
   

  

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej   

na 31 grudnia 2019 roku    

Lp.  Wyszczególnienie  31.12.2019 r.  

1  Suma bilansowa  1 562 727 tys. zł 

2  Depozyty ogółem  1 420 875 tys. zł 

3  Obligo kredytowe  881 369 tys. zł 

4  Wynik finansowy netto  5 852 tys. zł 

5  Fundusze własne t  119 538 tys. zł 

6  Łączny współczynnik kapitałowy  16,10% 

7  Współczynnik płynności krótkoterminowej do 1 miesiąca  3,79 

 

• Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 1 562 727 tys. zł                                   

i w ciągu 12 miesięcy powiększyła się o 143 535 tys. zł, tj. o 10,11%. Czynnikiem decydującym o jej wzroście był 

przede wszystkim przyrost środków od gospodarstw domowych, które stanowią główne źródło bazy depozytowej 

Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej. 

• Depozyty ogółem wyniosły 1 420 875 tys. zł  i w okresie 12 miesięcy  wzrosły o 137 667 tys. zł, tj. o 10,73%. 

• Na 31 grudnia 2019 roku kredyty brutto ogółem Banku wyniosły 881 369 tys. zł i w ciągu roku stan kredytów 

zwiększył się o 31 196 tys. zł, tj. o 3,67%. 

• Na 31 grudnia 2019 roku Bank osiągnął zysk netto w wysokości 5 852 tys. zł . Osiągnięty wynik finansowy świadczy 

o efektywności zarządzania aktywami i pasywami. 

• Fundusze własne Banku 31.12.2019 r. ukształtowały się na poziomie 119 538 tys. zł i zwiększyły się                                  

w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 6 230 tys. zł, tj. o 5,50%. 

• Łączny współczynnik kapitałowy na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 16,10% i znajduje się na bezpiecznym 

poziomie. Minimalny wskaźnik nadzorczy wymagany przez Komisję Nadzoru Finansowego 13,50% został 

zachowany. 

• Współczynnik płynności krótkoterminowej  do 1 miesiąca na  31 grudnia 2019  roku wynosi 3,79. Ukształtowanie 

się współczynnika na w/w poziomie świadczy o pełnym pokryciu zobowiązań krótkoterminowych Banku. 
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