
         Limanowa 22.04.2021 

 

 

PISMO ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej 

Adam Jan Dudek - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej 

Marcin Ryszard Kozdroń  - Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej 

Stanisław Paluch - Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej 

Waldemar Gustaw Żurek - Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej 

 

 

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Limanowej 

 

Działając w imieniu Banku Spółdzielczego w Limanowej z siedzibą w Limanowej 

ul. Rynek 7, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział 

Gospodarczy KRS 0000081900, NIP 7370005743, REGON 000499330, niniejszym 

przedstawiamy sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Limanowej za 2020 rok 

oraz perspektywy rozwoju działalności Banku na rok 2021. 

1. Rok 2020 to kolejny okres, w którym Bank konsekwentnie realizował cele określone 

w Strategii Rozwoju Banku przyjętej na lata 2019 – 2021. Według Zarządu Banku ocena 

rezultatów działalności Banku uzyskanych w trudnym okresie zmieniającego się otoczenia 

prawnego i gospodarczego wypada pozytywnie. Suma bilansowa Banku na koniec 2020 

roku zamknęła się kwotą 1.292.590,58 tys. zł co oznacza dynamikę 113,40 % w stosunku 

do stanu na 31.12.2019 r. Uzyskany wynik finansowy netto zamyka się kwotą 3.760,03 

tys.zł. 

2. W strukturze aktywów najwyższy udział mają należności od sektora niefinansowego 

i budżetowego – 522.109,33 tys. zł co stanowi 40,39 %. Dynamika wzrostu akcji 

kredytowej jest umiarkowana z powodu ograniczeń kapitałowych. Udział kredytów 

nieprawidłowych według wartości bilansowej obliga kredytowego na 31.12.2020 r. 

wynosi 6,12 %. W okresie sprawozdawczym wskaźnik ten uległ obniżeniu o 1,66 pp. 

Bank Spółdzielczy w Limanowej tworząc rezerwy celowe korzysta z możliwości ich 

pomniejszenia o wartości posiadanych zabezpieczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 16.12.2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z 

działalnością banków. Osiągnięty na dzień 31.12.2020 r. poziom orezerwowania 

należności zagrożonych wynosi 50,78 %. 

3. Na dzień 31.12.2020 r. Bank Spółdzielczy w Limanowej dysponował funduszami 

własnymi w kwocie 74.654,73 tys. zł osiągając wskaźnik połączonego bufora 

kapitałowego 16,01 %. Wskaźnik ten wypełniał wymogi nadzorcze na 2020 rok . 

4. W celu poprawy i utrzymania wskaźników odnoszących się do jakości portfela 

kredytowego, poziomu orezerwowania należności zagrożonych oraz zwiększenia 

wskaźników kapitałowych Bank realizuje opracowany w 2018 Wewnętrzny Plan 

Naprawy (WPN) na lat 2019 – 2021. Opracowanie WPN zaleciła Spółdzielnia Systemu 

Ochrony Zrzeszenia BPS, której nasz Bank jest członkiem jako warunek uzyskania 

pomocy w postaci pożyczki podporządkowanej zasilającej fundusze własne Zgodnie z 

założeniami WPN jego realizacja ma zapewnić wypełnienie wskaźników kapitałowych 



określonych dla Banku jako uczestnika Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS 

oraz pozwolić osiągnąć Bankowi poziom orezerwowania należności zagrożonych 

w wysokości 48,21 % jak również obniżyć wskaźnik kredytów zagrożonych do poziomu 

10,76 %. Na dzień 31.12.2020 powyższe założenia WPN w całości zostały zrealizowane. 

5. Roczne sprawozdanie finansowe Banku za 2020 rok zostało zbadane przez Biegłego 

Rewidenta Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu. Opinia Biegłego 

Rewidenta nie zawiera zastrzeżeń. Szczegółowe informacje na temat dokonań za 2020 rok 

przedstawia sprawozdanie Zarządu z działalności Banku. Roczne sprawozdanie finansowe 

Banku zostało zatwierdzone przez Zebranie Przedstawicieli Członków Banku 

Spółdzielczego w Limanowej w dniu 30.03.2021 r. 

6. Na rok 2021 zaplanowaliśmy kontynuowanie dotychczasowej polityki depozytowo - 

kredytowej oraz poszerzenie swojej oferty produktowej. Naszym celem na 2021 rok oraz 

na lata następne jest konsekwentna poprawa jakości świadczonych usług, wykonanie 

wszystkich zapisów Wewnętrznego Planu Naprawy, umocnienie pozycji rynkowej oraz 

wzrost rentowności funkcjonowania. W/w działania umożliwią powiększenie do 

adekwatnego poziomu funduszy własnych gwarantujących bezpieczne działanie Banku. 

W okresie publikowania informacji mamy do czynienia w dalszym ciągu ze stanem  

pandemii koronawirusa, której skutków na dzień dzisiejszy nie można przewidzieć. 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej kontynuuje przedsięwzięte wszelkie środki 

wzmacniające i zabezpieczające ciągłość działania Banku. Na bieżąco monitoruje sytuację 

rynkową wprowadzając adekwatne rozwiązania mające na celu minimalizowanie 

negatywnych skutków pandemii koronawirusa, między innymi poprzez zabezpieczenie 

pracowników stosując środki ochrony osobistej oraz pracę zdalną. Bank utrzymuje stały 

kontakt z klientami, który umożliwia wdrażanie rządowych rozwiązań 

przeciwdziałających spowolnieniu gospodarczemu. Jesteśmy przekonani, że wyżej 

wymienione działania pozwolą na utrwalenie  dobrej sytuację  ekonomiczno finansowej 

Banku. 

 

Wskazujemy, że adresatami raportu za 2020 rok są Obligatariusze obligacji na 

okaziciela serii  BSL0525 wyemitowanych przez Bank Spółdzielczy w Limanowej           

w 2015 roku  w  ilości 5.000 szt. o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc zł.) 

każda, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. 

oznaczonych kodem i wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. 

 

 

     Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej. 
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