Sprawozdanie z działalności BS w 2012r.
Podstawowym działaniem Zarządu Banku w 2012r. było
efektywne wykorzystanie posiadanych środków i tworzenie
warunków do dalszego systematycznego umacniania siły
ekonomicznej BS w celu kontynuacji zrównoważonego, stabilnego
rozwoju Banku.
Realizacja zadań Banku do 30.06.2012r. prowadzona była przez
Zarząd w składzie:
p. Zdzisława Maksymiuk - Prezes Zarządu;
p. Stanisław Bachurek - Wiceprezes ds. ekonomiki i analiz;
p. Ewa Zajkowska - Wiceprezes ds. handlu;
p. Waldemar Kosiński - Członek Zarządu;
p. Zbigniew Szcześniak - Członek Zarządu.
P. Zdzisława Maksymiuk, złożyła rezygnację z funkcji prezesa Zarządu
z dniem 30 czerwca 2012r. Rada Nadzorcza Banku przyjęła rezygnację
i powołała z dniem 1 lipca na stanowisko Prezesa Zarządu
p. Stanisława Bachurka. Społeczni członkowie Zarządu: Waldemar
Kosiński i Zbigniew Szcześniak złożyli rezygnację na posiedzeniu Rady
Nadzorczej. W związku z tym na członka Zarządu Banku został
powołany przez Radę p. Edward Karpiesiuk dyrektor O/BS
w Wyszkach.
Od 1 lipca 2012r swoje zadania Zarząd BS pełnił w składzie:
p. Stanisław Bachurek - Prezes Zarządu
p. Ewa Zajkowska - Wiceprezes ds. handlu
p. Edward Karpiesiuk - Członek Zarządu
Bank Spółdzielczy w Brańsku, ma 12 placówek na terenie
województwa podlaskiego, obsługuje ponad 15 tysięcy Klientów.
W roku 2012 uzyskał zgodę na prowadzenie działalności na terenie
całego kraju. W rankingach banków spółdzielczych od lat plasuje się
w czołówce banków spółdzielczych.
Według stanu na 31.12.2012r Bank zrzeszał 4 387 członków,
których ubezpiecza od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Fundusze Banku na koniec 2012r. wynosiły 40 260 tys. zł.
Zatrudnionych w 12 placówkach było 111 osób, w tym 64
z wykształceniem wyższym
Suma bilansowa Banku wg stanu na 31 grudnia 2012r.
wynosiła 317 696 tys. zł, dynamika 102,83%. Bank posiada szeroką
i atrakcyjną ofertę kredytową, oszczędnościową i rozliczeniową.
Kierownictwo Banku dokłada starań, aby proponowane produkty
i usługi odpowiadały oczekiwaniom Klientów.
KREDYTY (w tys. zł.)

W 2012r. Zarząd BS rozpatrzył pozytywnie 2707 wniosków
kredytowych na łączną kwotę 111 957 tys. zł. Stan kredytów na
koniec roku wynosił 262 806 tys. zł, dynamika 109,5%. Stan środków
na rachunkach osiągnął kwotę 266 205 tys. zł, dynamika 102,0%.

W różnorodności form oszczędzania jest loteria promocyjna
pod nazwą AUTOLOKATA, w której nagrodą jest samochód osobowy
marki Skoda Fabia Classic oraz telewizory, pralki, kino domowe,
laptop, odkurzacze, nawigacje GPS i tablety. Ponadto odbyła się II
Edycja Loterii Twoje Konto z Prezentami. Losowanie nagród odbyło
się w Centrali Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Klienci
BS znaleźli się w gronie Laureatów. Wylosowano 3 komputery: jeden
gwarantowany przez organizatora Loterii Bank BPS S.A., dwa
pozostałe ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Brańsku.
Bank Spółdzielczy w Brańsku otwiera i przyjmuje wkłady na
rachunki oszczędnościowych lokat terminowych w złotych oraz
dolarach i EURO. Oferta nasza konkurencyjna jest w stosunku do ofert
innych banków a ponadto okresowo uatrakcyjniana promocjami
w postaci wysoko oprocentowanych lokat okolicznościowych.
Bank świadczy również szereg usług bankowości
elektronicznej. Wg danych na 31.12.2012r. funkcjonowało 2164
rachunków internetowych.
DEPOZYTY (w tys. zł.)

Bank zachowuje normy płynności finansowej, współczynnik
wypłacalności wynosił 13,76%. W stosunku do gromadzonych w BS
środków pieniężnych Bank odpowiada całym swoim majątkiem oraz
posiada gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
29 lutego 2012r Bank dokonał uroczystego otwarcia nowej
placówki Banku w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 19.
W II kw.2012r dokonał przekształcenia Punktu Obsługi Klienta w Filię
BS w Urzędzie Skarbowym w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza
33. W placówce tej zwiększono zatrudnienie i poszerzono zakres
usług bankowych. Dn. 22 listopada 2012r wmurowano Akt Erekcyjny
budowy nowego budynku Oddziału BS w Narewce.
Prowadzona przez Bank działalność wymaga zdolności do
skutecznego identyfikowania, pomiaru i oceny występujących ryzyk.
Ich pomiar pozwala zrozumieć występujące zagrożenia w działalności
Banku i je wyeliminować.
Bank prowadzi szeroką działalność społeczno-wychowawczą
i kulturalno-oświatową aktywnie uczestnicząc w życiu lokalnej
społeczności.
BS sponsoruje Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „SKOWRONKI”
oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą, wspiera lokalnych twórców,
dofinansowuje lokalne imprezy i wydarzenia kulturalne, wspomaga
remonty i budowę obiektów sakralnych, działalność OSP oraz
działalność charytatywną.
Bank aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnych.
Współpracuje z 16 Szkolnymi Kasami Oszczędności w celu edukacji
ekonomicznej dzieci i młodzieży poprzez m.in. systematyczne
oszczędzanie. Od 11 lat organizuje Turniej Tenisa Stołowego
w którym biorą udział członkowie Banku i członkowie ich rodzin oraz
Turniej Piłki Nożnej Drużyn SKO Szkół Podstawowych
o Puchar Prezesa Zarządu BS.
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