Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku Spółdzielczego
w Sokółce według stanu na dzień 31 grudzień 2016 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 z późniejszymi zmianami Bank
Spółdzielczy w Sokółce niniejszym informuje o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej
według stanu na dzień 31.12.2016 r.
Suma bilansowa Banku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiła 260 196 tys. zł i
wzrosła w stosunku do stanu z 31 grudnia 2015 roku o 37 590 tys. zł, tj. o 16,9%.
Wzrost sumy bilansowej wynikał głównie ze zwiększenia:
•

zobowiązań wobec sektora niefinansowego o 35 302 tys. zł,

•

funduszy własnych o 1 241 tys. zł,

•

zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych o 936 tys. zł.

Największą pozycją aktywów są należności od sektora niefinansowego
stanowiące 66,3% sumy aktywów. Ich wzrost w stosunku do stanu na 31 grudzień 2015
roku wyniósł 589 tys. zł, tj. 0,3%.
Udział należności od sektora finansowego w aktywach netto wyniósł 14,4%.
Saldo tych należności było wyższe niż przed rokiem o 28 762 tys. zł, tj. o 326,0%.
Saldo papierów wartościowych, wśród których największy udział stanowią bony
pieniężne NBP, było wyższe w stosunku do stanu z końca 2015 r. o 8 403 tys. zł i
wynosiło 42 060 tys. zł. Papiery wartościowe stanowiły 16,2% aktywów netto.
Wynik finansowy brutto za 2016 rok wyniósł 1 659 tys. zł i był niższy o 332 tys. zł,
tj. o 16,7% od wyniku uzyskanego w 2015 roku. Spadek wyniku finansowego brutto był
przede wszystkim konsekwencją poniesienia wyższego kosztu rezerw na należności
zagrożone.
Wynik finansowy netto wyniósł 1 223 tys. zł i był niższy o 144 tys. zł, tj. o 10,5%
od wyniku uzyskanego w roku poprzednim.
Wskaźniki osiągnięte przez Bank na dzień 31.12.2016 r.:
1) łączny współczynnik kapitałowy: 15,55%,
2) wskaźnik ryzyka działalności kredytowej (udział kredytów w sytuacji zagrożonej w
kredytach ogółem): 4,84%
3) wskaźnik rentowności brutto (wynik finansowy brutto / koszty ogółem): 12,34%
4) Wskaźnik rentowności aktywów (wynik finansowy netto / suma bilansowa): 0,47%
5) Wskaźnik zyskowności kapitału własnego (ROE netto: wynik finansowy netto /
fundusze własne): 4,85%.
Sytuacja Banku Spółdzielczego w Sokółce na dzień 31.12.2016 r. była dobra
i nie zagrażała bezpieczeństwu środków zdeponowanych przez klientów w Banku.

