Raport roczny 2021 rok
Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie
Data publikacji raportu:
27 kwietnia 2022 r.
dla banków za rok obrotowy 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
Treść raportu:
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł

w tys. EUR

2021
1.021.691

2020
947.685

2021
223.198

2020
211.811

Wynik z tytułu prowizji i opłat

294.580

248.311

64.354

55.498

Wynik z działalności operacyjnej

841.452

369.922

183.823

82.679

Zysk brutto

841.452

369.922

183.823

82.679

Zysk netto

695.596

315.655

151.960

70.550

Dochody całkowite netto

640.261

262.957

139.871

58.772

Wynik z tytułu odsetek

Przepływy pieniężne z netto
Aktywa razem
Kapitał własny ogółem
Współczynnik wypłacalności (łączny
współczynnik kapitałowy) bez funduszy
przepływowych [%]*
Współczynnik wypłacalności (łączny
współczynnik kapitałowy) z funduszami
przepływowymi [%]*
Fundusze podstawowe (Tier 1)*
Fundusze uzupełniające (Tier 2)*

15.911.153

7.877.138

3.475.948

1.760.569

196.441.929

160.301.224

42.710.338

34.736.332

24.514.281

23.874.020

5.329.887

5.173.360

28,48%

33,88%

28,48%

33,88%

28,36%

33,86%

28,36%

33,86%

23.685.175

23.778.057

5.149.623

5.152.565

0

0

0

0

* Zmiana prezentacji za 2020 r., dane z zakresu adekwatności kapitałowej zostały zaprezentowane
z uwzględnieniem retrospektywnego zaliczenia zysku za poprzednie lata w funduszach własnych.
Wybrane dane finansowe dotyczące sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według
następujących kursów:
31.12.2021

31.12.2020

pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu średniego Narodowego Banku
Polskiego (NBP) obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

4,5775

4,4742

pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej według kursu średniego NBP na ostatni
dzień okresu

4,5994

4,6148

Zawartość raportu:
Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe - podpisy
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie biegłego rewidenta - podpisy

Financial statements
Auditors report

Sprawozdanie finansowe BGK sporządzone zgodnie z
MSSF za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31
grudnia 2021 r.
Sprawozdanie finansowe BGK sporządzone zgodnie z
MSSF za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31
grudnia 2021 r. - podpisy
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z
badania rocznego sprawozdania finansowego BGK
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z
badania rocznego sprawozdania finansowego BGK podpisy
Financial statements of BGK prepared in accordance
with IFRS for the financial year from 1 January to 31
December 2021
Independent Statutory Auditor's Report on the Audit of
Annual Financial Statements of BGK

