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SPRAWO ZDANIE NIEZALEŻNS CO BIEGŁE GO REWIDENrA
illa Zebtania Przedstaulicieli i Raily Nadzołczej
Banku Spółdzielczego za Międzyrzecu P o illaskim

Sprarł ozilanie z b ailąnia spr azu o zilania finansou ego

Przeprouadziliśmy badmie załączonego sprmoozdania fnansouego Bąnku Spółdzielczego w Mięilzyrzecu

Podlaskim (noanego dalĘ ,,Bankiem") z siedzibą przy ul. Warszazoskiej 22, 21 - 560 Międzyrzec Podlaski, na które

sldaĘą się:

- lzprowadzrnie do sprawozdaniafnansowego,

* bilms sporządzony ną dzień 31" grufuia 2016 roku, który po stronie ŃĘwów i pasyrodw wykazuje sumę

228.429.456,23 zł,

- współczynnik wypłacalności na poziomie 13,61 0ń,

- zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące zobotaiązmia pozaWlansowe wanłnkowe udzielone w wysokaści

9.996,M0,41" zł i zobozoiązntia pozabilansuoe lttzymane ul wysokaści 2.000.000,00 zł oraz pozostałe w wysokości

11-0.590.a30,18 zł,

* rachunek zysk&o i strat za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku tłykazujący zysk netto w wysokości

697.813,77 zł,

- zestaraienie zmiąn w kapitąle (funduszu) lułasnym zą okres 01.U.2a1,6 roku do 31.12.2016 roku zoykazĄqce

wzrost kapitału własnego o laootę 584.043,63 zł,

* rachunek ryzepływow pieniężnych za rok obrotouy od 01.01.2016 roku do 31.1,2.2016 roku wykazujący

zzaiększenie stanu środkóul pieniężnych o laootę 464.340,84 zł,

- oraz dodatkowe informaĘe i objaśnirnia.

Oilpowieilzialność kieroulnika ieilnostki i osób sprazauiaclch nądzór za sprąwoziląnie rinansowe

Zarząd Bmku jest odpowiedzialny za sporządzełtie, na podstawie prauidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

sprmuozdania finmsuuego i za jego rzefuIną płezańację zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkłwości

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, zpóźn. zm.), zwanq dalej ,,ustawąo rąchunkauości", wydaąlmina jej podstawieryzepisami

roykonazoczymi oraz innymi obowiqzująpymi przepisami prawa. Zarzqd Banku jest również odpowiedzialny za kontrolę

luewnętrzną, którą uznĄe za niezbędną dla sporzqdzatia sprawozdattia fnansauego niezmaierĘqcego istotnego

znieksztńcutia spowodrrtoanego oszustwem lub fudem.

Zgofulie z ustmoą o rąchunkouości Zarząd Banku oraz Cztonkqlie Rady Nńzorczej Banku są zobowiązmi do

zapeumiuia, aĘ sprmoozdanie ftnansuoe spełniało roymagania ryzaoidziane w ustąwie o rachunkłtoości.



O ilp oulieilziąlno ść biegłego rcuiderutą

Jesteśmy oĘowiedzialni za wyrażenie opinii o tym spraanozduniu ftnansowym na podstuzub przeprouladzonego

przez nąs badnnia.

Badątie przeprowadziliśmy stosuanie do postanoroi.eń rozdziąłu 7 ustrwy o rachunkoruości oraz zgodnie

z KrĄouymi Stąndardnmi Rauizji Finmsoroej ro brzmieniu MĘdzynarodowych Standardml Badania przyjęĘmi

tłchwałą nr 2783/522015 KtĄuuej Rady Bieglych Rąuident&o z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm. Standardy

te ruymagĄą przestrzegania urymogóul eĘcznych oraz zaplałto1.oania i przeprowadzenia bądania u taki sposób,

aby uzyskłć ztrystarczĄącą pauność, że sprawozdanie fnansowe nie zazcierą istotnego zniekształcmia.

Badąnie polegało na przeprąOadzeniu procedur służących uzyskaniu douodow badania kulot i ujmonień

w spraulozdaniu fnansouym. Dobór procedur badanią zalĄ od osądu biegJego rewidenta, ul Ęru od oceny ryzyka

istotnego zniekształcenią spraloozdmtia fnansoruego spuoodoruanego oszushoem lub błędtm. Dokonując ocuty tego

ryzykabiegĘ rsurifunt bierze pod uloagę działanie kontroli zoanlnętrznej, ul zakresie doĘczącym sporządzania i rzetelnej

prezentacji przez jednostĘ sprazuozdania fnansowego, ru celu zaprojektowąnia oĘowiednich u danych okolicznościach

procedur badąnia, nie zaś wyrażenia opinii na teffiat skuteczności kffitroli waonętrznej jednostki. Badanie obejmuje także

ocenę oĘouiedniości przyjęĘch zasad (poliĘki) rachtłnkculości, racjonalności ustalanych przez kieroumika jednostki

wartości szacunkoruych, jak róronicż ocenę ogólnej prezentacji srymoozdania fnansowego. Wyrńamy przekananie, że

uzyskane przez nfis doruody badania stanowiq ruystarczĘącq i oĘuoiednią podstmoę do uryrażenia przez nas opinii

z badania.

Opinia

N aszym zdnliem, załączone spraulozdanie fnansoule :

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji mĘątkowej i finansouej Bąnku na dzień 31 grudnia 2a1,6 roku oraz jego

zoynik fnansoun1 zą rok obrotowy od 01.01,2016 roku do 31.12.2016 roku, zgodnie z mĄącymi zastosouafiie

przepisami ustaoy o rachunkowości i przyjęĘmi ząsadami (poliĘką) rachunkowości,

- zostało sporządzone napodstauie pralńdłowo prozoadzonychksiąg rachunkowych,

- jest zgodne co do formy i treści z obuuiqĄącymi Bank przepisami prmuai postanowianiami stątutu Banku.

Spraulozdanie ną temat innych wamogóul plątpą i regulącii

Opinia na temat sprawozdania z dziąłalności

Nasza opinia z badąnia spranlozdaniafnansouego nie obejmuje sprautozdania z dziąłąlności.

Za sporządzenie sprawozdania z dzińalności zgodnie z ustaulą o rachunkowości oraz innymi obuńązującymi

przepisami prmoa jest odpowiedzialny Zarząd Banku,

Pofladto Zarząd Banku oraz Członkawie Rady Nadzorczej Banku sq zobowiązani do zapaoniania, aby

spraruozdanie z działalności spełnińo uymagania przauidziąne ro ustauie o rachunkouości.
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Naszym obouliązkiem było, u, zloiązku z przeprollrńzonym badnnieffi s?rau)ozdania fnansowego, ząpoznąnie się

z treścią sprfrwozdaflia z działalności i wskązanie czy informacje u) nim zawarte uu)zględniąą postanowienia art. 49

ustłwy o rachunkawości i czy sq one z4odne z informacjami zaularĘmi ul załąpzonym sprtruozdaniu finansoroym.

Naszym obuuiązkiem było także złożmie oświńczenia, czy u świetle naszej uliedzy o Banku i jego otoczeniu

uzyskanĘ podczas badąnia sprmoozdmia fnmsuoego stulierdziliśmy ztl sprauozdaniu z dzinłąlności istotne

zniłkształcania.

Ponądto zgodnie z urymogami ań. 171a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prmao bankoltle (tj. Dz. U.

z 2016r. poz. 1988 z późn. zmianami), noanej dalej ,,prmuan bankowym" naszyłn obowiązkiem było zbadanie informacji

finansowych zawaĄch ru punkcie V i IX sprawozdanią z dziąłalności Bąnku. Badmie to przeprowadziliśmy zgodnie

z zakresem opisanym pouyżej.

Naszym zdaniem informacje zalDańe w sprawozilaniu z działalności urozględnĄq postanowienia ąrt. 49 ustttu)y

o rachunkoroości i sq zgodne z informacjami zmomĘmi u załączonym sprawozdaniu finansoulym. Ponadto, w świetle

zoiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas bedania sprmoozdnnia fnartsoraego łtił shoierdziliśmy istotnych

zniekształceń w spraroozdaniu z działalności.

Ponadto tnformacje fttansowe zffioarte w punkcie V i IX sprazuozdania z działąlności Banktł zostały sporządzone

zgodnie zwymogami art. 111a ust, 1i 2 Prazuąbankazoego.

Działający w imieniu:

Zwiqzku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu
z siedzibą ul. Mielżyńskiego 20, 61,-725 Poznąń
Podmiot uprazuniony do badania sprawozdań finansowych nr ewidencyjny 1671

W imieniu
Zzoiązktt Rewizyjnego

Banków Spółdzielczych w Poznaniu
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(pieczęć podmiotu uprawnionego do badania spratoozdań fnansowyĄ
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Poznań, dnią 20 rfiarca 2017 roku
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