
 

 

 
 

 

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OBSZY 
wynikająca z art. 111a  ustawy Prawo bankowe, według stanu na 31 grudnia 2018 roku. 

 
 

1. Zgodnie ze Statutem, Bank działa pod nazwą: Bank Spółdzielczy w Obszy, obszarem działania jest 
powiat biłgorajski. Bank realizuje swoje cele za pośrednictwem jednej placówki bankowej 
(Centrali) zajmującej się obsługą klientów, zlokalizowanej w Obszy. Bank nie prowadzi 
działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Bank Spółdzielczy w Obszy osiągnął w roku 2018 obrót (rozumiany jako kwota przychodów 
otrzymanych i należnych) - zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym - w wysokości 
2 300 tys. zł.  

3. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełny etat, według stanu na 31 grudnia 2018 r., wynosiła 
12,5 etatu. 

4. Bank wykazał zysk brutto (przed opodatkowaniem) w kwocie: 436 tys. zł. 

5. Podatek dochodowy wyniósł: 102 tys. zł. 

6. Stopa zwrotu z aktywów netto wynosiła w 2018 roku: 0,62%. 

7. Bank otrzymał w 2018 roku wsparcia pochodzącego ze środków publicznych od: 
1. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kwocie: 110 tys. zł (dotyczy umorzenia pożyczki  

z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych), 
2. Starosty biłgorajskiego w kwocie 20 tys. zł (na refundację kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego) oraz w kwocie 6 tys. zł (na refundację 
części kosztów organizacji prac interwencyjnych). 

8. Bank nie zawierał umowy, o której mowa w art. 141 t ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 

9. Opis systemu zarządzenia, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej 
znajduje się w Informacji podlegającej ujawnieniu zgodnie z Polityka informacyjną Banku według 
stanu na 31 grudnia 2018 roku. Przedmiotowa Informacja zostanie udostępniona na stronie 
internetowej Banku. 

10. Opis polityki wynagrodzeń, informacje  o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, a także 
informacje o spełnieniu przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w art. 
22aa ustawy Prawo bankowe znajdują się w Informacji podlegającej ujawnieniu zgodnie                     
z Polityka informacyjną Banku według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Przedmiotowa Informacja 
zostanie udostępniona na stronie internetowej Banku. 

 
 

ZARZĄD 

      BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w OBSZY 

 


