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        Załącznik nr 2 do pisma z dnia ……………. 
 

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Żurawicy 
na 30 czerwca 2020 roku  

 

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania 
Banku Spółdzielczego w Żurawicy według stanu na 30.06.2020r. (w tys. zł) 

L
p. 

Wyszczególnienie 30.06.2019 30.06.2020 
Zmiana 

30.06.2020 
-30.06.2019 

Dynamika 
30.06.2020/ 
30.06.2019 

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

1. Suma bilansowa 146 524,00 156 003,00 9 479,00 106,5% 

2. Depozyty osób prywatnych 73 642,00 74 858,00 1 216,00 101,7% 

3. Depozyty pozostałe 55 274,00 62 618,00 7 344,00 113,3% 

4. Kredyty ogółem 48 796,00 44 600,00 -4 196,00 91,4% 

      

5. 
Wynik działalności bankowej 
skorygowany o wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej - I 

2 388,00 2 260,00 -128,00 94,6% 

6. 
Koszty działania Banku wraz z 
amortyzacją - C 

1 835,00 1 888,00 53,00 102,9% 

7. Różnica wartości rezerw i aktualizacji -42,00 -97,00 -55,00 231,0% 

8. Wynik finansowy brutto 511,00 275,00 -236,00 53,8% 

9. Wynik finansowy netto 400,00 216,00 -184,00 54,0% 

        

10 Fundusze wartość bilansowa 15 856,00 16 306,00 450,00 102,8% 

11 Uznane kapitały*  14 752,00 15 452,00 700,00 104,7% 

12 ROE brutto 6,98% 3,58% -3,40% - 

1. ROA netto  0,55% 0,28% -0,27% - 

14 C/I  76,84% 83,54% 6,70% - 

� Suma bilansowa obrazuje skalę działania Banku. W okresie 12 m-cy zaobserwowano 
korzystny trend w zakresie kształtowania się poziomu sumy bilansowej. Na koniec 
czerwca 2020r. suma bilansowa wyniosła 156.003 tys.zł i w porównaniu do czerwca 
2019r. roku wzrosła o 9.479 tys.zł, tj. o 6,5%. Czynnikiem decydującym o jej wzroście 
był min. wzrost bazy depozytowej i funduszy Banku.  

� Depozyty osób prywatnych wyniosły na datę analizy 74.858 tys.zł i na przestrzeni 
omawianego roku wzrosły o 1.216 tys.zł, tj. o 1,7%. Depozyty osób prywatnych stanowiły 
54,5% ogółu bazy depozytowej. Środki osób prywatnych stanowiły stabilne źródło bazy 
depozytowej Banku Spółdzielczego w Żurawicy.  
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� Depozyty pozostałe na 30.06.2020r. wyniosły 62.618 tys.zł i stanowiły 45,6% ogółu bazy 
depozytowej. W okresie 12–tu m-cy ich poziom zwiększył się o 7.344 tys.zł, tj. o 13,3%. 
W bazie tych depozytów dominują środki rolników indywidualnych (33,4%) i mało 
stabilne środki budżetu terenowego (49,6%). W badanym okresie poziom środków 
rolników indywidualnych wzrósł o 583 tys.zł, tj. o 2,9%, a środki budżetu terenowego 
wzrosły o 5.766 tys.zł, tj. o 22,8%. 

� Na 30.06.2020r. kredyty ogółem Banku wyniosły 44.600 tys.zł i w ciągu omawianego 
roku ich poziom spadł o 4.196 tys.zł, tj. o 8,6%. Portfel kredytowy Banku 
charakteryzował się dobrą jakością. Na datę analizy należności zagrożone stanowiły 2,4% 
portfela kredytowego ogółem i 0,7% sumy bilansowej. W portfelu kredytowym dominują 
należności podmiotów niefinansowych. Na koniec czerwca stanowiły one 77,1%. 
Zadłużenie budżetu terenowego stanowiło 22,9% kredytów ogółem. 

� Wynik działalności bankowej skorygowany o wynik na pozostałej działalności 
operacyjnej na datę analizy wyniósł 2.260 tys.zł i był niższy o 128 tys.zł, tj. o 5,4%, od 
uzyskanego w czerwcu 2019 roku. Na wysokość wyniku działalności bankowej miały 
wpływ przede wszystkim niższe przychody z tytułu odsetek (o 301 tys.zł) oraz niższe 
koszty odsetkowe (o 136 tys.zł). 

� Na koniec czerwca 2020r. Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 275 tys.zł. Był on 
niższy od osiągniętego przed rokiem o 236 tys.zł, tj. o 46,2%. Natomiast zysk netto 
wyniósł 216 tys.zł i w porównaniu do czerwca 2019 roku był niższy o 184 tys.zł tj. o 
46,0%. 

� Efektywność działania Banku była niezadowalająca z uwagi na spadek stóp procentowych 
w związku z pandemią covid-19. W II kwartale 2020r. nastąpiło pogorszenie wskaźników 
efektywnościowych. Na datę analizy wskaźnik ROA netto, czyli zwrot z aktywów Banku 
wyniósł 0,28% i ukształtował się na poziomie niższym niż przed rokiem o 0,27 pp., 
natomiast wskaźnik ROE brutto  obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł 
3,58%, podczas gdy przed rokiem stanowił 6,98%.   

� Wskaźnik C/I , czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku                   
na działalności bankowej skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, 
na 30.06.2020r.  wyniósł  83,54%  i  na  przestrzeni  omawianego  okresu uległ 
pogorszeniu,  zwiększył  się  o 6,70 pp. 

� Fundusze według wartości bilansowej na datę analizy wyniosły 16.306 tys.zł i wzrosły 
w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 450 tys.zł, tj. o 2,8%. Wyższe 
fundusze Banku były wynikiem przekazania nadwyżki bilansowej za 2018r. oraz wpłat 
udziałowców.  

� Uznane kapitały Banku na 30.06.2020r. wyniosły 15.452 tys.zł i wzrosły w porównaniu 
do analogicznego okresu ubiegłego roku o 700 tys.zł, tj. o 4,7%. Struktura uznanych 
kapitałów była bezpieczna, zdecydowanie przeważał kapitał podstawowy Tier 1 (CET 1), 
który na datę analizy stanowił 99,3% uznanych łącznych kapitałów. Poziom funduszy był 
adekwatny do rozmiarów prowadzonej działalności i ponoszonego przez Bank ryzyka. 

 
Żurawica dnia 23 lipca 2020r. 
 
Sporządził: Zespół Zarządzania Ryzykami i Analiz Banku Spółdzielczego w Żurawicy
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