
( tys. zł)

2019-12-31 2018-12-31
Zmiana   

30.06.2019-

30.06.2018

Dynamika 

30.06.2019 / 

30.06.2018
1 2 3 4=2-3 5=2/3

380 916          354 188          26 728           107,5%

342 822          318 505          24 317           107,6%

209 238          192 370          16 868           108,8%

10 658            10 059            599                106,0%

7 036              6 683              353                105,3%

321                 127                194                252,8%

3 286              3 162              124                103,9%

2 562              2 425              137                105,6%

33 594            31 290            2 304             107,4%

ROA  netto 0,67% 0,72% -0,05% 93,1%

ROE  netto 7,63% 7,32% 0,31% 104,2%

0,86% 0,96% -0,10% 89,6%

C/I 66,1% 65,0% 1,10% 101,7%

19,27% 19,03% 0,24% 101,3%

* 2019-12-31 wyniosła

380 916 26 728           tys. zł, tj. o

7,5% .  Czynnikiem  decydującym o jej wzroście był przede wszystkim  przyrost  środków 

   od sektora niefinansowego, który stanowi główne żródło bazy depozytowej Banku.

*   Zobowiązania  wobec  klientów wyniosły 342 822        tys. zł  i w okresie 12 miesięcy 

wzrosły  o 24 317 tys. zł,   tj. o 7,6%

* Kredyty i  inne  należności  od  klientów wynosiły  209 238        tys. zł  i  w ciągu  12 miesięcy

   zwiększyły  się  o 16 868  tys. zł,  tj. o 8,8%

Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku wg stanu na 2019-12-31 wyniósł

0,86% .  W ciągu 12 miesięcy wskaźnik obrazujący jakość portfela kredytowego wykazał swoją

   wielkość  in minus o 0,10%

* Wynik na działalności bankowej  ukształtował  się  na  poziomie 10 658         tys. zł i był

   wyższy  o 599,00 tys. zł   od  uzyskanego  w  analogicznym  okresie  roku  ubiegłego.

* Na  dzień 2019-12-31   Bank  osiągnął  zysk  brutto  w  wysokości 3 286           tys. zł, zaś

dynamika  tego  wyniku  ukształtowała  się na  poziomie 103,90% . W porównaniu do analogicz-

nego okresu roku ubiegłego  -  wynik finansowy brutto  zwiększył się o 124              tys. zł.

* Wskaźnik  ROA  netto, czyli  zwrot  z aktywów  Banku ukształtował się  na poziomie 0,67%

   i  był  niższy  niż  przed  rokiem  o -0,05% ,  natomiast miernik  ROE  netto ilustrujący

   stopę  zwrotu z kapitałów  własnych  osiągnął  poziom 7,63% , a jego dynamika wyniosła

104,2%

* Wskaźnik C/I, czyli realacja kosztów działania Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności

bankowej na 2019-12-31   ukształtował  się w wielkości 66,1% i  był  wyższy  niż  przed

   rokiem  o 1,10% .

* Fundusze  własne  Banku  na  dzień 2019-12-31 ukształtowały się na poziomie 33 594

tys. zł   i  zwiększyły  się  w porównaniu  do analogicznego okresu poprzedniego roku o 2 304

tys. zł,  tj.  o 7,4% .

Opracował: Teresa Kozikowska - Wiceprezes Zarządu

Wyszczególnienie 

tys. zł    i  w  ciągu  12  miesięcy  powiększyła  się  o

9. Wynik finansowy netto 

10. Fundusze własne (wg CRR)

11.

8. Wynik finansowy brutto

13. Wskaźnik jakości kredytów

14.

Suma  bilansowa  obrazująca  skalę  działania  Banku  według  stanu na dzień 

4.

15.
Współczynnik wypłacalności (współczynnik 

kapitałowy)

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Kolnie 

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania                                                   

Banku Spółdzielczego w Kolnie według stanu na   31-12-2019

Lp.

1. Suma bilansowa

2. Zobowiązania wobec klientów

5. Wynik na działalności bankowej 

12.

6. Koszty działania Banku wraz z amortyzacją 

7.

Należności od klientów

Różnica wartości rezerw i aktualizacji 


