
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Łomży
według stanu na 30.06.2019 roku

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku
Spółdzielczego w Łomży według stanu na 30.06.2019 r. (w tys.zł)

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2018 30.06.2019

1 2 3

1.|Suma bilansowa 439 168 441 622

2.|Depozyty osób prywatnych 262 138 270 891

3.|Depozyty pozostałe 141 246 132 946

4.|Kredyty i inne należności ogółem 252 853 249 932

13,85

28 320

5.|Wynik działalności bankowej 11 667 6 100

6. mo Banku wraz z 8 564 4334

7.|Różnica wartości rezerw i aktualizacji -335 -150

8|Wynik finansowy brutto 2 826 1 663

9 |Wynik finansowynetto 2 156 1 235

10|Współczynnik wypłacalności 14,52

11|Uznany kapitał własny( fundusze własne) 30 106

12.|Stopa zwrotu z funduszy ROE 8,97% 9,52

13.|Stopa zwrotu z aktywów ROA 0,51% 0,56

14|Wskaźnik jakości kredytów 1,11% 0,71

15|C/ 73,38% 71,06

=. Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku według stanu na 30.06.2019 r. wyniosła 441 622tys. złi
w ciągu 6-miesięcy uległa zwiększeniu o 2 454 tys. zł, tj. o 0,56 %. Wzrost sumy bilansowej wynikał przede
wszystkim ze wzrostu środków od sektora niefinansowego, który stanowi głownie źródło bazy depozytowej
Banku Spółdzielczego w Łomży

=" Depozyty osób prywatnychna 30.06.2019 r. wyniosły 270 891 tys. zł i w ciągu 6-miesięcy wzrosły o 8 753

tys. zł, tj. o 3,34%.



Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 30.06.2019 r. wyniosły 132 946 tys. zł
i stanowiły 32,92 % ogółu depozytów. Depozyty spadły o 8 300tys.zł tj. 5,88 % w porównaniu do grudnia
ubiegłego roku.

Na 30.06.2019 r. kredyty i inne należności ogółem Banku wynosiły 249 932 tys. zł i w ciągu 6-miesięcy
spadły o 2 921 tys. zł, tj. o 1,16 %. Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku na koniec

czerwca 2019 r. wyniósł 0,71 %. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku wskaźnik obrazujący jakość

portfela kredytowego uległ zmniejszeniu o 0,40 p.%.

Wynik działalności bankowej wyniósł 6 100 tys. zł i stanowi 52,28% wyniku rocznego za 2018r.

Na 30.06.2019 roku Bank osiągnął zysk brutto w kwocie 1 663 tys. zł. co stanowi 58,85% % wyniku za rok

ubiegły, natomiast wynik finansowy netto na 30.06.2019 r. wyniósł 1 235 tys. zł, co stanowi 57,28 % wyniku

za rok ubiegły.

Współczynnik wypłacalności na 30.06.2019 r. wyniósł 14,52% i uległ zwiększeniu w porównaniu do 31.12.

2018 r. 0 0,67 p. %

Wskaźnik ROA, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 0,56%, tj. ukształtował się na poziomie wyższym niż

na koniec roku 2018 o 0,05 p.%

Wskaźnik ROE obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł 9,52 %, podczas gdy na koniec 2018

roku osiągnął poziom 8,97 %.

Wskaźnik CI/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej

skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na koniec czerwca 2019 r. wyniósł 71,06 % i

ukształtował się na poziomie niższym niż na koniec 2018 roku o 2,32 p.%

Uznany kapitał własny Banku na 30.06.2019 r. ukształtował się na poziomie 30 106 tys. zł i wzrósł w

porównaniu do grudnia 2018 roku o 1 786 tys. zł, tj. o 6,31%.

Opracował: Maria Lubak - Członek Zarządu / Główny Księgowy
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