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OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

DIa: Rady Nadzorczej i Zebranra Przedstawicieli Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy z siedzibq

w Strzelcach Opolskichprzy ul.Gogoliriskiej nr 2.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

PrzeprowadziliSmy badanie sprawozdania finansowego Banku Sp6ldzielczego w Le3nicy z
siedzibq w Strzelcach Opolskich przy ul.Gogoliriskiej nr 2, nakt6re sklada sig:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO,
2. BILANS sporz4dzony na dziefi 2016-12-31, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w

aJ.

4.

wykazuje sumg bilansow4
WSPOLCZYNNIK WYPI,ACALNO S CI na dzieh 20 I 6 - 12.3 I

Badanie przeprowadziliSmy stosownie do postanowieri rozdzialu 7

rachunkowoSci oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w
igd4marodowych Standard6w Badania przyjgtymi uchwal4 nr 2783/52/2015

i

- 384.817.451,2321,
- 16,79Yo,

ustawy o

brzmieniu
Krajowej

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT sporz4dzony za rok obrotowy od 2016-01-01 do
2016-12-31, kt6ry zarnyka sig zyskiem netto w kwocie - I .400.815,8321,

5. POZYCJE POZABILANSOWE sporzqdzone na dziefi20t6-12-31, kt6re wykazuj4
sumg - 18.030.409,4921,

6. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM sporzqdzone za rck obrotowy od
2016-01-01 do 2016-12-31 wykazuj4ce wzrost kapitatu wlasnego
o kwotg - 1.035.771,1821,

7. RACHLTNEK PRZEPLYWOW PIENI4ZNYCH wykazuiqcy zwigkszenie stanu Srodk6w
pienigznych netto w ci4gu roku obrotowego od 2016-01-01 do 2016-12-31
o kwotg

8. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA.
- 3.094.976,45z,1,

Odpowiedzialno{t Zarzqdu Banlat i os6b spranujqcych nadz6r zo sprowozdanie finansowe
Zarzqd Banku jest odpowiedzialny za sporzqdzenie, na podstawie prawidlowo

prowadzonych ksi4g rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzeteln4prezentacjg
zgodnie z ustaw4 z dnia29 wrzeflnia I994r. o rachunkowoSci (Dz.U.22016r., poz.I047 z
p6zniejszymi zmianami), zvtarrcj dalej ,,ustaw4 o rachunkowoSci", wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa.

Zarz4d Banku jest r6wniez odpowiedzialny za kontrolg wewngtrzn4, kt6r4 vnaje za

niezbgdn4 dla sporzqdzenia sprawozdania finansowego niezawierajqcego istotnego

znieksztalcenia spowodowane go o szustwem lub bl gdem.

Zgodnie z ustawq o rachunkowoSci Zarzqd Banku oraz czlonkowie Rady Nadzorczej

Banku s4 zobowipani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania

przevmdziarre w ustawie o rachunkowoSci.

Odpow ie dzialno i t b i e gle go r ew ide nta
JesteSmy odpowiedzialni za wyru2erie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na

podstawie przeprowadzonego ptzez nas badania.
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Rady Bieglych Rewident6w z dnia 10 lutego 2015 r. z p62n. zm. Standardy te wymagajq
przestrzegartia wymog6w etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki
spos6b, aby uzyskad wystarczajqcq pewnoSi, 2e sprawozdanie finansowe nie zawiera
istotnego znieksztalcenia.

Badanie polegalo na przeprowadzeniu procedur sluZ4cych uzyskaniu dowod6w badania
kwot i ujawnieri w sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zalety od os4du

biegtego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego znieksztalcenia sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem lub blgdem. Dokonuj4c oceny tego ryzyka biegly
rewident bierue pod uwagg dzialanie kontroli wewngtrznej, w zakresie dotyczqcym
sporz1dzarria i ruetelnej prezentacji przez jednostkg sprawozdania finansowego, w celu
zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznoSciach procedur badania, nie za(;

luqlruhenia opinii na temat skutecznoSci kontroli wewngtrznej jednostki. Badanie obejmuje
takhe oceng odpowiednio3ci przyjgtych zasad (polityki) rachunkowoSci, racjonalnoSci

ustalonych przez kierownika jednostki wartoSci szacunkowych, jak r6wnie2 oceng og6lnej
prezentacji sprawozdania finansowego.

Wyrazamy przekonanie,2e vzyskane przez nas dowody badania stanowiE wystarczaj4c4 i
odpowiedni4 podstawg do wyraZenia przez nas opinii z badania.

Opinia

a

a

Naszym zdaniem, zal1czone sprawozdanie finansowe:

przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji maj4tkowej i finansowej Banku na dziert

2OI6-L2-3L, orazjego wynik finansowy zarok obrotowy od 2016-01-01 do 20L6-L2-31,

zgodnie z maj4cymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowoSci i przyjgtymi

zasadami (politykfl rachunkowoSci,
zostalo sporz4dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,
jest zgodne co do formy i tre6ci z obowi4zujEcymi bank przepisami prawa i
postanowieniami statutu banku.

Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z dzialalnoSci

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z
dzialalnoSci.

Za sporzqdzenie sprawozdania z dzialalnoSci zgodnie z ustaw4 o rachunkowoSci oraz

innymi obowiqzuj4cymi przepisami prawa jest odpowiedzialny Zaruqd Banku. Ponadto

Zarzqd Banku oraz czlor*owie Rady Nadzorczej Banku sqzobowr4zani do zapewnienia, aby

sprawozdanie z dzialalnoSci spelnialo wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowoSci.

Naszym obowi4zkiem bylo, w zwi4zku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania

finansowego, zapozf,ranie sig z treSci4 sprawozdaniaz dzialalno6ci i wskazanie czy informacje

w nim zawarte uwzglgdniaj4 postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowoSci i czy s4 one

zgodne z informacjami zawartymi w zal4czonym sprawozdaniu finansowym. Naszym

obowiqzkiem bylo takhe zlohenie oSwiadczenia, czy w Swietle naszej wiedry o Banku i jego

otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziliSmy w

fiprawozdaniu z dzialalnoSci istotne znieksztalcenia. Ponadto zgodnie z wymogami art. llla
I t-LL\

V
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ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. z 2OL6 r., poz. 1988, z p6in.
zm.), zwanej dalej ,,prawem bankowym", naszym obowi4gkiem bylo zbadanie informacji
finansowych zawartych w rozdziale l. ,,Informacje og6lne o Banku" sprawozdania z

dzialalno6ci Banku. Badanie to przeprowadziliSmy zgodnie z zakresem opisanym w
paragrafi e,,O dpow i e dzi al no i 6 b i e gl e go r ew i de nt a" powyZej .

Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalnoSci uwzglgdniaj4
postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowoSci i s4 zgodne z informacjami zawartymi w
zal4czonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w Swietle wiedzy o Banku i jego otoczeniu

uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego nie stwierdziliSmy istotnych

znieksztalcef w sprawozdaniu z dzialalnoSci. Ponadto informacje finansowe zawarte w
rozdziale ,,Stan prawny Banku" sprawozdania z dzialalnoSci Banku zostaly sporz4dzone

zgodnie z wymogami art. 1l la ust.l i2 prawa bankowego.

Informacja o wypelnieniu innych obowiqzkiw wynikajqcych z przepisfw prawa
Zgodnie z wymogami axt.69 ust.l ustawy o rachunkowo6ci Bark zNoLyl sprawozdanie

finansowe za rok poprzedni we wlaSciwym rej estrze s4dowym.

Data opinii : 2017 -03 -31
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