
 

 

 
Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego 

w Sokółce według stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 31.12.2019 r. 

Suma bilansowa Banku na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 351 571 124,61 zł. W 

stosunku do stanu sprzed roku wzrosła o 32 890 054,89 zł, tj. o 10,3%. 

Wzrost sumy bilansowej wynikał głównie ze zwiększenia: 

• zobowiązań wobec sektora niefinansowego o 17 575 062,49 zł, tj. o 7,0%, 

• zobowiązań wobec sektora budżetowego o 14 063 304,14 zł, tj. o 40,0%.  

Największą pozycją aktywów są należności od sektora niefinansowego, stanowiące 

45,0% sumy bilansowej. W 2019 r. należności te uległy zmniejszeniu o 5 640 545,41 zł, tj. 

3,4% i wyniosły 158 267 097,33 zł. Należności od sektora budżetowego wzrosły w stosunku 

do stanu z końca 2018 roku o 33 620 216,37 zł, tj. o 75,8% do poziomu 77 977 427,55 zł. Ich 

udział w aktywach wzrósł z 13,9% do 22,2%. Udział należności od sektora finansowego w 

sumie bilansowej wyniósł 19,6%. Saldo tych należności wyniosło 68 894 102,42 zł i było 

wyższe niż przed rokiem o 11 231 028,52 zł, tj. o 19,5%.  

Saldo dłużnych papierów wartościowych, wśród których największy udział stanowią 

bony pieniężne NBP, było niższe w stosunku do stanu z końca 2018 r. o 6 707 820,26 zł i 

wynosiło 35 085 232,13 tys. zł. Papiery wartościowe stanowiły 10,0% aktywów netto.  

Wynik finansowy brutto na dzień 31.12.2019 roku wynosił 2 006 455,81 zł i był wyższy 

o 316 647,97 zł, tj. o 18,7% od wyniku uzyskanego w 2018 roku. Poprawa wyniku 

finansowego brutto to przede wszystkim rezultat zmniejszenia kosztów działania i wyższego 

niż przed rokiem wyniku z tytułu odsetek. Jednocześnie nastąpił znaczący wzrost kosztów 

rezerw na należności zagrożone.  

Wynik finansowy netto wyniósł 1 013 830,81 zł i był wyższy o 68 914,97 zł, tj. o 7,3% 

od wyniku netto uzyskanego za rok poprzedni. 

Wybrane wskaźniki Banku na dzień 31.12.2019 r.: 

1) łączny współczynnik kapitałowy: 16,40%,  

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

w kredytach ogółem): 5,82% 

3) wskaźnik rentowności brutto (wynik finansowy brutto / koszty ogółem): 14,84%  

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

0,29% 

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

własne): 3,59%. 

 Sytuacja Banku Spółdzielczego w Sokółce na dzień 31.12.2019 r. była dobra i nie 

zagrażała bezpieczeństwu środków zdeponowanych przez klientów w Banku. 
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