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INFORMATOR BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Sprawozdanie Zarządu Banku
z działalności w 2015 r
Bank Spółdzielczy w Brańsku zrzeszony jest w Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Pod względem
sumy bilansowej - w Zrzeszeniu - zajmuje 25 miejsce,
wielkości funduszy własnych - 22 miejsce, zysku netto 9 miejsce - na 357 zrzeszonych BS. Bank posiada zgodę KNF
na prowadzenie działalności na terenie całego kraju.

KREDYTY WG RODZAJU

Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:
Centrala, Oddziały, Filie: Rudka, Bielsk Podlaski i Białystok
oraz Punkt Obsługi Klienta w Bielsku Podlaskim (do
31.12.2015 r.).
Zarząd BS w roku 2015 pracował w niezmienionym składzie.
G ł ó w n y m c e l e m Z a r z ą d u w 2 0 1 5 r. b y ł o j a k
najefektywniejsze wykorzystanie posiadanych możliwości i
warunków do dalszego umacniania siły ekonomicznej Banku
oraz sukcesywnego udoskonalania jakości obsługi klientów.
Suma bilansowa wzrosła w 2015 r. o 49 649 tys. zł, tj. 11,2 % i
ukształtowała się na poziomie 493 307 tys. zł.
Wg stanu na 31.12.2015r Bank zrzeszał 4317 członków.
Posiadał fundusze własne brutto w wysokości 51 774 tys. zł,
wzrosły w stosunku do 31.12.2015 r. o 9,7 %. Majątek Banku
stanowił wartość 14 132 tys. zł.
Na dzień 31.12.2015 r. BS zatrudniał 105 osób.
DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA
Działalność kredytowa Banku koncentrowała się na
prowadzeniu umiarkowanej i usystematyzowanej
działalności, pełnej obsłudze dotychczasowych klientów,
udzielaniu kredytów wiarygodnym kredytobiorcom.

Od 2013 r . Bank Spółdzielczy wspólnie z Centrum Promocji
Innowacji i Rozwoju realizuje projekt pod nazwą „Fundusz
Przyjazny Przedsiębiorczości”. Projekt ten skierowany jest
do osób fizycznych zamieszkujących województwo
podlaskie, w wieku powyżej 18 lat, nieaktywnych zawodowo
lub pracujących, ale nie prowadzących w okresie ostatnich
12 miesięcy działalności gospodarczej. W ramach tego
projektu każdy uczestnik może otrzymać pożyczkę pieniężną
na założenie własnej firmy w wysokości 50 tys. zł,
oprocentowanej 4% w stosunku rocznym. W ramach
projektu „Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości” w 2015 r.
udzielono 22 pożyczki na łączną kwotę 940 tys. zł.
Zgromadzone na lokatach terminowych, rachunkach
oszczędnościowo- rozliczeniowych oraz rachunkach
bieżących klientów środki pieniężne stanowią podstawowe
źródło udzielanych przez Bank kredytów. Ich stan osiągnął
kwotę 423 914 tys. zł i wzrósł w stosunku do 31.12.2015 r.
o 44 096 tys. zł, tj. o 11,61 %
STRUKTURA PODMIOTOWA DEPOZYTÓW

Portfel kredytowy na dzień 31.12.2015 r. wynosił 375 239
tys. zł. i w stosunku do końca 2014 r. wzrósł o 32 448 tys. zł.,
tj. o 9,47 %. Środki depozytowe i kapitały w całości
pokrywały akcję kredytową Banku.
Kredyty zagrożone stanowiły 4,39 % ogólnego stanu
kredytów.
STRUKTURA PODMIOTOWA PORTFELA KREDYTOWEGO

Dnia 1 lutego 2016 r. ruszyła IX Edycja Loterii promocyjnej
AUTOLOKATA. Losowanie nagród odbędzie się 12 listopada
2016 r. w siedzibie BS.

17-120 Brańsk, ul. Kościuszki 2a, tel. 85 731 95 00, fax. 85 731 95 01
NIP: 5431021883, REGON: 000493675, KRS: 0000027495, SWIFT: POLUPLPR
e-mail: sekretariat@bsbransk.pl

