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Sprawozdanie Zarządu 
z działalności Banku Spółdzielczego w Toruniu w 2019 roku 

 
 
 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Toruniu, działając zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, przedkłada 
sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 
 
I.   Informacje ogólne  

 
1. Zebranie Przedstawicieli 
 
W dniu 24.04.2019 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli o charakterze sprawozdawczym, podczas 
którego podjęto 19 uchwał, między innymi w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
podziału zysku za 2018 rok, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Toruniu oraz uchwalenia zmian w Statucie. 
 
 
2. Rada Nadzorcza Banku 

 
Do dnia 15 marca 2019 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie: 
▪ Jacek Wójcik – Przewodniczący RN 
▪ Jan Grodzicki – Zastępca Przewodniczącego RN 
▪ Piotr Pawlikowski – Sekretarz RN 
▪ Janusz Piotrowski – członek RN 
▪ Jerzy Dąbrowski – Przewodniczący Komitetu Audytu 
▪ Jan Kurek – członek RN 
▪ Bernard Kowalski – członek RN 
▪ Lucjan Kuczyński – członek RN 
▪ Leszek Mądrzejewski – członek RN 
▪ Patryk Pora – członek RN 
▪ Michał Poznański – członek RN 

 
Po przeprowadzeniu wyborów na członków Rady Nadzorczej podczas Zebrań Grup Członkowskich, Zarząd 
Banku w dniu 6 kwietnia 2019 roku, zwołał pierwsze posiedzenie Rada Nadzorczej w nowym składzie. Na 
posiedzeniu tym wybrano Prezydium Rady i działa ona w następującym składzie: 
▪ Jacek Wójcik – Przewodniczący RN 
▪ Jan Grodzicki – Zastępca Przewodniczącego RN 
▪ Piotr Pawlikowski – Sekretarz RN 
▪ Janusz Piotrowski – członek RN 
▪ Jerzy Dąbrowski – Przewodniczący Komitetu Audytu 
▪ Jan Kurek – członek RN 
▪ Bernard Kowalski – członek RN 
▪ Agnieszka Mikołajczyk – członek RN 
▪ Leszek Mądrzejewski – członek RN 
▪ Adam Mularz – członek RN 
▪ Patryk Pora – członek RN 
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3. Zarząd Banku 
 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Toruniu w 2019 roku pracował w składzie: 
▪Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu, 
▪Grzegorz Flanz – Wiceprezes Zarządu, 
▪Tomasz Mieszczak – Członek Zarządu. 
 

W roku sprawozdawczym Zarząd odbył 141 protokołowanych posiedzeń, na których podjął 127 uchwał, z 
czego 59 dotyczyło działalności handlowej. Nadzór nad działaniami Zarządu sprawuje Rada Nadzorcza, 
którą Zarząd informował na bieżąco, m.in. o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku, wykonaniu planu 
finansowego, wykonaniu planów kontroli wewnętrznych i ponoszonym ryzyku w działalności Banku. 
 
 
4. Organizacja Banku 
 
Bank Spółdzielczy w Toruniu, zgodnie ze Statutem Banku, działa na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego.  
Od dnia 1 stycznia 2019 roku w Banku został wprowadzona nowa struktura organizacyjna i nowy 
Regulamin organizacyjny. Według nowej struktury organizacyjnej: 
 

1) Prezes Zarządu nadzoruje pracę:  
• Zespołu Kontroli Wewnętrznej,  
• Zespołu Ryzyk  
• Zespołu Organizacyjno- Kadrowego 

2) Wiceprezes Zarządu nadzoruje pracę: 
• Zespołu Bankowości Codziennej, 
• Zespołu Doradztwa Bankowego  
• Zespołu Rozwoju 

3) Członek Zarządu nadzoruje pracę: 
• Zespołu Wsparcia. 

W ramach Zespołu Bankowości Codziennej funkcjonuje m.in.: 
 
▪ Region Sprzedaży I, w skład, którego wchodziły placówki handlowe położone w Toruniu oraz 

Łysomicach i Chełmży; 
▪ Region Sprzedaży II, w skład, którego wchodziły placówki handlowe położone w Łubiance, 

Unisławiu, Złejwsi Wielkiej i Stolnie; 
▪ Region Sprzedaży III w skład, którego wchodziły placówki handlowe położone w Chełmnie, 

Wąbrzeźnie, Lisewie i Papowie Biskupim. 
 
Na koniec omawianego okresu w strukturze Banku funkcjonowała Centrala oraz 10 Oddziałów oraz 2 
Punkty Obsługi Klienta. 
 
Sieć bankomatów własnych liczy 15 urządzeń, zlokalizowanych przy wszystkich placówkach oraz w 
Turznie, Kijewie Królewskim i w Toruniu (Podgórz). 
Dodatkowo, przy wszystkich Oddziałach Bank udostępnia bankomaty recyclingowe z funkcją wpłat i 
identyfikacją biometryczną (łącznie 11 tego typu urządzeń).  
 
 
W 2019 roku w Centrali Banku działały: 
▪ Komitet Zarządzania Ryzykiem, jako organ opiniodawczo-doradczy Zarządu, 
▪ Inspektor Danych Osobowych; 
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▪ Administrator Systemów Informatycznych; 
▪ Zespoły robocze powołane do realizacji projektów strategicznych Strategii Rozwoju Banku na lata 

2018-2020. 
W ramach struktur Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu w składzie: 

a) Jerzy Dąbrowski - Przewodniczący 
b) Patryk Pora - Członek 
c) Bernard Kowalski - Członek 

 
5. Zarządzanie kadrami w Banku 
 
Na koniec 2019 roku w Banku zatrudnione było 124 osoby (122,68 etatów). W stosunku do roku ubiegłego 
zatrudnienie wzrosło o 5 osób, tj. o 4,00%.  
 
W 2019 roku pracownicy uczestniczyli w różnych formach podnoszenia kwalifikacji: szkoleniach 
zewnętrznych i wewnętrznych oraz studiach magisterskich i podyplomowych. Ogółem przeszkolono 110 
pracowników. 
Przy organizacji szkoleń Bank korzystał przede wszystkim z usług Instytutu Szkoleń i Rozwoju Copernicus 
w Toruniu w zakresie rozwoju kompetencji pracowników, Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w 
Poznaniu oraz Krajowego Związku Banków Polskich w Warszawie. Łączne koszty poniesione w 2019 roku 
na podnoszenie kwalifikacji pracowników wyniosły 131,1 tys. zł. 
 

Wszyscy pracownicy objęci są prywatną opieką medyczną świadczoną przez PZU Życie od pierwszego dnia 
zatrudnienia w Banku.  

Wprowadzone od maja 2018 roku dla pracowników Banku, Pracownicze Programy Emerytalne 
obsługiwane przez UNION INVESTMENT obecnie GENERALI cieszą się dużym zainteresowaniem 
pracowników i podjęcie decyzji o ich wprowadzeniu jako alternatywy do PPK okazało się bardzo dobrą 
decyzją.  

Pracownicy dodatkowo mogą korzystać z możliwości posiadania karty przedpłaconej FLEXI PASS, która 
umożliwia pracownikom korzystanie z różnych form rekreacji oraz kultury. Z karty w ubiegłym roku 
skorzystało 97 pracowników co stanowi 78,00% wszystkich pracowników. 
 
6. System kontroli w procesie zarządzania Bankiem 
  
W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębnia się funkcję kontroli mającą za zadanie 
zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych, komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie 
identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności banku z przepisami 
prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz niezależną komórkę audytu 
wewnętrznego. Audyt wewnętrzny sprawowany był przez System Ochrony Instytucjonalnej.  W 2019 roku 
w Banku były przeprowadzone dwa audyty w obszarze IT oraz ryzyk istotnych.                
 
Na funkcję kontroli składają się wszystkie mechanizmy kontrolne w procesach funkcjonujących w Banku, 
niezależne monitorowanie przestrzegania tych mechanizmów oraz raportowanie w ramach funkcji 
kontroli. Monitorowanie mechanizmów kontrolnych obejmuje weryfikację bieżącą oraz testowanie. 
Weryfikacja bieżąca wykonywana jest przez dyrektorów zespołów oraz regionów lub przez innego 
pracownika w ramach tzw. podziału obowiązków. W Banku testowanie poziome i pionowe dokonywane 
jest przez Zespół Kontroli Wewnętrznej wykonujący jednocześnie zadania komórki do spraw zgodności. 
Wykazane w wyniku kontroli nieprawidłowości znaczące były przedmiotem zaleceń Prezesa Zarządu, 
natomiast nieprawidłowości mało znaczące lub nieznaczące były usuwane w bieżącej pracy. Sprawozdania 
z zakresu, sposobu i terminu ich usunięcia przedstawiane były Radzie Nadzorczej. 
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W 2019 r. Beskidzki Spółdzielczy Związek Rewizyjny z siedzibą w Kętach przeprowadził badanie 
sprawozdania finansowego za 2018 rok.  
 
W IV kwartale 2019 roku została przeprowadzona inspekcja problemowa w zakresie Oceny jakości 
aktywów i zarządzania ryzykiem kredytowym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe wyniki 
kontroli zostały przedstawione w raporcie pokontrolnym. 
 
II. Aktualna sytuacja finansowa Banku  
 
Suma bilansowa na przestrzeni 2019 roku wzrosła o 50 601 tys. zł i na koniec roku ukształtowała się na 
poziomie 638 979 tys. zł (wzrost o 8,6%).  
 
1. Aktywa 

 
W strukturze aktywów Banku dominują należności od sektora niefinansowego (58,56%), które na koniec 
2019 roku wyniosły 374 209 tys. zł  i dotyczyły głównie udzielonych kredytów.  
Należności od sektora finansowego stanowiły 23,70% aktywów i dotyczyły przede wszystkim lokat 
terminowych (96 112 tys. zł), środków na rachunkach Banku złożonych w Banku Zrzeszającym oraz innych 
należności dotyczących m. in. rezerwy obowiązkowej (16 996 tys. zł), Minimum Depozytowego dla 
zapewnienia płynności uczestników SSO (24.108 tys. zł).  
Najniższy udział stanowiły należności od sektora budżetowego – 10,56%, które dotyczyły głównie 
kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego. 
W okresie sprawozdawczym struktura aktywów Banku nie uległa istotnym zmianom. 
 

Stan kredytów łącznie dla sektora finansowego, niefinansowego i budżetowego na 31.12.2019 r. wyniósł 
461 021 tys. zł i był wyższy od stanu z końca 2018 roku o 29 400 tys. zł, tj. o 6,90%. 
 

Największy wzrost nominalny nastąpił w grupie rolnicy indywidualni o 18 588 tys. zł. 
W ramach kredytów dla rolników indywidualnych kredyty preferencyjne stanowiły 62,61%. Na przestrzeni 
2019 roku ich udział wzrósł o 3,71 p.p. (udział na koniec 2018 roku wynosił 58,9%). 
 
Tabela: Portfel kredytowy wg podmiotów 

 
Wyszczególnienie  

Stan 
na 31.12.2018r. 

(tys. zł) 
Struktura (%) 

Stan 
na 31.12.2019r. 

(tys. zł) 
Struktura (%) Dynamika (%) 

1. Sektor finansowy 1843 0,43% 1193 0,26% 64,73% 

2. Sektor niefinansowy, z 
tego: 370 537 85,85% 392 686 85,18% 105,98% 

- Przedsiębiorstwa i spółki 108 636 25,17% 95 494 20,71% 87,90% 

 - Przedsiębiorcy indywidualni 48 258 11,18% 55 116 11,96% 114,21% 

 - Osoby prywatne 90 605 20,99% 101 055 21,92% 111,53% 

- Rolnicy indywidualni 121 859 28,23% 140 447 30,47% 115,25% 

 - Instytucje niekomercyjne 1179 0,27% 574 0,12% 48,69% 

3. Jednostki samorządu teryt.  59 241 13,73% 67 142 14,56% 113,95% 

RAZEM (1+2+3) 431 621 100,00% 461 021 100,00% 106,90% 

 

Stan kredytów zagrożonych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 34 697 tys. zł i w porównaniu do 

stanu z końca 2018 roku uległ obniżeniu o 2 841 tys. zł. Wskaźnik udziału kredytów zagrożonych w portfelu 
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kredytowym wyniósł 7,53% i w porównaniu do 31.12.2018 roku był niższy o 1,17 p.p. Poziom wskaźnika 

jest wyższy od średniej w Zrzeszeniu SGB (6,30%).  

 
Wykres: Kredyty zagrożone wg podmiotów, wskaźniki 
 

 
 

 

 
 
 
 
Istotny spadek nominalny kredytów zagrożonych nastąpił w grupie Spółki o 2 857,- tys. zł. Natomiast w 
wszystkich grupach za wyjątkiem Podmioty niekomercyjne zmniejszeniu uległ wskaźnik kredytów 
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zagrożonych. Wielkość wskaźnika kredytów zagrożonych w grupie Podmioty niekomercyjne wynika z 
bardzo niskiej kwoty udzielonych kredytów (574 tys. zł). 
 
Wykres: Kredyty zagrożone wg klas ryzyka 
 

 
 
Wzrost kredytów zagrożonych wystąpił tylko w kredytach w sytuacji Straconej (+ 2 760,- tys. zł). W 
pozostałych sytuacjach zagrożonych nastąpił spadek. Należy zwrócić uwagę, że kredyty w sytuacji 
wątpliwej zmalały aż o 32,4%. Największy udział w strukturze kredytów zagrożonych stanowią kredyty 
stracone (38%).  
 
Należności wymagalne stanowią 1,80% kredytów, tj. 8 289 tys. zł; ich stan zwiększył się o 755 tys. zł. 
 
W ramach kredytów zagrożonych, kredyty obsługiwane stanowiły 72,92%. W stosunku do roku ubiegłego 
wskaźnik ten nie uległ zmianie. 
 
Na 31.12.2019 saldo kredytów zrestrukturyzowanych kształtowało się na poziomie 19 491,27 tys. zł.  
 
Tabela. Udział kredytów zrestrukturyzowanych w poszczególnych grupach ryzyka. 
 

Kategoria ryzyka Wysokość obliga 
kredytowego 

Kwota kapitału 
restrukturyzowanego 

Udział kredytów 
zrestrukturyzowanych 

w obligu 

normalna 404 663,24 3 120,48 0,77% 

pod obserwacją 21 660,50 1 323,94 6,11% 

poniżej standardu 11 011,38 5 054,36 45,90% 

wątpliwa 10 429,38 4 826,02 46,27% 

stracona 13 256,67 5 166,48 38,97% 

Razem  461 021,17 19 491,27 4,23% 
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W wyniku podjętych działań restrukturyzacyjno-windykacyjnych w roku 2019 odzyskano kwotę      
9 959,71 tys. zł. Z tego na poczet spłaty kapitału rozliczono kwotę w wysokości 7 999,10 tys. zł. 
 
Należności stracone przeniesione do ewidencji pozabilansowej wyniosły na koniec okresu 
sprawozdawczego   wynosiły   2 612,- tys. zł   i  w  stosunku  do  stanu  na  koniec  2019  roku  są  wyższe 
o 161 tys. zł.  
 
Należności objęte umową subpartycypacji na koniec roku 2019 wynosiły: 2 296,- tys. zł i dotyczyły 
należności od 2 podmiotów. 
 
Inne istotne pozycje aktywów na koniec 2019 roku to: 
▪ kasa, operacje z bankiem centralnym: 11 984,- tys. zł, 
▪ aktywa trwałe netto 19 649,- tys. zł, w tym: 

- akcje imienne zwykłe Banku Zrzeszającego o łącznej wartości 5 418,- tys. zł, 
- udziały w Bizness Center Lab Sp.z o.o. z siedzibą w Toruniu o wartości 2 755,- tys. zł (udziały w 
spółce zostały objęte w 2018 roku, spółka została powołana wspólnie z Izbą Przemysłowo-
Handlową w Toruniu w celu realizacji projektu „Stworzenia infrastruktury biznesowej – 
INTELLIGENT BUSINESS CENTE LAB” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020), 

▪ papiery wartościowe o wartości bilansowej 11 055,- tys. zł, takie jak: 
- bankowe papiery wartościowe SGB –Banku S.A. o wartości bilansowej 1 460,- tys. zł,  
- jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych o wartości bilansowej 8 096,- tys. zł (SGB 
Bankowy: 5 005,-zł; Generali Korona Dochodowy: 3 003,- tys. zł; Generali Korona Akcje: 88,- tys. 
zł); 
- certyfikaty inwestycyjne SGB FIZAN o wartości bilansowej 1 499,- tys. zł, 

▪ pożyczka podporządkowana w wysokości 2.000 tys. zł zaciągnięta przez były Bank Spółdzielczy w 
Chełmnie od CoopEst SA. 

 
W 2019 roku Bank dokonał sprzedaży: 
a) nieruchomości położonej w Kijewie Królewskim na rzecz Gminy Królewo Królewskie. Wartość 

księgowa netto nieruchomości wynosiła 266,- tys. zł, a cena sprzedaży wyniosła 280,- tys. zł; 
b) dwóch przyczep campingowych. Zysk ze sprzedaży wyniósł 54,- tys. zł. 
Ponadto dokonano przeniesienia nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jodłowej z aktywów 
do zbycia na majątek.  

 
 

2. Pasywa  
 

W strukturze pasywów dominują: 
▪ zobowiązania wobec sektora niefinansowego, które wyniosły 508 898,- tys. zł. i wzrosły w 2019 r. 

o 43 863,- tys. zł (9,43%), a ich udział wyniósł 79,64%, 
▪ zobowiązania wobec sektora budżetowego zmalały z 60 497 tys. zł do 52 425,- tys. i stanowiły 

8,21%. Powyższą zmianę Bank ocenia pozytywnie. Zmniejsza ona uzależnienie Banku od wyników 
przetargów na obsługę budżetów jst oraz decyzji jst jakie mogą być podejmowane po 
przymusowej restrukturyzacji PBS Sanok. 

Powyższe zobowiązania to przede wszystkim środki klientów zdeponowane w Banku, stanowiące razem 
87,85% sumy bilansowej.  
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Tabela: Struktura i dynamika depozytów (w tys. zł) 
 

Wyszczególnienie 
Stan depozytów 
na 31.12.2018r. 

(tys. zł) 
Struktura (%) 

Stan depozytów 
na 31.12.2019r. 

(tys. zł) 
Struktura (%) Dynamika (%) 

Bieżące             334 330   63,8%             367 505   65,4% 9,9% 

Terminowe             189 674   36,2%             194 352   34,6% 2,5% 

RAZEM             524 004   100,00%             561 857   100,00% 7,2% 
 

W porównaniu do końca 2018 roku nastąpił wzrost depozytów o 37 853,- tys. zł, tj. o 7,2%.  
Istotny przyrost dotyczył środków bieżących (ogółem o 33 175,- tys. zł) gromadzonych na rachunkach 
bieżących (wzrost o 19,08 mln zł), rachunkach ROR (wzrost o 9,76 mln zł) i kontach oszczędnościowych, o 
4,23 mln zł.  W zakresie depozytów terminowych odnotowano wzrost o 4 678,- tys. zł; w strukturze 
dominują depozyty klientów złożone na okresy 6 i więcej miesięcy (94,03%).  
 

Struktura depozytów na przestrzeni 2019 roku uległa niewielkiej zmianie. Najwięcej depozytów 
zgromadziły osoby prywatne – 56,87%. Jest to pozytywne zjawisko dla Banku, z racji na ich dużą stabilność. 
Udział depozytów od Instytucji samorządowych obniżył się o 2,11 p.p.., przy jednoczesnym wzroście 
udziału depozytów od Sektora niefinansowego. 
  
Tabela: Stan depozytów wg podmiotów (w tys. zł) 

Wyszczególnienie Stan na  
31.12.2018r. Struktura (%) Stan na 

31.12.2018r.  Struktura (%) Dynamika 

Sektor finansowy 92 0,02%                         1 614   0,29% 1754,35% 

Sektor niefinansowy                 463 985   88,55%                    507 825   90,38% 109,45% 

Przedsiębiorstwa i spółki 
państwowe 

                                  
-     0,00%                                -     0,00% X 

Przedsiębiorstwa i spółki 
prywatne oraz spółdzielnie                     86 910   16,59%                      97 226   17,30% 111,87% 

Rolnicy indywidualni                     48 578   9,27%                      49 576   8,82% 102,05% 

Przedsiębiorcy 
indywidualni                      26 622   5,08%                      26 643   4,74% 100,08% 

Osoby prywatne                   288 913   55,14%                    319 505   56,87% 110,59% 

Instytucje niekomercyjne 
działające na rzecz 
gospodarstw domowych 

                     12 962   2,47%                      14 875   2,65% 114,76% 

Instytucje samorządowe                     59 927   11,44%                      52 418   9,33% 87,47% 

                   524 004   100,00%                    561 857   100,00% 107,22% 

 

3. Fundusze własne 
 
Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 24 kwietnia 2019 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 
2018 rok w następujący sposób: 

a) Fundusz zasobowy:    9 651 041,57 zł 
b) Fundusz ogólnego ryzyka:   300 000,00 zł 
c) Oprocentowanie udziałów:   289 351,00 zł 
d) Fundusz społeczno-kulturalny:  150 000,00 zł 
e) Fundusz świadczeń socjalnych:   25 000,00 zł 

Ponadto podjęło uchwałę o pokryciu straty z lat ubiegłych w kwocie 3 922,- tys. zł z funduszu zasobowego. 



 

9 

Fundusze własne ogółem na dzień 31.12.2019. stanowią 8,41% sumy bilansowej. Ich stan według wartości 
bilansowej wynosił 53 737,- tys. zł, co oznacza wzrost na przestrzeni 2019 roku o 3 617 tys. zł. Głównym 
źródłem przyrostu był wypracowany zysk netto.  
Największą kwotę funduszy własnych wykazuje fundusz zasobowy 39 092,- tys. zł.  
Drugim pod względem wielkości jest Fundusz udziałowy. W 2019 roku zaszły w nim następujące zmiany:  

a) wypłaty udziałów członkowskich w wysokości 348,- tys. zł zł, 
b) wypłaty dywidendy z przeznaczeniem na podniesienie jednostki udziałowej w wysokości 222,- tys. 

zł, 
c) objęcie nowych udziałów przez obecnych i nowych udziałowców o łącznej wartości 266,- tys. zł. 

W wyniku tych operacji fundusz udziałowy wzrósł o 140 tys. zł do kwoty 6 394 tys. zł. Fundusz utworzy 
jest przez 1 996 udziałowców, którzy posiadają łącznie 13 721 udziałów (jednostka udziałowa 466 zł); 
wśród udziałowców 23 członków posiadało znaczące udziały (przekraczające 1% f. udziałowego), o łącznej 
wartości 3 652,- tys. zł, stanowiące ponad 57,11% funduszu udziałowego.  
W okresie sprawozdawczym ilość członków zmalała o 29 osób. Przybyło 9 nowych udziałowców Banku, 
którzy opłacili co najmniej jeden udział, ubyło 38 członków.  
Pozostałe fundusze to: 
▪ fundusz rezerwowy 322 tys. zł; 
▪ fundusz ogólnego ryzyka 3.750 tys. zł; 
▪ fundusz z aktualizacji wyceny 161 tys. zł. 

 

Uwzględniając powyższe przepisy kapitał uznany Banku na 31.12.2019 r. wyniósł 52.798 tys. zł, z tego Tier 
I 49.178 tys. zł oraz Tier II 3.620 tys. zł, był wyższy r/r o 1.494 tys. zł. i wynikał głównie z podziału nadwyżki 
za rok 2018. 
Do kapitału uznanego Tier II Bank zalicza rezerwę na ryzyko ogólne w wysokości 2.121 tys. zł oraz pożyczkę 
podporządkowaną w wysokości 1.499 tys. zł.  
 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, Bank jest obowiązany posiadać fundusze własne, 
dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. Miarą dostosowania wielkości funduszy własnych do 
skali i poziomu ryzyka prowadzonej działalności są współczynniki kapitałowe wyliczane na podstawie 
Rozporządzenia UE. Na koniec okresu sprawozdawczego łączny współczynnik kapitałowy Banku wynosił 
14,91% i ukształtował się powyżej celu strategicznego, tj. 14,0%. 
 
Inne istotne pozycje pasywów na koniec 2019 roku to: 
▪ środki otrzymane z KPFR Sp. z o. o. na pożyczki dla przedsiębiorstw 4 624 tys. zł; 
▪ rezerwa na ryzyko ogólne w wysokości 2 750,- tys. zł; 
▪ pożyczka podporządkowana w wysokości 2 000,- tys. zł; 
▪ zysk netto w wysokości 4 018,- tys. zł.  
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4. Wynik finansowy 
 
Wynik z działalności bankowej wyniósł 25 651 tys. zł i był wyższy od wyniku w roku poprzednim o 1 213,- 
tys. zł (o 4,96%). 
 
Wykres: Najistotniejsze pozycje wyniku działalności bankowej 
 

 
 
W ramach tego wyniku największy udział stanowi wynik z tytułu odsetek - 79,5%. Pozostałe pozycje to 
wynik z prowizji (4 856,- tys. zł), wynik z pozycji wymiany (147 tys. zł) i operacji finansowych (264,- tys. zł). 
Wynik odsetkowy był wyższy w stosunku do 2018 roku o 1 061,- tys. zł. Wzrost jego został 
wygenerowany poprzez wzrost skali działalności kredytowej. 
  
Koszty działania Banku wraz z amortyzacją wyniosły 18 898,- tys. zł i w porównaniu do 2017 roku wzrosły 
o 616 tys. zł (o 3,37%).  
 
W 2019 roku utworzono o 1 691,- tys. zł rezerw więcej niż rozwiązano, w tym 300 tys. zł dotyczyło rezerwy 
na ryzyko ogólne. 
Ostatecznie w 2019 roku Bank wypracował zysk brutto w wysokości 5 439 tys. zł. Był on o 6 349 tys. niższy 
od zysku wygenerowanego w 2018 roku. Zysk netto wyniósł 4 018 tys. zł i także w stosunku do 2018 roku 
nastąpił jego spadek. 
Należy zwrócić uwagę, że wynik brutto i netto za 2018 rok były zaburzone przez uzyskaną przez Bank od 
SSO SGB pomoc na przejęcie BS Chełmno. Wygenerowała ona w 2018 roku dodatkowy zysk ze sprzedaży 
kredytów straconych w wysokości około 6 000,- tys. zł. 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 323

4 908

24 438

10 415

20 384

4 856

25 651

4 018

Wynik z odsetek Wynik z prowizji Wynik z działalności
bankowej

Zysk netto

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ (TYS. ZŁ)
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5. Wykonanie planu finansowego  
 
Odnosząc najważniejsze pozycje bilansowe do planu finansowego na 2019 rok, należy uznać,  
że zaplanowane wielkości zostały wykonane na dobrym poziomie, co przedstawia poniższa tabela. 
 

Wyszczególnienie Poziom realizacji Planu 

Suma bilansowa   105,6% 

Stan kredytów   99,9% 

Stan depozytów   104,6% 

Kapitały własne Banku 100,4% 

Wynik z działalności bankowej  98,7% 

Koszty działania banku i amortyzacji  94,0% 

Różnica wartości rezerw  123,7% 

Wynik brutto 108,3% 

Zysk netto 100,0% 
 
 

6. Realizacja Strategii 
 
Cele strategiczne Banku określa „Strategia rozwoju Banku Spółdzielczego w Toruniu do 2020”.  
Przyjęto następujące ogólne założenia strategii: 

• Bank będzie rozwijać się w sposób stabilny i zrównoważony, dbając o zachowanie odpowiedniej 
jakości działania oraz właściwych parametrów ryzyka, 

• relacyjnemu charakterowi Banku będzie towarzyszyć coraz wyższy poziom kompetencji 
doradczych pracowników, natomiast transakcyjna rola placówek zostanie zminimalizowana, 

• organizacja Banku będzie tworzona w oparciu o koncepcję centrów kompetencyjnych, tak aby 
zapewnić najwyższą jakość działania i jego wysoką skuteczność, a także odpowiednią satysfakcję 
z pracy, 

• budowanie silnej pozycji na rynku lokalnym będzie wspomagane przez profesjonalne działania 
wizerunkowe – kształtowanie tożsamości marki, długoterminowe relacje z klientami i 
udziałowcami oraz pozyskiwanie klientów młodego pokolenia  

• bank będzie wykorzystywał nowoczesne rozwiązania technologiczne, by poprzez cyfryzację i 
automatyzację udoskonalać jakość współpracy z klientami oraz sprawność procesów 
wewnętrznych  

• akcentując lokalny charakter, Bank zintensyfikuje działania handlowe na terenie Torunia oraz 
powiatów: toruńskiego, chełmińskiego i wąbrzeskiego  

• Bank będzie funkcjonował w ramach struktur zrzeszeniowych jako aktywny członek Spółdzielczej 
Grupy Bankowej  

• Strategia Banku będzie realizowana poprzez pięć kluczowych projektów, które wskazują przyjęty 
kierunek rozwoju na najbliższe lata: DORADZTWO; WSPARCIE; MARKA; DIGITALIZACJA; 
KOTWICE PRODUKTOWE  

 
Strategia realizowana była zgodnie z przyjętą misją, jaką jest pomaganie lokalnym firmom, rolnikom  
i mieszkańcom w realizacji ich planów rozwojowych poprzez oferowanie prostych, przejrzystych  
i dostępnych produktów finansowych. Bank rozwija się w zrównoważony sposób, stając się coraz silniejszą 
lokalną instytucją finansową. 
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7.  Podstawowe wskaźniki rentowności 
 
 Podstawowe wskaźniki rentowności na koniec 2019 roku kształtowały się następująco: 
 

Wyszczególnienie 31.12.2018r. 31.12.2019 r. 

1. Wskaźnik ROA netto - zwrot z aktywów 
(zy      (zysk netto/średnie  aktywa netto ) 1,94% 0,66% 

2. Wskaźnik ROE netto – zwrot z kapitałów 
(zysk netto/średnie FW TIER 1) 25,6% 8,87% 

 
Wskaźniki rentowności ukształtowały się na znacznie gorszym poziomie niż w 2018 r. Sytuacja ta wynika 
z faktu uzyskania przez Bank w 2018 roku pomocy z SSO SGB dotyczącej przejęcia BS Chełmno. Na tle 
grupy SGB wskaźniki te były na znacznie lepszym poziomie (ROA i ROE średnio dla Grupy SGB - 
odpowiednio 0,36% i 6,08%). 
W przeliczeniu na jednego zatrudnionego zysk netto wyniósł 32 tys. zł i był zgodny z założeniami planu. W 
grupie banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB wyniósł 20,9 tys. zł na zatrudnionego. 
 
 
 
III. Wybrane obszary działalności Banku w 2019 roku 
 

1. Działalność handlowa 
 

W 2019 roku priorytetem działalności handlowej był dalszy zrównoważony rozwój skali działania Banku, 
tak po stronie aktywnej (kredyty), jak i pasywnej (rachunki, konta oszczędnościowe i lokaty). 
 
Wg stanu na 31.12.2019 r. Bank prowadził łącznie 28 389 rachunków, w tym: 
▪ 4 519 rachunki bieżące podstawowe i pomocnicze dla klientów instytucjonalnych (spadek o  447), 
▪ 16 687 rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (wzrost o 334), 
▪ 7 183 konta oszczędnościowe (wzrost o 633). 

 
Podjęte działania na rzecz wzrostu liczby posiadaczy rachunków skoncentrowane były na ich aktywnej 
sprzedaży, oferowaniu w pakietach z kartą płatniczą, nowoczesnymi formami płatności tj. BLIK, Apple Pay, 
Google Pay, Garmin Pay, usługą bankowości internetowej. Uzyskane rezultaty w postaci przyrostu liczby 
prowadzonych w Banku rachunków były zgodne z wielkościami oczekiwanymi. Dążąc do pozyskania 
nowych rachunków ROR pod koniec 2019 r. Bank udostępnił nowy kanał sprzedaży KONTA MOC KORZYŚCI 
poprzez udostępnienie na stronie internetowej Banku wniosku do założenia konta online. W 2019 r. w 
ofercie dla klientów indywidualnych w dalszym ciągu mamy darmowy rachunek KONTO MOC KORZYŚCI, 
Podstawowy Rachunek Płatniczy wynikający z ustawy o usługach płatniczych oraz nowy rachunek dla 
klienta w wieku 13 - 20 "WSZYSTKONTO”. Dla klientów instytucjonalnych Konto Ekspert i Konto Wiele za 
Niewiele (produkt zrzeszeniowy promujący wspólną ofertę Banków Spółdzielczych oferowany do 
30.06.2019 r.). 
 
Na koniec 2019 r. klienci Banku byli w posiadaniu 15 886 kart płatniczych (wzrost o 2 117). 
 
Internetowy dostęp do rachunku posiadało 67% posiadaczy ROR oraz 79% posiadaczy RB. Osiągnięcie 
powyższych rezultatów możliwe było dzięki skutecznej sprzedaży usług bankowości elektronicznej, 
zarówno przy otwieraniu nowych rachunków, jak również tym klientom, którzy dotychczas korzystali z 
dostępu do swoich rachunków w Banku wyłącznie za pomocą tradycyjnych kanałów dostępu. Obecnie 
wszystkie karty płatnicze wydawane i wznawiane są jedynie w wersji zbliżeniowej. 
 
W Banku funkcjonuje 7, w pełni wyposażonych stref samoobsługowych. Trzy placówki (Chełmno, Lisewo 
i Wąbrzeźno) wyposażone są we wpłatomaty. Od IVQ placówka w Wąbrzeźnie jako pierwsza działa według 
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nowego modelu obsługi. Klienci w placówce obsługiwani są bezgotówkowo, a obsługa gotówkowa 
realizowana jest wyłącznie poprzez urządzenie wielofunkcyjne, bankomat.  
Aktywnie zachęcamy do korzystania z wielofunkcyjnych urządzeń samoobsługowych, oferując w tym 
zakresie usługę identyfikacji biometrycznej. Ta nowoczesna forma uwierzytelniania jest już w posiadaniu  
14 912 klientów (wzrost o 3 269 użytkowników).  
  
W zakresie produktów oszczędnościowych działalność handlowa w 2019 roku koncentrowała się przede 
wszystkim na oferowaniu lokat terminowych, ze szczególnym uwzględnieniem „Lokaty SGB” (produkt z 
loterią promocyjną z nagrodami organizowaną przez SGB-Bank S.A.). Przeprowadzone 4 edycje sprzedaży 
„Lokaty SGB” wskazały, że w dalszym ciągu zainteresowanie tym produktem jest na wysokim poziomie. 
Klienci chętniej wybierali lokatę 6m, mniej 3m dlatego w kolejnej edycji Bank oferować będzie wyłącznie 
lokatę 6m. W zakresie produktów oszczędnościowych pod koniec 2019 r. Bank wycofał z oferty 
wprowadzony w 2018 roku produkt depozytowy „TWARDA LOKATA” z uwagi na zakończenie 
okresu promocyjnej sprzedaży tego produktu. Działając w zakresie uproszczenia oferty depozytowej 
Bank wycofał z oferty lokatę 1M i 2M oraz dokonał modyfikacji warunków lokaty systematycznego 
oszczędzania „Skarbonka” obniżając minimalną kwotę wpłaty ze 100 zł na 50 zł oraz zmieniając produkt 
jako produkt odnawialny. Z uwagi na większe zainteresowanie Klientów „Skarbonką” 12M wycofane z 
oferty zostały „Skarbonki” oferowane na okres 24M i 36M. Powyższe działania miały na celu zachęcić 
Klientów do długoterminowego oszczędzania. 
 
Realizując strategię, szczególną uwagę w 2019 r. Bank koncentrował na rozwoju działalności kredytowej. 
W tym obszarze na bieżąco dokonywana jest analiza oferty produktowej oraz niezbędne korekty.  
 
Wartość udzielonych w 2019 roku kredytów osiągnęła poziom 173 mln zł, Bank zawarł z klientami  
1 420 umów kredytowych. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych, w tym kart kredytowych, ogółem 
wyniosła 7,8 mln zł. Skala sprzedaży kredytów mieszkaniowych i hipotecznych ukształtowała się na 
poziomie ponad 24,7 mln zł.  
Wprowadzono do oferty pożyczkę inwestycyjną dla przedsiębiorców w ramach współpracy  
z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. Sprzedaż tego produktu na koniec roku wyniosła 4 
mln zł. 
  
W zakresie działalności ubezpieczeniowej Bank, tak jak dotychczas, współpracował z podmiotami grupy 
Concordia Ubezpieczenia (przejęte w 2019 r. przez Generali), a w zakresie działalności inwestycyjnej - z 
Union Investment TFI (także przejęte przez Generali). Prowizja dla Banku z tytułu współpracy z tymi 
podmiotami przekroczyła w 2019 r. kwotę 300 tys. zł. 
 
Działalność marketingowa Banku koncentrowała się na kształtowaniu pożądanego wizerunku Banku oraz 
wspomaganiu sprzedaży wybranych produktów. Bank zdecydował o kontynuowaniu współpracy z 
toruńskim żużlowcem – Pawłem Przedpełskim jako ambasadorem KONTA MOC KORZYŚCI oraz o dalszym 
promowaniu konta poprzez jego wizerunek.  
 
Dążąc do ukształtowania pożądanego wizerunku, Bank zdecydował także o: 
▪ współpracy sponsorskiej z klubami o największym potencjale marketingowym: kontynuowanie już 

12. sezon z rzędu współpracy z toruńskim klubem żużlowym („KS Toruń”) oraz kontynuowanie 4. 
sezon z rzędu współpracy z klubem „Twarde Pierniki” (koszykówka męska), 

▪ aktywnym prowadzeniu oficjalnego profilu Banku na Facebooku, 

▪ założeniu i prowadzeniu oficjalnego profilu Banku na Instagramie. 
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2. Informatyka 
 
W zakresie przedsięwzięć informatycznych Bank w 2019 roku realizował plany w ramach których: 

• dla poprawy efektywności pracy kontynuowano sukcesywną wymianę komputerów, laptopów i 
monitorów.  

• uruchomiono wpłatomat w nowej placówce w Wąbrzeźnie, 
• wdrożono model subskrypcyjny pakietu Office 365, dzięki czemu ujednolicona została wersja 

pakietu w Banku a dodatkowo zastąpiono wykorzystywany w NOE pakiet Libra Office pakietem 
Microsoft-u, 

• wykonana została utylizacja całego zbędnego sprzętu komputerowego oraz dysków HDD, 
• uruchomione zostało środowisko testowe NOE w zewnętrznym Data Center (EXEA), 
• rozpoczęte i prowadzone były prace zmierzające do przeniesienia w 2020r. systemów bankowych 

do zewnętrznego Data Center (EXEA), 
• przeniesiono usługę poczty i uruchomiono działanie serwera pocztowego w zewnętrznym Data 

Center (EXEA)  
• uruchomienie w centrali pierwszego etapu wprowadzania WIFI dla pracowników banku (internet, 

poczta), oraz hot-spot-u dla Klientów Banku, 
• przeniesienie najważniejszych systemów byłego BS Chełmno (główny system, system kadrowy, 

środki trwałe) na zasoby serwerów w Toruniu, 
• Wdrożenie systemu zdalnego aktualizowania treści marketingowych we wpłatomatach i 

bankomatach 
 
Jednym z większych działań w zakresie dostosowania do wymogów regulacyjnych były prace związane z 
wdrożeniem zapisów PSD2. Duże zaangażowanie wynikało z faktu testowania rozwiązań PSD2 dla 
wszystkich banków posiadających system NOE. 
 
Działania w sferze IT w 2019 roku związane były głównie z: 

• przygotowaniu urządzeń, systemów i struktury sieciowej do przeniesienia do zewnętrznego Data 
Center (EXEA), 

• wsparciem i obsługą projektów rozwojowych - blockchain, paperless, e-dokumenty, e-wnioski. 
 

3. Działania i wydatki inwestycyjne  

Stan rzeczowych aktywów trwałych (netto) na 31.12.2019 r. wyniósł 11 208 tys. zł, a wartości 
niematerialnych i prawnych 174 tys. zł.  
Nakłady poniesione w 2019 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne wyniosły 1 069,- tys. zł. 
Wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 roku to: 
 

Nakład Wartość nakładu 
Powiększenie i modernizacja centrali Banku 302 tys. zł 
Przeniesienie Oddziałów w Wąbrzeźnie i Chełmnie do nowych lokalizacji 93,5 tys. zł 
Zakup 1 bankomatu recyklingowego i 1 bankomatu monofunkcyjnego  do 
Oddziału w Wąbrzeźnie                                                                                                           

178 tys. zł 

Zakup sprzętu informatycznego 320 tys. zł 
Licencje i oprogramowania 128 tys. zł 
Pozostałe 47,5 tys. zł 

 
Ponadto, zawarto 2 umowy leasingu na 2 samochy służbowe z przeznaczeniem dla kadry kierowniczej.  
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4. Działalność społeczno-kulturalna 
 

W 2019 roku w ramach Funduszu społeczno–kulturalnego wykorzystano ponad 144,- tys. zł (w roku 2018 
kwotę 108,3 tys. zł). Zgodnie z decyzjami Rady Nadzorczej, wsparcie uzyskało szerokie grono organizacji i 
instytucji społecznych z terenu działania Banku oraz po raz pierwszy zorganizowano spotkanie 
Mikołajkowe dla dzieci/ wnuków udziałowców 
 
IV. Zarządzanie ryzykiem 
 
W 2019 roku Bank podejmował dalsze działania mające na celu ograniczenie ryzyka prowadzonej 
działalności bankowej, celem utrzymania bezpieczeństwa środków powierzonych Bankowi. 
W 2019 roku Bank kontynuował działania mające na celu dostosowanie szeregu regulacji tworzących 
system zarządzania ryzykiem, które podlegają regularnej weryfikacji w celu ich dostosowania do zmian 
profilu ryzyka Banku i otoczenia gospodarczego, w którym Bank działa. 
Zarządzanie ryzykiem opiera się na zapewnieniu, aby wszystkie rodzaje ryzyka były zarządzane, 
monitorowane i kontrolowane odpowiednio do przyjętego profilu ryzyka (apetytu na ryzyko) a także 
charakteru i skali działania Banku. Na sprawny system zarządzania ryzykiem składa się zbiór zasad  
i mechanizmów obejmujących identyfikację, pomiar, monitorowanie oraz raportowane w odniesieniu do 
ryzyka, które Bank uznał za istotne. 
Główne, istotne rodzaje ryzyka dla Banku obejmują: ryzyko kapitałowe, ryzyko kredytowe i koncentracji, 
ryzyko płynności, ryzyko rynkowe, w tym stopy procentowej i walutowe oraz ryzyko operacyjne.  
 
Istotne obszary ryzyka zidentyfikowane w Banku: 

 

1. Ryzyko kapitałowe 
Bank kształtuje rozmiary działalności na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy własnych, czego 
wyrazem jest poziom łącznego współczynnika kapitałowego, który na koniec 2019 roku ukształtował się 
na poziomie 14,91% (wymagane min 14%). W stosunku do stanu z analogicznego okresu roku ubiegłego 
był on wyższy o 0,37 p. p. 
Wewnętrzny współczynnik wypłacalności wyniósł 10,47% i ukształtował się powyżej celu strategicznego 
(min 9%). Taki poziom wewnętrznego współczynnika wypłacalności był efektem zwiększonego 
zapotrzebowania kapitału wewnętrznego głównie na ryzyko kredytowe. 
 
2. Ryzyko kredytowe i koncentracji 
Najbardziej istotnym ryzykiem w działalności Banku jest ryzyko kredytowe, związane z możliwym 
pogorszeniem się zdolności kredytowej klientów i niewykonaniem przez nich zobowiązań wobec Banku. 
Zarządzanie ryzykiem kredytowym realizowano głównie poprzez przestrzeganie limitów zaangażowania 
w odniesieniu do pojedynczego kredytu oraz łącznego zaangażowania kredytowego, monitorowanie 
portfela kredytowego, a także kształtowanie pożądanej struktury. 
Ryzyko kredytowe mierzone poziomem należności zagrożonych w WBB (36.433 tys. zł) było zabezpieczane 
adekwatnymi rezerwami celowymi, których stan na koniec 2019 roku wyniósł 16.216 tys. zł., tj. 44,51% 
kredytów zagrożonych. Ogółem stan rezerw celowych z uwzględnieniem utworzonych na kredyty pod 
obserwacją (315 tys. zł) oraz na odsetki od kredytów zagrożonych (1.954 tys. zł) wyniósł 16.532 tys. zł. 
Ponadto Bank posiada rezerwę na ryzyko ogólne, przeznaczoną głównie na ryzyko kredytowe, w 
wysokości 2 750 tys. zł (w stosunku do 2018 r.- 2 450 tys. zł) - wzrost o spadek o 300 tys. zł.  
Limit koncentracji w jeden podmiot lub grupę powiązanych klientów (art.395 ust.1 CRR) na poziomie nie 
mogącym przekroczyć 13% kapitału uznanego Banku nie został przekroczony. Najwyższa koncentracja na 
koniec 2019 roku wyniosła 15,3% (limit 17% KU).  
Również w przypadku koncentracji wynikającej z Art. 79a ust.4 Ustawy PB dla zaangażowań wobec 
członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz pracowników (…) nie wystąpiło przekroczenie limitu określonego 
w Ustawie (wyniosło 2,74% kapitału TIER 1). 
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3. Ryzyko płynności 
Zarządzanie ryzykiem płynności skupiało się głównie na zabezpieczeniu właściwego poziomu środków 
płynnych, pozwalającego na terminowe regulowanie zobowiązań Banku wobec swoich klientów. 
W ciągu 2019 roku Bank posiadał stabilną bazę depozytową, która w całości finansowała portfel 
kredytowy. Utrzymywano odpowiedni poziom aktywów płynnych, które zapewniały terminowe 
realizowanie zobowiązań.  
Nadzorcze miary płynności, wyznaczone Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego, w całym roku 2019 Bank 
utrzymywał powyżej wyznaczonych minimalnych wskaźników. Wskaźnik LCR na koniec roku wynosił 
253,12% przy koniecznym min. 80%.  
Nadwyżki środków finansowych Bank lokował głównie w Banku Zrzeszającym, jedynie 1,9% aktywów 
netto stanowiły inwestycje w instrumenty finansowe. 
 
4. Ryzyko stopy procentowej 
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w Banku polega głównie na minimalizacji ryzyka związanego z 
możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian rynkowych stóp procentowych i negatywnym wpływem 
tych zmian na wynik finansowy Banku. Bank ograniczał ryzyko poprzez stosowanie wewnętrznych limitów, 
kształtowanie odpowiedniej struktury aktywów i pasywów oraz zmianę oprocentowania kredytów i 
depozytów. 
W 2019 roku stopa redyskonta weksli kształtowała się na niezmienionym poziomie wynoszącym 1,75%, 
stopy WIBID i WIBOR 3M w ciągu roku nie uległy znaczącym zmianom (r/r spadek o 0,01 p.p.).  
 

5. Ryzyko walutowe 
Narażenie Banku na ryzyko walutowe było niskie, z uwagi na niewielką skalę działania. Udział aktywów 
walutowych i pasywów walutowych w sumie bilansowej na koniec okresu sprawozdawczego stanowił 
odpowiednio 0,95% i 0,87%.  
Działalność walutowa Banku prowadzona jest w EUR i USD i sprowadzała się do skupu i sprzedaży walut, 
prowadzenia rachunków walutowych, przyjmowania lokat terminowych oraz realizacji zleceń płatniczych 
za pośrednictwem Banku Zrzeszającego. 
Bank ograniczał ryzyko walutowe poprzez przestrzeganie ustalonych limitów, prowadzenie polityki 
domkniętych pozycji walutowych, ich codzienny pomiar i monitorowanie. Bank nie udzielał kredytów 
walutowych. 
 

6. Ryzyko operacyjne 
Ryzyko operacyjne to ryzyko poniesienia strat wynikających z nieodpowiednich bądź wadliwych procedur, 
procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych. 
Celem strategicznym Banku była optymalizacja działań zmierzająca do zapobiegania i minimalizowania 
strat operacyjnych oraz eliminowanie przyczyn ich powstania. 
Bank prowadzi ewidencję zdarzeń ryzyka operacyjnego zgodnie z klasyfikacją wynikającą z Rekomendacji 
M. Ogółem zarejestrowano 643 incydenty o łącznej wartości strat rzeczywistych (z uwzględnieniem 
odzysku) w wysokości 8,5 tys. zł. 
 
 

 
V. Przewidywany rozwój Banku w 2020r.  
 
Plan finansowy na 2020 rok, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, przewiduje dalszy wzrost skali działania 
Banku.  Przyjęte założenia, to: wzrost sumy bilansowej o 4,9%, wzrost stanu kredytów o 7,8% oraz wzrost 
depozytów o 3,8%. W 2020 roku Bank będzie skupiał się na wzroście akcji kredytowej i stabilizacji poziomu 
depozytów.  
W 2020 r. priorytetem będzie poprawa jakości portfela kredytowego; planowany jest spadek kredytów 
zagrożonych z 34,7 mln zł do poziomu 29,5 mln zł. Planowany wskaźnik kredytów zagrożonych (w wartości 
nominalnej) obniży się z ciągu roku z poziomu 7,53% do poziomu 5,94%. Przewidywany wynik brutto 
określono na kwotę 6.099,8 tys. zł, natomiast wynik netto 4.509,8 tys. zł.  
Głównym źródłem finansowania działalności Banku będą nadal środki zdeponowane przez klientów 
Banku. Fundusze własne będą zasilane przede wszystkim z wypracowanego zysku za 2019 rok.  
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Planowane kierunki działalności na 2020 rok to przede wszystkim: 
▪ Kształtowanie pożądanego wizerunku Banku przy wykorzystaniu m.in. rebrandingu, 
▪ Rozwój modelu obsługi klientów, ukierunkowany na cyfryzację i tryb online, 
▪ Dalsze ograniczenie obrotu gotówkowego, 
▪ Modernizacja placówki w Lisewie i przeniesienie placówki w Chełmnie do nowej lokalizacji, 
▪ Automatyzacja działalności Banku, w tym procesu kredytowego i sprawozdawczości, 
▪ Zapewnienie spełniania wszystkich wymagań, stawianych Bankowi przez IPS, 
▪ Popularyzowanie członkostwa w Banku i upowszechnianie więzi klientowskiej z udziałowcami. 

 
 

Bank będzie kontynuował działania na rzecz stabilnego i zrównoważonego rozwoju, konsekwentnie 
zmierzając do realizacji wizji Banku, tj. silnej instytucji finansowej, pełniącej istotną rolę na rynku 
lokalnym.  
 

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności w 2019 roku zostało sporządzone w oparciu o pełną 
sprawozdawczość finansową Banku oraz zgodnie z wymogiem Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o 
rachunkowości.  

 

                                                            Zarząd Banku: 
 

1. Waldemar Zieliński              
 

 
 

 
2. Grzegorz Flanz                     

 
 
 

 
3. Tomasz Mieszczak                
 
 

Toruń, 27 lutego 2020r. 
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