
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spó dzielczego w Brodnicy nał  
30 wrze nia 2012 roku ś

Lp. Wyszczególnienie 30.09.2011 30.09.2012 Uwagi
 1 3 3 4
1 Suma bilansowa 968 510,00 1 071 902,00  
2 Depozyty osób prywatnych 643 399,00 724 056,00  
3 Depozyty pozosta eł 171 730,00 223 687,00  

 
4 Wynik finansowy netto 9 757,00 12 860,00  

 
5

Fundusze w asne*ł 74 597 tys. zł 86 561 tys. zł Warto  minimalna 1 ść
mln euro 16 911 tys. EUR 21 042 tys. EUR

6 Wspó czynnik wyp acalno ci ł ł ś 9,39 10,48 Warto  minimalna 8%ść

7 Wspó czynnik p ynno ci ł ł ś
krótkoterminowej

3,24 2,11 Warto  minimalna 1ść

8 ROA – rentowno  aktywówść 1,36 1,63  
9 ROE – rentowno  kapita ówść ł  17,75 20,03  

* Wed ug kursu redniego NBP na dzie :ł ś ń
30.09.2011 1 EURO= 4,4112

28.09.2012 1 EURO= 4,1138

 Suma bilansowa na koniec września 2012 r. wyniosła 1 071 902 tys. zł i w porównaniu 
do analogicznego okresu 2011 r. wzrosła o 103 392 tys. zł, tj. o 10,68 %. Do wzrostu 
sumy  bilansowej  przyczyniły  się,  przede  wszystkim,  depozyty  podmiotów 
niefinansowych, a także depozyty sektora budżetowego. 

 Depozyty osób prywatnych wyniosły na koniec września 2012 r. 724 056 tys. zł i w 
porównaniu  do  2011  r.  wzrosły  o  80  657  tys.  zł,  tj.  o  12,54 %.  Depozyty  osób 
prywatnych stanowiły główne źródło finansowania działalności Banku. 

 Fundusze  własne Banku na 30.09.2012 r.  wyniosły  86 561 tys. zł  i zwiększyły  się  w 
porównaniu  do  września  2011 r.  o  11  964 tys. zł,  tj. o 16,04  %.  Fundusze  własne  w 
przeliczeniu na EURO na dzień 30.09.2011 wyniosły 21 042 tys. EUR przy minimalnej 
wymaganej wartości 1 mln EUR.

 Współczynnik wypłacalności obrazujący bezpieczeństwo działalności Banku wyniósł na 
30.09.2012 r. 10,48 %, wobec wymaganej Prawem Bankowym minimalnej wartości 8 %.

 Współczynnik płynności krótkoterminowej obrazujący zdolność Banku do regulowania 
zobowiązań  i  realizacji  zleceń  klientów  wyniósł  2,11  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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