
  Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w  Jasionce 
według stanu  na dzień 31.12.2020 roku. 

 
Wybrane elementy bilansu (w wartości netto), rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania.                                                                                                                                                                                   

w tys. zł    

Lp. Wyszczególnienie XII.2019r. XII.2020r. 
Zmiana 

31.12.2020 / 
31.12.2019 

Dynamika 

31.12.2020/ 

31.12.2019 

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

1. Suma bilansowa 166 040 196 725 30 685 118,48% 

2. Depozyty osób prywatnych 109 673 114 586 4 913 104,48% 

3. Depozyty pozostałe 42 643 68 489 25 846 160,61% 

4. Kredyty i inne należności ogółem 101 624 126 795 25 171 124,77% 

5. Dłużne papiery wartościowe 58 941 64 833 5 892 110,00% 

            

6. Wynik działalności bankowej 4 077 3 249 -828 79,69% 

7. Koszty działania Banku wraz z amortyzacją 2 947 2 851 -96 96,74% 

8. 
Różnica wartości rezerw celowych/zwiększenia minus 
zmniejszenia/ 499 113 -386 22,65% 

9. Wynik finansowy brutto 611 455 -156 74,47% 

10. Wynik finansowy netto 392 359 -33 91,58% 

            

11. Fundusze własne* 11 860 12 248 388 103,27% 

12. ROE netto 3,31% 2,93% -0,38 pp. 88,52% 

13. ROA netto 0,24% 0,19% -0,05 pp. 79,17% 

14. C/I  68,73% 82,57% 13,84 pp. 120,14% 

15. Łączny współczynnik kapitałowy 28,32% 28,31% -0,01 pp. 99,96% 

 

▪ Suma  bilansowa  obrazująca  skalę  działania  Banku na dzień  31.12.2020r. wynosiła  196 725 tys. zł i w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się  

o  kwotę 30 685 tys. zł, osiągając dynamikę na poziomie 118,48%. Czynnikiem decydującym o jej  wzroście był  wzrost zarówno depozytów sektora 

niefinansowego jak i  zobowiązań wobec sektora budżetowego.   

 
▪ Depozyty osób prywatnych  wynosiły  114 586 tys. zł  i w okresie 12 miesięcy  wzrosły o 4 913 tys. zł ,dynamika ich w ujęciu rocznym ukształtowała się  

na poziomie 104,48%.  
 

▪ Depozyty pozostałych podmiotów  według  stanu na 31.12.2020r. wynosiły 68 489 tys. zł.  W porównaniu z grudniem  zeszłego  roku odnotowano wzrost   

o  kwotę 25 846 tys. zł, w  tym depozyty  podmiotów  niefinansowych (bez osób prywatnych) wzrosły o 5 850 tys. zł  , depozyty  jednostek sektora 

budżetowego wzrosły o 19 996 tys. zł .  

 

▪ Na  koniec  grudnia  2020 roku   obligo kredytowe  stanowiło  kwotę  57 180 tys. zł   i w ciągu  roku wzrosło  o 6 882 tys. zł, dynamika  ukształtowała się na 

poziomie 113,68%. Zagrożone ekspozycje kredytowe w wartości nominalnej spadły o 125 tys. zł. Wskaźnik jakości  kredytów wyniósł 3,19%. Na ekspozycje 

zagrożone utworzono w 89,58% rezerwę celową. 

 

▪ Wynik  na działalności bankowej  wyniósł  3 249 tys. zł  i był  niższy  o 828 tys. zł  od uzyskanego w analogicznym okresie  ubiegłego  roku. Na wynik ten 

istotny  wpływ  miał uzyskany  niższy dochód z  aktywów przychodowych w konsekwencji  znaczącej obniżki stóp procentowych  i pandemii  COVID -19.   

▪ Na koniec  2020 roku  zysk brutto wyniósł  455 tys. zł  i był niższy o 156 tys. zł  od osiągniętego  zysku  na  koniec  zeszłego roku. Natomiast  zysk netto  

wyniósł  359 tys. zł  i  zmniejszył się w porównaniu z  grudniem 2019 roku  o 33 tys. zł. 

▪ Wskaźnik ROA netto, czyli  zwrot  z  aktywów  Banku  wyniósł  0,19%. Natomiast  wskaźnik ROE  netto  obrazujący  stopę  zwrotu  z  kapitałów  własnych  

wyniósł 2,93%, podczas gdy przed rokiem  ukształtował się na poziomie  3,31%. 

▪ Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanego o wynik na pozostałej 

działalności  operacyjnej  zwiększył  się w ujęciu rocznym o 13,84pp  i wyniósł  82,57% . 

▪  Fundusze własne Banku na dzień  31.12.2020r. ukształtowały się na poziomie 12 248 tys. zł  i stanowiły równowartość 2 654 tys. euro, według średniego  

kursu  NBP  w  tym  dniu.  W porównaniu  do grudnia  zeszłego  roku  wzrosły o 388 tys. zł, głównie  poprzez  zasilenie  zyskiem netto z  2019 roku . 

▪ Łączny współczynnik kapitałowy  na poziomie 28,31% stwarza możliwości dalszego rozwoju Banku.    

 

 
Opracowano: Stanowisko ds. Ryzyka                                                                   Zatwierdził: Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasionce 



                                                                                                          


