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Dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczei

Banku Spółdzielczego W Sandomierzu
ul. Stowackiego 37b /27-600 Sandomierz

Sprawozddnie z badanid sprawozddnid finansowego

PrzeprowadziIiśmy badanie załqczonego sprawozdania finansowego Banku SpółdzieIczego

w Sandomierzu z siedzibq w Sandomierzu, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bi|ans sporzqdzony na dzień 31grudnia 2016 roku, który po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumq 356 957 738,80 zł

3) łqczny wspótczynnik kapitałowy 2o,84 %

4) zestawienie pozycji pozabi|ansowych wykazujqce na dzień 3]- grudnia 2016 roku

-zobowiqzania warunkowe udzie|one i otrzymane w kwocie 5 933 251,93 zł

-pozostałe w kwocie 68 229 353,02 zł

5) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1- stycznia do 31grudnia 20].6 roku

wykazujqcy zysk netto w wysokości 1 477 950,75 zł

6) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31grudnia 2016 roku

wykazujqce Wzrost kapitału własnego o kwotę 1 381 706,98 zł

7) rachunek przeptywów pieniężnych za rok obrotowy od 1. stycznia do 31grudnia 2016 r.

wykazujqcy zwiększenie stanu środków pieniężnych o 2725 4!4,68 zł

8) dodatkowe informacje i objaśnienia.

odpowiedzialność Zarzqdu Banku i Rady Nodzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarzqd Banku jest odpowiedziaIny za sporzqdzenie, na podstawie prawidtowo prowadzonych ksiqg

rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelnq prezentację zgodnie Z ustawq z dnia

29 września 1994r' o rachunkowości (Dz. U' z 20t6 r' poz' 1047 z późn.zm.) zwanq da|ej ''ustawa

o rachunkowości,,, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi

obowiqzujqcyrni przepisami prawa. Zarzqd Banku jest równiez odpowiedziaIny za kontro|ę

Wewnętrznq, którq uznaje za niezbędnq dIa sporzqdzenia sprawozdania finansowego

niezawierajqcego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem Iub błędem'

Zgodnie z ustawq o rachunkowości, 7arz4d Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej Banku

sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane

w ustawie o rachunkowości.

od powi ed zi a I ność biegłego rewi de nta

Jesteśmy odpowiedzia|ni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie

przeprowadzonego przez nas badania.
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Badanie przeprowadzi|iśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz

zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów

Badania przyjętymi uchwałq nr 2783/52/201.5 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 |utego

2oI5 r' z późn' zm. Standardy te wymagajq przestrzegania wymogów etycznych oraz zap|anowania i

przeprowadzenia badania W taki sposób, aby uzyskać wystarczajqcq pewność, ze sprawozdanie

fi na nsowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie po|egało na przeprowadzeniu procedur służqcych uzyskaniu dowodów badania kwot

i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania za|ezy od naszego osqdu biegtego

rewidenta, W tVm od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego

spowodowanego oszustwem |ub błędem. Dokonujqc oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod

uWagę działanie kontroIi WeWnętrznej, w zakresie dotyczqcym sporzqdzania i rzeteInej prezentacji

przez Bank sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych

okoIicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroIi

WeWnętrznej Banku. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (poIityki)

rachunkowości, racjona|ności usta|onych przez Zarzqd Banku wartości szacunkowych, jak równiez

ocenę ogó|nej prezentacji sprawozdania fi na nsowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wystarczajqcq i

odpowiedniq podstawę do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinia

N aszym zda n i e m, załqczone s p rawozda nie f i na nsowe :

a) przekazuje rzeteIny ijasny obraz sytuacji majqtkowej ifinansowejjednostki na dzień 31',12.201'6 r,

jak tez jej wynik finansowy za rok obrotowy od l stycznia do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z

majqcymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (po|itykq)

rachunkowości,

b) zostało sporzqdzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,

c) jest zgodne co do formy i treści z obowiqzujqcymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami

statutu Banku.

opinia nd temat sprawozdanio z działolności

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności'

Za sporzqdzenie sprawozdania z dziata|ności zgodnie z Ustawq o rachunkowości oraz innymi

obowiqzujqcymi przepisami prawa odpowiedzia|ny jest Zarzqd Banku. Ponadto 7arzqd Banku oraz

członkowie Rady Nadzorczej Banku sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działa|ności

spetniato wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
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Naszym obowiqzkiem było, w fwiazku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego,
zapoznanie się z treściq sprawozdania z dziatalności i wskazanie czy informacje w nim zawarte
uwzg|ędniajq postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości i czy sq one zgodne z informacjami
zawartymi w załqczonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiqzkiem było także złożenie
oświadczenia, &Y w świet|e naszej wiedry o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania
sprawozdania finansowego stwierdzi|iśmy w sprawozdaniu z dziata|ności istotne znieksztatcenia'

Ponadto zgodnie zwymogami art.. 111a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r. prawo bankowe

{Dz. U. z 7016 r.' poz. 1988, z późn. zm.}, zwanej dalej ,'prawem bankowym',, naszym obowiązkiem
było zbadanie informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu z dzialalności Banku. Badanie to
przeprowadziliśmy zgodnie z zakresem opisanym w paragrafie ..Odpowiedzialność biegtego
rewidenta., powyżej.

Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z dziata|ności uwzg|ędniajq postanowienia

ań. 49 ustawY o rachunkowości i sq zgodne z informacjami zawaĘmi w załączonym sprawozdaniu
finansowym. Ponadto, w świet|e wiedzy o Banku i jego otoczeniu, uzyskanej podczas badania
sprawozdania finansowego nie stwierdziliśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z działalności.

Ponadto informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności Banku zostały sporządzone
zgodnie z wymogami art.. 111a ust. 1 i 2 prawa bankowego.
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A. czĘśĆ oGÓLNA

l. oGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGo BANKU

1. Bank prowadzi działa|ność pod nazwq :

Bank Spółdzie|czy w Sandomierzu

2. Adres siedzibv banku :

ul. Stowackiego 37b /f7-600 Sandomierz
powiat: sandomierski; woj. świętokrzyskie
bank@bssandomierz.com.pl; e-mail: www.bssandomierz.com.pl

3. Podstawa prawna działaIności Banku:

Bank Spółdzie|czy w Sandomierzu dziata w oparciu o Statut uchwa|ony przez Zebranie Przedstawicie|i w dniu

29.o9.fO1'6 r, wraz z późniejszymi zmianami, wpisany do Krajowego Rejestru Sqdowego - Rejestru

Przedsiębiorców prowadzonym przez X Wydziat Gospodarczy - KRS . Sqd Rejonowy w Kie|cach.

4. Podstawowym przedmiotem działa|ności jest świadczenie ustug bankowych. Bank działa w interesie swoich

cztonków prowadzqc działaIność bankowq na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek

organizacyjnych nie posiadajqcych osobowości prawnej, jeżeli posiadajq zdoIność praWną'

5. Bank prowadzi działaIność i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sqdowego - Rejestru Przedsiębiorców pod

numerem KRs - 0000022684 prowadzonego przezX Wydział Gospodarczy. KRs - Sqd Rejonowy w Kielcach

ostatnie postanowienie z dnia 29.O9.20L6 r.

6. Bankowi nadano numery identyfikacyjne :

- w systemie REGON OOO498224

- w systemie NIP 864-10-02-356
- Kod Bankowy 94290004

7. Fundusz udziatowy tworzony jest na podstawie S 42 Statutu Banku. Na 31.12.201-6 r. Bank zrzeszal 1-683

cztonków. Z i|ościtej petne udziały posiadało 1683 członkóW, co stanowiło 100 %,Zgodnie z 9 8 ust.2 Statutu

Banku jeden udział wynosi 20o zł,

8' Fundusze własne Banku ob|iczone na dzień 3I.72'2016 wynosity: 37 353 73!,02 zł

- co stanowi równowartość w EURo 8 443 429,25 €.

Poziom funduszy własnych spełnia wymogi kapitatowe okreś|one w Rozporzqdzeniu Par|amentu Europejskiego i

Rady (UE) oraz art. 128 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Wyszczególnienie: Wartość na 31.12.2016 r.:

Fundusze własne, W tvm: 37 353 73't ,Of

Kapitat Tier l, w tym: 3t 353 73t.O2

Kapitał podstawowy Tier I 37 353 73r,02

Kapitał dodatkowy Tier I

Kapitat Tier ll

9. Bank na koniec okresu badanego byt reprezentowany przezZarzqd w osobach:
- Pani Maria Kalinowska - Prezes Zarz4du
. PaniTeresa Rzqdca - Wiceprezes Zarzqdu
. Pan Edward Wa|as - Członek Zarzadu

Sktad Zarzqdu został wpisany do w/w rejestru sqdowego.

Zarzqd Banku ponosi odpowiedzia|ność za wykonywanie obowiqzków w zakresie rachunkowości określonych
zapisami Ustawy o rachunkowości.
osobq, której powierzono prowadzenie ksiqg rachunkowych w Banku jest Pan Wa|as Edward - Główny
Księgowy.

:' RoportzbadoniasprawozdaniaJinonsowegozorok20T6-Bswsdndomierzu ']r,.3 1'''



10' Bank nie jest zrzeszonY w systemie IPS, który gwarantuje ptynność i wyptacaIność instytucji członkowskich d|a

uniknięcia upadłości w oparciu o odpowiednie uzgodnienia umowne |ub przepisy ustawowe - Bank nie podjqt
jeszcze decyzji w tym zakresie.

||. INFoRMACJE o sPRAWozDANlU F|NANSoWYM zA RoK PoPRzEDzAJĄcY BADANY

1. Ciqgtość biIansowa:
- podstawq otwarcia ksiqg rachunkowych za badany rok było sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2015,

zweryfikowane przez k|uczowego biegłego rewidenta - Antoniego Korzeniowskiego (nr 5652) działajqcego W
imieniu Zwiqzku Rewizyjnego Banków SpółdzieIczych im. F' Stefczyka W Warszawie, podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 1459 - otrzymato w dniu 09.02.2016 r. opinię - ''bez

za strzeżeń.'.

zatwierdzone przezZebranie Przedstawicieli Banku w dniu 19.05.2016 r.

2' Nadwyżkę bi|ansowq do podziatu w kwocie L 496 063,77 zl

uchwatą nr 6l2ot6 Zebrania Przedstawicie|i Banku z dnia 19'05'2oL6 r. przeznaczono na:

- fundusz zasobowy
- fundusz spoteczno-kulturalny
- ZF))

Zweryfikowane sprawozdanie finansowe za rok 2OI5

o rachunkowości, a ponadto złożone zostało do:

. KRS

- Urzędu Skarbowego
- KNF

w sposób przewidziany W art. 69 ustawy

w dniu: 20.05.2016 r.

w dniu: 20.05.2016 r.

w dniu: 20.05.2016 r.

RAZEM:

1 400 000,00 zł
46 063,77 zl

50 000,00 zł

L 496063,77 zl

3.

ilt. DANE INDENryF|KUJĄCE PoDMloT UPRAWN|oNY I KtUczoWEGo B|EGŁEGo REW!DENTA

Podstawa orawna badania:
- Badanie sprawozdania finansowego sporzqdzonego na dzień 3I't2,20L6 r, przeprowadzono zgodnie z

umowq nr |||/38/20L6 zawartq w dniu z2,o8,20t6 r.; pomiędzy: Bankiem Spółdzie|czym w Sandomierzu jako

z|eceniodawcq, a Zwiqzkiem Rewizyjnym Banków Spółdzie|czych im. F. Stefczyka w Warszawie, u|.

Mokotowska 14, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę K|BR

pod numerem 1459 jako z|eceniobiorcq.

- Wyboru Zwiqzku Rewizyjnego Banków Spótdzie|czych im. F. Stefczyka w Warszawie jako podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonała Rada Nadzorcza Banku Spółdzie|czego w

Sandomierzu Uchwatq nr 21/2016 z dnia 10'08.2076 r.

W imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego Banku za 2Ot6 rok przeprowadzili:

k|uczowy biegły rewident Antoni Korzeniowski (nr 5652) z udziałem asystenta - Romana Krawieckiego.

3. Badanie sprawozdania finansowego prrepro*.d.ono w dniach od 23-07-2017 r. do 2l-02-20L7 r.,

w tvm w siedzibie Banku w dniach f3-OL-2Ot7 r. - 24-07-2017 r. - 25-01-2017 r. - f6-0l-fot7 r. - 27-01,-2017 r. -

07-02-f0!7 r. - 02-02-2017 r. - 03-0f-fO77 r. - O6-Of-2017 r. - f7-0f-2017 r.

4. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, kluczowy biegty rewident oraz asystent
przeprowadzajqcy badanie oświadczajq, że spetniajq wymogi o bezstronności i nieza|eŹności od badanej
jednostki,okreś|onewart.56ust.3i4ustawyzdnia7ma.ia2009r.obiegłychrewidentachiichsamorzqdzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze pub|icznym (Dz.|J' z20!6 r.

poz. 1000)

2.
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5. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono w oparciu o:

. przepisy rozdziallu 7 ustawy zdniaf9 września 7994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2ot6 r, poz. !047 z poźn,

zm')i
- Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Siandardów Badania przyjęte

uchwatq nr f783/52l2015 Krajowej Rady Biegtych Rewidentów z dnia 10 |utego f075 r. z późn, zm.;

- przepisy rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r' w sprawie zasad tworzenia rezerw na

ryzyko zwiqzane z działa|nościq banków (tekst jedno|ity Dz. U. z2o15 roku, poz. f066);

- przepisy rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 201.0 r, w sprawie szczegó|nych zasad

rachunkowości banków (tekst jedno|ity Dz.U. z 2oI3 r' poz' 329);

- ustawę z dnia 29 sierpnia !997 r, Prawo bankowe (Dz.U. zfol6 r. poz. 1.988 zpóźn.zm.);

- ustawęzdnia 16września 7982r. Prawospółdzielcze (Dz' U,z2076r,poz,2Lzpoźn.zm.\.

6. Wskaźniki istotności
Przy ustaIaniu wysokości (poziomu) wskaźników istotności zastosowano osqd uwzg|ędniajqcy szczegó|ne

charakterystyki zwiqzane z Bankiem. To usta|enie obejmowało rozważenie aspektów zarówno wartościowych,

jak ijakościowych.

7. Informacje na temat ograniczenia zakresu badania

Zarzqd Banku potwierdził swojq odpowiedziaIność za rzeteIność i jasność sprawozdania finansowego jak

równieŹ Za jego sporzqdzenie zgodnie z Wymogami zastosowania zasadami (poIitykq) rachunkowości oraz

oświadczył, iz udostępnił nam wszystkie dane finansowe, księgi rachunkowe i inne wymagane dokumenty oraz

udzie|ił niezbędnych wyjaśnień. otrzyma|iśmy również pisemne oświadczenie Zarzqdu Banku o: komp|etnym

ujęciu danych w księgach rachunkowych, wskazaniu wszeIkich zobowiqzań warunkowych w sprawozdaniu

finansowym oraz ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które nastqpity po dacie

bi|ansu od dnia złożenia oświadczenia. W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane informacje były rzete|ne i

prawdziwe zgodnie z przekonaniem i naj|epszq wiedzq 7arzqdu Banku iobjęły wszystkie zdarzenia mogqce mieć

wpływ na sprawozdanie finansowe. Jednocześnie oświadczamy, że w trakcie badania sprawozdania

finansowego nie nastqpity ograniczenia zakresu badania'

8. Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie iwy.iaśnienie zdarzeń pod|egajQcych ściganiu np' naduzyć, braków

oraz innych nieprawidtowości jakie mogły wystqpić poza systemem rachunkowości.

lV. oPlNlA BIEGŁEGo REW|DENTA zA RoK BADANY

Na podstawie naszego badania za rok 2016 wyda|iśmy opinię z dnia 27-Oz-f0L7 r. r. bez zastrzeŻeń

o następujqcej treści:

Sprawozdanie z badania sprowozdania finansowego

Przeprowadziliśmy badanie załqczonego sprawozdania finansowego Banku Spółdzie|czego w Sandomierzu z

siedziba w miejscowości Sandomierz, na które składa się:

1-) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bi|ans sporzqdzony na dzień 31grudnia 2016 roku, który po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumq 356 957 738,80

3) łqczny współczynnik kapitatowy 20,84

4) zestawienie pozycji pozabi|ansowych wykazujqce na dzień 31 grudnia 2016 roku

-zobowiqzania warunkowe udzie|one i otrzymane w kwocie 5 933 251,93

.pozostałe w kwocie 68 z29 363,02

5) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

wykazujqcy zysk netto w wysokości t 477 950,75 zl

6) zestawienie zmian w kapita|e własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

wykazujqce Wzrost kapitału wtasnego o kwotę 1 381 706,98 zł

7l rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudniafo!6 r.

zł
%

zł
zł

wykazujqcy zwiększenie stanu środków pieniężnych o

8) dodatkowe informacje i objaśnienia.

zl
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odpowiedzialność Zarzqdu Banku i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarzqd Banku jest odpowiedzia|ny za sporzqdzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiqg
rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzeteInq prezentację zgodnie z ustawq z dnia
29września 1994r' o rachunkowości (Dz. U' z 2o.J"6 r, poz. 1047 z poźn'zm.) ZWanq da|ej ''ustawa
o rachunkowości,,, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiqzujqcymi
przepisami praWa. Zarzqd Banku jest również odpowiedziaIny za kontro|ę WeWnętrzna, którq uznaje za

niezbędnq dIa sporzqdzenia sprawozdania finansowego niezawierajqcego istotnego znieksztatcenia
spowodowa nego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z ustawq o rachunkowości, Zarzqd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej Banku
zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniato wymagania przewidziane
ustawie o rachunkowości'

o d powi edzi ol ność bi egłego rewide nta

Jesteśmy odpowiedziaIni za wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonego przez nas badania.

Badanie przeprowadzi|iśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z

Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi
uchwałq nr 2783/52/f015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 |utego 2o!5 r. z poźn. zm. Standardy te
wymagajq przestrzegania wymogów etycznych oraz zap|anowania i przeprowadzenia badania w taki sposób,
aby uzyskać wystarczajqcq pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia'

Badanie po|egało na przeprowadzeniu procedur stużqcych uzyskaniu dowodów badania kwot i

ujawnień w sprawozdaniu finansowym' Dobór procedur badania za|eży od naszego osqdu biegłego rewidenta,
W tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem |ub

błędem' Dokonujqc oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uWagę działanie kontroIi wewnętrznej, w
zakresie dotyczqcym sporzqdzania irzeteInej prezentacji przez Bank sprawozdania finansowego, w ceIu

zaprojektowania odpowiednich w danych oko|icznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat
skuteczności kontro|i Wewnętrznej Banku. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad
(po|ityki) rachunkowości, racjona|ności usta|onych przez Zarzqd Banku wartości szacunkowych, jak również
ocenę ogó|nej prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane prZeZ nas dowody badania stanowiq wystarczajqcq i odpowiedniq
podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zda n iem, załqczone sprawozd a n ie fi na nsowe :

przekazuje rzeteIny ijasny obraz sytuacji majqtkowej ifinansowej jednostki na dzień 3t.L2'20t6 r. jak też jej

wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z majqcymi zastosowanie
przepisami ustaWy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (poIitykq) rachunkowości,
zostało sporzqdzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,
jest zgodne co do formy itreści z obowiqzujqcymijednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu
Ba n ku.

sq

d,

b)

c)
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opinia nd temdt sprdwozddnia z dzidłdlności

Nasza opinia z badania sprawozdan|a finansowego nie obejmuje sprawozdania.z działaIności.

Za sporzqdzenie sprawozdania z działaIności zgodnie z ustawq o rachunkowości oraz innymi obowiqzujqcymi
przepisami prawa odpowiedzia|ny jest Zarzqd Banku. Ponadto Zarzqd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej
Banku sq zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działa|ności spełniało wymagania przewidziane w
ustawie o rachunkowości.

Naszym obowiqzkiem było, w zwiqzku z przeproWadzonym badaniem sprawozdania finansowego,
zapoznanie się z treściq sprawozdania z działalności iwskazanie czy informacje w nim zawarte uwzg|ędniajq
postanowienia an, 49 ustaWy o rachunkowości i czy sq one zgodne z informacjami zawartymi w zatqczonym
sprawozdaniu finansowym' Naszym obowiqzkiem było takze złożenie oświadczenia , czY w świet|e naszej wiedzy
o jednostce ijej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziIiśmy w
sorawozdaniu z dziataIności istotne zniekształcenia.

Ponadto zgodnie z wymogami art.. 111a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. z

2OL6 r., poz. 1988, z poźn' zm.), zwanej da|ej .,prawem bankowym.., naszym obowiqzkiem było zbadanie

informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu z dziata|ności Banku. Badanie to przeprowadzi|iśmy zgodnie

z zakresem opisanym w paragrafie ''odpowiedziaIność biegłego rewidenta,, powyżej.

Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z działa|ności uwzględniajq postanowienia art, 49

ustawy o rachunkowości i sq zgodne z informacjami zawartymi w zatqczonym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Banku ijego otoczeniu, uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie

stwierdziIiśmy istotnych zniekształceń w sprawozdaniu z dziata Iności.

Ponadto informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu z dziata|ności Banku zostały sporzqdzone zgodnie z

wymogami art.. 111a ust. 1i 2 prawa bankowego.

B. ANATIZA SYTUACJI BANKU.

DziałaIność gospodarczq Banku, jego wynik oraz sytuację
porównaniu do |at poprzednich obrazujq poniższe wskaźniki:

I. WYBRANE DANE Z BILANSU BANKU

ekonomiczno-finansowq w badanym roku, w

L.p. treść

20r4 201 5 2016 Dynamika %

Kwota Struktura o.4 Kvota Sil'ttktura o,4 strukfora Ó.ź 20]ó/20]1 20t6/201 5

I.

L

2.

3

4

5

AKTYWA, w tym:

Nalezności od sękt' linansot€go

Należności od sekt' niefinansow.

Należności od sekt' budżetowcgo

D'luzno papiery wanościowe

Pof ostałe papiery wańościowe

i imc aktywa finansowe

r42',7'76,24

88 388.04

30 905.71

502,91

51,28

31,',75

I l,l0
0,18

I 85 830.63

99 925,00

13 489,ó6

2 506,1'7

58,50

3I,46

210 35ó,33

101 473,01

13 352.20

r 6 003.1 3

58,93

28,.13

114

4,48

147.33

l 1.ł'80

43,20

3 182,12

I I3,20

101,55

98,98

638.55

{AZI.;'NI AKI YWA z |ó 4z3,bu x 3t1 61r,74 x J5O v5 /! /4 If8.2l

It.

L

2.

3.

4

5.

6.

1.

8.

PASI'WA, w tym:

Zobow.wobec sekt.niefinansowcgo

Zobow'wobec sekt.budżetowego

RezeMy

Kapitał (fundusz) udziałowy

Kapitał (fundusz) zasobowy

Kapitał (fundusz) z akfua1. wyceny

Pofostałę kapita,ly (|und,) rezem

Zlsk (sfiala) nefto

f2'l 442,1.2

10 823,22

I 389,53

403,00

32'729,43

160,44

3 100,48

81,69

3,89

0,50

0,1,1

1r,'76

0,06

1.il

259 945,',75

15 0',74,92

I 808,22

399,80

35'718,3'7

I I 1,10

I 496,06

81,83

0,57

o t1

r1.26

0.03

0,4'7

291 11',7,60

20 ó55,50

i 661,28

399,60

3'7 r',78,39

r I 1,10

\ 111,95

81,57

0,41

0,1 1

r0.42.

0,03

0,41

128,02

190,84

I 19,56

99,16

I 13,59

4',7,6',1

112,01

1.3"t,02

91,87

99,95

I 03,91

100,00

98,',l9

R&trryl fAsY wA ftóą x x I ló'zI 2,3 |
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L.p. lreść

f0l'Ą 2015 201 6 Dynamika %

K\rota Struktura 9l K\Nota St'uktilra 96 Kwota Struktura 4.4 20t 6/2014 201 6/201 5

T,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9.

10.

11.

17.

]rzychody z Ętułu odsetek

Koszty z t}tułu odsetek

Przychody z t}fułu prowizji

Koszty z t}fu,łu prowizji

W1mik na działa1ności bankowe.1

Pozostałe przychody operacyJne

Pof ostałe koszty operacy] ne

Koszty dzia'lania banku

Amońyzacja śr'fu. i wań'nicm'i pnwn'

Odpr.y na rezero1 i aktuali/acja sanosci

Rozwi@ania rezeN i aktualizacla wań'

W}nik na działalności operacyneJ

t0 633,89

3 062,84

2 684.68

249,62

l0 093,47

2. 150,49

504, I 3

6 880..ł7

4lt q]

1 196,2f

3 978,53

65,26

24,81

16,48

?n1

x

13,20

4,09

55,87

q 7l

x

8'131,,42

t 96',7,21

2',70',7,82

2r'7,93

9 386,04

34,29

96,89

7 218,65

436;72

2 085,20

2 261,30

1 844,ló

62.95

16,36

19,52

l,8l

0,81

60,02

3,63

1',7,34

16,30

x

9 030,04

2 084,02

2 809,32

225,06

9 592,5 l

30ó'55

154 ))

6 264,21

1 499,00

5,15,60

f 102.10

10,61

19,52

2t,99

2,r1

x

2.40

1,44

58,68

3,98

14,04

4)1

84,92

68,04

1.01.64

90,ló

95,04

r1,26

30,59

91,04

100'ó2

125.31

74,00

52,85

1 03.42

105.93

103,75

103,2'/

102,20

894,07

159,16

8ó'78

9',7,21

71,89

24,13

1 14,02

12. lodatek dochodow 878.05 )R 1l 348.09 23.f7 621,13 42.2',7 7t!15 r79.4E

13. Wwik linanson neno 100,48 l 496.0ó 477,95 4'7,6'l 94,79

Przychody ogołem 16 293,14 x Ll 871.1f x 12 1',7',7.84 14,42

I(oszty ogołem 12 315.21 x t2 0f'7,16 x l0 675.15 8ó'68 88,76

||. WYBRANE DANE z RACHUNKU ZYSKÓW ISTRAT

|||. WĘzŁoWE WSKAŹNIK|z Dz|AŁALNośc! BANKU

IV. KOMENTARZ
Przedstawione wskaźniki WSkazuja na następujace trendy:

1. Wskaźnik Zyskowności kapitałów wtasnych Wzrósł W 2016 r' do poziom u 3,96 yo

f . WskaŹnik marży na aktywach Wynosił W 2016 r.: 2,69

u|egł zmniejszeniu o -8,8I% do wie|kości z20t5 r.

L.p. Treść 2011 20t5 2016 Ąnanika ań

Kfota K||otą Kwotą )016/2011 20] ó/201 5

l

2

3

5

Sum bilansowa - nefto

Wpik działalności bantowej

Wlrik finansowy netto

Kapitał (fundusz) własny wg cRR

Łączny wspołc4mnik kapita'łowy

f18 423,60

l0 093,4'7

3 100,48

32 980,25

2 1.00

)t'7 6'71,74

9 386'0.ł

1 49ó'06

35 966,82

20,43

356 95',7,',74

9 592,5r

1 1',71.95

20.84

t28,21

95,04

4',7,6',7

1 13,26

99,f4

t12,3'7

102,20

98,79

103.86

102,01

6

'7.

8

9

l0

11.

l2

Wskaźnik z1skowności kapitału własnego (RoE)

(ff sk netto* 100 kąpitał (fundwz) vłasry7

Wskaźnik marzy na akt}Ąvach

(\|yilik ilą dzidłalności bankowej* l00/suma bilansow,a)

Wskaźnik rentowności akĘvów

(wnik filaĄsov) netto/ suma bilan'łowa1

Wskaźnik pozion]u kosztów

(kosz|y działailia ' anorlyzacją)|(wyilik 2 dziąłąl|lości bąnko||ej +

pozosldłe pr,ychoą operdcyjne - pozostąłe koszl)) operącyJne)

wskaźnik ked)tów do dępoz}tóu,

(nalez. od sek.niefinans.t nale:. od sek.budzet.)/ (zobowiqz

wo bec sekt' niefnanan' + fobowąz' wobec s ekt. budzet')

W.laznik ryryka dzralalno.cr krcdltouej

(h"eĄ)Ą, zagrożone/ obligo kredytowe)

wskaźnik kredlów straconych

(laedy, stacone * ] 00 lh'edyty ogółen-ob l igo)

9,41

3,63

I,I I

62.20

50,01

)71

0,62

4.tó

ta5

0,4'7

82,1 I

4I'2Ą

2.',76

f ,28

3,96

2.69

0.41

68.64

36,82

2,96

114

42.08

'71,)0

36.94

I 10.35

12,1,89

37',7.4f

95,19

91.19

8'7,23

83.60

89.28

107,25

102.63

l3

14.

l5

16

.Iadzorcza miara pł}nności Ml

.Jadzorcza miara płlmności M2

rladzorcze miary pł1nności M3

ladzorcze miary pł}mności M4

6',7 292,61

2,08

1.68

108 306,89

)74

2,86

2.03

132 936,2r

2.83

?x4

, tl

197,55

136,06

I 10,5 I

117,50

t)) 14

103,28

99,30

t13,79
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3.

4.

5.

6.

7.

Wskaźnik rentowności aktywów wynosit w 2016 r.:

u|egł zmniejszeniu o -t2,77 % do wie|kościzfo75 r'

Wskaźnik poziomu kosztów wynosił w 2016 r':

u|egł zmniejszeniu o -t6,4yo do wie|kości zfo75 r.

WskaŹnik kredytów do depozytów wynosit w 2016 r.:

u|egł zmniejszeniu o -7o,7z % do wie|kości z2075 r'

Wskaźnik ryzyka działaIności kredytowej wynosił w 201.6

u|egł zwiększeniu o 7,25 % do wie|kości zf0!5 r.

Wskaźnik kredvtów straconych wynosił w 2016 r.:

u|egł zwiększeniu o 2,63 % do wie|kości z2015 r.

0,4t

68,64

36,82

r.: 2,96

2,34

- |uka płynności krótkoterminowej- M1
- współczynnikpłynnościkrótkoterminowej-M2
. wspótczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami wtasnymi - M3

- współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej

płynnościfunduszamiwłasnymiiśrodkamiobcymistabi|nymi-M4

8. Bank spełniał wymogi w zakresie nadzorczych miar płynności.

V' KoNTYNUACJA Dz|AŁALNośc|

L32936,f1.
2,83

f,84
2,37

Podczas naszego badania nic nie zwróciło naszej uwagi, co powodowałoby nasze przekonanie, że Bank nie jest

w stanie kontynuować działa|ności przez co najmniej 12 miesięcy |iczqc od dnia 31..72'f016 r. na skutek

zamierzonego Iub przymusowego zaniechania bqdź istotnego ograniczania przez niego dotychczasowej

działaIności'

W punkcie 4 wprowadzenia do sprawozdania finansowego Banku za rok zakończony dnia 31',I2.f016 roku

1arzqd wskazał, że sprawozdanie finansowe zostało sporzqdzone przy zatozeniu kontynuowania działa|ności

przez Bank przez okres nie krótszy niż 1.2 miesięcy od dnia 31.1.2.2016 roku iż nie występujq oko|iczności

wskazujqce na zagrożenie kontynuowania dziataIności przez Bank.

V|. sTosoWANlE zAsAD osTRożNośc|

Na dzień 37.If.fo76 r. przewidziane były przepisami Prawa Bankowego, uchwałami Zarzqdu NBP oraz

uchwałami Komisii Nadzoru Finansowego (.'KNF,') zasadV ostrożności dotvczace m.in.:
- koncentracji ryzyka kredytowego
- koncentracjiudziałówkapitałowych
- płynności

- wysokości rezerwy obowiqzkowej
- adekwatnościkapitałowej
Podczas p,."p,o*"d.onego-badania nie stwierdzi|iśmy istotnych faktów wskazujqcych na niestosowanie się

orzez Bank w okresie od dnia 1stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 do powyższych zasad' Uzyskaliśmy

ponadto pisemne oświadczenie Zarzqdu Banku, że w ókresie od 1stycznia do 31 grudnia nie zostały złamane

normV ostrożnościowe.

V||. PRAWIDŁoWośĆ USTALEN|A ŁĄczNEGo WsPÓŁczYNNlKA KAP|TAŁSWEG9

Podczas przeprowadzania badania nie stwierdziIiśmy istotnych nieprawidłowości w zakresie usta|ania łqcznego

współczynnika kapitatowego na dzień 3].,tf .foL6 r. zgodnie z obowiqzujqcym Rozporzqdzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 575120L3 z dnia 26 czerwca 2013 r' (CRR)'

^i\ 9-*/."
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1.

c. czĘśc szczEGÓŁoWA

PRAWIDŁoWośĆ | RzETELNośĆ Ks|ĄG RACHUNKoWYcH, INWENTARYZACJA, sYsTEM KoNTRoL|
WEWNĘTRZNEJ.

Bank posiada aktuaInq dokumentację opisujqcq zasady rachunkowości, przyjęte przezZarzqd Banku, w zakresie
Wymaganym przepisami art' 10 ustawy o rachunkowości oraz rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 1

października 20t0 r' w sprawie szczegó|nych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z f0I3 r, poz' 329), W trakcie
przeprowadzonego badania jednostkowego sprawozdania finansowego dokonaIiśmy wyrywkowego
sprawdzenia prawidłowości działania systemu rachunkowości. W trakcie przeprowadzonych prac nie

stwierdziIiśmy znaczqcych nieprawidłowości dotyczqcych systemu rachunkowości, które nie zostatyby usunięte,
a mogty mieć istotny wptyw na badane jednostkowe sprawozdanie finansowe. Ce|em naszego badania nie było
wyrazenie komp|eksowej opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowości.

Bank przeprowadzit inwentaryzację sktadników majqtkowych w terminach określonych W art' 26 ustawy o

rachunkowości oraz w rozporzqdzeniu Ministra Finansów z dnia 1października folo r. w sprawie szczegó|nych

zasad rachunkowości banków (Dz. U' z 20L3 r. poz. 329) oraz dokonał roz|iczenia i ujęcia w księgach jej

wyników.

Na podstawie obserwacji, przeprowadzonych badań oraz oceny dokumentów Źródłowych w połqczeniu z

rezu|tatami badania wiarygodności poszczegó|nych pozycji sprawozdania finansowego, stwierdzono, że system

rachunkowości w powiqzaniu z systemem kontroIi WeWnętrznej pozwaIa na:

- identyfikację i zapis wszystkich akceptowanych operacji,
- jednoznaczneichzaklasyfikowanie,
- poprawne wykazanie danych w sprawozdaniu finansowym,
. za|iczenie operacji do właściwych okresów.

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH POZYCJI SPRAWOZDAN IA FI NANSOWEGO.

Struktura aktywów izobowiqzań bi|ansu Banku, kapitałów własnych Banku, pozycji pozabilansowych jak

również pozycji kształtujqcych wynik działaIności została przestawiona w zbadanym sprawozdaniu finansowym
za rok zakończony dnia 3L.L2'20L6 r.

EtEMENTY sPRAWozDANlA F|NANsowEGo l sPRAWozDANIE z DZIAŁALNoścl.

il.

2.

3.

2.

3.

ilt.

1. Rachunek przepływów pieniężnych.
Rachunek przepływów pieniężnych sporzqdzony został prawidłowo, zgodnie z

48b ustawy zdniaf9 września t994r' o rachunkowości.
Na ogó|nq kwotę przeptywów pieniężnych netto w wysokości
ztożyty się;

a) przepływy środków pieniężnych z działaIności operacyjnej

b) przepływy środków pieniężnych z działaIności inWestycyjnej

c) przepływy środków pieniężnych z działaIności finansowej

przepisami okreś|onymi w art.

2725 4t4,68 zł

3 43o 938,57 zł
-609 280,12 zl

-96 243,77 zł

Zestawienie zmian w kapitale własnym.
Bank sporzqdzit zgodnie z art. 48a ustaWy z dnia 29 yvrześnia 1.994r. o rachunkowości zestawienie zmian w

kapita|e własnym.
Zestawienie zmian w kapita|e wtasnym zawiera informacje o zmianach poszczególnych sktadników kapitału

własnego za bieżqcy okres sprawozdawczy oraz poprzedni rok obrotowy.

Komp|etność i prawidłowość danych w informacji dodatkowei.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zostało sporzqdzone przez Bank zgodnie z przepisami

okreś|onymi w załqczniku do rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 1. października 2010 r. w sprawie

szczegó|nych zasad rachunkowości banków izawiera informacje o Banku, o przyjętych zasadach rachunkowości
oraz metodach wyceny i sporzqdzenia sprawozdania finansowego'
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Dodatkowe informacje i objaśnienia zostaĘ sporządzone przez Bank zgodnie z przepisami okreś|onymi
w załączniku do rozporządzenia Miłistra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegó|nych zasad
rachunkowości banków i zawierają wszystkie dane i objaśnienia istotne d|a zrozumienia sprawozdania
finansowego Banku sporządzonego za 2o76 r.

4. ocena sprawozdania z działa|ności Banku.
Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że informacje zawarte w sprawozdaniu
z działalności uwzględniajq postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowości isq zgodne z informacjami
zawartymi w zatqczonym sprawozdaniu finansowym' Ponadto, w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu
uzyskanej podczas badania sprawozdania finanscwego, oświadczamy, iż nie stwierdziliśmy istotnych
znieksztatceń w sprawozdaniu z działa|ności.

D. BADANIE zAcADNlEŃ szczEGÓLNYcH.

l. lstotne zdarzenia po dacie bilansu
BiegĘ rewident nie stwierdzit i nie zostat poinformowany o istotnych zdarzeniach po dacie bilansu, które
mogĘby mieć istotny Wpływ na badane sprawozdanie finansowe.

||. Ziawiska i zdarzenia wskazujące na naruszenie prawa

Nie stanowito pnedmiotu badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogĘ stanowić
do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego organy.
Przedmiotem badania nie były również inne nieprawidłowości, które mogty Wystąpić poza

rachunkowości badanego Banku'
Nie stwierdzono zjawisk wskazujących na naruszenie prawa w systemie rachunkowości.

E. UWAG| KoŃcoWE.

podstawę

systemem

z.

W badaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiqg rachunkowych posłużono się próbkami

rewizyjnymi na podstawie, których wnioskowano o poprawności badanych pozycji. Badanie ograniczone
do wybranych prób zastosowano również w odniesieniu do rozrachunków z budżetem w zwiqzku, z czym mogq
Wystqpić różnice pomiędzy ustaleniami zawartyrni w niniejszym raporcie, a wynikami ewentualnych kontro|i
przeprowadzonych metodq pełnq.

Niniejszy rapoń zawiera 11 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych skróconym podpisem kluczowego

biegłego rewidenta,

Integralną część rapońu stanowią następujące załqczniki :

a) bi|ans na dzień 31.12'2016 r'
b) zestawienie pozycji pozabilansowych na dzień 31.12.2016 r.

c) rachunekzysków i strat za okres od 1.01.2016-31.12.2016 r.

d} rachunek przepĘwów pieniężnych za okres od 1.01.201&31.12-2016 r.

e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wtasnym za okres od 1.01.2016-31.12.2016 r.

f) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje iobjaśnienia'

K I uczowy bi egly rewid ent
prz e p row a dzaj qcy b a da ni e :

.,:l'

Warszawa, dnia 27 -O2-2O17 r.
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