
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Lipsku na 
30 czerwca 2018 roku 

 

 
Lp. Wyszczególnienie 30-06-2018 Uwagi 

1 Suma bilansowa 129 071 tys. zł.  

2 Depozyty osób prywatnych 95 033 tys. zł.  

3 Depozyty pozostałe 17 577 tys. zł.  

4 Wynik finansowy 595 tys. zł.  

5 Fundusze własne 14 134 tys. zł. 
3 241 tys. EUR* 

 
Wartość minimalna 1 mln EUR 

6 Współczynnik kapitałowy 24,15% Wartość minimalna 13,875% 

7 Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR 273,89% Wartość minimalna 100% 

8 ROA – rentowność aktywów 0,92%  

9 ROE – rentowność kapitałów 8,79%  
* Według kursu średniego NBP na dzień 30-06-2018 r. – EURO = 4,3616 zł. 

 
 Suma bilansowa na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 129 071 tys. zł i w porównaniu do 

analogicznego okresu 2017 r. wzrosła o 8 614 tys. zł, tj. o 7,15%. Do wzrostu sumy  
bilansowej przyczyniły się, przede wszystkim, depozyty podmiotów z sektora 
niefinansowego. 

 Depozyty osób prywatnych wyniosły na koniec czerwca 2018 r. 95 033 tys. zł i w 
porównaniu do 2017 r. wzrosły o 9 432 tys. zł, tj. o 11,02%. Depozyty osób prywatnych 
stanowiły główne źródło finansowania działalności Banku. 

 Fundusze własne Banku na 30.06.2018 r. wyniosły 14 134 tys. zł i zwiększyły się w 
porównaniu do czerwca 2017 r. o 896 tys. zł, tj. o 6,77%. Fundusze własne w przeliczeniu 
na EURO na dzień 30.06.2018 wyniosły 3 241 tys. EUR przy minimalnej wymaganej 
wartości 1 mln EUR. 

 Współczynnik kapitałowy obrazujący bezpieczeństwo działalności Banku wyniósł na 
30.06.2018 r. 24,15%, wobec wymaganej minimalnej wartości 13,875%. 

 Wskaźnik płynności krótkoterminowej LCR obrazujący zdolność Banku do regulowania 
zobowiązań i realizacji zleceń klientów wyniósł 273,89% wobec minimalnej wymaganej 
wartości 100,00%. 

 
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.bslipsko.pl w zakładce „BFG”. 
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