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SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGTEGO REWIDENTA

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla: Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli Banku Sp6ldzielczego w LeSnicy z siedzib4

w Strzelcach Opolskichprzy ul.Gogoliriskiej nr 2.

Sp raw,ozd anie z badania roczn ego sprawo zdania fi nansowc go

PrzeprowadziliSmy badanie zal1czonego sprawozdania finansowego Banku Sp6idzielczego w
LeSnicy z siedzib4 w Strzelcach Opolskich prry ul.Gogoliriskiej nr 2 (,,Bank"), na kt6re
sklada sig: bilans, wsp6lczynnik wyplacalnoSci i pozycje pozabilansowe sporz?dzone na dzieh
2017-12-31, rachunek zysk6w i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym i
rachunek przeplyw6w pienigznych za rok obrotolvy od 2017-0I-01 do 2017-12'3T oraz

informacja dodatkowa obejmuj4ca wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaSnienia

(,,spr aw o zdani e fi nans ow e").

Odpotuiedzialnoi| Zarzqdu Banku i Rady Nadzorczej za sprav)ozdanie finansowe
Zarzqd Banku jest odpowiedzialny za sporz4dzenie, na podstawie prawidlowo

prowadzonych ksi4g rachunkowych, sprawozdania finansowego i zajego rzetelnq prezentacjq

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzelnia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz.U. 22018 r.

poz. 395 zp62niejszymi zmianami) (,,ustawa o rachunkowoici"), wydanymi na jej podstawie

przepisami wykonawcrymi oraz innymi obowi4zuj4cymi przepisami prawa a tak2e statutem

Banku. Zarzqd Banku jest r6wniez odpowiedzialny za kontrolg wewngtrznq,kt6r4uznaje za

niezbgdnE dla sporzqdzenia sprawozdania finansowego niezawieraj4cego istotnego

znieksztalcenia sp owo dowane go o szustwem lub blgdem

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoSci, Zarzqd Banku orcz czlonkowie Rady

Nadzorczej Banku s4 zobowi4zani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo

wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowoSci.

O dpou, i e dzialno i 6 bie gle go r ew identa

Naszym zadaniembylo wyrazenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia

rzetelny i jasny obraz sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Banku
zgodnie zmaj4cymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowoSci iprzyjEtymi zasadami

(polityka) rachunkowoSci.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili6my stosownie do postanowieri:

l) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o bieglych rewidentach, firmach audytorskich araz

nadzorzepublicznym (Dz. U. 22017 roku poz. 1039) (,,ustc:,e o bieglych rewidentach"),
2) rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 53712014 z dnia 16 kwietnia

2Ol4 r. w sprawie szczeg6l.ov,rych wymog6w dotycz4cych ustawowych badari

sprawozdari finansowych jednostek interesu publicznego, uchylaj4cym decyzjg Komisji
200519091WP (Dz. IJrz. UE L 158 z 27.05.2014, stt. 77 oraz Qz. Urz. UE L 170 z

1 1 .06.2014, str. 66) (,,Rozporzqdzenie 5 3 7/2 0 I 4"),
3) standard6w badania dotychczas uchwalonychprzezKrajow4 Radg Biegtych Rewident6w.
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Regulacje. te .vqcimagaj1 przestzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania

i przeprowadzenia badania w taki spos6b, aby uzyskad wystarczajqcq pewno56, 2e

sprawo zdani e fi nans o we ni e zawier a i stotne go znieksztalc enia.

Celem badania jest uzyskanie wystarczaj1cej pewnoSci co do tego cry sprawozdanie

finansowe jako caloS 6 zostalo sporz4dzone na podstawie prawidiowo prowadzonych ksi4g

rachunkowy ch oraz nie zawiera istotnego znieksztalcenia spowodowanego oszustwem lub

blgdem, oraz wydanie sprawozdania riezale2nego bieglego rewidenta zawietajqcego nasz4

opinig. Wystarczaj4ca pewnosd jest wysokim poziomem pewnoSci, ale nie gwatantuie, 2e

baaanie przeprowadzone zgodnie z powyhej wskazanymi standardami zawsze wykryje

istniej4ce istotne znieksztalcenie. Znieksztalcenia mog4 powstawad na skutek oszustwa lub

btgdu i 14 .t*-*e za istotne, jeLeli moitna racjonalnie oczekiwad, ze pojedynczo lub l4cznie

moglyby wplynqd na decyzje gospodarcze uzytkownik6w podjgte na podstawie tego

sprawozdania finansowego. Ryzyko niewykrycia istotnego znieksztalcenia, powstalego na

skutek oszustwa jest wyzsze ni? ryzyko niewykrycia istotnego znieksztalcenia powstalego na

skutek blgdu, poniewaz moae obejmowai zmo\My, falszerstwo, celowe pominigcia,

wprowadzanie w bl4d lub obejScie kontroli wewngtrznej i moze dotyczyl kazdego obszaru

prawa i regulacji, nie tylko tego bezpoSrednio wplywaj4cego na sprawozdanie finansowe.

Badanie polegalo na przeprowadzeniu procedur sluZ4cych uzyskaniu dowod6w badania

kwot i ujawnieri w sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zale2y od os4du

bieglego rewidenta, w tym od oceny tyzyka istotnego znieksztalcenia sprawozdania

finansowego spowodowanego oszustwem lub blgdem. Dokonuj4c oceny tego ryzyka biegly

rewident bierze pod uwagg dziaLartie kontroli wewngtrznej, w zakresie dotycz4cym

sporzqdzalta i ruetelnej prezentacji przez jednostkg sprawozdania finansowego, w celu

zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznoSciach procedur badania, nie zaS

wyraienia opinii na temat skutecznoSci kontroli wewngtrznej jednostki. Badanie obejmuje

takZe oceng odpowiednioSci przyjgtych zasad (polityki) rachunkowo$ci, racjonalnoSci

ustalonych 
-prz"i 

Zaruyd Banku wartoSci szacunkowych, jak r6wniez ocenq og6lnej

prezentacji sprawozdania finansowego'

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentowno6ci badanej jednostki

ani efektyvrno$ci lub skutecznoSci prowadzenia spraw jednostki przezZatz4d Banku obecnie

lub w przyszloSci.

WyraZamy przekonanie,2e uzyskane przez nas dowody badania stanowi4 wystarczaj4cat

i odpowiedni4 podstawg do wyraaeria przez nas opinii z badania. Opinia jest sp6jna z

dodatkowym sprawozdaniem dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego

sprawozdania z badania.

Niezaleinoit

W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegly rewident i firma audytorska

pozostawali niezale1ni od jednostki zgodnie z przepisami ustawy o bieglych rewidentach,

Rozporz4dzenia 53712014 onz zasadami etyki zawodowej przyjgtymi uchwalami Krajowej

Rady Bieglych Rewident6w.

Zgodnie z nasz1 najlepsz4 wiedz4 i przekonaniem o3wiadczamy, 2e nie SwiadczyliSrny

uslug niebgdqcych badaniem, kt6re sq zabronione przepisami art. 136 ustawy o biegtych

rewidentach onz art. 5 ust' 1 Rozporz4dzenia 537 /2014.
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IAyb 6r firmy audytor s kiej

ZostaliSmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Banku za 2077 rol< uchwai4
Rady Nadzorczej Banku nr 1312017 z dnia 2017-10-20. Sprawozdania finansorve Banku
badamy nieprzerwanie pocz4wszy od roku obrotowego zakofwzonego w dniu 2003-12-31; to
jest przez 15. kolejnych lat. Przez ten okres kontynuowaliSmy badanie sprawozdari
finansowych Banku w oparciu o odpowiednie uchwaly Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z
kt6rymi dokonywano wyboru firmy audytorskiej na okresy roczne.

Najbardziej znaczqce rodzaj e ryzyka

W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowaliSmy ponizej opisane najbardziej
znaczqce rcdzaje ryzyka istotnego znieksztalcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz
opracowaliSmy stosowne procedury badania dotyczqce tych rodzaj6w ryzyk. W przypadkach,
w kt6rych uznali6my za stosowne dla zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz
wykonanych przez bieglego rewidenta procedur badania, zamieScili6my r6wniez
naj wazni ej s ze sp o strz e?enia zw i 4zarrc z tymi ro dz aj ami ry zyka.

zrozumienie i ocena funkcjonuj4cego w
Banku systemu zarz1dzania ryzykiem
kredyowym (obejmuj4cego procesy
zwiqzane z identyfikacjq, pomiarem,
monitorowaniem, kontrol4 i
zab ezpieczeni em ry zyka),
przeglqd raport6w z obszaru ryzyka
kredytowego,
przeglqd analityczny
kredytowego (w tym ocena wielkoSci
zaanguhowania Banku w poszc zeg6lne
typy podmiot6w, rodzaje produkt6w),
zapoznanie sig z podstawowymi
re gulacj ami produktowymi,
testy szczeg6lowe polegajEce na
sprawdzeniu wybranej pr6by ekspozycj i
kredytowych w szczeg6lnoSci pod
k4tem prawidlowoSci identyfikacji
ryzyka oraz tworzenia odpis6w
aktualizacyjnych a takhe zgodnoSci z
procedurami Banku,
weryfikacja prawidlowoSci klasyfikacji
ekspozycji kredytowych ze wzglgdu na
kryterium terminowo6ci splaty na
podstawie analizy wydruku zaieglo$ci
kredytowych.

J

portfela

Opis rodzaju ryryka istotnego
znieksztalcenia

Procedury bieglego rewidenta w odpowiedzi
na zidenfyfikowane ryzyko oraz lw

stosownych przypadkacltJ najw aLniejsze
spostze2enia rw iqzane z tymi ro dzaj a mi

ryzyka

Ryryko kredytowe / adekwatno5d
odpis6w z tytulu utrafy warto6ci

Kwestia zostala uznana za kluczow4 ze

wzglgdu na wartoSi i rozlegly wplyw na
sprawozdanie finansowe a takhe ryzyko
nieprawidlowej oceny tego ryzyka.
Ryzyko kredytowe tak na poziomie
pojedynczego zaanguhowania, jak i
calego portfela wplywa migdzy innymi
na wyceng pozycji bilansowych
,,NaleznoSci od sektora niefinansowego"
i ,,NaleznoSci od sektora budzetowego",
na warto66 przychod6w i koszt6w z
tytulu rezerw celowych a tym samym na
wynik okresu a takze na wysokoSd
wsp6iczynnik6w kapitalowych. W
rachunku adekwatnoSci kapitalowej
wymogi kapitalowe z tytulu ryzyka
kredytowego s4 dominuj 4ce.
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Przychody I zmianz zasad

rachunkowo5ci

Kwestia przychod6w zostala vznana za

kluczowq ze wzglgdu na warto66 i
ryzyko ujgcia przychod6w niezgodnie z

zasadami. W roku obrachunkowym w
zwi1rku ze zmianq ustawy o

rachunkowo5ci i rozporzqdzenia w
sprawie szczeg6lnych zasad

rachunkowoSci bank6w od dnia

2017-01-01 zmiarrie ulegly zasady

ujmowania w ksiggach odsetek od

nalezno6ci zagro2onych. W miejsce

dotychczas funkcjonuj4cej zasady, 2e

tego rodzaju przychody ujmowane sQ

drugostronnie w pasywach jako

,,zasttze2one" wprowadzono zasadg

rozpoznawania tych przYchod6w

memorialowo w rachunku wynik6w z

jednoczesnym dokonywaniem odpis6w

aktualizacyjnych na te naleznoSci

zgodnie z obowi4zuj4cymi zasadami.

Kwestia zostala vzl;rana za kluczow1 ze

wzglgdu na rozlegly wplyw na

sprawozdanie finansowe w tYm:

koniecznoS6 przeksztal.cenia danych

por6wnawczych za rok poprzedni,

wplyw na wiele pozycji sprawozdania

finansowego, wplyw na wynik z lat
ubieglych i wynik okresu. Ponadto

bardzo p62na publikacja nowelizacji

rozporzqdzenia wykonawczego do

ustawy o rachunkowoSci reguluj4cego t4

kwestiE i kr6tki czas na zmianY w

systemach informatYcznYch otaz

dokonanie ksiggowan koryguj4cych

bilans otwarcia i caly rok oblachunkowy

zwigksza ryzyko nieprawidlowoSci w

zakresie.

przegl4d zasad rachunkowoSci w tym

zrozumienie i ocena skutk6w zniany
zasad rachunkowoici w zakresie

ujmowania odsetek zastrzehonych dla

Banku,

procedury analityczne,

identyfikacja istotnych transakcji
jednorazowych,

ocena wielko6ci wykazanych przez

Bank na koniec roku poprzedniego,

kt6re podlegaly przeksztalceniu w

zwiqzku ze zmianq zasad

rachunkowo3ci,

testy szczeg6lowe polegaj4ce na

pelnym sprawdzeniu przeksztalcenia

bilansu otwarcia i ustalenia wvniku z lat

ubieglych,

testy szczeg6lowe polegaj4ce na

sprawdzeniu prawidlowoSci l4eznej

kwoty ustalonych

aktualizacyjnych na

odpis6w

naleznoSci

odsetkowe wg

kategorii ryzyka.

poszczeg6lnych
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Opinia

Naszym zdaniem, zal4czone roczne sprawozdanie finansowe :

- przedstawia rzete\ny i jasny obraz sytuacji majEtkowej i finansowej Banku na dzieh

2017-12-31, oraz jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 2017-01-01 do

2017-12-31, zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowoSci i
przyj gtymi zasadami (polityk4) rachunkowoSci,

- zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo, zgodnie zprzepisanirozdzialu 2 ustawy
o rachunkowoSci, prowadzonych ksi4g rachunkowych,

- jest zgodne co do formy i tresci z obowi4zuj4cymi Bank przepisami prawa i statutem

Banku.

Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z dzialalnoici

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z

dzialalnoSci.

Zarzqd Banku oraz czlonkowie Rady Nadzorczej s4 odpowiedzialni za sporz4dzenie

sprawo zdan ia z dzialalno S ci z go dnie z pr zepisami prawa.

Naszym obowi4zkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieglych rewidentach bylo

wydanie opinii, czy sprawozdanie z dzialalnoSci zostalo sporz4dzone zgodnie z przepisami

prawa oraz, Le jest ono zgodne z informacjami zawar\ymi w rocznym sprawozdaniu

finanso*ym. Naszym obowi4zkiem bylo takZe zlohenie oSwiadczenia, czy w Swietle naszej

wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego

stwierdzili$my w sprawozdaniu z daalalnoSci istotne znieksztalcenia oraz wskazanie, na

czym polega kuZde takie istotne z-nieksztalcenie. Ponadto zgodnie z wymogami art. llla
ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876, z p62n.

zm.), zwanej dalej ,,Prawem bankowym", naszym obowi4zkiem bylo zbadanie informacji

finansowych okreSlonych w art.11la ust.2 Prawa bankowego a zawartych w sprawozdanru z

dzialalno6ci Banku.

Naszym zdaniem sprawozdanie z dzialalnoSci zostalo sporz4dzone zgodnie z art.49

ustawy o rachunkowoSci oraz art.llla ust.l i 2 Prawa bankowego i jest zgodne z
informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oSwiadczamy, iZw
Swietle wiedzy o Banku i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania

finansowego, nie stwierdziliSmy w sprawozdaniu z dzialalnoSci istotnych znieksztalcen.

Inne informacje, w tym o wypelnieniu obowiqzkdvv v'ynikaiqcych z przepisfw prawo

Na dzieri 2017-12-31 przewidziane byly przepisami Prawa bankowego, uchwalami

Zarz4duNBP, uchwalami Komisji Nadzoru Finansowego onzRozporzqdzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymog6w

ostroZnoSciovrych dla instytucji kredytolvych i firm inwestycyjnych zasady ostroznoSciowe

doty cz4ce mi gdzy innymi :

. koncentncji ryzyka kredytowego,
r koncentracji udzial6w kapitalowych,
. kqalifikacji kredyt6w orazudzielonych gwarancji i porgdzeri do grupy tyzyka i tworzenia

rezerw naryzyko zwiqzane z dzialalrcSciE bank6w,
. nonn plynnosci,
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. lvysokosci rezerwy obowiqzkowej,

. adekwatnoSci kapitalowej,

. wysoko6ci pozycji walutowych.
Podczas badania nie stwierdziliSmy istotnych fakt6w wskazujqcych na niestosowanie siE

przezBank w roku obrachunkowym do powyzszychzasad.

Bank prawidlowo ustalil wsp6lczynniki kapitalowe zgodnie z rozporz4dzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 z dnia 26 czerwca 20I3r. w sprawie

wymog6w ostroznoSciowych dla instytucji kredytovyych i firm inwestycyjnych.

Brunon Ceglarek

Kluczowy biegly rewident

Nr 9849

Dzialajqcy w imieniu:
BILANS BRK Ceglarek i
ul.Morcinka I
47-400 Racib6rz
Nr 3255

Racib6rz, 2018-03-26
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