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Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności 
Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym 

w 2020 roku 
 

 

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości  
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.) przedkłada Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego  
w Bargłowie Kościelnym w 2020 roku. 

 

I. Informacje ogólne o działalności Banku w 2020 roku 

1. Dane ogólne o Banku 

Pełna nazwa Banku: Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym 

Adres siedziby: ul. Tysiąclecia 6A, 16-320 Bargłów Kościelny 

Bank został wpisany do rejestru sądowego: 10.07.2001 r. pod nr KRS 0000026819. 

Bank powstał w 1925 roku. 

Przedmiot działalności Banku wg PKD 6419.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne. 

Zgodnie ze Statutem Bank działa na terenie: województwa podlaskiego i powiatu ełckiego. Bank działa 
również na terenie: powiatu giżyckiego, oleckiego i piskiego. 

2. Organizacja wewnętrzna Banku 

Podstawową strukturę organizacyjną w Banku tworzą: Centrala oraz Oddziały. W 2020 Bank prowadził 
działalność w 3 placówkach: 

1) Centrala Banku w Bargłowie Kościelnym, ul. Tysiąclecia 6A, 16-320 Bargłów Kościelny  
(18  pracowników,  17,25 etatów), 

2) Oddział w Augustowie, ul. Żabia 3/2, 16-300 Augustów (3 pracowników), 
3) Oddział w Ełku, ul. Orzeszkowej 7, 19-300 Ełk (2 pracowników). 

Na koniec 2020 r. stan zatrudnienia wyniósł 23 pracowników (22,25 etatów). 

3. Zebranie Przedstawicieli 

W 2020 roku odbyło się jedno Zebranie Przedstawicieli w dn. 29 czerwca, na którym podjęło 10 uchwał  
w sprawach: 

1) uchwalenia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2019, 

2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2019, 
3) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu, 
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, 
5) podziału nadwyżki bilansowej – zysku netto wypracowanego w 2019 r., 
6) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, 
7) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku, 
8) zmian w Statucie Banku, 
9) uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym. 
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4. Rada Nadzorcza Banku  

Zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym Rada Nadzorcza liczy 7 osób. Skład 
Rady Nadzorczej wybranej przez Zebranie Przedstawicieli w dn. 29 czerwca 2020 r. uległ zmianie. W skład 
Rady Nadzorczej weszły następujące osoby: 

1) Jan Grygo – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
2) Mirosław Siemiaszko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
3) Zygmunt Mursztynowski – Sekretarz Rady Nadzorczej, 
4) Czesław Bronakowski – Członek Rady Nadzorczej, 
5) Andrzej Kukliński – Członek Rady Nadzorczej, 
6) Jan Wysocki – Członek Rady Nadzorczej, 
7) Marek Wysocki – Członek Rady Nadzorczej. 

W 2020 roku odbyło się 6 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjęto 27 uchwał. 

5. Zarząd Banku  

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym w 2020 roku pracował w następującym składzie: 

1) Barbara Śpiczko – Prezes Zarządu, 
2) Dariusz Zalewski – Zastępca Prezesa Zarządu, 
3) Katarzyna Sadowska – Członek Zarządu ds. handlowych. 

W 2020 roku odbyło się 81 protokołowanych posiedzeń Zarządu, na których podjęto 107 uchwał, które 
dotyczyły bieżącej działalności Banku. 

 

II. Aktualna sytuacja finansowa Banku 

1. Aktywa 

Suma bilansowa Banku na przestrzeni 2020 r. wzrosła z 129 501 tys. zł do 148 817 tys. zł, tj. o 14,9%  
(o 19 316 tys. zł). 

W strukturze aktywów dominują należności od sektora niefinansowego, które na 31.12.2020 r. wyniosły 
97 547 tys. zł (z dynamiką 105,5% rdr) oraz udziałem w strukturze aktywów netto na poziomie 65,5%. 

Wartość obliga kredytowego wyniosła 101 074 tys. zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. 
wzrosła o 5 912  tys. zł, czyli o 6,2%. 

Tabela: Obligo kredytowe wg podmiotów       (tys. zł) 

Wyszczególnienie 
Saldo na 

31.12.2019 r. 
Struktura 

(%) 
Saldo na 

31.12.2020 r. 
Struktura 

(%) 
Dynamika 

(%) 

Przedsiębiorstwa/ spółki prywatne         18 165    19,1 24 086 23,8 132,6 

Przedsiębiorcy indywidualni 12 780 45,0 42 843 42,4 100,0 

Osoby prywatne 21 380 13,4 12 711 12,6 99,5 

Rolnicy indywidualni 42 837 22,5 21 434 21,2 100,2 

RAZEM 95 162 x 101 074 x 106,2 

Należności zagrożone wyniosły 4 807 tys. zł (całość to należności od sektora niefinansowego), co stanowiło 
4,76% obliga kredytowego (na koniec 2019 r. było to odpowiednio 5 010 tys. zł i 5,26%). 

Kolejną istotną pozycją aktywów są należności od sektora finansowego, które na 31.12.2020 r. wyniosły 
25 818 tys. zł (na 31.12.2019 r. było to 18 143 tys. zł), na co głównie złożyły się: lokata terminowa w Banku 
Zrzeszającym na kwotę 13 836 tys. zł oraz środki na rachunku depozytu obowiązkowego w kwocie  
10 723 tys. zł. 
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Inne istotne pozycje aktywów to również: 

- dłużne papiery wartościowe: 21 250 tys. zł, 
- środki w kasie: 1 689 tys. zł, 
- rzeczowe aktywa trwałe: 1 088 tys. zł, 
- finansowe aktywa trwałe: 866 tys. zł. 

Bank posiada akcje Banku Zrzeszającego, tj. Banku BPS S.A. o łącznej wartości 814 tys. zł, a także 1000 
sztuk udziałów w PartNet Sp. z o.o. o łącznej wartości 50 tys. zł oraz jeden udział w Spółdzielni 
Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS na kwotę 2 tys. zł. 

2. Pasywa 

W strukturze pasywów dominują zobowiązania wobec sektora niefinansowego, które na 31.12.2020 r., 
wyniosły 126 714 tys. zł i wzrosły w trakcie 2020 r. o 17 364 tys. zł (z dynamiką 115,9%) oraz udziałem  
w strukturze pasywów ogółem na poziomie 85,1%. Zobowiązania wobec sektora budżetowego wyniosły 
6 646 tys. zł i zwiększyły się w trakcie 2020 r. o 1 351 tys. zł (dynamika 125,5%).  

Powyższe zobowiązania to zdeponowane  przez klientów Banku depozyty bieżące w nominalnej kwocie  
101 643 tys. zł i terminowe w wysokości 33 285 tys. zł. 

Tabela: Struktura terminowa depozytów 

Wyszczególnienie 
Saldo na 

31.12.2019 r. 
Struktura 

(%) 
Saldo na 

31.12.2020 r. 
Struktura 

(%) 
Dynamika 

(%) 

Bieżące 76 598 66,9 101 643 75,3 132,7 

Terminowe 37 861 33,1 33 285 24,7 87,9 

RAZEM 114 459  X 134 928 X 117,9 

3. Kapitały i wynik finansowy 

Suma kapitałów własnych Banku wzrosła na przestrzeni 2020 r. o 1 000 tys. zł (tj. o 7,7%) i na dzień 
31.12.2020 r. wyniosła 13 961 tys. zł. 

W 2020 r. Bank wypracował zysk brutto w wysokości 1 030 tys. zł, wobec 1 579 tys. zł (mniej o 34,8%) 
wypracowanego w roku poprzednim. Zysk netto za 2020 r. wyniósł 623 tys. zł, co stanowi 60,2% zysku 
netto za rok 2019. 

 

III. Informacje dotyczące głównych czynników ryzyka i opis zagrożeń 

W Banku prowadzony jest proces identyfikacji, pomiaru, limitowania, raportowania i kontroli podejmowanego 
ryzyka. Bank ocenia ryzyko wynikające z działalności planowanej do podjęcia w przyszłości.  

Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku należy: 

1) dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu, 
2) stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki,  
3) monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka, 
4) szacowanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka, 
5) analiza pokrycia wymogów kapitałowych funduszami własnymi, 
6) uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka (w tym testów warunków skrajnych) w metodach szacowania 

wymogów kapitałowych, 
7) agregacja procesu szacowania wymogów kapitałowych z zarządzaniem ryzykiem w Banku, 
8) raportowanie wyników oceny ryzyk i adekwatności kapitałowej Zarządowi Banku oraz w sposób 

syntetyczny Radzie Nadzorczej, 
9) audyt skuteczności zarządzania ryzykiem w Banku, 



4 

10) wykorzystywanie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą wyników kontroli wewnętrznej i audytu do 
bieżącego zarządzania oraz nadzoru nad  zarządzaniem Bankiem. 

Proces zarządzania ryzykiem jest realizowany w trzech, wzajemnie niezależnych liniach obrony: 

1) pierwsza linia obrony - którą stanowi system kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej) zapewniająca 
stosowanie mechanizmów kontroli ryzyka i zgodność działania z obowiązującymi przepisami prawa,  
a także regulacjami wewnętrznymi, 

2) druga linia obrony - którą stanowi system zarządzania ryzykiem, w tym metody, narzędzia, proces  
i organizacja zarządzania ryzykiem, 

3) trzecia linia obrony - którą stanowi audyt wewnętrzny. 

Niezależność linii obrony polega na zachowaniu organizacyjnej niezależności w następujących obszarach: 

1) funkcja drugiej linii obrony w zakresie tworzenia rozwiązań systemu zarządzania ryzykiem jest niezależna 
od funkcji pierwszej linii obrony, 

2) funkcja trzeciej linii obrony jest niezależna od funkcji pierwszej i drugiej linii obrony, 
3) funkcja zarządzania zgodnością jest podporządkowana organizacyjnie Prezesowi Zarządu. 

Bank dokonuje cyklicznej i incydentalnej (w przypadkach nagłej zmiany poziomu ryzyka) identyfikacji 
istotności ryzyka obciążającego działalność. Przy określaniu kryteriów uznawania danego rodzaju ryzyka za 
istotne uwzględniany jest wpływ danego rodzaju ryzyka na działalność Banku. 

Obszary ryzyka 

Ryzyko kredytowe, w tym ryzyko koncentracji zaangażowań 

W 2020 roku Bank zachował w swojej działalności ogólny poziom ryzyka kredytowego zaakceptowany przyjętą 
Strategią rozwoju. Kredyty wg wartości bilansowej netto stanowiły 65,5% sumy bilansowej - limit 
akceptowalnego apetytu na ryzyko na poziomie maks. 80%, określony w Strategii rozwoju został wykorzystany 
w 81,9%. Wartość portfela kredytowego (tj. kredytów wg wartości bilansowej netto łącznie ze zobowiązaniami 
pozabilansowymi udzielonymi) wyniosła 104 061 tys. zł wykazując wzrost w 2020 roku o 6,4%, co stanowiło 
kwotę 6 235 tys. zł. Określony w Strategii rozwoju Banku akceptowalny poziom ryzyka kredytowego w postaci 
wskaźnika jakości kredytów (kredyty zagrożone wg wartości bilansowej brutto do kredytów ogółem wg wartości 
bilansowej brutto) - limit do 8,5% obliga nie został przekroczony, a wykorzystanie limitu wyniosło 60,6%, 
przy wykonaniu na poziomie 5,2%. Wykorzystanie drugiego z limitów jakości - wskaźnika udziału kredytów 
przeterminowanych powyżej 7 dni w obligu kredytowym do poziomu 8% wyniosło 27,1%, przy wykonaniu na 
poziomie 2,2%. Z kolei wskaźnik jakości aktywów, zdefiniowany w Załączniku nr 2 do Zasad oceny punktowej 
w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS ukształtował się na poziomie 1,1%. Powyższa wielkość mieści się  
w drugim poziomie skali - punktacja od 1 do 6, określonej w Załączniku nr 1 do Zasad oceny punktowej  
w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS. Limit wewnętrznego wskaźnika jakości aktywów - max. 6%, określony 
w Strategii rozwoju był przestrzegany.  

Na dzień 31.12.2020 roku obligo kredytowe wyniosło 101 074 tys. zł (w tym: należności normalne  
95 922 tys. zł, należności pod obserwacją 345 tys. zł, należności zagrożone 4 807 tys. zł). Dynamika obliga 
kredytowego (liczona do 31 grudnia 2020 r.) wyniosła 106,2%.  

Jakość obliga kredytowego ogółem wyniosła 4,76%, jakość ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie 
2,18%, natomiast jakość detalicznych ekspozycji kredytowych 1,06%. 

Wartość rezerw celowych i odpisów aktualizujących wyniosła 3 273 tys. zł, w tym 3 147 tys. zł na kredyty 
zagrożone. Wskaźnik wyrezerwowania należności zagrożonych brutto ukształtował się na poziomie 60,15%. 

Struktura podmiotowa należności: rolnicy indywidualni 42,4%, przedsiębiorstwa i spółki prywatne 23,8%, 
osoby prywatne 21,2%, przedsiębiorcy indywidualni 12,6%. Na przestrzeni 2020 r. najwyższy przyrost obliga 
odnotowano w grupie przedsiębiorstw i spółek prywatnych (o 5 921  tys. zł, tj. o 32,6%). 

Branże/ podbranże z zaangażowaniem powyżej 5% w obligu kredytowym: chów i hodowla bydła mlecznego 
37,7%, handel hurtowy i detaliczny 15,6%, budownictwo 5,9%, przetwórstwo przemysłowe 5,6%, działalność 
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związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 5,4%, uprawy rolne połączone z chowem  
i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 3,2%. 

Największe duże zaangażowanie kredytowe stanowiło 23,22% uznanego kapitału Banku, natomiast udział 
sumy "dużych" zaangażowań (14 szt.) w zaangażowaniu kredytowym ogółem wyniósł 28,3%. 

Ryzyko stopy procentowej  

W 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe 3-krotnie, co wpłynęło na wynik odsetkowy 
Banku oraz na zmiany narażenia Banku w symulacjach dla ryzyka stopy procentowej. Ryzyko stopy 
procentowej w sytuacji realizacji skrajnych warunków nie stanowiło w 2020 roku zagrożenia dla 
funkcjonowania Banku. Bank zachował akceptowalny poziom ryzyka w perspektywie dochodu i wartości 
ekonomicznej. Dominującym ryzykiem stopy procentowej było ryzyko niedopasowania. Na 31 grudnia 2020 
roku spadek stóp procentowych o 2 p.p. powodował zmianę wartości ekonomicznej kapitału o minus 14 tys. zł, 
natomiast wyniku odsetkowego o minus 230 tys. zł. Analiza scenariuszy zmian oprocentowania dla 
poszczególnych stawek bazowych sytuowała ryzyko bazowe w grupie istotnych ryzyk w ramach ryzyka stopy 
procentowej. Aktualnie oprocentowanie 91,4% aktywów wrażliwych Banku jest oparte o stawki rynkowe 
(głównie WIBOR i stopy NBP), natomiast 95,7% pasywów wrażliwych Banku oparte jest o stawki ustalane 
decyzją Zarządu Banku.  

Ryzyko walutowe 

W 2020 roku Bank był w niskim stopniu narażony na ryzyko walutowe, a aktywa walutowe stanowiły 
nieznaczną część sumy bilansowej (na 31.12.2020 r. 0,01%). Skala działalności walutowej i generowane 
ryzyko przy obecnych warunkach rynkowych, jak i w sytuacji realizacji skrajnych warunków nie stanowią 
zagrożenia dla funkcjonowania Banku. Bank nie udziela kredytów w walutach obcych. 

W 2020 roku pozycja walutowa całkowita kształtowała się w przedziale od 1 tys. zł do 147 tys. zł, utrzymując 
się poniżej 2% funduszy własnych, tj. w granicach nie wiążących się z koniecznością utrzymywania się 
wymogu kapitałowego. 

Ryzyko płynności i finansowania 

W 2020 roku Bank w swojej działalności nie przekroczył ogólnego poziomu ryzyka płynności zaakceptowanego 
przyjętą Strategią rozwoju. Aktywa płynne Banku na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 47 566 tys. zł (32,0% sumy 
bilansowej netto). Bank prowadził działalność kredytową w oparciu o posiadaną bazę depozytową. Udział 
obliga kredytowego w bazie depozytowej na koniec roku wyniósł 75,8%. 

Norma płynnościowa LCR, wynikająca z Rozporządzenia CRR ukształtowała się na poziomie 1,71 (wskaźnik 
wyliczony w SSOZ BPS). Wskaźnik LCR wyliczony poza instytucjonalnym systemem ochrony wyniósł 1,17 
(bez uwzględnienia depozytu obowiązkowego w aktywach płynnych). W celu utrzymania ww. normy na 
prawidłowym poziomie Bank tworzy bufor aktywów o wysokiej płynności i jakości w postaci 7-dniowych 
bonów pieniężnych NBP.  

Drugi ze wskaźników określonych w Rozporządzeniu CRR – wskaźnik stabilnego finansowania netto NSFR 
ukształtował się na poziomie 125,7%, wobec rekomendowanej normy nie mniejszej niż 100%.  

Wartość nadzorczej miary płynności tj. współczynnika pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi 
wyniosła 4,80 przy limicie nie mniejszym niż 1,00. 

Ryzyko operacyjne, w tym  ryzyko braku zgodności 

W 2020 roku Bank w swojej działalności zachował akceptowalny poziom ryzyka operacyjnego określony  
w Strategii rozwoju. Zdarzenia ryzyka operacyjnego (w tym ryzyka braku zgodności), które wystąpiły  
w 2020 r. nie miały istotnego wpływu na działalność Banku. Suma strat rzeczywistych z tytułu zdarzeń 
operacyjnych wyniosła 4 tys. zł, co stanowiło 10,07% globalnego limitu strat, tj. kwoty 5% wymogu 
kapitałowego na ryzyko operacyjne. 

W zakresie ryzyka braku zgodności na bieżąco weryfikowano funkcjonujące procedury, celem zapewnienia 
zgodności z przepisami zewnętrznymi oraz spójności z pozostałymi regulacjami obowiązującymi w Banku. 
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Ryzyko biznesowe i strategiczne 

Podobnie, jak cały sektor bankowy Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym w 2020 roku mierzył się  
z gospodarczymi skutkami epidemii Covid-19. Na 31.12.2020 roku sytuacja Banku pozostawała stabilna, Bank 
osiągnął dodatni wynik finansowy. Poziom wyniku odsetkowego osiągniętego przez Bank w 2020 roku jest 
niższy od poziomu zrealizowanego w 2019 roku (spadek o 450 tys. zł, tj. o 9,6%), na co wpłynęły decyzje Rady 
Polityki Pieniężnej. 

Zysk Banku przed opodatkowaniem wyniósł 1 030 tys. zł, natomiast zysk netto Banku wyniósł 623 tys. zł. 
Stopa zwrotu z aktywów (ROA netto) wyniosła 0,46%. Wskaźnik C/I, obrazujący relację kosztów działania 
Banku wraz z amortyzacją do wyniku na działalności bankowej, skorygowanego o wynik na pozostałej 
działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 57,63%. 

Ryzyko kapitałowe, w tym ryzyko niewypłacalności i nadmiernej dźwigni finansowej 

Fundusze własne Banku wyniosły 13 959 tys. zł. Wartość ta była wyższa o 1 012 tys. zł, tj. o 7,9% od stanu 
ustalonego na koniec 2019 r. 

Bank szacuje kapitał wewnętrzny w oparciu o regulacyjny (minimalny) wymóg kapitałowy. Do regulacyjnego 
wymogu kapitałowego Bank szacuje i dodaje kapitał wewnętrzny na te rodzaje ryzyka, które nie są pokryte  
w pełni przez minimalny wymóg kapitałowy. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku minimalne wymogi kapitałowe wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem 
575/2013 wyniosły 6 845 tys. zł, w tym na: 

- ryzyko kredytowe – 6 093 tys. zł, 
- ryzyko operacyjne – 752 tys. zł. 

Dodatkowe wymogi kapitałowe (wyliczone w procesie ICAAP) wyniosły 128 tys. zł, utworzone na pokrycie 
następujących rodzajów ryzyka: 

- stopy procentowej w księdze bankowej z tytułu ryzyka bazowego – 93 tys. zł, 
- pozostałych ryzyk, tj. ryzyka cyklu gospodarczego – 35 tys. zł. 

Kapitał wewnętrzny wymagany do pokrycia zidentyfikowanych ryzyk wyniósł 6 973 tys. zł, co stanowiło 
50,0% funduszy własnych. 

Bank spełniał wymagania regulacyjne w zakresie współczynników kapitałowych wraz z tzw. wymogiem 
połączonego bufora. Łączny współczynnik kapitałowy ukształtował się na poziomie 16,31%. Wewnętrzny 
współczynnik kapitałowy wyliczony w oparciu o kapitał wewnętrzny ukształtował się na poziomie 16,01%. 

Sytuacja Banku w zakresie ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej pozostawała stabilna. Poziom wskaźnika 
dźwigni nie podlegał istotnym wahaniom. Na 31.12.2020 r. ukształtował się na poziomie 9,18%. 

 

IV. Istotne wydarzenia w działalności Banku w 2020 roku 

Epidemia koronawirusa Covid-19 i związane z nim istotne spowolnienie gospodarcze pociągnęły za sobą 
obniżkę stóp procentowych przez RPP oraz znaczny spadek stawek WIBID/WIBOR na rynku 
międzybankowym. Biorąc powyższe pod uwagę, Bank w 2020 roku przede wszystkim skoncentrowany był na 
jak najszybszej odbudowie rentowności, co przejawiało się zmianami w tabeli oprocentowania produktów 
bankowych oraz taryfie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe.  

Obserwujemy, że obniżka oprocentowania depozytów nie wpłynęła negatywnie na ich stan. Widzimy, że 
zmienia się ich struktura – sukcesywnie wzrasta udział depozytów bieżących, a ich dynamika jest coraz lepsza. 
Pozyskane środki w części ulokowane zostały w należnościach od sektora niefinansowego, tym samym w 2020 
roku odnotowano dalszy wzrost udzielonych kredytów oraz poprawę jakości portfela kredytowego. 

W okresie pandemii Bank zapewnił nieprzerwaną ciągłość świadczenia usług bankowych i wsparcia klientów 
najbardziej dotkniętych jej konsekwencjami (w postaci odroczenia spłaty rat kredytów, przyjmowania 
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wniosków od obsługiwanych firm o udzielenie wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR). Praca w Banku 
odbywała się z zachowaniem wszystkich restrykcji wymaganych zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi 
zakazów, nakazów i ograniczeń publikowanych przez Rządowe Centrum Legislacji oraz zaleceń GIS. W trakcie 
obostrzeń związanych z pandemią pracowały wszystkie placówki Banku. W miarę potrzeb ograniczano liczbę 
klientów jednocześnie obsługiwanych w placówkach, zaopatrywano w środki ochrony osobistej pracowników, 
informowano klientów o aktualnych zaleceniach i rekomendacjach w formie komunikatów na stronie 
internetowej oraz wywieszanych informacji w widocznych miejscach przy wejściu do placówek. 

Działania zrealizowane przez Bank w zakresie inwestycji w środki trwałe to zakup: 

- licencji Windows Serwer (3 szt.) na kwotę 15 tys. zł, 
- urządzeń Stormshield (2 szt.) na kwotę 11 tys. zł, 
- zestawów komputerowych (2 szt.) na kwotę 10 tys. zł, 
- liczarek banknotów GLOVER (3 szt.) na kwotę 20 tys. zł. 

 

V. Przewidywany rozwój jednostki 

W 2021 roku Bank w zakresie sprzedaży będzie koncentrował się na wzroście depozytów, utrzymaniu 
wolumenu udzielonych kredytów oraz dalszej poprawie jakości portfela kredytowego. Działalność Banku 
skupiać się będzie podobnie jak w poprzednich latach na obsłudze: osób fizycznych, rolników, lokalnych małych 
i średnich przedsiębiorstw oraz gminnej jednostki samorządu terytorialnego. 

Zarząd planuje przekazanie kwoty 620 tys. zł zysku netto za rok 2020 na fundusz zasobowy. Przekazanie 
99,5% zysku na fundusz zasobowy pozytywnie wpłynie na dalszy wzrost funduszy własnych Banku. 
Wysokość łącznych funduszy własnych Banku powinna wzrosnąć do poziomu 14 518 tys. zł na koniec 2021 
roku. 

Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym zamierza w dalszym ciągu podążać zgodnie z przyjętą w swojej 
strategii ścieżką systematycznego rozwoju. Głównym celem Banku będzie umacnianie własnej pozycji na 
lokalnym rynku usług finansowych przy zachowaniu zadowalających wyników finansowych i jednoczesnym 
zaspokojeniu potrzeb członków Banku. 

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym w 2020 roku 
zostało sporządzone w oparciu o pełną sprawozdawczość finansową Banku oraz zgodnie z wymogiem Ustawy  
z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.). 

 

 

Zarząd 

Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym 
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