
 

 
Informacja o sytuacji finansowej Bank Spółdzielczy w Przasnyszu  

na 30 czerwca 2011 roku  

 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku 
Spółdzielczym w Przasnyszu według stanu na 30.06.2011 r. (w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie 30.06.2010 30.06.2011 
Zmiana 

30.06.2011- 
30.06.2010 

Dynamika 
30.06.2011- 
30.06.2010 

  1 2 3 4=3-2 5=3/2 

1. Suma bilansowa 70 879 88 981 18 102 125,54 

2. Depozyty osób prywatnych 31 891 40 714 8 823 127,67 

3. Depozyty pozostałe 28 368 26 726 -1 642 94,21 

4. Kredyty i inne należności ogółem 65 570 73 016 7 446 111,36 

      

5. Wynik działalności bankowej 2 163 2 320 157 107,26 

6. Koszty działania Banku wraz z amortyzacją 1 537 1 649 112 107,29 

7. Różnica wartości rezerw i aktualizacji -48 8 -40 - 

8. Wynik finansowy brutto 572 618 46 108,04 

9. Wynik finansowy netto 460 500 40 108,70 

        

10. Fundusze własne* 7 484 8 283 799 110,68 

11. ROE brutto 7,64 7,46 -0,18 - 

12. ROA brutto  0,81 0,69 -0,12 - 

13. C/I  71,29 96,89 25,60 - 

 
 Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec I półrocza 2011r wyniosła 88 981 

tyś. zł i w ciągu 12 miesięcy zmniejszyła się o 18 102  tyś. zł. Czynnikiem decydującym o tej 
zmianie zwiększenie bazy depozytów osób prywatnych, które stanowią główne źródło bazy 
depozytowej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu. 

 Depozyty osób prywatnych wyniosły 40 714 tyś. zł i w okresie 12 miesięcy zwiększyły o  8 823 
tyś zł. 

 Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 30.06.2011r wyniosły 
26 726 tyś. zł i stanowiły 39,63 % depozytów pozyskanych na koniec I półrocza 2011 roku. 

 Na dzień 30.06.2011 kredyty brutto ogółem Banku wyniosły 73 016 tyś zł i w ciągu roku 
zmniejszyły się o 7 446 tyś zł. Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku na koniec 

czerwca br. wyniósł 0,21 %.  

 Wynik działalności bankowej wyniósł 2 320 tyś. zł i był wyższy o 157 tyś zł od uzyskanego 
w analogicznym okresie ubiegłego roku, przede wszystkim w związku z poniesieniem niższych 
odsetek od operacji z klientami. 

 Na koniec I półrocza 2011 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 618 tyś. zł. Był on wyższy 
od osiągniętego przed rokiem o 46 tyś. zł. Natomiast zysk netto wyniósł 500 tyś. zł i w 
porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 40 tyś. zł. 

 Wskaźnik ROA brutto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 0,69 %. Natomiast wskaźnik ROE 
brutto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł 7,46 %, podczas gdy przed rokiem 
stanowił 0,81%. 

 Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności 
bankowej skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na 30 czerwca 2011r. 
wyniósł 96,89 % i ukształtował się na wyższym poziomie niż przed rokiem.  

 Fundusze własne Banku na 30.06.2011r. ukształtowały się na poziomie 8 283 tyś. zł i zwiększyły 
się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 799 tyś. zł.  

 
Opracowano w Zespole Finansowo-Sprawozdawczym w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu. 
Przasnysz, 28-06-2011r. 


