KWARTALNA
ANALIZA SYTUACJI BANKU

Działalność gospodarczą Banku, jego wyniki oraz sytuację ekonomiczno- finansową w
miesiącu marcu 2013, w porównaniu do 31.12.2012 obrazują poniższe wskaźniki:
1. Suma bilansowa na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła
I uległa zwiększeniu o 14,49 % do wielkości z 2012

87.860 tys zł

2. Bank swoją działalność na 31.03.2013
zamknął zyskiem
904,00 tys zł
Który w stosunku do 31.12.2012 wynosi 117,40 %
W tym za I kw. 2013 zysk wyniósł 134 tyś. zł tj. 17,40% w porównaniu do 31.12.2012.
3. Współczynnik wypłacalności :
Współczynnik wypłacalności wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr 76/2010 KNF
Załącznik Nr 4 z póżniejszymi zmianami osiągnął poziom
13,72%
Wewnętrzny współczynnik wypłacalności po uwzględnieniu alokacji kapitału wg
wymagań dla filaru II na dzień 31.03.2013 jest na takim samym poziomie co dla
filaru I i wynosi
13,72%
4. Wskaźnik kredytowania (udział kredytów w aktywach ogółem) osiągnął poziom
I uległ spadkowi o 10,35 % do 31.12.2012 r
5. Kredyty w sytuacji zagrożonej w kredytach ogółem stanowiły
I uległy spadkowi o 0,05 % do 31.12.2012 r.
6. Fundusze własne Banku:
a) udział funduszy w pasywach ogółem stanowił
i uległ spadkowi o 1,16% do wielkości z 31.12.2012
b) wynosiły na dzień 31.03.2013 sumę
i uległy wzrostowi o 0,04% w porównaniu do grudnia 2012 r.

33,52%
2,21%

8,04 %
7.062,00 tys zł

7. Wskażnik aktywów dochodowych (pracujących) osiągnął poziom
I uległ spadkowi o 2,26% do wielkości z 31.12.2012 r

96,20 %

8. Wskażnik depozytów osiągnęły poziom
I uległ wzrostowi o 0,84 % do wielkości z 31.12.2012 r.

89,35%

9. Wskaźniki płynności (należności i zobowiązań) przed urealnieniem – ukształtowały się
następująco:
- do 1 m-ca
1

0,99

wskażnik zachowany (dynamika 100%)

- do 3 m-cy
- powyżej 3 m-cy

0,36
0,52

wskażnik poniżej minimum ( dynamika 36,00%)
wskażnik poniżej minimum ( dynamika 52,00%)

Natomiast wskaźniki płynności po urealnieniu ukształtowały się następująco:
- do 1 m-ca
- do 3 m-cy
- powyżej 3 m-cy

8,21
5,86
6,03

wskażnik zachowany (dynamika 821%)
wskażnik zachowany (dynamika 586%)
wskażnik zachowany (dynamika 603%)

Wskażniki płynności przed urealnieniem w przedziałach do 1 m-ca są na bezpiecznym
poziomie w odniesieniu do przyjętego limitu, w przedziałach pow. 1 m-cy są poniżej
minimum w odniesieniu do przyjętych limitów. Natomiast po urealnieniu w przedziałach do
1 roku są wyższe od przyjętych limitów.
11. Rentowność brutto Banku w okresie sprawozdawczym osiągnęła poziom :
- stopa zwrotu z aktywów ROA ( brutto) - 0,21% i uległa spadkowi o 1,05 % w
stosunku do
31.12.2012
- stopa zwrotu z kapitału ROE (brutto) - 2,49% i uległa spadkowi o 11,61 % do
wielkości z 31.12.2012 r.
12. Rentowność banku
- zysk brutto/ koszty - 14,47% i uległ spadkowi o 4,86% w stosunku do
31.12.2012 r.
13. Nadzorcze miary płynności w okresie sprawozdawczym osiągnęły poziom:
a) współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach
ogółem
0,21
b) współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi

2,87

Przedstawione wskażniki nie wskazują na istnienie zagrożeń dla możliwości kontynuowania
przez Bank działalności bądź też ograniczenia działalności.
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