
 

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego 
w Sokółce według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku 

  

Realizując obowiązek nałożony przepisami art. 318 ust. 1 ustawy z dnia 10.06.2016 r. o 

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji Bank Spółdzielczy w Sokółce niniejszym informuje o swojej sytuacji 

ekonomiczno-finansowej według stanu na dzień 31.12.2021 r. 

Suma bilansowa Banku na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 432 104 559,11 zł. W 

stosunku do stanu sprzed roku wzrosła o 41 330 693,11 zł, tj. o 10,6%. 

Wzrost sumy bilansowej wynikał głównie ze zwiększenia: 

 zobowiązań wobec sektora niefinansowego o 16 400 901,72 zł, tj. o 5,3%, 

 zobowiązań wobec sektora budżetowego o 22 329 559,76 zł, tj. o 43,3%.  

Największą pozycją aktywów są należności od sektora niefinansowego, stanowiące 

35,2% sumy bilansowej. W 2021 r. należności te uległy zwiększeniu o 4 299 390,32 zł, tj. 2,9% 

i wyniosły 152 250 652,90 zł. Należności od sektora budżetowego wzrosły w stosunku do 

stanu z końca 2020 roku o 5 180 990,25 zł, tj. o 6,1% do poziomu 89 966 588,14 zł. Ich udział 

w aktywach spadł z 21,7% do 20,8%. Udział należności od sektora finansowego w sumie 

bilansowej wyniósł 10,5%. Saldo tych należności wyniosło 45 956 563,94 zł i było niższe niż 

przed rokiem o 22 274 500,41 zł, tj. o 32,6%.  

Saldo dłużnych papierów wartościowych, wśród których największy udział stanowią 

bony pieniężne NBP, było wyższe w stosunku do stanu z końca 2020 r. o 54 011 458,45 zł i 

wynosiło 132 737 619,21 tys. zł. Papiery wartościowe stanowiły 30,7% aktywów netto, tj. o 

10,6 p.p. więcej niż na koniec 2020 r.  

Wynik finansowy brutto na dzień 31.12.2021 roku wynosił 885 383,88 zł i był niższy o 

453 955,09 zł, tj. o 33,9% od wyniku uzyskanego w 2020 roku.  

Wynik finansowy netto wyniósł 447 689,88 zł i był niższy o 176 772,09 zł, tj. o 28,3% od 

wyniku netto uzyskanego za rok poprzedni. Na wyniki Banku duży wpływ miało dotworzenie 

rezerwy celowej na jedną z ekspozycji kredytowych. 

Wybrane wskaźniki Banku na dzień 31.12.2021 r.: 

1) łączny współczynnik kapitałowy: 17,07%,  

2) wskaźnik ryzyka działalności kredytowej (udział kredytów w sytuacji zagrożonej w 

kredytach ogółem według wartości nominalnej): 6,30% 

3) wskaźnik rentowności brutto (wynik finansowy brutto / koszty ogółem): 8,50%  

4) wskaźnik rentowności aktywów (ROA netto: wynik finansowy netto / suma bilansowa): 

0,10% 

5) wskaźnik zyskowności kapitału własnego (ROE netto: wynik finansowy netto / fundusze 

własne): 1,51%. 

 Sytuacja Banku Spółdzielczego w Sokółce na dzień 31.12.2021 r. była dobra i nie 

zagrażała bezpieczeństwu środków zdeponowanych przez klientów w Banku. 
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