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INFORMATOR BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Superfirmy 2014

Bank Spółdzielczy w Brańsku
wśród 100 Liderów Sektora
Banków Spółdzielczych
Krajowy Ranking „Wyróżniające się banki
spółdzielcze” sporządzono w oparciu o badania ankietowe
571 banków działających na koniec 2013 r. w zrzeszeniach
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB - Banku S.A., a także
poza ich strukturami (KBS). Na podstawie podstawowych
danych bilansowych za ostatnie dwa lata (2012 i 2013)
została wyłoniona grupa 100 NAJLEPSZYCH BANKÓW
SPÓŁDZIELCZYCH – poddana ocenie w dwóch kategoriach
głównych:
I. „Największe banki” (punktacja według osiągniętej
w 2013r. wartości sumy bilansowej, funduszy własnych,
kredytów, depozytów i wyniku finansowego)
II. „Najefektywniejsze banki” (ustalono efektywność
w warunkach porównywalnych, zostały one podzielone na 4
grupy w zależności od wielkości sumy bilansowej: powyżej
400 mln zł, od 200 do 400 mln zł, od 100 do poniżej 200 mln
zł, poniżej 100 mln zł; dla każdego banku obliczono wskaźnik
przyrostu poszczególnych wartości bilansowych w latach
2012 – 2013 (sumy bilansowej, funduszy własnych,
kredytów i depozytów) do uśrednionego wzrostu w grupie
rówieśniczej.)
oraz w 29 kategoriach cząstkowych.
W kategorii „Największe banki „ Bank Spółdzielczy
w Brańsku uplasował się na wysokiej 26 pozycji.
W rankingach cząstkowych wyglądało to następująco: pod
względem sumy bilansowej - 31 miejsce, funduszy własnych
- 23 miejsce, wartości kredytów - 26 miejsce, depozytów - 31
miejsce oraz wyniku finansowego - 31 miejsce.

29 maja 2014 roku w Hotelu Podlasie w Białymstoku
miała miejsce gala finałowa tegorocznej piątej już edycji
rankingu Superfirmy 2014 wyłaniająca najbardziej
odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa w poszczegó lnyc h p ow iata c h wo j ewó d z t wa p o d la s k iego .
Organizatorami rankingu corocznie jest Gazeta
Współczesna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna oraz Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku.
W rankingu wyróżnienie otrzymał Bank Spółdzielczy
w Brańsku, które z rąk organizatorów odebrała wiceprezes
Zarządu Ewa Zajkowska.
Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych firm
województwa podlaskiego kierujących się zasadami
społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to jedyny
w Polsce ranking dla spółek odpowiedzialnych społecznie
prowadzony na poziomie województwa. Do tej pory
nagrodzonych zostało kilkadziesiąt przedsiębiorstw mikro,
małych, średnich i dużych ze wszystkich powiatów naszego
regionu.
U.O.

W kategorii „Najefektywniejsze banki” o sumie
bilansowej od 200 do 400 mln zł
Bank Spółdzielczy
w Brańsku znalazł się na wysokiej 21 pozycji. W rankingach
cząstkowych: pod względem dynamiki sumy bilansowej – 6
miejsce, dynamiki depozytów – 12 miejsce, zwrotu
z aktywów (ROA) - 17 miejsce.
U.O.
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