
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Ropczycach  

 na 31 grudnia 2021 roku 

 

Lp. Rodzaj danych/informacji Wartość w tys. zł. 

1. Suma bilansowa 291 236 

2. Depozyty ogółem 273 375 

3. Obligo kredytowe 112 504 

4. Wynik finansowy netto 672 

5. Fundusze własne 14 859 

6. Łączny współczynnik kapitałowy 15,31% 

7. Wskaźnik pokrycia wypływów netto – LCR 319% 

 

Ad. 1. Suma bilansowa obrazująca skalę działania Banku na 31.12.2021 r. wynosiła 

291 236 tys. zł i w ciągu 12 miesięcy powiększyła się o 34 866 tys. zł  tj. o 13,6%. Czynnikiem 

decydującym o jej wzroście był przede wszystkim przyrost środków od sektora instytucji 

rządowych i samorządowych oraz od sektora niefinansowego (gospodarstw domowych), które 

stanowią główne źródło bazy depozytowej Banku Spółdzielczego w Ropczycach. 

Ad. 2. Depozyty ogółem wynosiły 273 375 tys. zł i w okresie 12 miesięcy wzrosły 

o 33 896 tys. zł, tj. o 14,2%. 

Ad. 3. Obligo kredytowe ogółem na 31.12.2021 r. wynosiło 112 504 tys. zł; w ciągu roku stan 

kredytów wzrósł o 11 706 tys. zł, tj. o 11,6 %. 

Ad.4. Zysk netto osiągnięty na 31.12.2021 r. wynosił 672 tys. zł. Osiągnięty wynik finansowy 

świadczy o efektywności zarządzania aktywami i pasywami. Wpływ na poziom 

wygenerowanego zysku miała trwająca od miesiąca marca 2020 r. epidemia Covid-19 

i związane z nią trzykrotne obniżki stóp procentowych NBP, które przełożyły się na obniżenie 

przychodów. 

Ad. 5. Fundusze własne Banku na 31.12.2021 r. ukształtowały się na poziomie 14 859 tys. zł.  

i zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 548 tys. zł, tj. o 3,8%. 

Ad. 6. Łączny współczynnik kapitałowy na 31.12.2021 r. wyniósł 15,31% i ukształtował się 

na bezpiecznym poziomie. Minimalny współczynnik wymagany przepisami zewnętrznymi 

wynosi 10,5%.   

Ad. 7. Wskaźnik pokrycia wypływów netto – LCR na 31.12.2021 r. wynosił 319%. 

Ukształtowanie się wskaźnika na w/w poziomie świadczy o pełnym pokryciu zobowiązań 

krótkoterminowych Banku.  

 

Zarząd Banku Spółdzielczego 

w Ropczycach 


