
Informacja o sytuacji finansowej Banku Sp6ldzielczego w Lom2y
wedlug stanu na31.12.2018 roku

Wybrane elementy bilansu, rachunku zyskow i strat oraz wska2nikow sprawno5ci dzialania Banku
Spoldzielczego w Lom2y wedlug stanu na 31.12.2018r. (w tys. zl)

Lp. Wyszczegolnienie 31.12.2017 31.1 2.2018

I 3 3

1 Suma bilansowa 414 598 439 168

2 Depozyty osob prywatnych 254 326 262 1 38

3. Depozyty pozostate 126110 141 246

4. Kredyty i inne nale2noSci ogolem 249 936 252 853
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5 Wynik dziatalnosci bankowej 10 526 11 667

6
Koszty dzialania Banku wraz z
amortyzacjq

7 564 8 564

7. Roznica wartoSci rezerw i aktualtzacji -977 -335

8 Wynik finansowy brutto 2 232 2 826

I Wynik finansowy netto 1 506 2 156

10 Wspolc zy nn i k wyplaca I nosci 13,60 13,85
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11 Uznany kapitat wlasny( fundusze wlasne) 27 630 28 320

12 Stopa zwrotu z funduszy ROE 6,86% 8,970/0

13 Stopa zwrotu z aktywow ROA 0,39% 0,510/o

14 Wskaznik jakosci kredytow 0,820/0 1,110/0

15 ctl 71,960/o 73,39o/o

Suma bilansowa obrazujqca skalg dzialania

w ciqgu 12-miesigcy ulegla zwigkszeniu o

przede wszystkim ze wzrostu Srodkow od

depozytowej Banku Spoldzielczego w Lom?y

Banku wedlug stanu na 31 .12.2018r. wyniosla 439 168 tys. zl i

24 570 tys. zl, tj o 5,93 %. Wzrost sumy bilansowej wynikal

sektora niefinansowego, ktory stanowi glownie 2rodlo bazy

Depozyty os5b prywatnych na 31.12.2018r. wyniosly 262138 tys. zl i w ciqgu 12-miesigcy wzrosly o 7

812 tys. zl, tj. o 3,07o/o.



Depozyty podmiot6w innych ni2 osoby prywatne wedlug stanu na 31J22018 r. wyniosly 141 246 tys. zl
istanowily 35,02 % og6lu depozyt6w. Depozyty wzrosly o 15 136 tys. zl tj. 12,00 yo w por6wnaniu do

grudnia ubieglego roku .

Na 31.12.2018 r. kredyty i inne nale2no6ci og6lem Banku wynosity 252 853 tys. zl iw ciqgu 12-miesigcy

zwigkszyly sig o 2 917 tys. zl, tj. o 1,17o/o. Udzial kredyt6w zagro2onych w kredytach ogolem Banku na

koniec grudnia 2018r. wyni6sl1,11 o/o. W por6wnaniu do grudnia ubieglego roku wska2nik obrazujqcy jako56

portfela kredytowego ulegl zwigkszeniu o 0,29 p.%.

Wynik dzialalnoSci bankowej wyni6sl 11667 tys. zl i zwigkszyl sig o 1 141 tys. zl, tj. o 10,84% w
por6wnaniu do wyniku 2a2017r.

Na 31.12.2018 roku Bank osiqgnql zysk brufto w kwocie 2 826 tys. zl. co stanowi '126,61 % wyniku za rok

ubiegly, natomiast wynik finansowy netto na 31.12.2018 r. wyni6sl2 156 tys. zl, co stanowi 143,16% wyniku

za rok ubiegly.

Wsp6lczynnik wyplacalnoSci na 31J22018 r. wyni6sl 13,85o/o i ulegl arvigkszeniu w por6wnaniu do 31.12.

20'17 r. o O,25 p.%

Wskainik ROA, czyli zvtrol z aktyw6w Banku wyni6sl 0,51%, tj. uksztaltowal sig na poziomie wy2szym ni2

na koniec roku 2017 o 0,12 p.%

Wskainik ROE obrazujqcy stopq zwrotu z kapitaf6w wlasnych wyni6sl 8,97 o/o, podczas gdy na koniec

2017roku osiqgnql poziom 6,86 %.

Wskainik CIl, e,zyli relacja koszt6w dzialania Banku z amofizacjq do wyniku na dzialalnoSci bankowej

skorygowanej o wynik na pozostalej dziatalno6ci operacyjnej, na koniec grudnia 2O18 r. wyni6sl 73,38% i

uksztaftowal sig na poziomie wy2szym ni2 na koniec 2017 roku o 1,52 p.%

Uznany kapital wlasny Banku na31J22018 r. uksztaftowal sig na poziomie 28 320 tys.zl iwzr6sl w
por6wnaniu do grudnia 2017 roku o 690 tys. zl, tj. o 2,50%.
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