SYNTETYCZNA INFORMACJA
O SYTUACJI EKONOMICZNO – FINANSOWEJ
MIKOŁOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MIKOŁOWIE
Podstawowe dane ekonomiczno - finansowe Banku (porównanie):

Wyszczególnienie

31.12.2020

31.12.2021

30.04.2022

Suma bilansowa

820,4 mln zł

1 104,7 mln zł

1.199,0 mln zł

3,6 mln zł

4,9 mln zł

3,8 mln zł

1,32

1,95

2,01

Współczynnik wypłacalności

20,2%

17,7%

19,6%

Relacja kosztów do dochodów (C/I)

54,6%

61,8%

42,8%

Zysk Netto
Wskaźnik płynności LCR
(wartość min. 1,0)

(wartość min. 10,50%)

Zwięzły komentarz:
1. Na koniec 2021 r. zysk netto Banku był wyższy osiągniętego w roku poprzednim o 37%, przekraczając
4,9 mln zł. W tym czasie wielkość Banku mierzona sumą bilansową wzrosła o niecałe 35%
przekraczając 1,1 miliarda zł. Sytuację finansową MBS cechowała wysoka płynność (LCR na poziomie
1,95) oraz adekwatność kapitałowa (współczynnik wypłacalności wyniósł 17,67%). Parametry te były
znacząco wyższe niż wartości minimalne, które zobowiązane są utrzymywać banki (zob. Tabela).
Pomimo faktu, że w 2021 r. MBS przejął kolejny, mniejszy bank spółdzielczy znajdujący się w trudnej
sytuacji finansowej, płynność, wypłacalność, rentowność oraz relacja kosztów do dochodów (C/I)
ukształtowały się na bardzo dobrym poziomie.
2. Decyzją przedstawicieli, wypracowany zysk netto za ubiegły rok w kapitalnej większości zasilił
fundusze własne tj. kwotą przewyższającą 4,8 mln zł. Pozostałą część zysku netto przeznaczono na
dywidendę (ok. 40 tys. zł) oraz fundusze: dyrektorski i do dyspozycji Rady Nadzorczej (po 20 tys. zł).
Niepodzieloną część zysku w wysokości 40 tys. zł, Bank zamierza przeznaczyć w przyszłym roku na
wyższą dywidendę. Ma to na celu zachęcić naszych obecnych i przyszłych członków do zwiększania
bazy udziałowej, a przy tym zwiększyć finansową satysfakcję z bycia właścicielem MBS.
3. Wyżej przedstawione parametry i wielkości finansowe dowodzą jednoznacznie, że aktualna sytuacja
finansowa Banku, podobnie jak w latach poprzednich, jest bardzo korzystna. Świadczą o tym zarówno
silna pozycja kapitałowa jak i zyskowność oraz płynność MBS. Wysoki poziom bezpieczeństwa Banku
i znaczny potencjał rozwojowy, który dostrzegalny jest także w wynikach osiągniętych po czterech
miesiącach bieżącego roku (zob. Tabela), pozwala z optymizmem patrzeć na kolejne lata
zrównoważonego rozwoju MBS.
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