
 

 
 

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Przasnyszu  
na 30 czerwca 2020 roku  

 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku 
Spółdzielczego w Przasnyszu według stanu na 30.06.2020 r. (w tys. zł) 

Lp
. 

Wyszczególnienie 30.06.2019 30.06.2020 
Zmiana 

30.06.2020- 
30.06.2019 

Dynamika 
30.06.2020- 
30.06.2019 

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

1. Suma bilansowa 210 063 226 006 15 943 107,59 

2. Depozyty osób prywatnych 88 050  98 795 10 745 112,20 

3. Depozyty pozostałe 104 315 110 274 5 959 105,71 

4. Kredyty i inne należności ogółem 171 603 152 264 -19 339 88,73 

      

5. Wynik działalności bankowej 3 453 3 038 -415 87,98 

6. Koszty działania Banku wraz z amortyzacją 2 725 2 714 -11 99,60 

7. Różnica wartości rezerw i aktualizacji -206 -96 - - 

8. Wynik finansowy brutto 521 243 -278 46,64 

9. Wynik finansowy netto 373 54 -319 14,48 

        

10. Fundusze własne* 15 220 15 262 42 100,28 

11. ROE brutto 6,73 3,09 3,64 - 

12. ROA brutto  0,50 0,23 0,27 - 

13. C/I  76,10 88,88 12,78 - 

 

▪ Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec I półrocza 2020 r. wyniosła  
226 006 tys. i w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się o 15 943 tys. zł.  

▪ Depozyty osób prywatnych wyniosły 98 795 tys. zł i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się o 
10 745 tys. zł. 

▪ Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 30 czerwca 2020 r. wyniosły            
110 274 tys. zł i stanowiły 105,71 % depozytów pozyskanych na koniec I półrocza 2019 roku. 

▪ Na dzień 30 czerwca 2020 r. kredyty i inne należności ogółem Banku wyniosły 152 264 tys. zł 
i w ciągu roku zmniejszyły się o 19 339 tys. zł.  

▪ Wynik działalności bankowej wyniósł 3 038 tys. zł i był niższy o 415 tys. zł od uzyskanego 
w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

▪ Na koniec I półrocza 2020 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 243 tys. zł. Był on niższy 
od osiągniętego przed rokiem o 278 tys. zł. Natomiast zysk netto wyniósł 54 tys. zł i w 
porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 319 tys. zł. 

▪ Wskaźnik ROA brutto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 0,23 %. Natomiast wskaźnik ROE 
brutto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł 3,09 %. 

▪ Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności 
bankowej skorygowanego o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na 30 czerwca 2020 r. 
wyniósł 88,88 % i ukształtował się na wyższym poziomie niż przed rokiem.  

▪ Fundusze własne Banku na 30 czerwca 2020 r. ukształtowały się na poziomie 15 262 tys. zł 
i zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 42 tys. zł.  

 


