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A. czĘŚĆ oGÓLNA

OGÓLNA CHARAKrERY5TY|G BAOANEGO BANKU

Bank prowadżidz]aia ność pod nazwą:
Bank spółdziel.ży w Kostrzynie

!, Warszawśka 4; 62_025 Kostrzvn
powiatI pożńańśki; woj,wielkopo 5k]e

bskostr.yn@bskostĘyń,p j e ma] : WwWbskostżyn,pl

PodstaWa praWńa działż nościBanku
Bank spóldielcży w Kóstżyń]e dżia]a w oparc]u o statut uchwalony przeż zebranie Prżedstawićieli W
dni| 2a.o4.2a16l. wraz z póżnieFzym i żm]anam i, wpiśańy dó Krajowego Rejestlu sądowe8o _ R€j€stru
PżedsiębiorcóW prowadżonym pĘeż lX Wydżiai G05podarczy KRsw Poznan]u,sąd Bejonowy Pożrań _
NoWe Miaśtó i WiLda W Poznaniu

Podstawowym przedńiótem dzia]a ności jest śWiadcżen e UstU8 bankowych, Bańk dz]ała w interesie
swolch ąlonkóW prowadząć dżiałalność bónkową na że- osób nzycżnych, osób prawńyćh o.az
jednostek organiżaćy]ńych ni€ pośiadających ośoboWościpraWn€j,j€źeliposiadajążdo]ność praWną,

Bank prowadż działalność ije§t Wplsany do KĘ]owego Rejestr! sądowego Rejestru Przedś ębiolćóW
pód ńUńel€ń KRs _ 0000093233 plowadzonego przez lX Wydział Gospodarcży (Rs w PózńańiU sąd
Rejonowv Poznań _ Nowe Miasto W]da W PoznaniU onatnieponanowenie ż dńja 23,01,2017l,

7.

3

6. Bankowińadano ń umery ]denMikacyine
wsystemle BEGoN

Pańi]ó anta NoWak
- Pani Dorota Pawlak

Panl Agnie9ka ŹoĘńśka, Loża

000506ll3
7860005271

7, Fundug Udż źlowv two.zonv ie§t na podstaw e § 42statutu BankL, Na 31_12_2016 r, Bank łże*ał
790 ćżłónków, z ] oścj te] pelne udżia]y poś adaló 790 ćż]ońkóW, co stanowito 100 %, żgódnie ź § 8 Uśt,
1 pkt 1statutu Bankujeder udżjalWynos]100 

',
Fundusze Właśne Banku oblicżone na dżień 31,12,2016Wynośiy 9521384,62 7t
- co sta n owi lóWńowźńość w EUR 2153 567,95 €,

Pożiom fuńdUęy własnych spe]na wymog] kapitaióWe okreś]one w Rożporządżen]u Parlamenlu
Eurcpejskiego] Rady{LJE)oĘzart. 128ust, 1UśtawyP.awobankowe,

wańdać ńa 31-12-2016 l
FUndU!że Wtasne, W tym 9 527 3a4,62

9 527 3a4,62

9 s27 3a4,62

9, Bank na koniecokresU badanego byłlepreżentowanyprżezżanąd w osobach:

, skład zaiżądu zosta]Wplśanydo W/w rejestlu sądowego,
żarząd BankU ponosi odpoWiedzia ność za WYkonyłVanie obow]ążkóW w zakresie rach!nkoWo5c
o(,P.ol /_l,/apisa- U,ra$} o,a(lUr,o*o,,,

10. W dńiu 23 11,2015 r, Bank przystąpi] do spóidż]e cżego sysiemu ochrony sGB, który 8w:rantuje
plynność i wypłaca ność instytucj cżlonkowskićh dla Un knięc]a upad|ości W oparciu o odpowiednie
lzgodnienia umowne ub pftepky uśtawowe.

ll. lNFoRMAc]E o sPRAWozDANlU FlNANsoWYM zA RoK PoPRżtDzA]AtY BADANY

1. ciągiość bilansowa
_ podstawą otwa.ć]a ksiąg .achunkowych a badany rok bylo sprawozdań]e finansowe jednostk] za

rok 2015

zwerynkowane przeż klucżowego bieglego rewidentź Le9ek Bległa (nr 8097) dżiałającego W
imjenlu żWążku Rew]zy]nego Bańków spóldzielczych iń, F stefczyka w Warszawie, podmlotu
uprawnionego do badania śplawozdań finansowYch nr 1459 _ otrżyńa]o w dńiu 08,02,2016 r,

/ opinję bez żaśt,zeżeń ,

l /dlwleld/onep,zeżzebldlieDiżeo*a$i,.l,Bar._{o1il,0,0!'016,
!jE.ł\ RFuvlDENT

Ńi]iłlR,ls n, e097

, lt., pł"n



Nadwyżkę biansową do podżiałU w kwoc]e 815 021,68
uchwalą nr11l2016 zebrania pĘednaWic e Bank! z dnia 20,04,2o16 r, pĘeznaćzono na:
fundusż żasobowy 775 ooo,aa
iunduszspołeczno-kulturalry 23 861,68
oproc€ńtowanie Udza]ów cronkowskich _ dlt deńda 16160,00

RAżEM: a15 021,68
Zweryfkowane sprżWóżdańiefinansoweża rok 2015 _Wsposób pżew dżianywań.69 ustawy o
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lll. DANElNDENTYF|KUJĄcf PoDMloTUPRAWNloNYl KLUcżoWEGoBlEGaEGoREWlDENTA

podstawa prawńa badania:
, Badanie sprawożdania finańsoWeBo spoĘądżonego na dz]eń 31,12_2o16 r. ptreprowadzono

.god|le ż Umową ól żRBs/B/o\/2a76 zawartą W dnu 13,09,2016 r.; pomiędżV: Banklem
spó]dżiecżyń W (ośtlzyńie jako z]e.eniodóWcą, a żWiążkem Rewlzy]nym BankóW spóidzielćżych
lm, F, stefćzyka w Wa6zawle, u, Mokotowska 14, podmiotem !prawniońym do badańia
spraWozdań finanśoWych, Wpi5anym na listę K BR pod nUmerem 1459jako 

'eceriob]orćą,Wvbóru związku Rewlzyjne8o Bankówspóidż]ecżyćh ]ń, F,stefcuyka WWaBzawiejókó pódńiótu
uprawn oneco do badanla sprawózdan]a finóńsowego dokonala Rada Nadzólćża Bańku
spóldżieLczegoW kostĘVn e Uchwalą nl3312016zdnia 13 09,2016 r,

W im]en]u podmiotu Uplówńionego badanie 5praWozdania finansoWeBo BankU za 2016 rok
prżeprowadż Li:klućżóWy bi€giyrewident LeszekB]egala(nr8097)żUdzia]emasystenta_]usiyną

Badanie sprawożdania fińańsowego przeplowadżono W dn ach od 23,01, do 03,02,2o17 r,

Badan]e Wstępne sprźWożdania nnan5owe8o przeprowadzono W dniach od 12,12, do 23,12,2o16 r,

Podmiot uplawniony do badania sprawózdan]a nnansoweBo, k uczowy b]egly rewident óraż asvsteńt
pęeprowadżającv badanie ośWiad.ża]ą, że spe]niaią wymogi o beżśtronnoścj ini€zaeżnośc od
badańej jedńostki, okreś on€ w art 56 ust,3 ]4 ustawy ż dnia 7 ńaja 2009 r, o biegrch rewidentach
]ch sańożądz]e, podmiotach upGwnionych do badan a sprawozdań fnansowych oraz o nad.orze
pub]]cznyń (Dz,U, ż 2016 r, poż,1000)

Bdddr'" sp,ówożdań:a fi ranołego pl, Fp oBJo,ono W opą !lL o,
przepśy rożdżiałU 7 uśtawy zdnia 29 Wżeśnia 1994 r o rachunkowoŚd(Dż,U, z 2016 r, poz,1047
ż późn, zm,)

kajowe standardy ReWżji Fnańśowej w brzń]eń]u Międzynarodowych standardóW Badana
prżyjęte lchwatą ńr 2783/5212015 Krajowej Rady Bie8Ęch Rewidentów z dńia 10lutegó 2015 r. z
późń, żń,

, pĘepisy rożpoĘądżenia Miń]śtra F nansów z dń]a 16 grldnla 2008 l, w sprawie żasad tworżenia
rezerw na ryżyko żw]ążane z dz alalnością banków (tekśijednolity Dż. l], ż 2015loku, poz,2066);
prżepisy rożpożądżeńia Ministra F]nansów z dnia 1paźdżiern ka 2010 r, W śprawie szćz€gólnych

_ uasad rachunkowoŚćibanków (tekstjednolity Dz.U, z2013 r. poż,329);
ustawęzdnia29sierpńia1997l,Prawobankowe(lektstiednoty,Dż,U,z2016r,,poz,1933)

- u5tawęu dnia 16wtreśnia 1982 r, Prawo śpóldzie ćze |Dż. u. z2a!6l póz-21żpóżn-zń-|

6, Wśkaźnlki Glotności
Przy ustalan U Wysokość](poz]omU)W5kaźnikóW]stotnośclżastosoWano osąd uWż8Ędniający

' 9czególnecharakterystyk]żwiązane z Bank em To ustalenie obejmóWało rozważen e aspekow
zarÓWno Wartościowvch, jak i jakoś.iowrych

7, ]ńiórmacje natematograniczen a żakreśu badańió
żażąd Banku poiw]eldżi] swoją odpow]edżia]nóść ua rżetelność ijasność sprawozdan]a finansoweco
jak róWnleź za jego spotrądżerie żgodnie ż Wvńogań] 65to5owanla zasadami (polityką)

rachunkowoŚci oraz óŚWiadcż\,ł, iż Udostępn]inań W9ystkie danefnansowe, kśięg rachunkowei]nne
wymagane dokumeńty oraz Udz]el]ł nieżbędnych WY]aŚnień, otrżyńa iśmy róWn]€ż pseńne
ośwjadcżeńie ż dńla 2J.o2.2o|l r, Zarządu Banku o: kompetnym UjĘcU dańyćh W ksęgach
rachUnkowych, wśkazaniU wszelklch żobowążań Warunkowych w śp.awózdaniU finansowvm oraz
ujaWn]eniU w śplaWozdanj! nnan50WVm W9elkich isiotnych żdarzeń, które nastapiĘ po dacie bilansU
od dn]a złożenia ośWiadcżen a. W ośW]adczeniu potwierdzono, że przekazane ińfórńacje b.yłV rzćtelne
] prawdziwe z8odnie z przekonaniem i najlep9ą w]€dżą żarządu BańkU i objęły Wszystki€ zdarzenia

, mogące mieć Wpływ na splawożdanie finańśowć, ]€dnoćz€śn]e ośWiadczamy, że W trakc]e badania
spraWożdan annańsówegó ńie naśtąpił oBranjcżenia zakre5u badania

I
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zązek Re@y]ny Bankóv spóldzehzych in. Fanckzka stefżla w Wa

Nie stanowiło przedm otu badan]a WykrYcie ]wyjaśnienje zdaĘeń podleB3ją.ych ścjganiU np. nadużyó
brakówórażinnych n]e praWidioWóść] jakie mosły wystąpić poża systemem ra.hUnkoWośc,

oPlNlA BlEGŁEGo REWlDENTAzA Rol( BAoANY

Na podstawie na9ego badanla ża rok2016 Wyda śmVopjnię żdnia 22-022017 r r bćzzastrżeżeńó

spldwżddnie z bddąnid spldwozddrid lńdńfuwego
PĘeprowadżiliśmy bódańie załączone8o §prawozdónia finanśowego Banku spó]dżie cze8o w
Kostrzvnieżs]edzibąwm]ejśćowóścLKostrżyn, naktóreskladasię

1) WproWadzenledospraWoźdanianńańsowe8oj
2) bilanssporżądżonyna dzi€ń 31BIUdnia 2016 roku, któ.y po stronie

aĘWóW ipasywów żamvka się sUńą aa 4262s2,54 ń
3) lącżnywspóićżynnik kapitałowv 1a,26 %

4) ze§tawienie pozycjipożab lansowych Wvkazujące na dzleń 318rudn]a 2016 roku
zobowjązaniawarunkoweUdżeoneiotrżyńarewkwoce ś893455,5J zl

_pożostale W kwoc e 4J 3s8 433,02 zl
5) raćhUnekży5kówistrat ża rok obrotowvod 1śtyćznia do 31grudnia 2016 roku

wykazujący żysk ń€iiowwvśokoścj 981335,20 zł
6) zestawienie żńian w kapitalewłasnym ża rok obrotowYod 1stvcżńia do 318r!dnia 2016 roku

wykażujące żWiękren]€ kapitalu Własne8o o kwotĘ 941013,52 żł
7) rach unek pżepĘWóW piei ężnych ża rok oblotowvod 1stycznia do 31grudnia 2016 r,

Wykażującyżmniejśzeniestanu łodkóW pienlężnych o - 5z3o42,7a żl
8) dodatkowe iniormacje i objaśnienia,

odpowied.idlnoł zdżqdu Bdnku j Rddy Nadżolc.ej zo splowozddnie |inansowe

żarząd Bank! je5t odpowledzialny za sponądżen]e, na podstaWie prawldlowo proWadzonych k5]ąg

rachunkowych, sprawozdanla finansowe8o ]ża j€go żete]ną prezentację żgodnie ż UnaWą z dnia
29Wrześra1994r, o rachunkowości (Dż,U,z2016r poz, 1047 ż późn.żm,) zwaną dalej "ustawa
o lach!ńkoWośc", wvdańymina]ej podśtawie przep]sami WykonaWczym oraż ]n nymi oboWiązującyńi
prżepham]prawź, Zażąd BańkUjesr również odpowjedzialny za kontrolę Wewnętrzną, którą uzńaje za

nieżbędną da spolządzen a śplawozdania nnan5owe8o iezawerająceBo istotńego żn]ekśztalćenia
śpoWodowaneBo o9!śtWeń l!b błędpm,

zgodn]e ż ustawą o rachlnkóWośc, zarząd Banku óraz cłonkowie Rady Nadżorcre] Banku
jednośtk są żobowiązan] do zapewn enia, aby sprawozdanie fnansowe śpelniaio Wymagania
przewidżiane W !5tawie o rachunkowoŚci.

odpowiedżjolnoł bieglego rewi.Jeńta

]esteśmy odpowled?ialn za Wyraźen]e opin]] o tym sprawózdón]u finanśowYm na podstaw]e
przeprowadronego prżeż na5 badan]a,

Badanie prżeprowadżiliŚmv śtośownie do postanowień lożdzlał! 7 ustaw o rachunkowoŚc oraz
zgodnie z Kra]owymj standórdami Rewnj] Fińań5owej w bżmienlu MiędzvnarodóWych standardóW
Badania pźVjętvń |ch\|a!ą fi 21a3/52l2a75 Klajowej Rady B eg]vch Rew]deńlóW żdnia 10 Lutego
2015 r, z późn zff, standardy te wymagają paesirżegan a Wvmógów etyczńyćh oraz zaplanowania
przep.owadzenia badania W takl sposób, aby UzyskaĆ wystarcżającą pewnoŚÓ źe sprawożdanie

, f nansoWe nie żawiera stotnego żniek9taiceńjź,

Badanie poleBało ńa przepróWadzeniu procedur służących uzyśkaniu dowodóW badaniź kwoi i

ljawn]eń W sprawozdan]U nńańśowym, Dobór procedur badan]a żależy od ńaregó o§ądU bieB]ego
rewidenta, W tym od oceny ryżyka istotnego żn eksżtalćenia śp.awozdania lnansowegó
spowodowanego oszustwen ub btĘdem, Dokon!]ąc oceny tego ryzyka bie8Ę .ewldent blerze pod

lwagę dzialanie kontrol Wewnętrżnej, W żakresje dolycżąćyń sporządzania i rzete nej preżentacji
prżez ]ednostkę sprawozdanja finańsóWego, w ćeu zaplójektowan a odpowlednjch W danych
oko]icżnóściach procedur badan a, ńje zaś Wvrażenia óp]nii na temat skutecżnośc] kontro i

Wewnętlżńej jednostki, Badanie obejmu]e także oc€nę odpowiedn]ości pżrjętych zasad (po tyki)
ra.hurkowóŚc], rać]onalnośći Usta onych paez zarząd Banku WartoŚci szacunkowych, jak rÓWnie'
oceńęoBóńejplezertóćj sprawozdaniafinansoweBo,

Wyrażańy prżekonanie, źe lzvskańe pżez ńaś dowódy badanla nanową Wystarcżającą ]

odpóWiedn]ą podłaWę dowylażenia pnez na5 oplniizbadan a.
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zĄEk Rewży]ny Bankóv spóMzehzych in FnndŻka s,elcżńa w wa

b)

opinid
Na9ym.daniem,żatącżonesprawozdai€finańsoWe
pżekażUje 2etelny ijaśny oblaz s},tuacjlmajątkówej ]finanśowejjedńostkina dżień 31_12_2016 r. jak
też jej Wynik finansóWy za rok obloiowy od 1 styczn a do 31 grudńia 2016 roku żgodnie z ha]ącvm]
żastosoWan e plzepi5amiUstaWyo raćhUrkoWoŚc przyiętym 2źsadami(po ltyką) rachUnkowoŚci,

żostało 5ponądżone na podstaw]€ praw dłowo prowadzonych k5ią8 GchunkoWyćh,
jestzgodne co do folmy ] tleści z obow ązuiącymiiedńośkę p.zep samiprawa j posianowleniaml

opinia ńó t.ńdt śpldwózddnia ż dzldlolndści

Nasza opin a zbadania 5praWożdźnjannanśowego nie obejńUje 5prawożdania ż dż]źla ńóści,

Za spo2ądżen€ sprawożdan]a z dzalalności żgodnie ż U§taWą o rachlnkówośc] oraz ]nnvm]
obowią.u]ącym prżep]sami plawa odpowiedżalnv jest zarząd Banku, Ponadto Zanąd Banku oraz
członkowie Rady Nadzolćzej Banku są żobow]ązan] do zapewnlenia, aby sprawozdanle ż dżiaia]nóśc]
!pelliaLowJ-agandpl,Pwló, anełl,rasleo,d,lU,,owoJ.i

Nasżym obowiązk em było, w żW ążku ż pżćprowadżonym badaniem sprawożdania fńansowegó,
żapożnanie się ż tr€śc]E sprawożdania ż dz]ałaności iwskazanie ćzV informacje W n]ń żawańe
uwżgędniają postanowienla ań,49 uśtawy ó.achlnkowoŚc ćzV są one żgodne z infolmżćjańj
żawartyfri w załączonym sprawożdańiu finansowym Nasżym obowiążkem bvło także żlóżen]e
ośWiadcren a, cży w śWietle ńa9ej wiedży o ]ednołce ijej otoQeilu użyskańej podczas badania
sprawożdanafinansoweĘo5twlerdz iŚmyWslrawozdanUżdzlalanoŚc istotn€ żn]ekształ.en a.

Ponadto zgodr]e ż WymoBań art, 111a u5t, 3 ustawy ż dńia 29 §ierp|la 1997 r, prawo bankowe
(tekśt jednoiity, D., U. ż 2016l,, poz, 1933), żwaneidalej"pfaweń bankowym , naszym obowiązk]em
bvło zbadanie informacj] fnańsowyćh zawaltych w sp.awożdań u z dziata nośc] Banku. Badanie to
przeprowadż Śmy żcódńie z zakresem opkanym W pala8rane "odpow€dzalność bjesłeBo

Na9ym żdaniem infolmacre zawańe W sprawożdaniu ż dz]ała ności lwzgędnia]ą pónanóWieńia
art, 49 ustawy o rźćhunkowośc i są zgodne z infornacjami zawańvmi W żałacżonvń sprawozdaniu
fnansowym, Póńadto, W śWiete W]edży o jediołće jjej otoczen]u Użyśkańej podczas badania
spraWóżdan a finansoWego nie stw erdżiliŚmV śtotnych żniek9tałceń WspraWozdaniU zdza]alności.

Ponadto iniormacje finansoWe zaWańe W 5praWozdanlu ż dżiałalnośc] Banku żostaiy sporządżone
zgodnje z Wymogam] art. 111a un,1]2 prawa bankowego.

B, ANAL|zA sYTUAc]]l BANKU,

Dżiala]rośćgośpodarćzą Bańk!,jego Wynik oEż sytuację ekohomicżno_fnansową w badanym roku, w
porÓWnani! do ]at pop2edn ch obrazują pon ższeWskaźn ki:

l. WYBMNE DANE z BlLANSU BAN(U

u..r,L*rror*,
Nf re,rt .B,R,8097

r..Ę a"r,a,



ll, WYBRANEDANEżRACHUNKU żYSKóW l śTRAT

lll, WĘzŁoWE WSKAżN lxl z DzlAtALN oscl BAN KU

Fżedśtźw ońe wśkaźn]k wskaż!]ą na nałĘpUjące trendy:

1.

2.

Wskaźnik żYskownośc]kaptalćW Wlóśńyćh wzlón W 2016 r, do poz om! 10,31%

Wskaźnikmarżyna aktywach Wynosi]W 2016 r: 4,59

ulegl żWiękśżeń]u ó 5,48 pkt, % do Wi€lkości z 2015 r,

W5kaźn]k renioWności a kiywów Wyno5i] W 2016 r: 1,11

Ulegi żW]ęksżeń u ó 8,05 pkt, % do w]e kośc] z 2015 r,

3
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6,

8,

Wskaźrik poz]omu kosztów wyn osił w 2016 r,: 0,64

u eAlżmnie]sżeniu o 9,51 pkt. %do Wielkościż 2015 r,

0,16

ąż9
2,a1

KoNTYNuAcJA D2IAtALNoścl

Podćza§ na?e8o badanla nic nle żWrócło na9er UWae], có powodowaloby naśże przekóńanie, że Bańk
nlejest W stanie kontynlowaĆ dżiala nościprzez co najmnlej 12 miesięcv ćżącód dnia 31,12,2016 r,

na skutek żamierzońegó lub pżymusowego zan]echanla bądŹ ktotnego o8raniczania przeż niego
doryćhćzasow€j działalności,

W punkc]e 4 Wprowadżen]a do sprawozdańia finansowe8o Banku ża rok żakońćżony dń]a 31,12,2016
roku zaĘąd Wskażżl, że sprawozdan]e finansowe zostało spotądżońe przv żałożeni! kontvnuowania
działalności pĘeż Bańk prżeż ókrćs nie klótszy niź 12 miesięćy od dńia 31,12,2o16 roku iż, nie
Wyśtępują ókóljćżńości wśkaż!]Ece na żagrożen e kontynuowan a dż]ala nośc pnez Bank.

sTosoWANlE żAsAD o§TRożNoścl

Na dż eń 31,12,2016 r, pnew]dziane by\ pnep]sami Prawa Bańkow€so, lchwalami zarządu NBP oraż
UćhwalańiKomis] NadżoIu FinansoWego ("KNF")zasadyostrożnościdotycżące B. n.:
- konceitracj ryzyka kredytów€eo
, koncentraciiUdzalóWkapltalowyćh

- WysokoŚcirezerwyobowiążkowej
, adekwatnościkapitałowej
podczas plzeprowadzonego badania ń]e stwieldz]]śńy któtnych faktówwskazliących na n estowan]e
się przez Banku Wokresie od dn]a 1śtycznia 2016.óku dó dń]a 31grudnia 2016 do powyżsżych żasad,
UzyskaliŚmy ponadio p]semne oŚWiadcżenie Zarządu Bóńku, że w oklesie od 1stycżn]a do 31 grudnia
nle.ostały żlamane normy ośtrożnościóWe,

PRAWlDloWoŚĆ USTALENlA tĄczNEGo WsPółczYNNlKA (APlTAłoWEGo

Podczas przeprówadzania badania n]e stw erdżil]śmy islohych n eprawidiowośc] w zakresie ust;lańia
łąćłeBo wśpó]eynnika kapitaiowego ra dżień 31,12,2016 r, z8odnie ż obow]ążUjącym
Rozponądz€n em Parament! Eulope]śkiego ]Rady łUElnr 575/2013 zdnia 26 cżefuća 2013 r (cRR),

_. r?.ść .r.r.."*

Wskaźnik kred}tówdo d epożVtóW Wynosił W 2016 r 0,75

! e8łzW ększeniu o 2,45 pkt, % do W e kościż 2015 r,

WskaźnikryżVkadialanośćikred}tóWejWynosi]W2016 r,

! egłzmn ejsżeniu o_7,58 pkt, % do Wielkościż 2015 r,

Wskaźnik kredytów stracóńVćh Wynosiłw 2016 r ] 0,02

u egl.Więkzeniu o 100 pkt, % dow]€ kość]ż2015 r.

BJ-L spelr JlWvfogiW żak,ó{e rJd, ó,,,}!h m d, pflro_ci
uka pĘnnoŚci krótkotermirowej M1

Wspóicżynnik płnności krótkoterminowei _ M2

l, PRAWlDŁoWoŚĆ l RZETELNoŚĆ (slĄG RACHUNKoWYCH, lNWENTARfzAoĄ 5YSTEM KoNTRoLl
WEwNĘrRzNEJ.

1. Bańk pósiada akualną dokumentację opsującą 69dy mchunkowośćj, plzvjęte przezzarząd Bańk!, W

żakresie wyńaeańyń paepisami ań, 10 Ustawy o rachlnkowoŚći óraz rożpolządz€nia Min]śtra
FińansóW z dń]a 1paźdzjelnika 2010 r, wsprawie sżcżególnych zaśad raćh!nkowośc banków (Dz, U, z
20t3 r, póz, 329), W trókćje pżeprowadzonego bada|la jednostkowego sprawózdań]a nńańsowego
dokonaLiśmY wyryWkoWe8o sprawdzenia praWidlowoś.] dz ałania syśtem! ra.hUnkoWości, W trakci€
przeprówódzóńyćh prac nie stwierdzi Śmy żnacżących nieprawidlowoŚci dotycząc.ych systemu

l ra.hunlowoś.l, hdle nie żostaĘby lsunięte, a ńo8ly mieĆ ]śtotnY wp]yw na badaie iednostkowe

l sprawozdane fnansowe (eem naśzeeo badańia ńie bvio Wyrażenie kompleksowej opnii na temat
BllG, i4lrq\ ,. nlljo-o*anid rego 5ył"- |ra,hL,lowowl,
Nl, re r,l,fl,uló09/
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1.

żwaftk R.ńzyiy Banków spóbżeEzy.h ń Fkrcńzka stefŻyka || Wa

Bańk przeprowadzlł lnwentaryżac]ę sktadn]kóW majątkowych w term nach okreś]onych W aft, 26
ustawy o rachunkowośc oraż W lożpożądzeniU Ministra Finansów ż dńia 1 października 2o1o r, W

sprawie sżcżegó nych zaśad raćhunkowośc]bankóW{Dz, U, ż 20:13 r, poz,329)o.aż dokonat ronjcżenia
iuięcia W kśięgaćh jej Wyn]ków,

Na pódśtawje obserwacjl, pPeplowadzonyćh badań oraz oceny dok!mentóW nódłowych w
poląćżeniu z reżu tataml badan]a Wiarygodnośći poszćzegó nych po.ycji sprawożdan]a nnansowego,
stwieldzóno, że system rachUrkowoŚciW powlązan u ż systemem kortroli Wewnętrżnej pozwala n.:

d-.Mldl ę /.p, w,, },t| cl-ar.eplo^óny!hop-,d,
_ jednożnacżńe ćhzaklasy,f]kowanie,
_ popraWneWykażanie danych wspraWózdanluf nansowvm,

zalicze.ie operacji do Wlaściwych okresÓW

cHARAKTERYSTYl(A wYBRANYcfl PozYol sPRAWozDANlA FlNANsoWEGo.
stluktura aktywóW i zobow]ązań b]ans! Bańk!, kapitaJóW Własnych Banku, pozyćii pozabilansowych
jak lównież pozycjlkrtalrUjących Wyn]k dż]aja nościzostała przedstaw]ona Wzbadańym spraWozdaniu
finansowym ża lokzakońcżonV dr ó 31,12,2016 r,

ELEMENTY 5PRAWoZDANlA f lNANsoWEGo l sPRAWożDANlE z DzlAtALNoścl,

Ra.hunek przepĘwów pienięrnych,

Rachunek pĘeprWóW p enięźnYch sporżądżony żostał praWidłoWo, zgodn]e
Wart 48b ustawvzdnia 29wĘeśnia 1994., o rach!nkowośc,
Na o8ó nąkwotę przeprwóWpen ężnyćh ńelto wWysokośći

a) prżeoNły.,oo,oł p'er ęjlv,|- dłd,dlnon, opel"Cyjre.
b) pżeplywy nodkóW p]ei ężnych ż dżiałalność] ]nweśtyćyjn€j
.] p,/ep\ł} nod|óu pe,,ężnycl żdżiaLalroic firan,oseI

2. zestaueniezmian W kapitale Właśnyn,

z przepisźńi okleśLońym

-523 a42,78

498 864,85
16143,15

_40 321,68

Bank spoĘądżl żBodńie z ań,48a UstaWV ż dnia 29 WneŚnja 1994r o raćhunkowośc zestawieńie
żmianw kap]talewiaśnVfr ,

żestawien]e zmian W kapitae Wlasnyń zawjera iniolmać]e o znlanach posżcżególnych skladnjkóW
kapitalUWla5negoża bieżącyokreśśpraWożdawcżyolazpoprzedn rokobroloWy,

3, lGńpl€tność i prawidłowość da nv.h W informa.jidodatkowej,

Wprowadzenie do sprawozdan a f nansowego zostało spolządżone przez Bank żgodnie z plżepisam

okreśLoiymi W ża]ączn kU do rożporządżeńia M]ńislra FinansóW z dnia 1paźdzernika 2010 r, W

sprawie szczegól.ych żasad rachunkowość banków ] żawie.a informacie o Banku, o p2yjętych

_ 
zasadach rachunkowośc oraz melodach Wyćeny ispożądz€n a sprawożdania finansoweg.

Dodatkowe informacje iobjaśnienia żostaly spodądżóne prżez Bankz8odnie z prżep]samiokreŚlonymi
W aląąniku do rożpolżądzen]a Min]śtra F]nansów z dnia 1 paźdż]ernika 2010 l, w śprawie
szcżegó nych żasad raćhuńkowośći banków i.awlerają Wszyśtk]e dane iob]aśn]€na lstoine da

, zrożum enia sprawózdaniaiinanśowe€o Banku 5porządzonego ża 2016 r

4. ocen. śpr.wożda.ia ż dżiał.lnoś.i Banku.
zgodń]e ż WyńoeamiUśtawy ó rachunkowości, stwierdzamy, źe ]nformaćje zawarte WsprawozdanjL z
dżiałalnoścl Uwzględniają postanowenia ań, 49 lstawy o lach!nkowości jsązgodne z informa(]ami
zawatymi W żaiącżonvm sprawozdan]u nńansowym, Ponadto, W ŚW]etle Wiedży o jednostce ijej
otocżeńi! użVskanej pódćzas badań]a §prawożdania fnansowego, oŚWiadćzafoy, iż ńie stw]€rdżiliŚńV
istotnyćh zn ekszta].eń W sprawożdai U ż dz ó]a ności

1
\
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D. B^DANlE 2A6ADN lEŃ śzczEcóLNYcH-

lrtotne zdarzenia po da.ae bilan5u

Bie8ly rewident n]e stwierdzil i nle zostal poinformowany o stotnych żdafteniach po dacie b ansu,
które ńoAłVbV m]eć stotńV Wp]vW na badane sprawożdaniefnansowe

tl. ziawi9ka i.daE€ria w9kazujące na naru§żen'e Pr.wa

Nie śtańow]łó przedń otu badania ustalen e iWyjaśnlen ezdarzeń, które moglystanowić podstawę do
wśzćzęćia pośtępówań ó karńego pĘeż powołan€ do tego organy,
Pnedmiotem badan a nie b}Ą równiez inne niepraw]dlowóśći, które mo8\ WYstąpić poza syśteńeń
rach!nkowości badanego Banku.
Nle5twierdzono żjaw]sk wskazującVćh na ndrUszenie prawa w sysiemi€ EchunkoWości,

t, UWAGl l(oŃcowE.

W badanu poszczegó nych pozycji sprawożdania nnan5owe8o iksąg rachunkowych pos]użono 5ię
próbkam rewzyjnymina podstawie, których Wnioskowano o poprawnośc]badanych pozyci, Badanle
ogran]cżone do Wybrańych prób żastosowano rćWnleż W odniesleniu do rożrachunkóW ż budżetem W

związkUi z cźVm mogą Wystąp]ć różnce pomiędzy ustaleniami żawartym W nin ejsżym raporcle a

WVnikamiewentUa ńyćhkońtroliprżeplóWadżónVch metodąpelną,

Nin ejśzy lapolt zawierż 10 stron ko ejno ponuńerowanych żaparafóWanych śkróconym podp]sem

klUczóWego biegłego rew denta,

l,eBlclnq ,/ę\ dpońL \ d-o{ ą -aręp, |a.F atć/r \ ,

a) bilańs ńadzień 31,12,2016 r
b) żestawenie pożycjipożab ansosrych na dzeń 31.12,2016 r,

d cchlnek żyskóW 51Gt zó okreśod 1,012016 31,12,2016l,
d) rachunekpżeplywóWpien]ężnychzaokresod !.0! 2a76-3!.!2.20!6l.
e) żestaWienie żń]an W kap]tale (fundu9u)Masnym za okresod 101.2016-31,12 2016 r,

f) Wplowadżenledo 5pGWozdaniannan5oweBoorazdódatkóWE informacje iobjaśn enia

2,

],

zwiqzek Rewiżyjny Bdnków spóldzieldych
iń, Frónciśzkż stelłżyko w wolśzdwie
00-567 wa6zawa, ul. Mokotowsko 74

Po.|ńjot uprdwńióń| do bd.ldnid
sprówózddń ljńańśówych ńr 7459

c
N

9PRĘZ

l lej: l<,

walszawa, dńia 22.02.20L7 r.

Rluąowy bieqly rcwident

#B?.q R.65a2


