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OPiNIA NIEZALEŻNE GO BLEGŁE GO REWIDENTA

DIa Zebrania Przedstarnicieli i Raily Nadzorczej
Banku Spółdzielczego ra Międzyrzecu P odlaskim
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Przeprowadziliśmy bńanił zńączonego sprawozdania flnnnsullego Banku Spółdzielczego w MĘdzyrzecu Podlnskim

z siedzibą przy ul. Warszawskiej 22, 21 - 560 MĘdzyrzec Podląski, na które składa się:

1. wproraadrenie do sprawozdaniafinansowego,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie akĘwów i pasywów wykazuje sumę

1,53.983.327,58 zł,

3. wspótczynnik wypłacalności na poziomie 73,99o/o,

4. zestawir.nie pozycji pozabilansoraych wykazujące zobowiązania pozabilansowe Tonrunkowe udzielone

w urysokości 1_3.610.273,25 zł i zobowiązania pozabilansowe wąrunkowe otrzymane w wysokości

2.000.000,00 zł oraz pozostałe w wysokości 60.095.319,73 zł,

5. rachuluk zysków i strąt zą okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący zysk rutto w wysokości

1.482.454,1,1, zł,

6. zestąwienie zmian rp kapitale własnym za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1,427,383,81 zł,

7. rachunek ryzepływów pieniężnyclt za okres od 01.01,.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujący Tozrost stąnu

środkouł pienĘżnych o laooĘ 563.316,30 zł,

8. dodatkorpe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdanią z działnlności

odporaiedzialny j est Zar zqd B anku.

Zarząd Banku oraz członkawił Rńy Nadzorczej są zoboraiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz

sprazuozdanie z działalności spełniaĘ wymaganin przewidziarc w ustrwie z dnia 29 wrześnią 1994r. o rachunkawości

(tekst jednoliĘ Dz, U. z 2013r., poz.330 z późn. zmianami), zwanej dalej ,,ustmn7 o rachunkowości".

Naszym zadaniłm było zbadanie i rtlyrażenie opinii o zgodności z wytłxą4ąącymi ząstosowąnia zasadami (poliĘką)

rachunkowości tego sprawozdania finanso7§e7o oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, u)e wszystkich istotnych

aspektach, sytuacje majątkowa i finansową, jak też wynik filansowy Banku orąz o prawidłowości ksiąg racluŃuoych

stanowiący ch p ods tawę j ego sporządzenia.

B adanie sryawozdania finansowego ptzeryowadziliśmy stosowńe do postanuaień:

7. rozdziału 7 ustmuy o rachunkowości,

2. krajourych standmdów rewizji finansowej, wydanychprzez KrĄornąRadę BiegłychRewidentów w Polsce,

3. przepisów Rozporządrenia Ministra Finąnsów z dnią 01 października 2010 roku w sprawie szczegóInych zasad

rąchunkowościbank&.tl (tekst jednoliĘ Dz, U. z 2013r., poz. 329),

4, przepisóro Ustaury z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prąwo Bankowe (tekst jednoliĘ Dz. U, z 2012r,, poz. 1376

z późn. zmianami), L
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5.

6.

przepisótp Ustawy z dttia 16 września 1982 roku - Praroo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1443),

przepisóul Ustawy z dnią 07 grudnia 2000 łoku o funkcjonowanilł bankou spółdziclczych, ich zrzeszaniu się

i bankach zrzeszających (tekst jednoliĘ Dz. U. z 2014r., poz. 109),

S t ątutu b adan e g o B anku.7.

Badmie sprmuozdmlia finarusouego zaplmułaliśmy i przeprowadziliśmy ru taki sposób, aby uzyskać raĘonalną

panmość, pozwalĘącą na wyrażenie opinii o sprmłozdaniu. W szczególności bńanie obejmuuało sprmodzenie

poprazoności zastosuontych przez bank zasad (poliĘki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprmudzenie -
w płzaoażającej mierze w sposób wyrywkouly - duoodóul i zapishw księgowych, z których wynikają liczby

i informacje zaaąrte w sprmaozdaniu finansowym, jak i całościowq ocenę sprawozdmtia finansuaego-

Uważamy, że badmie dostarczyło ruystarczĄqcej podstawy do wyrażenia miarodĄnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprmoozdanie fnansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istofue dla oceny sytuacji majątkowej i finansoraej banku

ną dziń 31,12.2013 toku, jak też jej wyniku finmsozoego za rok obrotowy od a1.01.201,3 roku do 31,12.2013 roku,

2. sporzqdzone zostało, we wszystkich istafuych aspektach, zgodnie z zasńami określonymi w puuołanej wyżej

ustawie i rozporządzeniu zasailami (polifuką) rachunkowości orąz na podstartlie prmaidłuuo prowadzonych ksiąg

rachunkouych,

3. jest zgofurc z wpływającymi na treś.ć spraruozdania fnansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu

Banku,

Sprmoozdanie z działalności Baruku jest komplefue w rozumieniu ań. 49 ust.2 Ustawy o rachunkouości, a zawarte

w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania fnmsoroego, są z nim zgodne.
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