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opINlA NIEZALEżNa co BlE GŁE Go REwIDENTA
D la zebr ani a p r z e ilst ąul i cieli

i Raily Nailzorczej
Bąnku Spółilzielcze7o It, Międzyrzecu P oillaskim

Przsprouladziliśnry badanie zńąłzonego srynoozdania fnanłqDego Banht Spółdńeluego w Mięilzyrzecu Podlgskim

z siedzibqprzy ul,Warszaulskiej 22,21 - 560 Międzyrzłc Podlaski, nakńre składa sĘ:

wryowadzenie do spanozdanin fnansoloe go,

bilms sporzqdzony nn dziń 31.12.2015 roku, ktory po stronie aktwou, i pasyaóu wykazuje sumę

799.639.168ł9 zł,

współczynnik wypłacalności na poziomie 7Ą 670/o,

zestmlienb płryĘi pozabilansowych luyluzujące zobowiązania pozabilrnswłe wąrunlcgwe udńelane

ul urysokości 9.785.777,32 zł i zobowiqzania pozabilansgwe wtrnłnleowe ottzynane w wysolaŚci

LON.Uff,0O zł oraz poznstałe w uysoltości 90.727.543,36 zł,

raclunek zyskótll i slrat zą okres od 01.01,.2015 roku do 37-72.2015 rolu uykazująry zysk netto w tllysokości

659.695,75 zł,

zestrulianie zmian w krpitale włamyu za okres oil 01.07.2015 roktl do 31,.12.2015 rokll uryŁ,nzujące wzrost

kapĘtńł własncgo o lauoĘ 560.272,t2 zŁ

rałhnek pteniężnych za o!łes od 01,.01.201,5 rohl ilo 31,,72.2015 rolal wykazujący mlĘkzenie

stnru środl,ów qenężnych o kaołę 7.087.303,54 zŁ

dodątl@tDe infurmĄ e i obj aminia.

Zl sporądzełtb zgofurcgo z obowiązująqmi przepisami sprrwozdaniafinąnlqlDego oraz sprruoztanią z tlziałą]noŚci

odpouińzialny jest Zanąd B anlu.

Zanąd Banhl oraz członł,otłic Rńy NailzorczĘ sq zobotłĘzmti do zapmmienia, aĘ spraulozlanie fnansowe oraz

spraulozilanie z działalności spełniĄ wynaganiaprzałidzianew ustawie z dnia29 wtześnia1994r, o rachtmkowości

(tekt jednotiĘ Dz. l]. z 20'L3r., poz. 330 zpóźn, zmianami), zwanej dalĄ ,,usta7oą o rachunl<gwoŚci".

Naszynn zaitmicn Ęo zbadanie i wyrażenie Ęnii o zgodności z wymagającyni zastosowania zasailami (?oliĘkę)

rachułtkgtoości tego sprauozdania fmmsouego oraz czy netelnie i jasno ryzeilstrwia oflo, lDe wszystkich istotnych

ąsp*tąch, sytuaję najątkoulą i fnansoulą, jak też uynik fnaasowy Bankt oruz o qruidłowości l<siqg rachanŁottrych

stannliących pństauę jego sponądzelia.

Bńanie sprawozdania fnansałego ryzcprawadńliśmy stosownie do postmtouliń:

1,, rczdńału 7 Ustnny o rachunl<gtłości,

2. KrĄatych Stąnilarddw Rewizji Finansousej, urydanychprzez Krajową Radę Bieglych RaDidtlltów w Polsce.
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Bńanie sprrwozdania f,hansouego zaplmowaliśmy i przeptouńziliśmy w taki cposób, 4 yry"|rć rĄuulnq
pewnośĘ pozwaĘqcq na uryrażmie opinii o sprrulozŹaniu-

W szczególnoŚci bad.anie obejmotaało sprawd7enie wprmmości zastosowmrych przez Bmtk zasad, (poliĘki)

rachunkorooŚci i znaczących szacanlów, sprnłdznlie - w ryzeuńĘącej minzł w sposób _ doweąn
i zrPisów L,sĘgowych, z których wyniują liuby i infurmaĘe zawańe w sprcwozdaniu fnansouym, jak i cdońalą
o cenę sprtul ozdania fituns ow e go.

uwńamy, źz.badanie dostarczyłowystarczĘqrej podstalry dowyrażmiamimodajnĘ Ęnii.

Naszym zilaniem, zbadane sprmlozdanie ftnans(ftDq oĘmujące dnte liczbqwe i oĘaninia §owne:

Tzedstnłia rzłtelnie i jamo wszystkie informaĘe istotne dlą oceny sytuaĘi mĘątkouej i fmansowĄ Bu*u
na dzień 31.12,2075 rohł, jak tu jĘ ałynilal fnansawego za rck obrotoury od 01,.07.2015 tokl do 37.12,2015 roku,

sPotządzmle zostąło, we wszystkich istotttych aspektacĘ zgodnie z ząsadmi określłnyrmi w powołanĘ uyiej
uńawie i rozponądzeniu zagdąmi (poliĘkĄ rachunkąaości oraz na podstawie prnoidłouo ptotońzoflych kiąg
rachunlcowyĄ

3. jesl zgodne z wvływającymi na treść sryawozdania fnansowego ryzqisnni prrwa i postmolubniami Stątutu

Banlu.

Sprmoozdalie z dziąłalności Banhl jest l<ompletne w rcizumieriu ań. 49 ust.Z llstawy o raclrunkowości, a zqwarte

u nim informĄe, pochodzące ze zbadanego sprrwozdania finansoueso, są z nim zgńle,

ZWIĄZEK REWIZYINY
BAN KÓW SP ÓŁD ZIELCZYCH Za P a ZN ĄN IlJ

tll, Mielżytlskiego 20, 67 - 725 Poznań
Podmiot uprawniony

do ba dania spraulozdari finałlsoztry cll Nr'L671
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Zofio twiął.ek R.ewizylny
§anków §półrlłielczvch w Psznaniu

ul. Mielżyńsklego 20r 67 - 725 hznań
tel: 061 / a5 60 160, fak: 061 / 85 60 580

NIP 778 - 11 - 28 - 513 / REG2N 630551948
KRs 0000090292

(piec4ć pollńofu lpraunbnego do batlania spnuozffi finannuy&)

Poznań, dnia 08 kwiebnia 2076 roku


