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Ząrzqdu B anhl Sp ółdzielc z e g o

w Janowie Lubelskim
z dnia 14,06.2022

Informacja Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim
rvynikaj ąca z ań. 111a u§t. 1 u§tawy Prawo bankowe

Janów Lubelski, 2022 r.



A. W zakresie art. 111a ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe.

1,. lnformacja o działalności Banku:
1) w podziale na poszczegolne państwa członkowskie ipaństwa trzecie, wktórych posiada

podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej za dany rok obrotowy:

Bank działa na terytorium Polski oraz nie posiada podmiotów zależnych.

1) nazwa, charakter i lokalizacja geograficzna działalności.

_ Bank działa na terenie województwa lubelskiego oraz powiatu: stalowowolskiego, niżańskiego.

2) obrót w danym roku wykazywany w sprawozdaniu finansowym;

- Obrót za ostatni rok obrotowy wyniósł 6 686 tys. zł.

3) liczbę pracownikó* * prr.li.reniu na pełne etaty;

- Zatrudnienie na ostatni dzień roku obrotowego w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 41,0 etatu.

4) zysk lub stratę przed opodatkowaniem;

- Zysk Banku przed opodatkowaniem za ostatni rok obrotowy wyniósł 869 tys. zł.

5) podatek dochodowy;

- Podatek dochodowy za ostatni rok obrotowy wyniósł 114 Ęs. zł"

6) otrzymane 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. z2016 r, poz, 1436orazzż021 r.poz.1598).

- Bank nie otrzymał w ?O27 roku finansowego wsparcia pochodzącego ze Środków publicznych,

w szczególności na podstawie ustawy z dnia 12lutego 2009 r. o udzieleniu przez Skarb Państwa wsparcia

instytucjom finansowym.

2) lnformacja o stopie zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej;

- Stopa zwrotu z aktywów ROA wynosi 0,35 %.

3) lnformacja o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1, stronach umowy, jej

przedmiocie oraz kosztach, o ile działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 14'lf ust.
'1, albo o braku takiej umowy,

- Bank nie dziala w jednym z holdingów, o których mowa w art, 141f ust. 1 Ustawy Prawo Bankowe i nie

zawierał umowy wsparcia finansowego z innymi podmiotami podlegającymi nadzorowi skonsolidowanemu

działającymiWtymsamymholdinguorazpodmiotamibliskopowiązanymi.
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