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Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Augustowie 

na 31 grudnia 2010 roku  
 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności 
działania Banku Spółdzielczego w Augustowie według stanu na 31.12.2010r. (w tys. zł) 

 

� Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2010r. wyniosła 109.551 

tys. zł. i w ciągu 12 miesięcy powiększyła się o 7.152 tys. zł., tj. o 6,98%. 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 68.949 tys. zł. i w okresie 12 miesięcy wzrosły o 6.395 tys. 

zł., tj. o 10,22%. 

� Na koniec grudnia 2010r. kredyty brutto ogółem Banku wyniosły 44.932 tys. zł. i w ciągu roku 

zwiększyły się o 1.211 tys. zł., tj. o 2,77%. Konsekwencją wzrostu wolumenu kredytów jest wzrost 

efektywności zatrudnienia, o czym świadczy wzrost wskaźnika stanu naleŜności kredytowych 

przypadających na 1 etat. Na  31.12.2010r. relacja ta wyniosła 1.096 tys. zł. / etat i w ciągu roku 

zwiększyła się o 2,77%. Udział kredytów zagroŜonych w kredytach ogółem Banku na koniec 

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2009 31.12.2010

Zmiana 

31.12.2010 - 

31.12.2009

Dynamika 

31.12.2010/ 

31.12.2009

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

1. Suma bilansowa netto 102 399 109 551 7 152 106,98%

2. Depozyty osób prywatnych 62 554 68 949 6 395 110,22%

3. Depozyty pozostałe 24 223 24 095 -128 99,47%

4. Kredyty zagroŜone 369 214 -155 57,99%

5. Udział kredytów zagroŜonych w kredytach 0,84% 0,48% -0,36% 57,14%

6. Kredyty brutto 43 721 44 932 1 211 102,77%

7. Wynik działalności bankowej 4 294 4 615 321 107,48%

8. Koszty działania Banku wraz z amortyzacją 3 162 3 419 257 108,13%

9. RóŜnica wartości rezerw i aktualizacji -56 -1 55 1,79%

10. Wynik finansowy brutto 1 320 1 345 25 101,89%

11. Wynik finansowy netto 1 062 1 081 19 101,79%

12. Fundusze własne 11 935 14 210 2 275 119,06%

13. ROE 8,90% 7,84% -1,06% 88,09%

14. ROA 1,04% 0,99% -0,05% 95,19%

15. C/I 73,64% 74,08% 0,44% 100,60%
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grudnia br. wyniósł 0,48%. W ciągu dwunastu miesięcy wskaźnik obrazujący jakość portfela 

kredytowego polepszył się o 0,36 pp. 

� Depozyty podmiotów innych niŜ osoby prywatne według stanu na 31.12.2010r. wyniosły 

24.095 tys. zł. i stanowiły 99,47% środków pozyskanych na koniec grudnia ubiegłego roku. 

� Wynik działalności bankowej wyniósł 4.615 tys. zł. i był wyŜszy o 321 tys. zł. od uzyskanego w 

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

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

odsetkowych w większym stopniu niŜ kosztów odsetkowych. 

� Na koniec grudnia 2010 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 1.345 tys. zł. Był on nieco 

wyŜszy od osiągniętego przed rokiem, tj. o 25 tys. zł. i stanowił 101,89% wyniku osiągniętego za 

cały 2009 rok. Natomiast zysk netto wyniósł 1.081 tys. zł. i w porównaniu do analogicznego 

okresu roku ubiegłego nieco się zwiększył (o 19 tys. zł., tj. o 1,79%). 

� Wskaźnik ROA, czyli zwrot z aktywów netto Banku wyniósł 0,99%, tj. ukształtował się na 

poziomie nieco niŜszym niŜ przed rokiem, tj. o 0,05 pp., natomiast wskaźnik ROE obrazujący 

stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł 7,84%, podczas gdy przed rokiem stanowił 8,90%. 

� Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności 

bankowej na 31 grudnia 2010r. wyniósł 74,08% i ukształtował się na poziomie mniej korzystnym 

niŜ przed rokiem o 0,44 pp. 

� Fundusze własne Banku na 31.12.2010r. ukształtowały się na poziomie 14.210 tys. zł. 

i zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 2.275 tys. zł., 

tj. o 19,06%. 

 

Opracowano w Zespole Zarządzania Ryzykami i Analiz Banku Spółdzielczego w Augustowie 
 
 
 

 



Wyszczególnienie
Wykonanie 

31.12.2009

Plan na     

31.12.2010

Wykonanie 

31.12.2010

Wykonanie 

planu w %

Dynamika 

31.12.2009 = 

100%

1. Współczynnik wypłacalności 16,85% - 18,95% - 112,5%

2. Wskaźnik jakości kredytów 0,84% - 0,47% - 56,0%

3. Suma bilansowa netto (w tys. zł.) 102 399 104 408 109 551 104,9% 107,0%

4. Obligo kredytowe (w tys. zł.) 43 721 45 000 44 932 99,8% 102,8%

5. Udział kredytów w sumie bilansowej netto 42,27% 42,63% 40,60% 95,2% 96,1%

6. Depozyty (w tys. zł.) 86 777 88 000 93 044 105,7% 107,2%

7. Ilość zatrudnionych 41 - 41 - 100,0%

8. ROE 8,90% 8,07% 7,84% 97,1% 88,1%

9. ROA 1,04% 1,07% 0,99% 92,5% 95,2%

10. Wskaźnik pokrycia kredytów depozytami 201,71% - 210,42% - 104,3%

11. Aktywa płynne (w tys. zł.) 28 970 - 24 070 - 83,1%

12. Udział aktywów płynnych w aktyw.ogółem 28,29% - 21,97% - 77,7%

13. Wynik finansowy (w tys. zł.) 1 062 1 112 1 081 97,2% 101,8%

14. Fundusze własne (w tys. zł.) 11 935 14 201 14 210 100,1% 119,1%

15. Fundusze podstawowe netto (w tys. zł.) 11 935 13 778 13 787 100,1% 115,5%

Sporządził: Ewa Zysko Sprawdził: Hanna Zalewska

Zestawienie wskaźników ogólnego poziomu ryzyka wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Sporządził: Ewa Zysko Sprawdził: Hanna Zalewska



109550731,79 zl.

! ZWIAZEK REWIZYJNY BANKOW SPOt.DZIELCZYCH
im. Fr. Stefczyka

00-561 War s z a wa, U I. M 0 k 0 tow s k a 14,
tel. ( 0-22) 629·52-65; 629·44·38;

OPINlA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDE TA

dla Rady adzorczej i Zebrania Przedstawicieli

Czlonk6w Banku Sp61dzielczego w Augustowie

o zbadanym sprawozdaniu fmansowym za rok 2010.

Przeprowadzilismy badanie zalqczonego sprawozdania fmansowego Banku Spoldzielczego

z siedzib<t w Augustowie na ktore sldada sil(:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporllldzony na dzien 31.12.2010 rok.ll, ktor)' po stronie aktywow i pasywow

zamyka sil( sum<t

3) wsp6lczynnik wyplacalnosci

4) zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujqce na dzien 31.12.2010 r.

suml( zobowi~zania udzielone

zobowi~zania otrzymane

pozostale w kwocie

1827075,64 zl.

2 000 000,00 zl.

34 464 581,01 zl.

5) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

wykazuj<tcy zysk netro w wysokosci 1 080 510,32 zl.

6) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

roku wykazuj<tce zwi~kszenie kapitatu wlasnego 0 kwot~ 940468,70 zl.

7) rachunek przeplyw6w pieni~znych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

wykazuj<tcy zwi~kszenie stanu srodkow pieni~Znych 0 kwot~

8) dodatkowe informacje i objasnienia.

999120,01 zl.

Za sporz'l.dzeme zgodnego z obo\~rj'tZuj'l.cymi przepisami sprawozdania finansowego
oraz sprawozdama z dziala1nosci odpowiedzialny jest Zarz'l.d Banku. Zarz'l.d Banku oraz
ezlonkowie Rady adzorezej s'l. zobowi'tZani do zapeV\'Ilienia, aby sprawozdanie finan ov-;e
oraz sprawozdanie z dzialalnosci spelnialy wymagania przewidziane w usta\\rie z dnia
29 wrzesma 1994r. 0 raehunkowosei (Dz.U. z 2009 r. ill 152 poz.l223, z pozniejszymi
zrnianami), zwanej dalej "ustaw'l. 0 raehunkowosci".

aszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii 0 zgodnosei z wymagaj'l.cymi
zastosowania zasadami (polityk'l.) raehunkowosei tego sprawozdania [man o\',·ego oraz ezy
rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotn ch aspektach, sytuacjC( maj<ttkow<t
i finansow<t, jak tez wynik finansowy jednostki oraz 0 pra~dlowosci ksictg rachunko\\ych
stanowi'l.cych podstaw~ jego sporz'l.dzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzi1ismy stosowrlle do postanowien :



1) Rozdzialu 7 ustawy z drua 29 wrzesrua 1994 r. 0 rachunko\ osci
(tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. ill 152, poz.1223, z p6iniejszymi zmianami);

2) Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej, \\rydanych przez Krajowq Rad~
Bieglych Rewident6w w Polsce;

3) Rozporzqdzerua Mirustra Finans6w z dnia 1 paidziemika 2010 r. w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowosci bank6w (Dz.U. nr 191 poz.l279);

4) Ustawy z drua 29 sierprua 1997 r. - "Prawo Bankowe" ( tekst jednolity Dz. . ill 72
z 2002 r., poz. 665, z p6iniejszymi zmianami);

5) Ustawy z drua 7 grudrua 2000 r. - ,,0 funkcjonowaniu bank6w sp61dzielczych, ich
zrzeszaniu si~ i bankach zrzeszajqcych (Dz. U. r 119, poz. 1252 z pain. zm.);

6) Ustawy z drua 16 wrzesrua 1982 r. - "Prawo Sp6ldzielcze" (tekstjednolity Dz. . z
2003 r. Nr 188, poz.1848, z poiniejszymi zmianami) oraz Statutu Banku.
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilism w taki spos6b,

aby uzyskac racjonalnq pewnosc, pozwa1ajqcq na wyrazenie opinii 0 sprawozdaruu.
W szczegolnosci badarue obejmowalo sprawdzerue poprawnosci zastosowanych przez
bank zasad (polityki) rachunkowosci i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w przewazajqcej
mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksi~gowych z kt6rych \\ryrukajq 1iczby
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calosciowq ocen~ sprawozdania
finansowego.
Uwazamy, ze badarue dostarczylo wystarczajqcej podstawy do wyrazerua opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej

i finansowej banku na dzien 31 grudnia 2010 r.,jak tezjego wyniku fmansowego
za rok obroto\\ry od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.,

b) zostalo sporzqdzone zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq)
rachunkowosci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,

c) jest zgodne z wplywajqcymi na tresc sprawozdania fmansowego przepisami prawa
i postanowieruami statutu Banku.
Sprawozdarue z dzialalnosci banku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy

o rachunkowosci, a zawarte w rum informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania
finansowego, Sqz nim zgodne.

KJuczowy biegly rewident

przeprowadzajqcy badanie

Nr rej. KIBR 5749

ZWli{ZEK REWIZYJJ 'Y BA 'KOWSPOLDZ1ELCZYCH

ml, F. Stefc=yka

00-561 Warszawa, ul.!I1okotoll'ska 14

UPRA JVNIONY DO BADANIA SPRA WOZDA . FlNA SOlJTCH

R EJJ1D. 1459

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2011 roku.
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