
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. 

według stanu na  31 grudnia 2022r. 

 

Tab. 1 Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności 
działania Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. według stanu na 31.12.2022r. ( w tys. zł.) 

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2021 31.12.2022 
Zmiana 

31.12.2022- 
31.12.2021 

Dynamika 
31.12.2022/ 
31.12.2021 

 1 2 3 4=3-2 5=3/2 

1. Suma bilansowa 154.656 157.935 3.279  1,02 

2. Depozyty osób prywatnych 92.595 90.600 - 1.995  0,98 

3. Depozyty pozostałe 54.452 55.031 579  1,01 

4. Kredyty i inne należności ogółem 27.653 25.786       -1.867  0,93 

      

5. Wynik działalności bankowej 2.487 8.206 5.719  3.30 

6. Koszty działania Banku wraz z 
amortyzacją 1.749 3.247 1.498  1,86 

7. Różnica wartości rezerw i 
aktualizacji 419 357 -62             0,85 

8. Wynik finansowy brutto         370 4.642         4.272  12,55 

9. Wynik finansowy netto 340 3.904 3.564  11,48 

      

10. Fundusze własne 7.263 7.095 -168 0,98 

11. ROE netto 4.45 45,05 40,60  

12. ROA netto 0,23  2,56          2,33  

13. C/I 
 

65,39 
 

38,42 -26,97   

 

 Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na koniec grudnia 2022r. wynosiła 
157.935 tys. zł.  i w ciągu 12 miesięcy powiększyła się o 3.279 tys. zł. tj. o 2,07 %. 



Czynnikiem decydującym o jej wzroście był wypracowany przez Banku Spółdzielczego 
w Sokołowie Młp. wynik finansowy za 2022r. 

 Depozyty osób prywatnych wyniosły 90.600 tys. zł i w okresie 12 miesięcy 
zmniejszyły się o 1.995 tys. zł.  tj. o 2,20% 

 Na koniec grudnia 2022r. kredyty Banku ogółem netto wyniosły 25.786 tys. zł. i w 
ciągu roku zmniejszyły się o 1.867 tys. zł. 

 Depozyty podmiotów innych niż osoby prywatne według stanu na 31.12.2022r. 
wyniosły 55.031 tys. zł.  i wzrosły w stosunku do końca ubiegłego roku o 579  tys. zł. 

 Wynik działalności bankowej wyniósł 8.206 tys. zł. i był wyższy o 5.719 tys. zł. od 
uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

 Na koniec grudnia 2022 roku Bank osiągnął zysk brutto w wysokości 4.272 tys. zł. Był 
on wyższy od osiągniętego przed rokiem o 4.272 tys. zł.  Natomiast zysk netto 
wyniósł 3.904 tys. zł. i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł 
się o 3.564 tys. zł.  

 Wskaźnik ROA brutto, czyli zwrot z aktywów Banku wyniósł 2,56 % tj. ukształtował 
się na poziomie wyższym niż przed rokiem o 2,33 pp. Natomiast wskaźnik ROE brutto 
obrazujący stopę zwrotu z kapitałów własnych wyniósł 45,05 % podczas gdy przed 
rokiem stanowił 4,45 % 

 Wskaźnik C/I, czyli relacja kosztów działania Banku z amortyzacją do wyniku  z 
działalności bankowej skorygowanej o wynik na pozostałej działalności operacyjnej, 
na 31 grudnia 2022r. wyniósł 38,42 % i ukształtował się na poziomie niższym niż 
przed rokiem o 26,97 pp. 

 Fundusze własne Banku na 31.12.2022r. ukształtowały się na poziomie 7.095 tys. zł.  
i zmniejszyły się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o  168 tys. zł.  

 

 

Opracowano w Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp. 

Dnia 31.03.2023r. 

 

 Zarząd Banku 


