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oPlNlA NlEZALEżNEGo BlEGŁEGo REWIDENTA

Dla zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej

Banku spóldzielczego W Kostrzynie
ul, Warszawska 4; 62-025 Kostrzyn

spldwozddnie z bddahia spruwozdania linansowego

Przeprowadziliśmy badanie zalączonego sprawozdania finansowego Banku spółdzielczego W Kostrzynie z

siedzibą W miejscowości Kostrzyn , na które składa się|

88 426 252,54
78,26

5 893 455,57
47 358 433,02

981 335,20

1) Wprowadzenie do sprawożdania finansowe8o;
2) bilans sporządzony na dzjeń 31grudnia 2016 roku, który po stronie

aktywóW i pasywów zamyka się sumą
3) łączny Współczynnik kapitałowy
4) zestawienie pozycji pozabi ansowych Wykażujące na dzień 31g.udnia 2016 rokU

-zobowiązania Warunkowe udzie]one i otrzymane W kwocie
-pozostałe w kwocie

5) rachunek żyskóW i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Wvkazujący zysk netto W WYsokoŚci

6) zestawienie żmian W kapitale Własnym za rok obrotowy od 1stycznia do 31grudnia 2016 roku
Wykazujące żWiększenie kapitału Własnego o kwotę 941 013,52

7) rachunek przepływóW pjeniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r,

zł

zł
żł

Wykazujący zmniejszenie stanu środkóW pieniężnych o
8) dodatkowe informac]'e i objaśnienia.

s23 o42,7a

odpowiedzialność zorzqdu Bdnku i Rddy Nadzorczei zd sprdwozdonie Jinańsol e

, zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporżądżenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

rachunkowych, sprawozdania finansowe8o jza jego żetelną prezentację zgodnie z ustawą z dnia
29 Września 1994 r, o .achunkowości IDz, U. z 201,6 l. poz.'],o47 z późn.zm.) zwaną dalej "ustawa

o rachunkowości", Wydanymi na je] podstawie przepisami Wykonawcżymi o€z innymi obowiązującymi
przepisam] prawa. zarząd Banku jest również odpowiedżialny ża kontrolę Wewnętrzną, którą uznaje za

niezbędną d]a sporżądzenia sprawozdania finansowe8o niezawierającego istotne8o znieksztalcen!a

spowodowane8o oszustwem lub błędem,

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej Banku jednostki są

zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniaio Wymagania przewidziane W ustawie o

rachunkowości,
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od powied zi ol n ość bi egłeg o re wid enta

Jesteśmy odpowiedzialni za Wyrażenie opinii o tym sp.awozdaniu finansowym na podstawie

przeprowadzonego przez nas badania.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdZiałU 7 ustawy o rachunkowoŚci oraz zgodnie z

Krajowymi standardami ReWizji Finansowej W brzm;eniu Międzynarodowych standardóW Badania przyjętymi

uchwaląff 2783/52/2015 K.ajowej Rady Biegłych RewidentóW ż dnia 10 lutego 2015 r, z późn. żm. standardy
te Wymagają przestrze8ania Wymo8ów etycznych oraz zaplanowania i prżeprowadzenia badania W taki

sposób, aby użyskaĆ Wystarczającą pewnoŚĆ, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego

znieksżtałcenia,

Badanie pole8ało na przeprowadzeniu procedur służących użyskaniu dowodóW badania kwot i ujawnień W

sprawozdani! finansowym. Dobór procedur badania zależy od nasże8o osądu bie8łego rewidenta, w tym od

oceny ryzyka istotnego żniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lUb błędem,

Dokonując oceny teso ryzyka biegły rewident bierze pod uwa8ę działanie kontroli WeWnętrznej, W zakresie

dotycżącym sporżądzania i rżetelnej prezentacji przeż jednostkę sprawozdania finansowe8o, W ce u

zaprojektowania odpowiednich W danych okolicznościach procedur badania, nie zaś Wyrażenia opjnii na

temat skutecżności koniroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmUje także ocenę odpowiedniości przyjętych

zasad (polityki) rachUnkowości, racjonalności ustalonych przez Zarżąd Banku Wartości szacunkowych, jak

róWnież ocenę ogólnej preżentacji sprawozdania finansowe8o,

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane pażez nas dowody badania stanowią Wystarczają€ą iodpowiednią
podstawę do Wyraźenia przez nas opinii z badania,

opinid

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe

a) przekazuje rzetelny ijasny obraz sytuacji majątkowej ifjnansowej jednostki na dzień 31-12-2016 r, jak

też jej Wynik finansowy za rok obrotowy od 1stycznia do 31grudnia 2016 roku zgodnie z mającymi

, zastosowanie prżepi§ami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowoŚci,

b) zostało sporządzone na podstawie prawidtowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest z8odne co do formy i treści z obowiązującym] ]ednostkę prżepisami prawa i postanowieniami

§tatutu Banku,
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opinia z badanja spnwozdania finansowego za rak 2016 - Banku Spćtdżelczego W Kośtżynie
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opinio no temot sprdwozdonia z dzialalnoŚci

Nasza opjnia ż badania 5prawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z dzi3łalności,

Za 5porządzenie 5prawożdania z działalności zgodnie 2 ustaWą o rachunkowości oraz innymi

obowiążującym] przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Banku, Ponadto zarŻąd Banku oraż cżłonkowie

Rady Nadzorczej Banku są żobowiązani do zapewnienia, aby sprawożdanie z działalnośc] spełni€ło WYmagania
prżewidziane W ustawie o rachunkowości,

Naszym obowiążkiem byio, W zWązku z prżeprowadzonym badaniem sprawozdania linansow€go,
zapoznanie się z treścią sprawozdania z dżiala ności iW5kazanie czy informacje W n]m żawarte uwzględniają
posianowienia;lt,49 ustawy o rechUnkowości ] czy są one żgodne z informacjami żaWeńymi W załącżonyrn

sprawozdaniu f]nansowym. Naszym obow]ąZkiem było także złożenie oświadczenla, czy W śWietle nasżej

Wiedzy o jednostce ijej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowe8o stwierdżiliśmy W
sprawożdaniU ż dżiałalności i5totne zniek5żtałcenia.

Ponadto ż8odnie z Wymogami art, 111a ust.3 ustawy 2 dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tekst
jednolity, Dz. U, z 2016 r., poz. 1988), zwanej dalej "prawem benkowym', naszym obowiążkienr było zbadanie

informacji finansowych zawartych W 5prawożdaniL-l z dZialalności Banku, Badanie to prżeprowad2iLiŚmy

z8odnie z żakresem opisanym W para8rafie 'odpowiedżialność bie8łego rewidenta" powvże],

NasżYm żdaniem informac]e zawarte W spraWożdaniu ż d2iałalności uwzględniają postanowienia ań.49
lstawY o rachunkowości isą zgodne ż informacjami żawańYmi W żałącżonym sprawozdaniu finansowym,

Ponadto, W śWietle Wiedzy o jednostce ijej otoczeniu użyskanej podczas badania spraWożdania finansowego

nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń W sprawozdaniu z działa ności.

Ponadto informacje finansowe zaWarte W sprawozdaniu z dżjała ności Banku zostały sporządzone zgodnie

z Wymogarniart, 111a ust. 1 i 2 prawa bankowe8o,

związek Rewizyjny Rgnków spółdziel.zych
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apinja z badania sprawazdania finansoweqo za rak 2a16 - Banku spółdźelczega W Kastżynie


