OPINIA NIEZAI-EZNEGO BIEGTEGO REWIDENTA
Dla zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej
Banku Sp6ldzielczego w slawnie
ul. Kopernika 5j76-100 Slawno

Przeprowadzili6my badanie zalEczonego sprawozdania finansowego Banku sp6ldzielczego w slawnie
z siedziba w Slawnie, na kt6re sktada sie:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporzqdzony na dziei 31 grudnia 2014 roku, kt6ry po stronie
18s 041 955,20
zlaktyw6w i pasyw6w zamyke siQ surhe
76,93
%
3) wsp6tczynnik
4) zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujece na dziei 3l grudnia 2014 roku
-zobowiqzania warunkowe udzielone i otrzymane w kwocie
zl,
16 853 599,44
zl,
-pozostale w kwocie
83 662 551,94
5) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
wykazujqcy zysk netto w
-1 759 853,10 zl.
6) zestawienie zmian w kapitale wiasnvm za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
1682 303,10 zl.
wykazujqce wzrost kapitalu wlasne8o o
7) rachunek przeplywdw pienieinych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
1169 466,80 zl'
wykazujEcy zwiekszenle stanu Erodk6w pieniqznych

wyplacalnosci

wysoko6ci
kwote

o

8) dodatkowe informacje i objaSnienia.
sporzqdzenie zgodnego z obowiqzujecymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z dziatalnoici odpowiedzialny jest ZarzAd Banku. Zarzqd Banku oraz czlonkowie Rady
Nadzorczej sq zobowiEzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z
dzialalnoSci spelnialy wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzeinia 1994 r' o rachunkowoici
(Dz.U. z 2013 r. poz.330,z p6in. zm.) zwanej dalej "ustawe o rachunkowosci"-

za

Naszym zadaniem bvlo zbadanie i wyra2enie opinii o zgodnoici z wYmagajqcymi zastosowania
zasadami (polityke) rachunkowo<ci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacje majatkowq ifinansowq, jak tei wynik
finansowv Banku oraz o prawidiowofti ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawq jego sporzadzenia

i

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili(mv stosownie do postanowie6 :
1) rozdziatu 7 ustawy 2 dnia 29 wrze6nia 1994 r. o rachunkowo(ci (tekst jednolity D2 U. z 2013 (
ooz. 330. z o6in. zm.);

2) krajowvch standard6w rewizjifinansowej, wydanych przez Krajowe

RadQ Bieglych Rewident6w

,

w

Polsce:

dnia 16 Srudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenra
rezerw na ryzyko zwiqzane z dzialalno<ciE bank6w (Dz. U Nr 235, poz. 1589, z p6in zm.);

3) przepis6w rozporzEdzenia Ministra Finans6w

z

4) przepis6w rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 1 paidziernika 2010 r.
szczeedlnvch 2asad rachunkowo(cibank6w {Dz U. z 2013 r., Doz. 329);
5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity D2. u. z 2012 r', poz. 7376, z
o6in. zm.);
6) ustawy z dnia 16 wrze6nia 1982 r. Prawo sp6tdziel€ze (tekst jednolity Dz U.22013 t.' poz 7443).
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Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliJmy i przeprowadzili<my w taki sposdb, aby uzyskae
racionalna Dewnodi, Dozwalaiaca na wvraienie opinii o Sprawozdaniu,
W szczeg6lno5ci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnoici zastosowanych przez Bank zasad
(polityki) rachunkowo<ci i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie w przewaiajEcej mieaze w sposob

-

dowod6w izapis6w ksiegowych, z kt6rych wynikajq liczby iinformacje zawarte w
sprawozdaniu finansowym, jak i caioiciowq ocene sprawozdania finansowe8o.
Uwa:amy, ie badanie dostarczvlo wystarczaiacej podstawv do wvraienia opinii.
wyrywkowv

Naszvm zdaniem 2badane sprawozdanie finansowe, obeimujqce dane liczbowe i objainienia stowne:

a) przedstawia rzetelnie i iasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i
finansowei Banku na dzie6 31 grudnia 2014 roku, jak te2 jeSo wyniku finansowego za rok
obrotowv od 1 stvcznia do 31 grudnia 2014 roku,
b) zostalo sporzqdzone zgodnie z wymagajEcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowo6ci
oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiEg rachunkowych,
c)

jest zgodne z wplywajqcymi na tre6i

sprawo2dania finansoweSo przepisami prawa

i

oostanowieniami statutu Banku,

Sprawozdanie z dzialalno<ci banku jest kompletne w rozumieniu art 49 ust 2 ustawy o rachunkowo6ci,
a zawarte w nim informacje, pochodzace ze zbadane8o sprawozdania finansowego?
5q z nrm zgo0ne,
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