Załącznik do Uchwały Nr 18/2021 Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 23 czerwca 2021 roku .

Zasady naliczania i wypłaty dywidendy od udziałów członkowskich

1. Niniejsze zasady zostały opracowane w oparciu o postanowienia :
1) Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku ,
2) Statutu Banku .
2. Członkowie Banku Spółdzielczego w Skoczowie mają prawo uczestniczyć w podziale nadwyżki
bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały.
3. Nadwyżkę bilansową stanowi zysk Banku Spółdzielczego, pomniejszony o należny podatek
dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe, wynikające z odrębnych przepisów ustawowych.
4. Podziału nadwyżki bilansowej dokonuje Zebranie Przedstawicieli podejmując w tym zakresie
stosowną uchwałę. Co najmniej 5% nadwyżki bilansowej przeznacza się na zwiększenie funduszu
zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.
5. Część nadwyżki bilansowej, pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w ust. 4 przeznacza
się:

1) na zwiększenie pozostałych funduszy własnych Banku Spółdzielczego,
2) do podziału między członków Banku Spółdzielczego w formie oprocentowania udziałów , w wysokości
ustalonej każdorazowo przez Zebranie Przedstawicieli Banku , jednak nie więcej niż

6 % ,z

uwzględnieniem indywidualnych zaleceń KNF w tym zakresie bądź stanowiska organu w sprawie
polityki dywidendowej obowiązującego na dany rok ,

3) inne cele , w tym na Zakładowy Fundusz Socjalny oraz na Fundusz Społeczno-kulturalny i nagród ,
który jest do dyspozycji Rady Nadzorczej.
6. Oprocentowanie może być wypłacone członkom lub dopisane do udziałów członkowskich
proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w Banku Spółdzielczym za
dany rok obrotowy.
7. Dywidendę nalicza się dla wszystkich rachunków udziałowych z zastosowaniem zasady :
1) za podstawę naliczania przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i 365 dni
w roku ,
2) dywidenda naliczana jest od dnia wpłaty udziału na rachunek udziałowy ,
3) od wypłaconej dywidendy potrąca się zryczałtowany podatek dochodowy , zgodnie z
postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.
8. W podziale uwzględnia się również byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują
roszczenia o wypłatę udziałów ,z zastrzeżeniem , że roszczenia te ulegają przedawnieniu z upływem
trzech lat .
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami , należy stosować postanowienia Statutu Banku
oraz przepisy ustawy Prawo Spółdzielcze.

