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Informacja o sytuacji finansowej  
Banku Spółdzielczego w Lubawie wg stanu na 31 grudnia 2021r. 

 

 
Tabela 1. Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania 
Banku Spółdzielczego w Lubawie według stanu na 31.12.2021r. (w tys. zł.) 
 

L.p. Wyszczególnienie 31.12.2021r. 31.12.2020r. 
Zmiana 

31.12.2021 - 
31.12.2020 

Dynamika 
31.12.2021/ 
31.12.2020 

  1 2 3 
4                                                        

[2-3] 
5                             

[2/3] 

1. Suma bilansowa 192 886 187 010 5 876 103,14% 

2. Depozyty ogółem 172 498 167 540 4 958 102,96% 

3. Depozyty osób prywatnych 75 815 77 996 -2 181 97,20% 

4. Kredyty ogółem 101 517 101 028 489 100,48% 

  

5. Wynik działalności bankowej 5 495 5 117 378 107,39% 

6. Koszty działania Banku wraz z amortyzacją 4 155 4 115 40 100,97% 

7. Wynik finansowy brutto 1 198 765 433 156,60% 

8. Wynik finansowy netto 966 537 429 179,89% 

  

9. Fundusze własne/uznany kapitał 18 452 17 907 545 103,04% 

10. ROE (Zysk netto/Fundusze własne) 5,24% 3,00% 2,24% 174,51% 

11. ROA (Zysk netto/Suma bilansowa) 0,50% 0,29% 0,21% 172,69% 

12. 
Wskaźnik ryzyka działalności kredytowe 
(Kredyty nieregularne/Kredyty ogółem) 

2,57% 1,64% 0,93% 156,71% 

13. Wskaźnik opłacalności (Przychody/Koszty) 121,56% 112,95% 8,61% 107,62% 

 
 

 Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2021r. wynosiła 192 886 tys. zł.  

i w ciągu 12 miesięcy wzrosła o 5 876 tys. zł., tj. o 3,14%.  

 Depozyty ogółem wyniosły 172 498 tys. zł. i w okresie roku wzrosły o 4 958 tys. zł., tj. o 2,96%. Depozyty 

osób prywatnych wyniosły 75 815 tys. zł. i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego 

obniżyły się o 2 181 tys. zł., tj. o 2,80pp. 

 Na koniec grudnia 2021r. kredyty ogółem Banku wyniosły 101 517 tys. zł. i w ciągu roku wzrosły  

o 489 tys. zł., tj. o 0,48%. 

 Udział kredytów nieregularnych w kredytach ogółem Banku na koniec grudnia 2021r. wyniósł 2,57%.  

W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2020r. wskaźnik ten jest wyższy o 0,93pp. 

 Wynik działalności bankowej na koniec grudnia 2021r. ukształtował się na poziomie 5 495 tys. zł.  

i był wyższy o 378 tys. zł., tj. o 7,39% od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

 Koszty działania banku wraz z amortyzacją wyniosły 4 155 tys. zł. i zwiększyły się w stosunku  

do analogicznego okresu roku ubiegłego o 40 tys. zł., tj. 0,97%. 
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 Bank osiągnął zysk brutto wg stanu na 31.12.2021r. 1 198 tys. zł., zysk netto 966 tys. zł. Wynik brutto jest 

wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego o 433 tys. zł., tj. 56,60%, zaś zysk 

netto jest wyższy od wygenerowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 429 tys. zł., tj. 79,89%.  

 Wg stanu na dzień 31.12.2021r. wskaźnik ROE (udział zysku netto w funduszach własnych) Banku wynosi 

5,24% i w porównaniu z wielkością osiągniętą na dzień 31.12.2020r. odnotował wzrost z poziomu 3,00%. 

 Wskaźnik ROA wynoszący na koniec grudnia 2021r. 0,50%, podczas gdy na koniec grudnia 2020r. 

ukształtował się na poziomie 0,29%.  

 Wskaźnik opłacalności, czyli relacja przychodów do kosztów Banku, wg stanu na dzień 31.12.2021r. wyniósł 

121,56% i był wyższy niż przed rokiem o 8,61pp. 

 Fundusze własne/uznany kapitał Banku wg stanu na 31.12.2021r. osiągnęły wartość 18 452 tys. zł.  

i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego są wyższe o 545 tys. zł., tj. o 3,04%. 

 

Opracowano w Zespole Zarządzania Ryzykami i Analiz Banku Spółdzielczego w Lubawie. 

 

 

 


