
Informacja Banku Spółdzielczego w Tyczynie wynikająca z art. 111a ust. 1 

ustawy Prawo bankowe 

 

1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Tyczynie w podziale na poszczególne 

państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na 

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

z dnia 26 czerwca w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych  

i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok 

obrotowy. 

   

Bank Spółdzielczy w Tyczynie prowadzi  działalność  wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie województwa podkarpackiego, gdzie działalność 

operacyjną na dzień 31.12.2019 r. prowadzi 5 jednostek tj. Centrala w Tyczynie, 

Oddział w Chmielniku, I Oddział w Rzeszowie, II Odział w Rzeszowie oraz III Oddział 

w Rzeszowie. 

Obrót w danym roku wykazywany w sprawozdaniu finansowym wynosi 5.182 tys. zł, 

na który składają się: przychody z tytułu odsetek (3.921 tys. zł), przychody z tytułu 

prowizji (1.051 tys. zł), rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości (148 tys. zł), zysk  

z operacji finansowych (16 tys. zł), przychody z pozycji wymiany (21 tys. zł) oraz 

pozostałe przychody operacyjne (25 tys. zł). 

Na koniec 2019 r. w Banku zatrudnionych było 31 osób na pełen etat. 

Zysk przed opodatkowaniem wynosi 554 tys. zł, natomiast podatek dochodowy: 135 

tys. zł. 

Bank w danym roku obrotowym nie otrzymał wsparcia pochodzącego ze środków 

publicznych (na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb 

Państwa wsparcia instytucjom finansowym). 

 

2. Informacja o stopie zwrotu z aktywów. 

 

Stopa zwrotu z aktywów obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej (ROA) 

wyniosła 0,40%. 

 

3. Informacja 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. 

141f ust. 1, albo o braku takiej umowy. 

 

Bank nie działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust. 1 Prawa 

bankowego zatem nie zawarł umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1 Prawa 

bankowego. 

 

 


