
 
 

 

 

INFORMACJE UJAWNIANE 

NA PODSTAWIE ART.111a 

USTAWY PRAWO BANKOWE 

/ wyciąg ze Sprawozdania z działalności Zarządu 

Banku Spółdzielczego w Wołczynie za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r./ 

 

 

Stosując się do zapisów Art. 111a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1976 z późn. zm.), niniejsze sprawozdanie z działalności Banku 

zawiera zalecane dodatkowe informacje: 

 
⎯ Bank nie prowadzi działalności w państwach członkowskich i państwach trzecich,                              

w związku z powyższym nie posiada w nich podmiotów zależnych, na zasadzie 

skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013; 

⎯ Stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej wyniosła za 

2017 r. 0,61 % wobec 0,55 % uzyskanej w 2016 roku, 

⎯ Zgodnie ze Statutem Bank Spółdzielczy w Wołczynie prowadzi obsługę bankową osób 

fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, jeżeli posiadają zdolność prawną, na terenie województwa opolskiego, powiatu 

kępińskiego z terenu województwa wielkopolskiego, powiatu wieruszowskiego z terenu 

województwa łódzkiego, powiatów oleśnickiego, oławskiego i strzelińskiego z terenu 

województwa dolnośląskiego; 

⎯ Bank nie zawarł umowy, o której mowa w art. 141f ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1976 z późn. zm.); 
⎯ Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2017 wyniosła 69,25 etatów; 
⎯ Zysk Banku za 2017 rok przed opodatkowaniem wyniósł 1692 tys. zł; 
⎯ Podatek dochodowy w roku 2017 wyniósł 426 tys. zł; 
⎯ Otrzymane przez Bank finansowe wsparcie pochodzące ze środków publicznych,                                      

w szczególności na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb 

Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1436) - w 2017 r. Bank 

uzyskał wsparcie pochodzące ze środków publicznych w formie pomocy de minimis, 

określonej w Rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. 

w wysokości 218 000,00 zł tytułem pożyczki z funduszu restrukturyzacji banków 

spółdzielczych, uzyskanej z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
 

  

                                                                                                           ZARZĄD 

                                                                            BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOŁCZYNIE 


