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7. Gospodarka finansowa Banku 
 

§ 38 
 

1. Bank prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego. 
2. Prowadząc gospodarkę finansową Bank działa w oparciu o założenia przyjęte do planu 

finansowego z uwzględnieniem projekcji bilansu w zakresie aktywów, pasywów, rachunku 
zysków i strat oraz funduszy własnych i współczynnika wypłacalności. 

3. Za prawidłowe i terminowe sporządzenie planu finansowego odpowiedzialny jest Zarząd. 
4. Przy opracowywaniu planu finansowego Zarząd Banku uwzględnia: 

1) roczny plan działalności, 
2) zasadę efektywnego działania zapewniającą pokrycie kosztów działania i zobowiązań 

z uzyskiwanych przychodów oraz realny  wzrost funduszy  własnych, 
3) strategię działania, 
4) strategię Spółdzielczej Grupy Bankowej (zrzeszenia).  

5. Zarząd Banku  zatwierdza ustalone w formie pisemnej zasady  ( politykę )  rachunkowości oraz 
ich zmiany jako dokumentację zasad rachunkowości. 

6. W rachunkowości stosuje się zasady  ( politykę ): 
1) rokiem obrotowym, jest rok kalendarzowy, 
2) okresem sprawozdawczym jest okres miesięczny, 
3) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego dokonywana 

jest na podstawie odrębnych przepisów wynikających między innymi z ustawy 
o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości  banków, 

4) zakładowy plan kont uwzględnia wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji 
zdarzeń , zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi 
głównej, 

5) opis systemu informatycznego, zawiera wykaz programów, procedur i funkcji oraz zasady 
ochrony danych określające metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich 
przetwarzania. 

7. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego Bank określa 
w szczególności: 

1) kryteria ustalania odpisów aktualizujących wartość poszczególnych składników aktywów i 
pasywów, 

2) zasady tworzenia rezerw celowych, 
3) zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz 

z określeniem stawek amortyzacyjnych  wynikających z okresu ekonomicznej 
ich użyteczności , 

4) kryteria zaliczania środków trwałych do tzw. niskiej wartości, które będą amortyzowane w 
momencie przyjęcia ich do użytkowania, 

5) zasady rozliczania kosztów i przychodów dotyczących przyszłych okresów 
sprawozdawczych, 

6) metodę sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. 
 

 

§ 39 
 

1. Roczne  sprawozdanie finansowe Banku  podlega badaniu pod względem rzetelności 
i prawidłowości. 

2. Wyboru  podmiotu  przeprowadzającego  badania sprawozdania finansowego dokonuje 
Rada. 
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3. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki 
do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu. 

4. Roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz ze sprawozdaniem z działalności Banku podlega 
zatwierdzeniu w formie uchwały podjętej przez Zebranie Przedstawicieli nie później niż 6 
miesięcy od ostatniego dnia kończącego rok obrotowy. 

5. Zarząd Banku  zobowiązany jest  złożyć zbadane i  zatwierdzone sprawozdanie finansowe do 
ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia wraz z opinią biegłego rewidenta oraz 
odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu 
straty. 

6. Ogłoszenie wpisu o złożeniu sprawozdania finansowego następuje w Monitorze Sądowym  
        i Gospodarczym110. 
7. Zarząd Banku zobowiązany jest przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego111, Spółdzielczego 

Systemu Ochrony SGB112 oraz Banku Zrzeszającego zbadane i zatwierdzone sprawozdanie 
finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia113. 

 

 

§ 40 
 
1. Podział zysku lub pokrycie straty netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 

poprzedzonego wyrażeniem opinii  przez biegłego rewidenta. 
2. Uchwałę o podziale zysku  / pokryciu  straty  netto podejmuje  Zebranie Przedstawicieli. 
3. Zysk netto przeznacza  się na: 

1) fundusz zasobowy, 
2) fundusz rezerwowy, 
3) fundusz ogólnego ryzyka  na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej 
4) cele określone w uchwale Zebrania Przedstawicieli, 
5) oprocentowanie udziałów. 

4. W przypadku przeznaczenia części zysku netto na oprocentowanie udziałów, oprocentowaniu 
podlegają udziały wniesione przez wszystkich członków, w tym również udziały byłych 
członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów. 

5. Kwotę należną członkowi  z tytułu  podziału  zysku netto zalicza się na poczet jego niepełnych 
udziałów, jeżeli zadeklarowane przez członka udziały  nie zostały w pełni wniesione. 

6. Członek Banku uczestniczy w podziale zysku za dany rok obrotowy proporcjonalnie do ilości 
zadeklarowanych udziałów i okresu ich posiadania114. 

7. W przypadku wypowiedzenia członkowstwa lub żądania zwrotu udziałów nadobowiązkowych, 
należny zysk oblicza się przyjmując rzeczywistą liczbę dni posiadania przez członka udziałów, w 
okresie od pierwszego stycznia roku obrachunkowego do ostatniego dnia okresu 
wypowiedzenia lub żądania zwrotu udziałów nadobowiązkowych115. 

 

§ 41 
 
1. Strata bilansowa w Banku pokrywana jest według zasad i w terminach określonych w programie 

postępowania naprawczego, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo bankowe. 
2. Pokrywanie straty bilansowej z funduszy Banku odbywa się w następującej kolejności: 

1) z funduszu zasobowego, 

                                                           
110 Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r. 
111 Uchwała Nr 6/ZP/2009 z dnia 29.05.2009 r. 
112 Uchwała Nr 10/ZP/2018 z dnia 26.06.2018r. 
113 Uchwała nr 10/ZP/2015 z dnia 27.03.2015 r. 
114 Uchwała nr 6/ZP/2009  z dnia 29.05.2009 r. 
115 Uchwała nr 6/ZP/2009 z dnia 29.05.2009r. 
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2) z funduszu rezerwowego, 
3) z funduszu ogólnego ryzyka, 
4) z funduszu udziałowego. 

3. W okresie realizacji przez Bank programu postępowania naprawczego, zysk osiągany przez Bank 
jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie 
funduszy własnych. 

4. Strata bilansowa może być pokryta jednorazowo lub może być pokrywana w kolejnych latach. 
 

 

§ 42 
 

1. Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu 
niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej. 

2. Tworząc i rozwiązując rezerwę na ryzyko ogólne, Bank dokonuje oceny wystąpienia tego ryzyka, 
uwzględniając w szczególności wielkość należności i zobowiązań pozabilansowych. 

3. Rocznego odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne dokonuje się w wysokości i na zasadach 
określonych w ustawie Prawo bankowe. 

4. Bank rozwiązuje rezerwę, jeżeli w ocenie Banku ustały przesłanki  będące podstawą 
jej utworzenia. 

5. Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania rezerwy na ryzyko ogólne określa regulamin 
uchwalony przez Zarząd. 

 

 


