
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spó dzielczego w Brodnicy na ł
30 czerwca 2012 roku 

Lp. Wyszczególnienie 30.06.2011 30.06.2012 Uwagi
 1 3 3 4
1 Suma bilansowa 961 764,00 1 061 398,00  
2 Depozyty osób prywatnych 634 990,00 713 883,00  
3 Depozyty pozosta eł 175 998,00 226 336,00  

 
4 Wynik finansowy netto 6 344,00 10 422,00  

 

5
Fundusze w asne*ł 75 441  tys.zł 86 560,00 tys.zł Warto  ść

minimalna 1 mln 
euro 18 924  tys.EURO 20 313 tys.EURO

6
Wspó czynnik wyp acalno ci ł ł ś 9,65 10,71

Warto  ść
minimalna 8%

7 Wspó czynnik p ynno ci ł ł ś
krótkoterminowej 2,53 3,59

Warto  ść
minimalna 1

8 ROA – rentowno  aktywówść 1,33 2,00  
9 ROE – rentowno  kapita ów ść ł 17,33 24,44  

* Wed ug kursu redniego NBP na dzie :ł ś ń
30.06.2011 1 EURO= 3,9866

30.06.2012 1 EURO= 4,2613

 Suma bilansowa na koniec czerwca 2012 r. wyniosła 1 061 398 tys. zł i w porównaniu 
do analogicznego okresu 2011 r. wzrosła o 99 634 tys. zł, tj. o 10,36 %. Do wzrostu sumy 
bilansowej przyczyniły się,  przede wszystkim,  depozyty podmiotów niefinansowych,  a 
także depozyty sektora budżetowego. 

 Depozyty osób prywatnych wyniosły na koniec czerwca 2012 r. 713 883 tys.  zł  i  w 
porównaniu do 2011r. wzrosły o  78 893 tys. zł, tj. o 12,42 %. Depozyty osób prywatnych 
stanowiły główne źródło finansowania działalności Banku. 

 Fundusze własne Banku na 30.06.2012 r. wyniosły  86 560  tys. zł i zwiększyły się w 
porównaniu  do  czerwca  2011r.  o  11  119  tys. zł,  tj. o 14,74  %.  Fundusze  własne  w 
przeliczeniu na EURO na dzień 30.06.2012 wyniosły 23 313 tys. EUR przy minimalnej 
wymaganej wartości 1 mln EUR.

 Współczynnik wypłacalności obrazujący bezpieczeństwo działalności Banku wyniósł na 
30.06.2012r. 10,71 %, wobec wymaganej Prawem Bankowym minimalnej wartości 8 %.

 Współczynnik płynności krótkoterminowej obrazujący zdolność Banku do regulowania 
zobowiązań  i  realizacji  zleceń  klientów  wyniósł  3,59  wobec  minimalnej  wymaganej 
wartości 1,00.

Informacje  o  sytuacji  finansowej  Banku,  w  formie  zalecanej  przez  Bankowy  Fundusz 
Gwarancyjny  za  kolejne  okresy  obejmujące  ostatni  rok  obrotowy  i  ostatnie  kwartały 
publikowane będą na stronie internetowej www.bsbrodnica.pl w zakładce „BFG”.
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