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Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Augustowie 

na 30 września 2010 roku 

 
Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności 

działania Banku Spółdzielczego w Augustowie według stanu na 30.09.201 Or. (wtys. zł) 
 

Lp. Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2010 
Zmiana 

30.09.2010 - 
30.09.2009 

Dynamika 
30.09.2010/ 
30.09.2009 

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

1. Suma bilansowa netto 91 700 101 462 9 762 110,65% 

2. Depozyty osób prywatnych 58 459 65 592 7 133 112,20% 

3. Depozyty pozostałe 16 116 17 796 1 680 110,42% 

4. Kredyty brutto 42 706 46 826 4 120 109,65% 

 

5. Wynik działalności bankowej 3 221 3 491 270 108,38% 

6. Koszty działania Banku wraz z amortyzacją 2 155 2 374 219 110,16% 

7. RóŜnica wartości rezerw i aktualizacji -20 2 22 -10,00% 

8. Wynik finansowy brutto 1 180 1 216 36 103,05% 

9. Wynik finansowy netto 959 975 16 101,67% 

 

10. Fundusze własne 11 933 14210 2 277 119,08% 

11. ROE 9,94% 9,43% -0,51% 94,87% 

12. ROA 1,39% 1,28% -0,11% 92,09% 

13. C/l 66,90% 68,00% 1,10% 101,64% 

 
 
Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec września 2010r. wyniosła 101.462 

tys. zł i w ciągu 12 miesięcy powiększyła się o 9.762 tys. zł., tj. o 10,65. Czynnikiem decydującym 

o jej wzroście był przede wszystkim wzrost środków od osób prywatnych, które stanowią główne 

źródło bazy depozytowej Banku Spółdzielczego w Augustowie. 

Depozyty osób prywatnych wyniosły 65.592 tys. zł. i w okresie 12 miesięcy wzrosły o 7.133 tys. 

zł., tj. o 12,20%. 

Na koniec września 201 Or. kredyty brutto ogółem Banku wyniosły 46.826 tys. zł. i w ciągu roku 

zwiększyły się o 4.120 tys. zł., tj. o 9,65 %. Konsekwencją wzrostu wolumenu kredytów jest wzrost 

efektywności zatrudnienia, o czym świadczy wzrost wskaźnika stanu naleŜności kredytowych 

przypadających na 1 etat. Na 30.09.2010r. relacja ta wyniosła 1.142 tys. zł. / etat i w ciągu roku 

zwiększyła się o 9,65%. Udział kredytów zagroŜonych w kredytach ogółem Banku na koniec 
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września br. wyniósł 0,54%. W ciągu dwunastu miesięcy wskaźnik obrazujący jakość portfela 

kredytowego polepszył się o 0,42 pp. 

■ Depozyty podmiotów innych niŜ osoby prywatne według stanu na 30.09.201 Or. wyniosły 

17.796 tys. zł. i stanowiły 110,42% środków pozyskanych na koniec września ubiegłego roku. 

■ Wynik działalności bankowej wyniósł 3.491 tys. zł. i był wyŜszy o 270 tys. zł- od uzyskanego 

w analogicznym okresie ubiegłego roku, przede wszystkim w związku z osiągnięciem wyŜszego o 

261 tys. zł. wyniku z tytułu odsetek, co z kolei było spowodowane zwiększeniem przychodów 

odsetkowych w większym stopniu niŜ kosztów odsetkowych. 

■ Na koniec września 2010 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 1.216 tys. zł. Był on nieco 

wyŜszy od osiągniętego przed rokiem, tj. o 36 tys. zł. i stanowił 92,12% wyniku osiągniętego za 

cały 2009 rok. Natomiast zysk netto wyniósł 975 tys. zł. i w porównaniu do analogicznego okresu 

roku ubiegłego nieco się zwiększył (o 16 tys. zł., tj. o 1,67%). 

■ Wskaźnik   ROA,   czyli  zwrot  z  aktywów  netto   Banku  wyniósł   1,28%,   tj. ukształtował  się 

na poziomie niŜszym niŜ przed rokiem o 0,11 pp., natomiast wskaźnik ROE obrazujący stopę 

zwrotu z kapitałów własnych wyniósł 9,43%, podczas gdy przed rokiem stanowił 9,94%. 

■ Wskaźnik C/l, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności 

bankowej na 30 września 201 Or. wyniósł 68,00% i ukształtował się na poziomie mniej korzystnym 

niŜ przed rokiem o 1,10 pp. 

■ Fundusze własne Banku na 30.09.2010r. ukształtowały się na poziomie 14.210 tys. zł.  

i zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 2.277 tys. zł.,  

tj. o 19,08%. 

Opracowano w Zespole Zarządzania Ryzykami i Analiz Banku Spółdzielczego w Augustowie 

Augustów, 08.02.2011r. 

 
 

 


