
 

 

 
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej 

na 31 grudnia 2020 roku 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania 
Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej według stanu na 31.12.2020 r. (w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2020 31.12.2019 
Zmiana 
31.12.2020 -
31.12.2019 

Dynamika 
31.12.2020/ 
31.12.2019 

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

1. Suma bilansowa 129 897 106 250 23 647 122,25 % 

2. Depozyty osób prywatnych 47 801 46 211 1 590 103,44 % 

3. Depozyty pozostałe 71 687 50 550 21 137 141,81 % 

4. Kredyty i inne należności ogółem 82 944 77 201 5 743 107,43 % 

5. Papiery wartościowe 43 958 26 156 17 802 168,06 % 

      

5. Wynik działalności bankowej 4 010 4 426 -416 90,60 % 

6. Koszty działania Banku wraz z amortyzacją 3 220 2 953 267 109,04 % 

7. 
Wynik z tytułu dokonanych odpisów 
aktualizujący z tyt. utraty wartości 

-212 744 532 - 

8. 
Wynik z pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych 

-277 69 -208 - 

9. Wynik finansowy brutto 727 798 -71 91,10 % 

10. Wynik finansowy netto 659 518 141 127,22 % 

          

11. Fundusze własne* 8 838 8 382 456 105,44 % 

12. ROE   7,20% 6,00 % 1,20 pp. 120,00 % 

13. ROA   0,61% 0,55 % 0,06 pp. 110,90 % 

14. Współczynnik wypłacalności 18,27% 19,44 % -1,17 pp. 93,98 % 

 

▪ Suma bilansowa przedstawiająca wielkość majątku Banku na koniec grudnia 2020 r. wyniosła       

129 897 tys. zł i w ciągu roku wzrosła o 22,25% tj. o kwotę o 23 647 tys. zł. Wzrost ten spowodowany 

był pozyskaniem nowych środków w całym sektorze niefinansowym oraz zwiększeniem stanu 

środków bieżących instytucji samorządowych.  

▪ Depozyty osób prywatnych w ciągu roku wzrosły łącznie o 1 590 tys. zł. i dotyczy środków 

zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych. 

▪ Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne na koniec 2020 r. wzrosły do poziomu 71 687 

tys. zł. z dynamiką 42%. Wzrost depozytów zauważalny jest w każdym podziale podmiotowym do 



 

 

którego zaliczamy rolników, przedsiębiorców indywidualnych, przedsiębiorstwa prywatne i spółki oraz 

Gminy).  

▪ Stan kredytów i innych należności brutto ogółem zwiększył się o 7,43% co daje nam kwotę  5 743 

tys. zł. i dotyczy głównie należności od sektora finansowego tj. depozytów zgromadzonych w Banku 

Zrzeszającym.   

▪ Wynik działalności bankowej był mniejszy o 416 tys. zł. z dynamiką równą 90,60%. Spadek ten był 

spowodowany spadkiem przychodów odsetkowych głównie od papierów wartościowych oraz 

spadkiem wyniku z tytułu prowizji.   

▪ Koszty działania banku wraz z amortyzacją wyniosły 3 220 tys. zł. i były wyższe o 9,04% od 

poniesionych w 2019 roku, głównie w wyniku wypłacenia dodatkowych premii pracownikom a 

ponadto ogólny wzrost dotyczący bieżącej działalności.  

▪ Wynik z tytułu dokonanych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na 31.12.2020 r. 

był dużo niższy tj. o 532tys.zl. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i dotyczy utworzonych 

rezerw celowych do kredytów zagrożonych. Różnica wartości rezerw i aktualizacji wyniosła -

212tys.zł. 

▪ Wynik finansowy brutto wykazał zysk w wysokości 727 tys. zł i był niższy o 71 tys. zł. od zysku 

wypracowanego w roku ubiegłym. 

▪ Wynik finansowy netto wyniósł 659 tys. zł. z dynamiką 127,22%. 

▪ Wskaźnik ROA netto, czyli zwrot z aktywów Banku był dodatni, wzrósł o 0,06 pp i wyniósł 0,61% 

▪ Wskaźnik ROE netto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych, również był dodatni i wyniósł 

7,20%.  

▪ Fundusze własne Banku na 31.12.2020 r ukształtowały się na poziomie 8 838 tys. zł i zwiększyły 

się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 456 tys. zł. Wzrost funduszy 

spowodowany był dopisaniem do funduszy banku wypracowanego zysku z roku 2019 r.    

▪ Współczynnik wypłacalności na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 18,27% i zmniejszył się o 1,17 pp.              

w stosunku do końca roku ubiegłego.   
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