, przypadające na dany okres spraw ozdaw czy przychody i obciążające w ynik
f inansow y koszty dotyczące danego roku obrotow ego. W Banku na w ynik f inansow y netto składają się: w ynik działalności operacyjnej ( w  tym na
działalności bankow ej), w ynik operacji nadzw yczajnych, obow iązkow e obciążenie w yniku f inansow ego z tytułu podatku dochodow ego. Wynik na
działalności bankow ej obejmuje: w ynik z tytułu odsetek, prow izji, przychody z akcji, udziałów  i innych papierów  w artościow ych, w ynik operacji
f inansow ych, w ynik z pozycji w ymiany. Wynik działalności operacyjnej obejmuje w ynik na działalności bankow ej skorygow any o różnicę między
pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi, koszty działania Banku, amortyzację środków  trw ałych oraz w artości
niematerialnych i praw nych, różnicę w artości rezerw  i aktualizacji. Wynik operacji nadzw yczajnych stanow i różnicę między zyskami
nadzw yczajnymi a stratami nadzw yczajnymi.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Spraw ozdanie f inansow e sporządzone zostało na dzień zamknięcia ksiąg rachunkow ych w  sposób określony w  załączniku nr 2 do Ustaw y o
rachunkow ości oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 01.10.2010 roku w  spraw ie szczególnych zasad rachunkow ości banków  i
Zasadami prow adzenia rachunkow ości w  Banku Spółdzielczym w  Chrzanow ie w prow adzonymi Uchw ałą Zarządu Banku Spółdzielczego w
Chrzanow ie Nr 198/2019 z dnia 18.12.2019 roku, z zachow aniem struktury logicznej. Spraw ozdanie f inansow e podpisuje kw alif ikow anym podpisem
elektronicznym osoba, której pow ierzono prow adzenie ksiąg rachunkow ych oraz w szyscy członkow ie Zarządu.

pozostałe
Spisyw anie ekspozycji kredytow ych następuje w  ciężar rezerw  celow ych i odpisów  aktualizujących, natomiast innych należności w  ciężar
odpisów  aktualizujących ich w artość, w  przypadku braku rezerw y odpisanie należności następuje w  pozostałe koszty operacyjne. W kapitale
w łasnym, ujmow ane są skutki w yceny instrumentów  f inansow ych zakw alif ikow anych przez Bank jako dostępne do sprzedaży - w yceniane w edług
aktualnej w artości godziw ej - rynkow ej i dotyczy tych papierów, które są notow ane na rynku regulow anym. Bank nie stosuje rachunkow ości
zabezpieczeń.

Dokonane w  ciągu roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w  tym metody wyceny, wraz z uzasadnieniem ich
wprowadzenia, jeżeli wywierają one istotny wpływ  na sprawozdanie finansowe, ze wskazaniem spowodowanej tymi zmianami różnicy
w wyniku finansowym
W okresie, za który sporządzono spraw ozdanie f inansow e nie dokonano zmian zasad rachunkow ości i metod w yceny, w yw ierających istotny w pływ  na
spraw ozdanie f inansow e.

Dokonane w  stosunku do poprzedniego sprawozdania finansowego zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z
uzasadnieniem ich wprowadzenia i skutkami w  zakresie przedstaw iania sytuacji majątkowej i finansowej banku
W 2019 roku w  stosunku do poprzedniego spraw ozdania f inansow ego nie w ystąpiły istotne zmiany sposobu sporządzania spraw ozdania f inansow ego.

Informacje o błędach i korektach

Rodzaj popełnionego błędu
W Banku nie w ystąpiły korekty spraw ozdania f inansow ego z tytułu błędu

Kwota korekty dotycząca bieżącego roku obrotowego
0,00

Kwota korekty dotycząca okresów wcześniejszych
0,00

Informacje o znaczących zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym i nie zostały uwzględnione w  innych częściach sprawozdania
finansowego
Za w ażne zdarzenie po dacie bilansu Zarząd Banku uznaje sytuację w  gospodarce św iatow ej spow odow aną pandemią koronaw irusa. Zarząd Banku
uznaje jednak, że sytuacja nie pow oduje konieczności w prow adzenia korekt w  spraw ozdaniu f inansow ym za 2019 rok, lecz za zdarzenie po dacie bilansu
w ymagające dodatkow ych ujaw nień. Pomimo tego, że sytuacja w ciąż się zmienia, to do tej pory Zarząd Banku nie odnotow ał zauw ażalnego w pływ u na
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sytuację Banku, przy czym nie można przew idzieć w pływ u pandemii na przyszłą działalność Banku. Zarząd Banku będzie monitorow ał potencjalny w pływ
pandemii na sytuację Banku, podejmując w szelkie możliw e kroki, aby złagodzić negatyw ne skutki tej sytuacji.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, które zostały ujęte w  sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
Nie w ystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w  spraw ozdaniu f inansow ym roku obrotow ego.

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rew identa lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub
należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
25 500,00

Informacja o obowiązkowym badaniu rocznego sprawozdania finansowego
Zgodnie z zaw artą umow ą Nr 45/19/II/0/BSF/2/2019 o przeprow adzenie badania spraw ozdania f inansow ego z dnia 25.09.2019 roku.

Inne usługi poświadczające
0,00

Informacja o innych usługach poświadczających
-

usługi doradztwa podatkowego
0,00

Opis do kwoty usług doradztwa podatkowego
-

pozostałe usługi
400,00

Opis do kwoty pozostałych usług
Pozostałe usługi obejmują koszty szkoleń.

Informacja uszczegóław iająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Nazwa pozycji
--

Informacja uszczegóław iająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
--

Bilans banku

Akty wa razem 335 856 629,26 308 945 499,98

Kasa, operacje z Bankiem Centralny m 5 110 219,80 4 512 271,12

W rachunku bieżący m 5 110 219,80 4 512 271,12

Rezerwa obowiązkowa 0,00 0,00

Inne środki 0,00 0,00

Dłużne papiery  wartościowe uprawnione do redy skontowania w Banku Centralny m 0,00 0,00

Należności od sektora f inansowego 135 408 197,09 63 609 860,33

W rachunku bieżący m 60 910 031,51 56 365 289,41

Terminowe 74 498 165,58 7 244 570,92

Należności od sektora nief inansowego 84 288 214,04 86 898 399,41

W rachunku bieżący m 5 384 809,96 6 514 326,43

Terminowe 78 903 404,08 80 384 072,98

Należności od sektora budżetowego 52 517 797,30 42 343 246,62

W rachunku bieżący m 241 288,65 180 834,34

Terminowe 52 276 508,65 42 162 412,28

Należności z ty tułu zakupiony ch papierów wartościowy ch z otrzy many m przy rzeczeniem odkupu 0,00 0,00

Dłużne papiery  wartościowe 48 440 519,58 101 370 915,67

Banków 22 787 152,33 44 336 043,49

Budżetu Państwa i budżetów terenowy ch 21 590 866,23 55 020 671,16

Pozostałe 4 062 501,02 2 014 201,02

Udziały  lub akcje w jednostkach zależny ch 0,00 0,00

W insty tucjach f inansowy ch 0,00 0,00

W pozostały ch jednostkach 0,00 0,00

Udziały  lub akcje w jednostkach współzależny ch
0,00 0,00

W insty tucjach f inansowy ch 0,00 0,00

W pozostały ch jednostkach 0,00 0,00

Udziały  lub akcje w jednostkach stowarzy szony ch 0,00 0,00

W insty tucjach f inansowy ch 0,00 0,00

W pozostały ch jednostkach 0,00 0,00

Udziały  lub akcje w inny ch jednostkach 3 557 756,60 3 557 756,60

W insty tucjach f inansowy ch 3 415 156,60 3 415 156,60
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W pozostały ch jednostkach 142 600,00 142 600,00

Pozostałe papiery  wartościowe i inne akty wa f inansowe 312 615,03 0,00

Wartości niematerialne i prawne, w ty m: 65 328,96 59 630,57

– wartość f irmy 0,00 0,00

Rzeczowe akty wa trwałe 4 473 131,05 4 794 948,62

Inne akty wa 700 511,67 932 616,50

Przejęte akty wa – do zby cia 53 300,00 65 298,00

Pozostałe 647 211,67 867 318,50

Rozliczenia między okresowe 981 749,46 865 169,46

Akty wa z ty tułu odroczonego podatku dochodowego 883 017,00 782 638,00

Pozostałe rozliczenia między okresowe 98 732,46 82 531,46

Należne wpłaty  na kapitał (f undusz) podstawowy 588,68 685,08

Akcje własne 0,00 0,00

Pasy wa razem 335 856 629,26 308 945 499,98

NazwaPozy cji 0,00 0,00

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 0,00 0,00

Zobowiązania wobec sektora f inansowego 0,00 0,00

W rachunku bieżący m 0,00 0,00

Terminowe 0,00 0,00

Zobowiązania wobec sektora nief inansowego 224 204 145,99 212 392 158,93

Rachunki oszczędnościowe, w ty m: 176 870 555,15 163 047 431,30

bieżące 88 528 302,81 76 041 307,23

terminowe 88 342 252,34 87 006 124,07

Pozostałe, w ty m: 47 333 590,84 49 344 727,63

bieżące 36 344 484,37 42 069 570,06

terminowe 10 989 106,47 7 275 157,57

Zobowiązania wobec sektora budżetowego 86 133 864,38 70 648 135,48

Bieżące 85 977 644,29 70 469 640,90

Terminowe 156 220,09 178 494,58

Zobowiązania z ty tułu sprzedany ch papierów wartościowy ch z udzielony m przy rzeczeniem odkupu 0,00 0,00

Zobowiązania z ty tułu emisji dłużny ch papierów wartościowy ch 0,00 0,00

Inne zobowiązania z ty tułu instrumentów f inansowy ch 0,00 0,00

Fundusze specjalne i inne zobowiązania 1 284 403,59 1 612 096,45

Koszty  i przy chody  rozliczane w czasie 0,00 0,00

Rozliczenia między okresowe kosztów 0,00 0,00

Ujemna wartość f irmy 0,00 0,00

Pozostałe rozliczenia między okresowe przy chodów 0,00 0,00

Rezerwy 1 354 507,00 1 590 792,10

Rezerwa z ty tułu odroczonego podatku dochodowego 701 547,00 600 960,00

Pozostałe rezerwy 652 960,00 989 832,10

NazwaPozy cji 0,00 0,00

Zobowiązania podporządkowane 0,00 0,00

Kapitał (f undusz) podstawowy 1 373 900,00 1 519 200,00

Kapitał (f undusz) zapasowy 20 260 630,03 19 960 601,82

Kapitał (f undusz) z aktualizacji wy ceny 155 652,96 108 879,87

Pozostałe kapitały  (f undusze) rezerwowe 757 211,72 757 211,72

Fundusz ogólnego ry zy ka bankowego 450 000,00 450 000,00

Pozostałe 307 211,72 307 211,72

NazwaPozy cji 0,00 0,00

Zy sk (strata) z lat ubiegły ch 0,00 0,00

Zy sk (strata) netto 332 313,59 356 423,61

Odpisy  z zy sku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

Współczy nnik wy płacalności 17,11 15,61

Pozycje pozabilansowe banku

Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzy mane 19 434 543,45 24 492 457,80

Zobowiązania udzielone: 15 346 543,45 20 767 457,80

f inansowe 12 736 407,41 18 526 345,04

gwarancy jne 2 610 136,04 2 241 112,76

Zobowiązania otrzy mane: 4 088 000,00 3 725 000,00

f inansowe 4 088 000,00 3 725 000,00

gwarancy jne 0,00 0,00

Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży 0,00 0,00
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Pozostałe 13 151 705,37 13 100 707,81

Rachunek zysków i strat banku

Przy chody  z ty tułu odsetek 10 047 697,13 9 918 711,96

Od sektora f inansowego 970 555,49 817 078,77

Od sektora nief inansowego 5 820 988,30 5 983 944,59

Od sektora budżetowego 1 055 739,99 1 145 291,16

Z papierów wartościowy ch o stałej kwocie dochodu 2 200 413,35 1 972 397,44

Koszty  odsetek 2 357 208,46 2 308 580,34

Od sektora f inansowego 0,00 71 779,33

Od sektora nief inansowego 1 799 743,06 1 686 302,53

Od sektora budżetowego 557 465,40 550 498,48

Wy nik z ty tułu odsetek (I–II) 7 690 488,67 7 610 131,62

Przy chody  z ty tułu prowizji 2 610 933,71 2 629 007,33

Koszty  prowizji 296 036,91 301 683,90

Wy nik z ty tułu prowizji (IV–V) 2 314 896,80 2 327 323,43

Przy chody  z udziałów lub akcji, pozostały ch papierów wartościowy ch i inny ch instrumentów f inansowy ch, o zmiennej kwocie dochodu 13 861,00 12 706,00

Od jednostek zależny ch 0,00 0,00

Od jednostek współzależny ch 0,00 0,00

Od jednostek stowarzy szony ch 0,00 0,00

Od pozostały ch jednostek 13 861,00 12 706,00

Wy nik operacji f inansowy ch -126 786,19 -110 944,82

Papierami wartościowy mi i inny mi instrumentami f inansowy mi -127 900,03 -111 576,09

Pozostały ch 1 113,84 631,27

Wy nik z pozy cji wy miany 51 978,47 34 101,67

Wy nik działalności bankowej 9 944 438,75 9 873 317,90

Pozostałe przy chody  operacy jne 729 975,23 598 875,79

Pozostałe koszty  operacy jne 65 231,86 73 385,56

Koszty  działania banku 6 877 855,41 7 113 376,98

Wy nagrodzenia 3 912 597,11 4 089 318,70

Ubezpieczenia i inne świadczenia 828 466,39 868 654,48

Inne 2 136 791,91 2 155 403,80

Amorty zacja środków trwały ch oraz wartości niematerialny ch i prawny ch 508 294,43 581 836,22

Odpisy  na rezerwy  i aktualizacja wartości 3 809 278,44 2 814 680,38

Odpisy  na rezerwy  celowe i na ogólne ry zy ko bankowe 3 809 278,44 2 814 680,38

Aktualizacja wartości akty wów f inansowy ch 0,00 0,00

Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości 1 128 346,75 830 018,06

Rozwiązanie rezerw celowy ch i rezerw na ogólne ry zy ko bankowe 1 128 346,75 830 018,06

Aktualizacja wartości akty wów f inansowy ch 0,00 0,00

Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV–XVI) 2 680 931,69 1 984 662,32

Wy nik działalności operacy jnej 542 100,59 718 932,61

Wy nik operacji nadzwy czajny ch 0,00 0,00

Zy ski nadzwy czajne 0,00 0,00

Straty  nadzwy czajne 0,00 0,00

Zy sk (strata) brutto 542 100,59 718 932,61

Podatek dochodowy 209 787,00 362 509,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zy sku (zwiększenie straty ) 0,00 0,00

Zy sk (strata) netto 332 313,59 356 423,61

Zestawienie zmian w kapitale banku

Kapitał (f undusz) własny  na początek okresu (BO) 22 702 317,02 22 617 076,16

– korekty  błędów podstawowy ch 0,00 0,00

Kapitał (f undusz) własny  na początek okresu (BO), po korektach 22 702 317,02 22 617 076,16

Kapitał (f undusz) podstawowy  na początek okresu 1 519 200,00 1 724 800,00

Zmiany  kapitału (f unduszu) podstawowego -145 300,00 -205 600,00

zwiększenia (z ty tułu) 120 700,00 10 450,00

– emisji akcji 0,00 0,00

Z dy widendy 0,00 0,00

Wpłat udziałów 120 700,00 10 450,00

Wpłat nowy ch członków 0,00 0,00

- 0,00 0,00

zmniejszenia (z ty tułu) 266 000,00 216 050,00
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– umorzenia akcji 0,00 0,00

Wy powiedzenie udziałów przez członków 266 000,00 216 050,00

Śmierć członków 0,00 0,00

Rezy gnacja z członkostwa 0,00 0,00

Kapitał (f undusz) podstawowy  na koniec okresu 1 373 900,00 1 519 200,00

Kapitał (f undusz) zapasowy  na początek okresu 19 960 601,82 19 742 062,27

Zmiany  kapitału (f unduszu) zapasowego 300 028,21 218 539,55

zwiększenia (z ty tułu) 300 028,21 218 539,55

– emisji akcji powy żej wartości nominalnej 0,00 0,00

– podziału zy sku (ustawowo) 0,00 0,00

– podziału zy sku (ponad wy maganą ustawowo minimalną wartość) 300 013,21 218 499,55

Przeksięgowania z f unduszu ogólnego ry zy ka 0,00 0,00

Wpłaty  wpisowego 15,00 40,00

Likwidacja środków trwały ch z f unduszu aktualizacji 0,00 0,00

- 0,00 0,00

zmniejszenia (z ty tułu) 0,00 0,00

– pokry cia straty 0,00 0,00

- .................................. 0,00 0,00

Nazwa pozy cji 0,00 0,00

Kapitał (f undusz) zapasowy  na koniec okresu 20 260 630,03 19 960 601,82

Kapitał (f undusz) z aktualizacji wy ceny  na początek okresu 108 879,87 108 879,87

Zmiany  kapitału (f unduszu) z aktualizacji wy ceny 46 773,09 0,00

zwiększenie (z ty tułu) 46 773,09 0,00

- wy cena obligacji dostępny ch do sprzedaży 0,00 0,00

- wy cena certy f ikatów inwesty cy jny ch 46 773,09 0,00

zmniejszenie (z ty tułu) 0,00 0,00

– zby cia lub likwidacji środków trwały ch 0,00 0,00

- wy cena obligacji dostępny ch do sprzedaży 0,00 0,00

Kapitał (f undusz) z aktualizacji wy ceny  na koniec okresu 155 652,96 108 879,87

Fundusz ogólnego ry zy ka bankowego na początek okresu 450 000,00 450 000,00

Zmiany  f unduszu ogólnego ry zy ka bankowego 0,00 0,00

zwiększenie (z ty tułu) 0,00 0,00

Z podziału zy sku 0,00 0,00

- 0,00 0,00

- 0,00 0,00

zmniejszenie (z ty tułu) 0,00 0,00

Przeksięgowanie na f undusz zasobowy 0,00 0,00

- 0,00 0,00

- 0,00 0,00

Fundusz ogólnego ry zy ka bankowego na koniec okresu 450 000,00 450 000,00

Pozostałe kapitały  (f undusze) rezerwowe na początek okresu 307 211,72 307 211,72

Zmiany  pozostały ch kapitałów (f unduszy ) rezerwowy ch 0,00 0,00

zwiększenia (z ty tułu) 0,00 0,00

- 0,00 0,00

- 0,00 0,00

zmniejszenia (z ty tułu) 0,00 0,00

Z przeksięgowania f unduszu rezerwowego 0,00 0,00

- 0,00 0,00

Nazwa pozy cji 0,00 0,00

Pozostałe kapitały  (f undusze) rezerwowe na koniec okresu 307 211,72 307 211,72

Zy sk (strata) z lat ubiegły ch na początek okresu 356 423,61 284 122,30

Zy sk z lat ubiegły ch na początek okresu 356 423,61 284 122,30

– korekty  błędów podstawowy ch 0,00 0,00

Zy sk z lat ubiegły ch na początek okresu, po korektach 356 423,61 284 122,30

Zmiana zy sku z lat ubiegły ch -356 423,61 -284 122,30

zwiększenie (z ty tułu) 0,00 0,00

– podziału zy sku z lat ubiegły ch 0,00 0,00

- 0,00 0,00

zmniejszenie (z ty tułu) 356 423,61 284 122,30

Przekazanie zy sku na f undusz zasobowy 299 423,61 218 122,30

Przekazanie zy sku na dy widendę 27 000,00 38 000,00

Przekazanie zy sku f undusz ogólnego ry zy ka 0,00 0,00

Przekazanie zy sku na f undusz do dy spozy cji RN i Zarządu 20 000,00 20 000,00
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Przekazanie zy sku na ZFŚS 10 000,00 8 000,00

- przekazanie zy sku na f undusz nagród 0,00 0,00

Zy sk z lat ubiegły ch na koniec okresu 0,00 0,00

Strata z lat ubiegły ch na początek okresu 0,00 0,00

– korekty  błędów podstawowy ch 0,00 0,00

Strata z lat ubiegły ch na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

Zmiana straty  z lat ubiegły ch 0,00 0,00

Zwiększenie (z ty tułu) 0,00 0,00

– przeniesienia straty  z lat ubiegły ch do pokry cia 0,00 0,00

- .................................. 0,00 0,00

Zmniejszenie (z ty tułu) 0,00 0,00

Pokry cie strat z f unduszu zasobowego 0,00 0,00

- .................................. 0,00 0,00

Nazwa pozy cji 0,00 0,00

Strata z lat ubiegły ch na koniec okresu 0,00 0,00

Zy sk (strata) z lat ubiegły ch na koniec okresu 0,00 0,00

Wy nik netto 332 313,59 356 423,61

Zy sk netto 332 313,59 356 423,61

Strata netto 0,00 0,00

Odpisy  z zy sku 0,00 0,00

Kapitał (f undusz) własny  na koniec okresu (BZ) 22 879 708,30 22 702 317,02

Kapitał (f undusz) własny  po uwzględnieniu proponowanego podziału zy sku (pokry cia straty ) 22 879 708,30 22 702 317,02

Rachunek przepływów pieniężnych banku

Rachunek przepły wów pieniężny ch (metoda pośrednia)

Przepły wy  środków pieniężny ch z działalności operacy jnej

Zy sk (strata) netto 332 313,59 356 423,61

Korekty  razem: 5 456 132,38 10 853 960,29

Amorty zacja 508 294,43 581 836,22

Zy ski (straty ) z ty tułu różnic kursowy ch 0,00 0,00

Odsetki i udziały  w zy skach (dy widendy ) -13 861,00 -12 706,00

Zy sk (strata) z działalności inwesty cy jnej 0,00 0,00

Zmiana stanu rezerw -236 285,10 -201 316,65

Zmiana stanu dłużny ch papierów wartościowy ch 52 930 396,09 -24 856 889,14

Zmiana stanu należności od sektora f inansowego -67 253 594,66 5 607 249,08

Zmiana stanu należności od sektora nief inansowego i sektora budżetowego -7 564 365,31 1 630 128,80

Zmiana stanu należności z ty tułu zakupiony ch papierów wartościowy ch z otrzy many m przy rzeczeniem odkupu 0,00 0,00

Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostały ch papierów wartościowy ch i inny ch akty wów f inansowy ch (handlowy ch) 0,00 0,00

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora f inansowego 0,00 0,00

Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora nief inansowego i sektora budżetowego 27 297 715,96 30 197 360,37

Zmiana stanu zobowiązań z ty tułu sprzedany ch papierów wartościowy ch z udzielony m przy rzeczeniem odkupu 0,00 0,00

Zmiana stanu zobowiązań z ty tułu papierów wartościowy ch 0,00 0,00

Zmiana stanu inny ch zobowiązań -327 692,86 -2 457 287,40

Zmiana stanu rozliczeń między okresowy ch -116 580,00 147 151,67

Zmiana stanu rozliczeń między okresowy ch przy chodów 0,00 0,00

Inne korekty 232 104,83 218 433,34

Przepły wy  pieniężne netto z działalności operacy jnej (I±II) 5 788 445,97 11 210 383,90

Przepły wy  środków pieniężny ch z działalności inwesty cy jnej

Wpły wy 13 861,00 12 706,00

Zby cie udziałów lub akcji w jednostkach zależny ch 0,00 0,00

Zby cie udziałów lub akcji w jednostkach współzależny ch 0,00 0,00

Zby cie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzy szony ch 0,00 0,00

Zby cie udziałów lub akcji w inny ch jednostkach, pozostały ch papierów wartościowy ch i inny ch akty wów
f inansowy ch (lokacy jny ch)

0,00 0,00

Zby cie wartości niematerialny ch i prawny ch oraz rzeczowy ch akty wów trwały ch 0,00 0,00

Inne wpły wy  inwesty cy jne 13 861,00 12 706,00

Wy datki 458 017,19 104 405,48

Naby cie udziałów lub akcji w jednostkach zależny ch 0,00 0,00

Naby cie udziałów lub akcji w jednostkach współzależny ch 0,00 0,00

Naby cie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzy szony ch 0,00 0,00

Naby cie udziałów lub akcji w inny ch jednostkach, pozostały ch papierów wartościowy ch i inny ch akty wów
f inansowy ch (lokacy jny ch)

265 841,94 0,00

Naby cie wartości niematerialny ch i prawny ch oraz rzeczowy ch akty wów trwały ch 192 175,25 104 405,48
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Inne wy datki inwesty cy jne 0,00 0,00

Przepły wy  pieniężne netto z działalności inwesty cy jnej (I–II) -444 156,19 -91 699,48

Przepły wy  środków pieniężny ch z działalności f inansowej

Wpły wy 120 811,40 10 490,00

Zaciągnięcie długoterminowy ch kredy tów od inny ch banków 0,00 0,00

Zaciągnięcie długoterminowy ch poży czek od inny ch niż banki insty tucji f inansowy ch 0,00 0,00

Emisja dłużny ch papierów wartościowy ch dla inny ch insty tucji f inansowy ch 0,00 0,00

Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowany ch 0,00 0,00

Wpły wy  netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 120 796,40 10 450,00

Inne wpły wy  f inansowe 15,00 40,00

Wy datki 322 410,40 5 282 050,00

Spłaty  długoterminowy ch kredy tów na rzecz inny ch banków 0,00 0,00

Spłaty  długoterminowy ch poży czek na rzecz inny ch niż banki insty tucji f inansowy ch 0,00 0,00

Wy kup dłużny ch papierów wartościowy ch od inny ch insty tucji f inansowy ch 0,00 0,00

Z ty tułu inny ch zobowiązań f inansowy ch 0,00 0,00

Płatności zobowiązań z ty tułu umów leasingu f inansowego 0,00 0,00

Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowany ch 0,00 5 000 000,00

Dy widendy  i inne wy płaty  na rzecz właścicieli 292 410,40 254 050,00

Inne, niż wy płaty  na rzecz właścicieli, wy datki z ty tułu podziału zy sku 30 000,00 28 000,00

Naby cie akcji własny ch 0,00 0,00

Inne wy datki f inansowe 0,00 0,00

Przepły wy  pieniężne netto z działalności f inansowej (I–II) -201 599,00 -5 271 560,00

Przepły wy  pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) 5 142 690,78 5 847 124,42

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężny ch, w ty m 5 142 690,78 5 847 124,42

– zmiana stanu środków pieniężny ch z ty tułu różnic kursowy ch 0,00 0,00

Środki pieniężne na początek okresu 60 877 560,53 55 030 436,11

Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w ty m 66 020 251,31 60 877 560,53

– o ograniczonej możliwości dy sponowania 0,00 0,00

Dodatkowe informacje i objaśnienia - w dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu
podlegają informacje o aktywach i pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach
rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów
pieniężnych, a także informacje o zarządzaniu ryzykiem związanym z prowadzoną przez bank
działalnością, informacje dotyczące instrumentów finansowych klientów, w zakresie niezbędnym do
lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego banku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia - w  dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu podlegają informacje o aktywach i
pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat, zestaw ienia zmian w  kapitale w łasnym oraz
rachunku przepływów pieniężnych, a także informacje o zarządzaniu ryzykiem zw iązanym z prowadzoną przez bank działalnością,
informacje dotyczące instrumentów finansowych klientów, w  zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i
majątkowej, a także wyniku finansowego banku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia - w  dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu podlegają informacje o aktywach i
pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i strat, zestaw ienia zmian w  kapitale w łasnym oraz
rachunku przepływów pieniężnych, a także informacje o zarządzaniu ryzykiem zw iązanym z prowadzoną przez bank działalnością,
informacje dotyczące instrumentów finansowych klientów, w  zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i
majątkowej, a także wyniku finansowego banku.

Opis
Informacja dodatkow a

Załączony plik
Info_Dodatkow a_2019.pdf

A. Zy sk (strata) brutto za dany  rok

Rok bieżący 542 100,59

B. Przy chody  zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy  zy skiem/stratą dla celów rachunkowy ch a dochodem/stratą dla celów podatkowy ch), w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 0,00

C. Przy chody  niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżący m, w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 6 405 058,86

D. Przy chody  podlegające opodatkowaniu w roku bieżący m, ujęte w księgach rachunkowy ch lat ubiegły ch w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 5 002 591,48

E. Koszty  niestanowiące kosztów uzy skania przy chodów (trwałe różnice pomiędzy  zy skiem/stratą dla celów rachunkowy ch a dochodem/stratą dla celów
podatkowy ch), w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 253 843,69

c:/Users/Tomasz%20Garus/Desktop/Chrzan%C3%B3w%20ATU/SF%2002_Info_Dodatkowa_2019.pdf
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F. Koszty  nieuznawane za koszty  uzy skania przy chodów w bieżący m roku, w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 4 313 105,02

G. Koszty  uznawane za koszty  uzy skania przy chodów w roku bieżący m ujęte w księgach lat ubiegły ch, w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 2 603 533,54

H. Strata z lat ubiegły ch, w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 0,00

I. Inne zmiany  podstawy  opodatkowania, w ty m:

Rok bieżący

Wartość łączna 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowy m

Rok bieżący 1 103 048,00

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący 209 579,00


