Bank Sp6ldzielczyw

Leinicy - 2016 rok

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 pasyw6w
wykazuje sumg bilansow4
384.817.451,2321,
a
16,79Yo,
J. WSPOLCZYNNIK WYPI,ACALNO S CI na dzieh 20 I 6 - 12.3 I
4. RACHUNEK ZYSKOW I STRAT sporz4dzony za rok obrotowy od 2016-01-01 do
I .400.815,8321,
2016-12-31, kt6ry zarnyka sig zyskiem netto w kwocie
5. POZYCJE POZABILANSOWE sporzqdzone na dziefi20t6-12-31, kt6re wykazuj4

-

i

-

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
1.035.771,1821,
o
7. RACHLTNEK PRZEPLYWOW PIENI4ZNYCH wykazuiqcy zwigkszenie stanu Srodk6w
pienigznych netto w ci4gu roku obrotowego od 2016-01-01 do 2016-12-31
o kwotg
3.094.976,45z,1,

-

kwotg

-

8. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA.
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.
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JesteSmy odpowiedzialni za wyru2erie opinii
podstawie przeprowadzonego ptzez nas badania.

o tym sprawozdaniu finansowym na

Badanie przeprowadziliSmy stosownie do postanowieri rozdzialu 7 ustawy o
rachunkowoSci oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu
igd4marodowych Standard6w Badania przyjgtymi uchwal4 nr 2783/52/2015 Krajowej
i
BILANS BRK Ceglarek i Partnerzy

-

Biegli Rewidenci

