
 Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Mrągowie  

na 31 grudnia 2020 roku  

 
 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania 

Banku Spółdzielczego w Mrągowie według stanu na 31.12.2020 roku (w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2019 31.12.2020 
zmiana 

2020/2019 

dynamika 

2020/2019 

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

1. Suma bilansowa 115 552 113 983 -1 569 0,99 

2. Depozyty osób prywatnych 71 147 66 916 -4 231 0,94 

3. Depozyty pozostałe 32 400 34 464 2 064 1,06 

4. Kredyty ogółem 69 786 74 546 4 760 1,07 

      

5. Przychody działalności bankowej 4 208 4 661 453 1,11 

6. 
Koszty działania Banku wraz z 

amortyzacją 
3 411 3 516 105 1,03 

7. Różnica wartości rezerw i aktualizacji -294 -397 -103 1,35 

8. Wynik finansowy brutto 512 357 -155 0,70 

9. Wynik finansowy netto 320 170 -150 0,53 

        

10. Fundusze własne* 10 797 11 114 317 1,03 

11. ROE brutto 4,74 3,21 -1,53 0,68 

12. ROA brutto  0,44 0,31 -0,13 0,70 

13. C/I  77,43 75,43 -2,00 0,97 

 

▪ Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2020 roku wyniosła 

113 983 tys. zł i w ciągu 12 miesięcy zmniejszyła się o 1 569 tys. zł, tj. o 1%. Czynnikiem 

decydującym o jej spadku był odpływ depozytów osób prywatnych, które stanowią 

główne źródło bazy depozytowej Banku Spółdzielczego w Mrągowie.  

▪ Depozyty osób prywatnych wyniosły 66 916 tys. zł i w okresie 12 miesięcy zmniejszyły 

się o 4 231 tys. zł, tj. o 1 %.  

▪ Na koniec grudnia 2020 roku kredyty ogółem Banku wyniosły 74 546 tys. zł i w ciągu 

roku zwiększyły się o 4 760 tys. zł, tj. o 1 %. Udział kredytów zagrożonych (tj. poniżej 



standardu, wątpliwych i straconych) w kredytach ogółem Banku na koniec grudnia 2020 

roku wyniósł 5,29%.  

▪ Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 31.12.2020 roku 

wyniosły 34 464 tys. zł i stanowiły 34 % środków pozyskanych na koniec grudnia 2020 

roku. 

▪ Przychody działalności bankowej wynosiły na dzień sprawozdawczy 4 661 tys. zł i były  

o 453 tys. zł wyższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

▪ Na koniec grudnia 2020 roku Bank wypracował zysk brutto w wysokości 357 tys. zł, co 

wobec 512 tys. zł zysku brutto wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego 

stanowi spadek o 155 tys. zł. Zysk netto wyniósł 170 tys. zł i w porównaniu do 

analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 150 tys. zł. 

▪ Wskaźnik ROA brutto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 0,31 %, 

tj. ukształtował się na poziomie niższym niż przed rokiem o 0,13 pp. 

▪ Wskaźnik ROE brutto obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł         

3,21 % i uległ zmniejszeniu rok do roku o 1,53 pp. 

▪ Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na 

działalności bankowej skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, 

na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 75,43 %  i obniżył się w porównaniu do ubiegłego 

roku o 2 pp.  

▪ Fundusze własne Banku na 31.12.2020 wyliczone zostały zgodnie z zapisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 (Rozporządzenie CRR), 

tj. z uwzględnieniem funduszu udziałowego i ukształtowały się na poziomie 11 114 tys. zł 

i wzrosły  w porównaniu z poprzednim rokiem o 317 tys. zł. 

 

Opracowano przez: 

Komórka ds. analiz i sprawozdawczości 

Banku Spółdzielczego w Mrągowie 

Mrągowo, dnia 29.06.2021 roku. 


