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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA
I. Dla: Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli Banku Sp6ldzielczego w Le$nicy z

siedzib4 w Strzelcach Opolskich przy ul.Gogolifskiej nr 2.

II. Przeprowadzili6my badanie sprawozdania finansowego Banku Sp6ldzielczego w

Lefnicy z siedzib4 w Strzelcach Opolskich przy ul.Gogolifiskiej nr 2, na kt6re sklada sig:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
2. BILANS sporz4dzony na dzief 2015-12-31, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w

wykazuje sumg bilansow4 - 328.540.568,7321,

3. WSPoLCZYNNIK WYPI-ACALNOSCI na dzieri 2015-12-31 - 13,59vo,

4. RACHUNEK ZYSK6W I STRAT sporz4dzony za okres od 2015-01-01 do
2015-12-31, kt6ry zamyka sig zyskiem netto w kwocie - 972.462,5321,

5. POZYCJE POZABILANSOWE sporzadzone na dzieri 2015-12-31, kt6re wykazujq
snmg - 14.390.666,3821,

6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM sporz4dzone za okres od

2015-01-01 do 2015-12-31 wykazuj4ce obniZenie kapitalu wlasnego

o kwotg
7. RACHLINEK PRZEPLYWoW PIENIEZNYCH wykazuj4cy

pienig2nych netto w ci4gu roku obrotowego 201 5

o kwotg

- 548.349,3721,

obniZenie stanu 6rodk6w

- t81.346,-d,
8. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA.

Za sporz4dzerue zgodnego z obowiqzuj4cymi przepisami sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z dzialalnoSci odpowiedzialny jest Zarz4d Banku.

Zaruqd Bar*.t oraz czlonkowie Rady Nadzorczej s4 zobowi4zani do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalno6ci spelnialy wymagania

przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzeSnia 1994r. o rachunkowoSci (Dz.U. z 2013r.,

poz.330 z p6iniejszymi zmianami), zwanej dalej ,,ustaw4 o rachunkowoSci".

Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnoSci z wymagaj4cymi

zastosowania zasadami (polityk{ rachunkowoSci tego sprawozdania finansowego onz czy

rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjg maj4tkow4 i

finansow4 jak tez wynik finansowy jednostki oraz o prawidlowo6ci ksi4g rachunkowych

stanowi4cych podstawg jego sporzqdzenia.

III.Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilifmy stosownie do postanowiei:

l. rozdzialu 7 ustawy o rachunkowoSci,

2. kajowych standard6w rewizji finansowej, wydanych przez Krajow4 Radg Bieglych

Rewident6w w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowali6my i przeprowadzili3my w taki spos6b,

aby uzyska6 racjonalnq pewnoS6, pozwalaj4cq na wyraZenie opinii o sprawozdaniu. W

szczeg6lnoSci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnoSci zastosowanych przez bank
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zasad (polityki) rachunkowo$ci i znacz4cych szacunk6q sprawdzenie - w przewa2aj4cej

mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i zapis6w ksiggowych, z kt6rych wynikaj4

liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i calodciow4 oceng

sprawozdania fi nansowego.

Uwa2amy, 2e badanie dostarczylo wystarczaj4cej podstawy do wyra2enia opinii.

IV.Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych

aspektach:

1. przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny s1'tuacji maj4tkowej i

finansowej Banku Sp6ldzielczego w Lednicy na dzieh 2015-12-31, jak tez jego wyniku

finansowego za rok obrotowy od 2015-01-01 do 2015-12-31,

2. zostalo sporzqdzone zgodnie z wymagaj4cymi zastosowania zasadami (politykq)

rachunkowo5ci oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych,

3. jest zgodne z wplywaj4cymi na trei6 sprawozdania finansowego przepisami prawa i

postanowieniami statutu banku.

Sprawozdanie z dzialalnoSci banku jest kompletne w rozumieniu art.49 ust.2 ustawy o

rachunkowoSci, a awarte w nim informacje, pochodz4ce ze zbadanego sprawozdania

finansowego, s4 z nim zgodne.
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