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Sprawozdanie z działalności w 2014 roku
W 2014 r. Bank Spółdzielczy w Brańsku prowadził swoją
działalność poprzez Centralę znajdującą się w Brańsku oraz
sieć placówek: 7 Oddziałów (Białystok, Bielsk Podlaski, Boćki,
Grodzisk, Narewka, Siemiatycze i Wyszki), 3 Filii (Rudka,
Bielsk Podlaski i Białystok) oraz 1 Punktu Obsługi Klienta
(Bielsk Podlaski). Bank posiada zgodę KNF na prowadzenie
działalności na terenie całego kraju.
WYBÓR RADY NADZORCZEJ
Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 19.05.2014r. delegaci
Banku dokonali wyboru członków Rady Nadzorczej na
4-letnią kadencję. W skład 9-osobowej Rady Nadzorczej na
lata 2014-2018 wchodzą:
w Mieczysław Warpechowski - Przewodniczący
w Tadeusz Konstantynowicz - Zastępca Przewodniczącego
w Michał Gałecki - Sekretarz
oraz członkowie: Marian Boguszewski, Wiesław Klinicki,
Michał Jaroszuk, Ryszard Puchalski, Jan Sokołowski,
Władysław Zajączkowski.
REALIZACJA ZADAŃ
Realizacja Zadań Banku prowadzona była przez Zarząd BS
w składzie:
w Stanisław Bachurek - Prezes Zarządu
w Ewa Zajkowska - Wiceprezes ds. handlu
w Andrzej Porzeziński – członek Zarządu, a od 26.05.2014 r.
wiceprezes Zarządu ds. ekonomiki i analiz.
Głównym celem Zarządu Banku w 2014 r. było jak najefektywniejsze wykorzystanie posiadanych możliwości i warunków
do dalszego umacniania siły ekonomicznej Banku oraz
sukcesywnego udoskonalania jakości obsługi klientów.
W 2014 r. odbyło się 45 posiedzeń Zarządu, na których
podjęto 93 uchwały, w tym 84 dotyczących produktów
i usług.
SUMA BILANSOWA
Suma bilansowa wzrosła w 2014 r. o 62 139 tys. zł, tj. 16,3 %
i ukształtowała się na poziomie 443 658 tys. zł.
Bank zrzeszał 4332 członków. Statutowa wysokość udziału
wynosi 200 zł od osoby fizycznej i 2.000 zł od osoby prawnej.
Bank posiadał fundusze własne brutto w wysokości
46 351 tys. zł w tym:
w fundusz udziałowy - 1 377 tys. zł
w fundusz zasobowy - 45 545 tys. zł
w fundusz z aktualizacji wyceny - 253 tys. zł
Wzrosły one od początku roku o kwotę 4 532 tys. zł,
tj. o 7,3 %.

KREDYTY
Portfel kredytowy na dzień 31.12.2014 r. wynosił 342 790
tys. zł, wzrósł o 20,91%. Środki depozytowe i kapitały
w całości pokrywały akcję kredytową Banku. W strukturze
podmiotowej największy udział miały kredyty osób
prowadzących działalność rolniczą (40,11%).
STRUKTURA PODMIOTOWA PORTFELA KREDYTOWEGO

W roku 2014 rozpatrzono 2936 wniosków kredytowych na
łączną kwotę 180 000 tys. zł. Według stanu na dzień
31.12.2014 r. kredyty zagrożone stanowią 4,58% ogólnego
stanu kredytów. Są to kredyty głównie firm w większości
obsługiwane na bieżąco, których sytuacja ekonomicznofinansowa uległa pogorszeniu.
FUNDUSZ PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Od 2013 r. Bank Spółdzielczy w Brańsku 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 50 000,00 zł, oprocentowanej 4% w stosunku
rocznym. Na dzień 31.12.2014 r. udzielono 58 pożyczek na
łączną kwotę 2 524 tys. zł.
DEPOZYTY
Gromadzone w BS środki pieniężne stanowią podstawowe
źródło udzielanych przez Bank kredytów. Ich stan na
rachunkach na dzień 31.12.2014 r. osiągnął kwotę 381 616
tys. zł i wzrósł o ok 17%. W strukturze podmiotowej
największy udział miały depozyty osób fizycznych (80,88%
całego portfela).
STRUKTURA PODMIOTOWA DEPOZYTÓW

Majątek Banku stanowił wartość 13 938 tys. zł.
Bank zatrudniał 107 osób (wg stanu na 31.12.2014 r.).
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