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BESKIDZKI BANK SPÓŁDZIELCZY  

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej  
Beskidzkiego Banku Spółdzielczego wg stanu na 31.12.2016r. 

 

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2016 
zmiana  

 
dynamika 

 

poziom 
minimum 
regulacyjn

ego 

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

1. Suma bilansowa w tys. PLN 174.303 178.099 3.796 102,18 --- 

2. Depozyty ogółem w tys. PLN 152.741 154.496 1.755 101,15 --- 

3. 
Kredyty i inne należności ogółem 
w tys. PLN  

103.071 105.942 2.871 102,79 
--- 

       

4. Wynik finansowy brutto w tys. PLN 606 538 -68 88,78 --- 

5. Wynik finansowy netto w tys. PLN 480 377 -103 78,54 --- 

          

6. Fundusze własne w tys. PLN N 15.994 16.107 113 100,71 
1 mln 
EURO 

7. Łączny współczynnik kapitałowy % 16,51 16,84 0,33 102,00 8 

8. 
Współczynnik płynności 
krótkoterminowej  

0,36 0,36 0 100,00 0,20 

 
Przyczyny kształtowania się ww. pozycji sprawozdawczych 
 
Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2016 r. wyniosła 
178.099 tys. zł  i w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się o 3.796 tys. zł, tj. o 2,18 %.  
Na koniec grudnia 2016 r. kredyty brutto ogółem wyniosły 105.942 tys. zł i w ciągu 12 
miesięcy zwiększyły się o 2.871 tys. zł, tj. o 2,79 %.  
Na koniec grudnia 2016 r. Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 538 tys. zł, co stanowi 
88,78 % wyniku osiągniętego za cały 2015 r. Natomiast zysk netto wyniósł 377 tys. zł, co 
stanowi 78,54 % wyniku osiągniętego za cały 2015 r. Istotny wpływ na poziom wyniku 
finansowego Banku miał przede wszystkim wynik z tytułu odsetek i prowizji. 
Fundusze własne Banku na 31.12.2016 r. ukształtowały się na poziomie 16.107 tys. zł 
i zwiększyły się w porównaniu do końca 2015 r. o 113 tys. zł, tj. o 0,71 % głównie poprzez 
przekazanie części nadwyżki bilansowej za 2015 r. na fundusz zasobowy. 
Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2016 r. ukształtował się na poziomie 
16,84%, natomiast na koniec 2015 r. wyniósł 16,51%. Wzrost wartości współczynnika 
nastąpił m.in. z powodu wzrostu funduszy własnych Banku oraz spadku całkowitej kwoty 
ekspozycji na ryzyko, wynikającego z niższej kwoty depozytów ulokowanych w banku 
zrzeszającym. 
 
Opracowano w Wydziale Rachunkowości, Sprawozdawczości i Administracji Kredytowej 
Bielsko-Biała, dnia 07.04.2017 r. 


