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SPRAWOZDANIE
NI EZALEŻN EGO BIE GŁEGO REW l D ENTA

Ż BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA F/NANSOWEGO

D Ia z e b rcflia P l z e d śt n|łici eli
i Rady Nadzolczej

B ąllku sp ó ł{lzie l. z e{o 7o Mi ę dzyr z e ca P o alla skiltl

stm.łozfuflie z badafih flJczrlżgo spl"ą94b4ią jfi!]g!Eg!!!g9

PĘeprouadńlśnv bt]nlni! nllFzonep 
^nmąo 

słnnazdnlia f ansou,esa Bań1! Ęćłdżielczego 7o Międzwea!
Podlaskirn (zloaneso daĘ tsd*i.ltl) z sildżibą |1lz! uL Wafiz&oską 22, 21 - 56a MĘLlzWrc Podlaski, l1tl kfffe

I!\Prcuallzenie do spfauazda iafbn souąo;

bila s spalządzolq1 na dzień 31 8l l1rlia 20'17 rale, kkiry pa sfua ie ikĘro o i pnslpól! zanyka się sunq

biLąrl souą 248.888.555,91 zł,

)spóLc.yn ik uwłacilnaści u ulsokości 15,31 ok,

żestiloittlit pozycji pazabilan\moych uyklaujące na dzień 31 gnń ia 2017 rolcll zDbraiaznnia wafimkaue

udzieLffi( u \ęoocie 12,325.969,30 zł i zobouJiązanią uarunk&]e alrzuma e u kuacie 2.000.000,00 zł L)rir,

po2o1tale u k'acie 122.794.736,00 ż1,

raclLunek zysńu i strat za rok obrotoury od 1 ,tycznią Lło 31 sludnia 2017 roku Lakazujqcy zlsk etto

11] wv,okości 1.362.314,u zŁ

zestauie ie z ,]ian u knPitale :,',las lJm za rck oblotouy ad 1 stycz ia do 31 grudnia 20'17 l1ku u,ykaząące

,uztost kapitalu uŁlsflego o kaotę 1.277.838,96 zł,

rnch nek przePhłlL,óa PienĘz lJch ża fuk obfotiav ad 1 sącznia no 31 3l lLnh 2a17 rcku a,}ftazująt}/

zT0iększenie stafl1l §adk&lj Pbltiężnych o kLootę 1.078.190,46 zŁ

, dadatkoue infonnack i obia§Lienia da s?fululazdanin Jinansa|oe4ó.

o drJo|łiedziahnść Zńlźądl! i Rad! Nądzorczeiźq§pIąlgzlblie fba fiśmoe

Zaźąll Banl jest odprniedzililry za sPDlżąnżLnie, flllPaLlstariĘ pr&łidlowo prouadża'rh ksĘ mLlunkl]uych,

sPflłoozdank Jirunsou,Lg) i zą jego rzttelna rez€nfucję ryadnie z przrpi§ani uśt&l,y zńia 29 |orzesnia 1994 L
a fachufik1 ńci (tj. Dz.U. z2018 r. Poz. 

j95) (,,ustfua a rnch nlknlńci"), 7oyd"nbn,l M j4 pod'tetie rzcPisami
LJ]Jkonau1|:2vni 0rąż illnymi obouiqzujqcwi przE},isfr liprfrun a tak-Ł st!:lfulbnl Banka.

Zfirąn Banku jeł ńu i,:ź oąowicdziahlv n kailfok ueulĘfuŻną, któlą 1Ęną|e za niłzĘdną dla sporadzenia

spflłoozda i!]Jiansoaega l1i?naiemjlpło istatru4a ni?ksztfuLniaql&Dad&uąnega oszusfu€n \ub Węn .

7,pdńe z przepisami ułmll| a racl nkmoań, Z]łrZ:!n Banku oraz Członkmoie Ra!1! NallzJlc2ą są zab&oiązani do

nPałnilnk, ą stlld1aż&lń(ffiafu9owe §peŁ jało1o]/filagalnn?rzęundzinftu usfnaie o raxhulkou,nai.
żw!ązeĘ Ręwizyjny

tsankśw spółdzjelczyĘh w Poznaniu
ul, MielżyńskjEao 2a, s7 725 Poznań

fut: aą / a:5 6a fi1, fab: a6l/a560 58a
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o d9 oro ieazialrn ś ć ue8ł2g o reużidżflt a

Na'?J]m,jnaniml W),uyązenv tpinn a $\ ay srymoazla ie Jim sOOe rlzLl,hl ia rzetel ]:J i jasĄł abnz ąJtuą
ąiątkoatj i f ansoug oraz qrliku Jiflansą!,Yło BakW zładnb zrńjłgyni zastasoutłtił W.pisami uitąury

o rnthullkl|aasLi i plzvjęĘllLl zisftdnrLi (}ralihM lfflalnkolLnścl

Bfuli ie srmoozdank lirun6&/:?8a pl.EłOuądziliśmy sfusńunie da Wtanowi!ń:
1) ustŃoy z ńlia 11 mąn 2a17 fuku o biełĘch rcuin?nfuLh, fmnch iuątorski& ornz ndzorz! Wbhczmp

(Dz. u. z 2017 lok! poz. 1089) (,,ustaln o uełfuch tLlL|illcfitach"),

2) Krąo ach sLĘnlhrlńl) Reaąi lirul$oaej u bftnli!]na MięIłzvnarodo.oych starul!łd]Ju Ba!]ania PaljęĘch
uc]ftol]]ą nl 2783h22a15 ka]OuJej RĄ BieŃćh Reuid lo1l] z hia 10llltlso 20'15 /. z pńn. żm., u zu}ilrzktl

ż rh|oą ł 20alfr7t 2013 z d ia 5 fiarcfl 2u81.1ll sttftoie krąftLych standnrdour arykonwrania zn adu,

3) f\żPoąnz€nia Paname fu EuroFjskił4a i Rnfu (uE) nr 5372014 z d in 16 kaietnia 2011 r, w s!łfuie
sżczł8óło&rJch1llyna8(I" dablcąclch ńauoulJdlbaalń sPmDo2dń funnsou,vch jeńnstEk illtercsu publicżlŁłD,

udrylajqcllnL dEc]/4ę K.l,nńji 2005nu/^E (Dż. Uź, UE l,158 2 dnia 27.05.20'14, stf. 77 0Ąz Dż. LIfz.l,IE L 170

z hia1l.a6.2011, str, 66) (,,RDzParcElrżnił 537201a" ),

1) rozdzińl7 sfunlIl a nLhunbu,ńd.

Regll'.ąetc,lnĘa]qpustrząafua\nqoueĄJcznlchonżzqknoumiaiprze|toaadzeńbannlillutnkis|osób,

ą 1lz,/skać u,lstnrcząącą peunŃć, ż syFoazlanie lnmsolE lli! .cuie/a istatnexa Zniekztałc€nuL

CłlEn baj"xnia jest uzvskanie ulyłftrcząF]żj Peumśc. ca da trio cz! spftluozd! ie fłL1:l1soue iakD cdość żastnł)

spoEądnrc na padsful|it |1ltrxidinoo ?nru]adnnach kn?g rac]lunkounlch afaz fii( za nffi istotrcła bLśztalcellill

spouollalafllso 1s2ushllrn lub fięnan, oraz ufiłnił sprałazłlnia niezllężruga ueslega raot]aia zal/ienj@ełD flIlszą

opink. wyslnrcząFnp&nŃć jestŁ!Ą/s&im paziol|1Łl|lPrnóc, flle ir {offantuje, że ballanjeprcrfuadzorc 28all ie

z pnąlzq uskrżą,l!fii ła dardani Zrulsz! Iąalje ishląące istafuL żkiekśztnłc.nie, 7,niek.ztałc€niL n.ćEą poustnuać

msklvkosz staa1 blĄt11liąuunżafiezflistahĘ,jeżelim&naraqannlnieaczeklwać,żePąąnc2o|ubłquiemogłlbv

uTUnąć M dtaąe s]$y1nJlrcżł ńy*iunikou PaĄęfu ln Pndstąaie tqa qmloozdaniafnnnśou,reo

R]/zykońiŁlłyknpiąistatnqonie]€2talce i!],po ]stałąo nąsk tekaszllshraiestu]|żsxniżryzlLa ielL":]ąciąistahF8o

znfuksznnffiia Pou,sr"ńlła m sk!fuk bĘnu, Poni,:ań maie ab4rurloąć Zklowu, fulszershL\, celouE poninięaa,

1l)rr(noądza ie u lłqlll1lb oblście k hali u,wL\ętrz 4 i mde dorycz!ć każllzo olgzafuruai ftg nąi, nie tlllo !e4o

beqD ł eink ul,va aj ąle 80 m spnr,o a ńańe fnansol ł e.

Bannfli! Poląab m P?prol1anzaliu prc ur sfużącychuzlsknnh! dou,odou bannllia k Jotiltjftonińuqlnrluozdańu

Jinarcoull1l. Dabćł rnlcellurLdmia zalą ad a1ądu blrŃgo muid ąuhJn oi alryryzyknistatrc4ozniekśztałcłlia

sprnoaztlaniafnansmuego spoaadoumep 1snlskLŁln lub Lłędan_ Doka]ając acary teqa ryzlkĄ bie§y reaideft bierze

pod m]asę dzillklLir kanfualj unllętlz ej, u! zi.veń dot!ćhwn spoąnzaflil i rzetelnej rlż?żnĄi PrzLż Bafik

qJrT"az]lnia Jiluusoueso, u cLLl1 nyojektouania odpouirdllith w danych akolicznńciach pr)cenur badann], E -.nś

uylńmia opi i tefiat skute,.rnści kanbTli weu ęLrzn4 Balkl. Bar!]nie ńejnuje tahc atolę oĄnuiedlńsci

Pl,ńęfldl zasan fuoLibJkj) n knkolońci fiLjol1arnńci ustalonych Pzłz Z]łruld Banfu luańOści szllcunkoloych, jak

nrłnież ocełę ogókej qezend]ci srrlłu,ozdl iafnan\@e4a.

Zakres badaflia hi!] aĘmuje zapambflia co da rzlsą l1"buJnńci badarc4o Bfl ku ąni ertbyonoń hlb sklt'rcznńcl

rro.ua!)ż?n la ,p, ąu Bdtlal pl,c /an .,h,nFlubnpr?,J-jn. i. a,' związe*' R.wk.nnt lz ,
Banków spó!Jzie'cz,!r! " Płznąlll] ,' 

/p t

J].!a.e.zlń\l4a:..-. ,)r pa]laĄ /
rcl: a6]/ a5 50'aa. '"4. -ó1/ 85e3 s80
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l/wnżn ry łzLbnane, że uzyskłne przez nas t<ltDallv l]fulanią ńl oioią lov1tarcżrjąc! i odpo.olen]ią padstmoę do

lą|rnż?hk l1lżLz nns o}1inii. bilkfiia. opifiia jcł spójm z doL]J1*layfi śpnllłozdnti. L dl" Kanitefu Auąfu a/ydanym

z Llniem flini,:jszLio śPlńDożinkill z fulania.

Wtńcie prepn]łnlrniabtldinnkhlczńl,,y biełly r€w leńt ifłmi Ruąt(ffikapozostiu)nLinlezalęhi dBa ku, zsotfiie

z prż.piŃnLi !'ttlury a bicfuch rłłnlentach, Rożpolz4d:l1l111 5372011 onz zr-9nlnmi ąk mload,J,oej pftlJlęvn

ILdnodami Kfijruej RĄ BitgĘdL Rnndnńo.

Złlnlnb z msżąnajlEsząuLiżąi plzlkonalLlLm osunlicznny, źł ni! śuinllcllśkly słĘ1Lińęl]4a/cllballnnLk,którc

są ,.lfunnlalt 
PlzćPlslmi alt. 136 sLnllj o blLgh/& rulJidtlltnth om. aft. 5 ust. 1 Razpal4Llmia 5372014.

w!b&fbrElauĘ!§Lti

Z)stlLiśt lt \L,!|bla i da bądffiia 9rm1alld]lią f rnscueło Baliąl lLc]nLułą lł 232017 RĄ Nldzorc.l Bńlliu

spfinżil.lć?lo1ll Miłtyrzefl P&llaski l z 11 ia 8 Li9b}1l!la201]l.

Bndan]| tsalk jtst Człnllki!:|fi Zaążk1l P,aaiz!:]1le8D tslllkou sp&nżfuLu}/th u] Pażmniu i Pnńłzł |lfzL?ftuanżell1e

ballania \lstap@,lgo tenl! 7,Iui!.k(nni Rtlbiżyjń!ń1ll, ulabe] cżLło ni! ;t.\tL]l się .ąffid ntrąi (zgotlnie z pzepi\al i
lłł. 17 1Lst_ 1, 3 i 5-3 Ra4lLYż+lnnk o okresi:: trudllil zltLllh bnll 1M), Nlł sto§id siP ?i] ?.liłzfu z pLuryższynt

atź.134 Uśtnu]/ 0 bitgtyń le1l1ilentEh (,..) o lrl1L\Wn]nyl czasie ierż€nlnnega fr0nninzlecńbadań ushąoolaFh,

N,li!ąl4*iź!p!z4r!r9lząi!l!Z!tą

IN bakLit pfżcTlo\lJądza e4o bądanią, ziilnLlJik7ll,aLiśltly poniżej opi1l]ne, najbirdzitr z a,:żące rcdzllk ry2]/ka

istatn€go 1ieksztalcenią, lp Ęfi| qaIoodaloanego aszu]huem oraz oPncawnliśltly stasmunc Prcced ry bnfullia

dntycrlce 4/ch rcrlzajliu ry:.yk. I,\] pr.Wadkaćh, u ktliry.h u2 tlliś,nv za \tasoune dLi zrallnLieJlia

zident]Jfka )a eia rvzvk!1 afiz u,vknnaąJcl1 Pftez biqlep rcaitlenta |loceLlul bada ia, znfińeściLiśnry fuil,tlicz

naiuażlLicisże spastĘeźenia zulitlząne z Ęmi fu|lzojami nlzvka.

kocedlry bie{łeso ft@id%tą u o.|q,ouiedzi fu
opi| fu.Iząil ryzykL istotlglo żńeksztąłcd|ią au1:::t!lĘ:ouiE :J:I\o otąz hu stosouftllch" plżgpndAachl ajuażliłJsżc rpo<tlĘżalią aunza e

Rlzlko związn e z uploIaadze ia,t zl ia w 
z tv"li lodzająi'i fl]zYka

ląćh kouoś.i Bąńóa1 dorycżącllh: Znłóś.bdho |fulttury ł,ił,!J.lłośd @ odni.sieniu do

,nótlehfu u}ńón)ąni) rz.y|la)dóu1 all nalńnóś|i lrzydlcdfu żałfżeżafl1].h ó/ąż ódpiśóu dkFld]iżuiąą.h

agrczatych (ia a*uici oiaftaflii1lb odpńrfl1,1| ó,ln,,:41l.h,iJ,,l,,hkltnrpolli l ną bą|łdnju

obń'lłżLa hlotżcflią p/ż?ż Brhki nLlpiśe, l:lŻeRÓ]a J.|1n 8n l| h dnŁlk l

a l.Dl, u]l,1ló]"o dyh,P'ao.1a-L_ul _

ską|itąlizounny.h, dot:lcżIc:]ch ekpozytji kłedytoll,ych Dakonallślna a,eryfikdc]i |óPldl,flóś.1, uy1llkdjąllch 7?
."kląsyfik1lmvth da k,tesoni: ,,namalil" kl, .dkrtsi| nidnT rdń! kd],ości B,nkful, ząsąd kl6)|]ikdcjii

.kspoz:,/cii krcdutąl !I.h !,vniklją.vJl z pożyt:zek i łnpTąnił .nąrzl,ń 3o5|odąl.zl/,h no aLlPl, |illn\h
kleńłólD detą11,:z,11|.h) ólnż ,,Pón obsefi.a.ją" i z łrupy |óżv.11 sPldlDożlldftd f anśeueio ofąZ spasobu

,,.Ęnżol{',. ulrąlrdnieIi.m 0,rtaści zabl.pil1:.(,i, ó ptz. fą.jii forną|iia] s|rąNzdą i" flnąn,olyn,
klóft ftóżna po,kfliqszllć PóaśnfuY h|ofżeflja rych adPka 1, 1ĘcanalĘdInb'n! pahLył laLlLlĄLdLnJi Bdnku7...lu

ąkhląli'ljacvń, óEfly rj żga,l óśn ż fiali,lmi rżqiśdtli fi|:hufrkruaśLi.

żw!ąZen Reu|iżyji1,!
3śń&ćW §pćild;jeja,?]l.J] !i, Frzi]§aji]

u! ńJe]ż!ńsk]eg. ra, ;1 , 725 Pażnań
tel: D6j l35 óc 16c, f.,§ łĘ1! 85 60 58l:j

Nlp 7?8 - 11,28 - 5i3 / REG1| 63a551r4,
KRs aOaą09Ęż92



opis todzafu fllzvka istołnego zńckształceria

P,ocelhry bie&łe&o rfuide,ta w odpouiedzi ną
zillenĄłfikouafle fvżykD oraz lu stosouwch

pnv pad kd ( h l n j w a a ią5 ze s pos ft żPżd i4, u i a ż a M
z ąll1i todzaialni ry4|k4

Nffie plżcpisy 1.Wik ły ze zftian żąpiśóu
ułduy o fićh|f,kóuaś., Rl)ż|ofżllLlznid Mift, Fi1n\st|)
b 5|rąOr s,cze&lnych ząśai fichuhkalaści b,kkóa, Dnz

Rażpotądzenia M iĄ. F i nansóa
l! spruuie 26ąd h.ófteflią rerefu ną ryżakó

^nąz,ne 
z dzi\łaLnńcią bankóu-

Rl|zlko błęd ej ul|ceny uąltości bilansouej
eks p o za cj i kl c du tou ! c h, s I o7 Da dd D ane w nią

L 1o - Jf L",]o 
"\-paż 

y,,, h. ylfr y- h l, l a. . r... - 
| 
l

zaklżeflieft Pożia,ńu uhl.ftanlch rezeftll .clą"!ch i
odp--o l dlidlju,d.! r1"ll,,.aĄlł l . .żl. d. .", "4

ż db e żp i e cz e ń p an ńej s nj ący ch p o dś tnD ę obli cĘfli d le żefu
Plófulch i adpk."l|J ąktĄąlizujqcy& ndleźflaś.i Ą]ill?dlĘ ż

e k sp ó zy c j |l l ń i k rc lly t 0u) y mi,

Zastascufiia pla.edury uiąrysodnaśLi óbelftujqe
bnańie sż.żgóło,@l (k!o.vąi krcdrjtfunłń,ID Lym gfup

llą 
'ąkL,ji, 

sąll1i u]eL, Eń pfuciury dflnlibL:. Ł,

Z6łasroana resry żgóLlkóśl1 abŁjfrująlx] pracedury
bl ]]rta dla o a!.l ul- ,ńó, l i, Ęldńń ! | nl,!l

bąDęlt-n. i -]dżn ] _apab źanfu |ąb l Jkryl o,Iu L

ka ry gao afl iu i s tó tre gó zhieks z !u!.. ni ą.

Nńże bdLlrni( 1l) tlm obsząrze razpa.zęliśn! od dflaliży

kredyld,lr funkćjónqqc]rft u Bdflkfu-

Zapan\liśfrlł się ż żdłojektfu,hyft i udfużonvn ul
B,nl- ",r..Ą ll."Jł,łl"!h pl -3lrda ĄOh'. ó-, t l

ur! efl! ekspóż.:].j i krcdy toe) ych _

Dakondliś v ąMlizy ablisd kłe.1ytfuEsó Bdflku,

NB!ęp ie ad allbfihej pńbie ekPozvcji kreąLafuydL
pl ? p l all n d żlliśft 1! ló"j kab 8]e ł a.! ńlly ob e j fu j qĘ

b, t1 ąnie s z c ze 3ół au e (u i nry ga nn ó ći ) e ks N a 2! cj i
kft Llltou,lch oraz przełeslfu,aliśfta efektvuftóść

kLuczmL)lch kofltlali fr_ih, u ząk/l§i.:

-]arla.l4o:,ilL,fll.!,ń la _, jt I-..llLal r.h
, ddekulnt oś|i fuysokaści nąLiczńychftzefiU cela.ą.hi

odp i!óąl ąk t! ą lizu j ą Ly ń,
- popre. oŚci u|ńóuĘhia fuaftńl:i zulrzPieczcń

p o ft n i e j s, ą j a cy ch p o d s l ąu ę l1o o n1i d ft 7l fu, .elour! &
ólt ótlpisd! |lk hłalizlj ąc! ch,

- pfaa,ndzekia i zachaonnią czę,totli1ooa7 mńnońflgl
sy Lu ą c j i e kofl ani czfl Gf fl dfl saul e j dhlźkikĄ

.Pl@.ąd.. rl, 1.o ló!a".l. -.| ll . . l lz,il"du l
ąk tuąli n ć j i ż db e żpi e t ż e ń krc d! LJ@ y ch.

Rażyko ,lieprawidłouą t 1].en! i rezeitącji u
s pt ą @ o zd a fr iu ft fr d fl ś Du y1,1 llktg 7, ów fu ft 

"s 
o uy ch

uyccnianlch u uąrtości go.Iziuei

Z ą ła s d o afl ó le ł ul,ry ga Llnó ś Li L|o hJ ! z 4cy kl ąsyfklcj i
Pasż.zegÓlnych ąktwfu) lnansevlh dó Lnle.ańi żx)dkic
ż RozPolżądż||ńi.l1 Ministrą FinąE@F 2 0]-10-2ala nkl

"fu , - -.,.źol4J h ą.ad,d,bLó-,l antń.

wkauno te§ty I.1aryso dfloś ci
.,, dlą ł...,.n!.]l "nld.]: Iull@t l].?.JO.ryle

l dflsfu1]ch 1!.!.etlid11]!:h ,l lłntośl:i łodzhoej
0 sP tfu) o ż Llnklu fi fl dh s )aj y n 1.

l \ ulóf o.o l P.l t io ryóó,r -r-. i . żal, -,i.. u;, l fu 1
do tł c zq q ch ak hróów fi fl ah s ruy ch fu v ćc niónv ch

u a,dltośl:i códzfulej 0 słrnarozdaniu fiMnsąLrym-

związeh gewizljily

8rtrkóW §pćlczi9lrzj.,fh,łł F&znaniu
Ji. !,telż!Ąs(le2c 2a, ó], Jżs Paznań

rćl: D6l,| 8s 6c 1ń0- laLs: a61/ a56a 5a0
.,!IP 7?8 - 11 .28 - 513 / REG?N 8a55x94L

XRs a1a019a292



o|rifiia

Ne9zrl ń4 b L nlpnnEraczne qJrml)ozdafiiEfwnso.oę:

- }1tz%łstńDia Eetehv i j^śry olraz §łuaąi mąlikou4 i funnsoar4 Bl]llk1l fir dzień 31 gnldnill2a17 nku arnz je]o

u\l1ik1l frunso.IĘlo rak abrctaLy od:L sfucz,lii 2017 lab da 31 gruńlia 20'17 n.ń.u, zpdnie 2 mąwni
z^.tnsI\Daniłrrcri5nmiust§uy a ruchunl{llfuścii Plzl/ję4ni zflsanmLi (paliĘ]q) mchwi$.Lnśa ,

zostdo sPolzqnzoru ffi Podstlaob |ta linżIlo, zgofulie z rzElisnlni rczdzia]u 2 Llstmoir o fichullklu,aści,

Plouą11201l!/cl1 k9ią8 nch tlkłll,lch,

jestzgadne ca dDfomry itenjz obowilpująclmijed ostĘpftaPigmipmonist]fut!. Banku.

objqś]!!!ug

zuncnmy uuaqł b Bank srńnziLLcz! u Mąlżllzecu Padląskim, da llnia llda ia nifiirjszeia sr/Ell]ordania,

nie },raŃqił da spółdzbLcztto s]Jstefiu ocbanv. Iednoczćś ie BallkPadejmuje dżinłania celem yz:/stqpienia da

Z|zLszefiia PolskieEa Banku Apeksnoego, jednak na dzień 11,1łdE ia sprauazna ia ie ma peunaści ca da

JiLllkcjanoaJl]nh P,a ku u fun sPosób.

Bank u, stltlfuiii żąOań iltłrnat:l,tale fuż:oązOhil u plzwąllku ńepo ,adzefiia aoiązaneqo z ufu]ar1enie 1

Zrzeszenia Aplksowego, woucras paąnk dziaklńa zmierzające do PlzlJstąPiellil) do spóLlzielczrqo sl]sten1!

ochlon!.

Z uuałi nĄ a;takcz y ternin przlstąpie ia da spad.ięLczego slJsten ocboĄl da dfiia31.12.201b_ nieunasiny

zaś tr zeż e ń u ko es tj i ka1 t Lytlu aq i tlz iałalna ś ci.

sfiazoozdafiięffi teł at imuś!]!!!1pgfu! p!B!ą|il!g!]4ei

opinia m lemal swuołln,till z dzialalnosl:i

Naszaofulia o spr LJozdllńuJil1lL16mlnn ńE ob4ruje sprT|oozdanin z działalndsci_ ZĄr4lBonkuaffi cł! kaoie Rnd:]

Nadzorcaj1ąadroaazirlni zn spolzl lrłflia spfinl,azllinin z dzidrlrcai żłodllb. prlqtsani pana.

Na54Jt1 oboulązki!]al, zgańfu z LolmĘani lstauy o bi]:gĘch reaikńtich fulo LL,]|danb o|mii, cZ! śP llozllanil

z dziiłilfiań zo,tiło sporządnne z4adnie z przeisa,]i r&Ę oraz, zt ieł ano zgodtĘ 2 i jórnaqami nlolłrvli
u focznlrfi sr&LĘzdąfiiu fnans\,l,y 1,

NasąJn abdaięki!.n ą|o t!*że łDżeniŁ osłl]ianLżmia, cą u aoiŁtb na,r4 ubdży o Banfu i jeio afucze fu uwknnE

padcząi badĄ ia spnlraziani! Ji ą sraego, sŁwierdziliś, y w +mnazdafli z aziataLnńci istafne znbkształcrnh Dnz

usknłli?, 1u czln| Poltgl każde fllklL istafuc znlekszta]caie.

Na'zln zllanbnl sprmoo anie 2 dżinkhości, zostalo sporalarc zsad it z mnjacryi ztlstnsounn1l ptzL?jsnnli,

Io sżczegóbnści z art, 49 ustdlov a nchufik&l,!ści onz alt. 'I'17a ust.1 2 lL9tmoy 2 ńlia 29.08,1997 l. rRlD bafikolle

(,,Pl,t&]"! bankąLx" Dz.U. z 2017 l., Paz. 
'1376), i jest ąadlE z infomlaĘlni żruarhpi lL, rcczĄJm sflanzdnliu

jinanśozl,\11l. Ponanfu, aśuianlzany, iż a suietklliedą a Banku ijego atacze iu ltżlpkanej podc2nsbadańa qraloozditlia

frunsoueła, ni! stuiotlziLiśny u sPlw]azdan z dzialalnosci istahrych zniekształcg]i.

żwlązęk Revrzy|lly
Benkórv spal*€lE.F.Ę!:, PozPanlł

!1, MelzfislEąa 23 Ei ?;5 P.2nań
d:a /a5óo]6a,'als:c / a5 óa saa

ąIP77a- 11- 28 - s13/ REGaN aa551 t
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]lfomacj n o y zestrze {ąnia rcsul aą i o stl ńln ś cio|l,,y ch

Znftąd Banku jeł odP&l,i!d:ialn]1 za rzŁstlząąnie ab,J,u|it!2u]ąL,lch l?.guląci ujtrażnGćloarych &aeśLmych

11] odĘW& rnąsłch a ar szca4anań n prz łidłolrc 1Lstalnir,(l,)spótczln ikńo kapik!łwych.

oboaiq*Ia MszlT] jeł poinfn oumlieu lłaoo aniu z baia ia sPfi ożllfilillflul6moąo cą tsllłlk łze str?g1

abounqa4ących rcg llji ostraźlr(lłiol|rych 1kreślaĄ/ch 7L, odlębnyth ptżŁrlrach, u szćzr8óLmń c21| halk ustalił

prfulidloao ą,\Yńczwfiiki knritałOue. Dk Potrzab n fomacji plxz afuębne plztisy ralnliemy RazPorzElzeni!:

Pafu lLntu Elllo|łjski!]3o i Rany (UE) l5752013zd ia26 czenLra2013 rak!u spnraieuryru)*w asfuożluśtjfiLych

aa inłvtuąl lłeątowy& i lnL nlloe'Ęcyjtych zmillniajry rozpotżĄlŁeniŁ (UE) fil 82a12, z Późn. zm. (,,CRR"),

łIaaa ln krroe i ustlil\ę z dnill 5 slerynia 2015 rofu o n dzorzę fii,waostdżwścioa,ym nad sysbnem fulansowytn

i zaąądzaniu ązy{r&\m 1o slstenie ftlans&Lyn (,,Ustnoa o n!]llżolze nakoostlóhnśCioullm"- Dz-U. z 2015 rck!

poz.1513).

Glm badania sprzloońa ia fnanltLoego nie jest Przln funinie jpfiń w żąkftsil wesfuże4alitl rcłuwi
asLrefioiiwch alłeślaryc|l u adlębt1:]/ćh pnePkań wskumych PoaUą i oPinii takilj b ftlfi]ńljenL!.

w op!łrciu o?rzeFniońarc},rzLz kasplocLńlry infonnujemv, że fu sfrL,icfulziLśmv:

przwadkou ieprzeshze4lłlia},rztz Bafik,.o alła.i! óLl1 sh|czńia 2017 rakx do 31 łrudnia 2017 lok1l, obouiązĄących

nam ostl1zlrościouryclą akeślonvch w adręb y& prząśach toskazanych płnyĄ,

lie}lfńoidł&Oaścj u zalłesie $tnbniaPftźz Bank ffi dzi?li 31 ydnk2017 robwśPoltzwnkóa kryitlnDuryCh, kłLie

niaw istohtll lfyo m spfiruo anb|innnsoue.

Dzintdi@y p !]!L]!Lr;

Zloiążkl Reroizyjnego Bifików spółdzielczych 7ł Pozfielilł - fitttly ll1lilytofskiej fi| 1671
z siedzibą rnt ul. Mielżuńskieło 20, 61 725 Pożlulń

żwiazek Ręwi7Jiny
.1a4Aów sOóić?ieióry!,n P p6źfl a|,",N,

,,,!'ił:lż!łł;1':":,,:ć,alu,źTIXo,,o
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