
 

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego 
w Sokółce według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 31.12.2020 r. 

Suma bilansowa Banku na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 390 773 866,00 zł. W 

stosunku do stanu sprzed roku wzrosła o 39 202 741,39 zł, tj. o 11,2%. 

Wzrost sumy bilansowej wynikał głównie ze zwiększenia: 

• zobowiązań wobec sektora niefinansowego o 37 153 782,82 zł, tj. o 13,7%, 

• zobowiązań wobec sektora budżetowego o 2 249 972,87 zł, tj. o 4,6%.  

Największą pozycją aktywów są należności od sektora niefinansowego, stanowiące 

37,9% sumy bilansowej. W 2020 r. należności te uległy zmniejszeniu o 10 315 834,75 zł, tj. 

6,5% i wyniosły 147 951 262,58 zł. Należności od sektora budżetowego wzrosły w stosunku 

do stanu z końca 2019 roku o 6 808 170,34 zł, tj. o 8,7% do poziomu 84 785 597,89 zł. Ich 

udział w aktywach spadł z 22,2% do 21,7%. Udział należności od sektora finansowego w 

sumie bilansowej wyniósł 17,5%. Saldo tych należności wyniosło 68 231 064,35 zł i było 

niższe niż przed rokiem o 663 038,07 zł, tj. o 1,0%.  

Saldo dłużnych papierów wartościowych, wśród których największy udział stanowią 

bony pieniężne NBP, było wyższe w stosunku do stanu z końca 2019 r. o 43 640 928,63 zł i 

wynosiło 78 726 160,76 tys. zł. Papiery wartościowe stanowiły 20,1% aktywów netto, tj. o 10,2 

p.p. więcej niż na koniec 2019 r.  

Wynik finansowy brutto na dzień 31.12.2020 roku wynosił 1 339 338,97 zł i był niższy    

o 667 116,84 zł, tj. o 33,2% od wyniku uzyskanego w 2019 roku. Pogorszenie wyniku 

finansowego brutto to przede wszystkim rezultat zmniejszenia wyniku z tytułu odsetek i 

wyższych kosztów działania. Nastąpił także znaczący spadek kosztów rezerw na należności 

zagrożone.  

Wynik finansowy netto wyniósł 624 461,97 zł i był niższy o 389 368,84 zł, tj. o 38,4% od 

wyniku netto uzyskanego za rok poprzedni. Na wyniki Banku duży wpływ miały dokonane w 

2020 r. przez Radę Polityki Pieniężnej obniżki stóp procentowych NBP. 

Wybrane wskaźniki Banku na dzień 31.12.2020 r.: 

1) łączny współczynnik kapitałowy: 17,00%,  

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

w kredytach ogółem według wartości nominalnej): 6,75% 

3) wskaźnik rentowności brutto (wynik finansowy brutto / koszty ogółem): 9,89%  

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

0,16% 

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

własne): 2,14%. 

 Sytuacja Banku Spółdzielczego w Sokółce na dzień 31.12.2020 r. była dobra i nie 

zagrażała bezpieczeństwu środków zdeponowanych przez klientów w Banku. 
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