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Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim 
na 31 grudnia 2018 roku 

Tab. 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania 
Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim według stanu na 31.12.2018 r. (w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 
Zmiana 

31.12.2018/ 
31.12.2017 

Dynamika 
31.12.2018/ 
31.12.2017 

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

1. Suma bilansowa 250 011 263 690 13 679 105,47 % 

2. Depozyty sektora niefinansowego 195816 214 449 18 633 109,51 % 

3. Depozyty pozostałe 32 572 28552 4 020 87,66 % 

4. Kredyty i inne należności ogółem 207 998 218 092 10 094 104,85 % 

5. Dłużne papiery wartościowe 32171 35 519 - 3 348 110,41 % 

 

6. Wynik działalności bankowej 8 287 7 753 534 93,56 % 

7. Koszty działania Banku wraz z amortyzacją 5 617 5 634 253 95,50 % 

8. Różnica wartości rezerw i aktualizacji - 1 635 - 1 744 109 106,67 % 

9. Wynik finansowy brutto 1 022      710 -312 69,47 % 

10. Wynik finansowy netto 633 272 - 361 42,97 % 

 

11. Fundusze własne (Uznany kapitał) 17 398 18011 613 103,52 % 

12. ROE netto 3,61 % 1,46 - 2,15 pp. X 

13. ROA netto 0,25 % 0,11 - 0,14 pp. X 

14. C/I 67,89 % 67,54 -0,35 pp. X 

■ Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 263 690 tys. zł 

i w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się o 13 679 tys. zł, tj. o 5,47 %. Czynnikiem decydującym o jej 

wzroście był przede wszystkim przyrost wolumenu depozytów sektora niefinansowego, które stanowią 

główne źródło bazy depozytowej Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim. 

■ Depozyty sektora niefinansowego wyniosły 214 449 tys. zł i w okresie 12 miesięcy wzrosły o 18 633 

tys. zł, tj. o 9,51 %. Wzrost depozytów spowodowany był dobrą spadkiem bezrobocia w regionie, 

rozwojem programów socjalnych i konkurencyjnym oprocentowaniem. 
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■ Na koniec grudnia 2018 r. kredyty brutto ogółem Banku wyniosły 218 092 tys. zł i w ciągu roku 

zwiększyły się o 10 094 tys. zł, tj. o 4,85 %. Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem Banku 

na koniec grudnia br. wyniósł 9,68 %. W stosunku do stanu na koniec 2017 r. obniżył się o 1,87 %. 

Obniżenie wskaźnika był konsekwencją wzrostu obliga kredytowego.  

■ Dłużne papiery wartościowe według stanu na 31.12.2018 r. wyniosły 35 519 tys. zł. W stosunku do  

roku nastąpił wzrost o 3 348 tys. zł. Spowodowane to było wzrostem stanu wolnych środków do  

zagospodarowania. 

■ Wynik działalności bankowej wyniósł 7 753 tys. zł i był niższy o 534 tys. zł od uzyskanego  

w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na koniec grudnia 2018 roku Bank osiągnął zysk brutto  

w wysokości 710 tys. zł, był on niższy od osiągniętego przed rokiem o 312 tys. zł.  Zysk netto  w tym 

czasie wyniósł 272 tys. zł i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się 

o 361 tys. zł. Obniżenie się wyniku finansowego spowodowane zostało koniecznością tworzenia rezerw 

na kredyty zagrożone.  

■ Wskaźnik ROA netto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 0,25 %, tj. ukształtował się na poziomie 

niższym niż przed rokiem o 0,04 pp., natomiast wskaźnik ROE netto obrazujący stopę zwrotu 

 z kapitałów własnych wyniósł 3,61 %, podczas gdy przed rokiem stanowił 3,79 %.Niski wynik finansowy 

automatycznie wpłynął na obniżenie tych wskaźników.  

■ Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej 

skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, na 31.12.2018 r. wyniósł 67,89 %  

i ukształtował się na poziomie niższym niż przed rokiem o 2,95 pp. 

■  

■ Fundusze własne Banku na 31.12.2017 r. ukształtowały się na poziomie 18 011 tys. zł i zwiększyły 

się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 613 tys. zł, tj. o 3,52 %. 

Opracował :  Zespół ds. Analiz i Ryzyk 

Głogów Młp. dnia 12.07.2019 r. 
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