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SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGTEGO REWIDENTA
Z BADANIA

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

w Strzelcach Opolskichprzy ul.Gogolirlskiej nr 2.

Sprawozdanie z badani^ rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Banku Sp6ldzielczego w

LeSnicy z siedzib4 w Strzelcach Opolskich przy ul.Gogoliriskiej nr 2 (daIej:,,Bank"), na kt6re

sklada sig:

. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

. bilans sporz}dzony na dziefi 31 grudnia 2018 roku, kt6ry po stronie aktyw6w i pasyw6w

wykazuje sumg bilansow4 453.9 46.3 13,8521,

. wsp6lczynnik wyplacalnoSci na dziefi 31 grudnia 2018 roku w wysokoSci I5,26Yo,

r pozycje pozabilansowe sporz4dzone na dziefi 3l grudnia 2018 roku wykazuj4ce

zobowiqzania warunkowe udzielone w kwocie 20.828.753,7221 i otrzymane w kwocie

80.000,-zl,

o rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

wykazuj4cy zysk netto w wysokoSci 1.841.338,4621,

o zestawienie zmian w kapitale wlasnym zarck obrotowy od 1 stycznia do 3l grudnia 2018

roku wykazuj4ce zwigkszenie kapitalu wlasnego o kwotg 1.828.610,4121,

. rachunek przeplyw6w pienigznychzarok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

wykazuj4cy zwigkszenie stanu Srodk6w pienigznych netto o kwotg 879.518,7021,

o dodatkowe informacje i objaSnienia (dalej: ,,sprowozdanie finansowe").

Naszym zdaniem, zalEczone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia ruetelny i jasny obraz sytuacji maj4tkowej i finansowej Banku na dzien 3I

grudnia 2018 roku oraz jego wyniku finansowego i przeplyw6w pienigznych za rok

obrotowy zakohczony w tym dniu zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami ustawy o

rachunkowoSci i przyj gtymi zasadami (polityka) rachunkowoSci,

- jest zgodne co do formy i treSci z obowiqzuj4cymi jednostkg przepisami prawa i statutem

Banku.

- zostalo sporzqdzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych,

zgodnie z przepisarri rozdzialu 2 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994 r. o rachunkowoSci

(,,us t aw a o r achunkow o i c i" - Dz.U . z 2019r., poz.3 5 I).

Niniejsza opinia jest sp6jna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, kt6re

wvdaliSmv dnia 2019 -03 -12.
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Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliSmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w
brzmieniu Migdzynarodowych Standard6w Badania przyjgtymi uchwalami Krajowej Rady
Bieglych Rewident6w nr 2039/37a/20I8 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych
standard6w badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) oraz m

2041/37a/20I8 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych standard6w wykonywania
zawodu (,,KSB") oraz stosownie do ustawy z dnia l1 maja 2017 r. o bieglych rewidentach,
firmach audytorskich i nadzorze publicznym (,,Ustawa o bieglych rewidentach" - Dz.U. poz.
1089 zp62n. zm.) orazRozporzqdzenia UE nr 537/2014 z dnia l6 kwietnia 2014 t. w sprawie
szczeg6lowych wymog6w dotycz4cych ustawowych badan sprawozdari finansowych
jednostek interesu publicznego (,,Rozporzqdzenie UE' Dz. U. UE L158). Nasza
odpowiedzialnoS6 zgodnie z tymi standardami zostala dalej opisana w sekcji naszego

sprawozdania Odpow iedzialnoi t b ie gle go r ew identa za badanie spr aw o zdania

JesteSmy niezale2ni od Banku zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych ksiggowych
Migdzynarodowej Federacji Ksiggowych (,,Kodelcs IFAC') przyjgtym uchwal4 Krajowej
Rady Bieglych Rewident6w nr 204213812018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki
zawodowej bieglych rewident6w oraz z innymi wymogami etycznymi, kt6re majq
zastosowanie do badania sprawozdari finansowych w Polsce. Wypelnili6my nasze inne
obowi4zki etyczne zgodnie ztymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania
badania kluczowy biegly rewident oraz frma audytorska pozostali niezalelni od Banku
zgodnie z wymogami niezaleznoSci okreSlonymi w Ustawie o bieglych rewidentach oraz w
Rozporz4dzeniu UE.

Uwulany,Ze dowody badania, kt6re uzyskaliSmy s4 wystarczaj4ce i odpowiednie, aby
stanowid podstawg dla naszej opinii.

Kluczowe sprawy badania

Kluczowe sprawy badania s4 to sprawy, kt6re wedlug naszego zawodowego os4du byly
najbardziej znaczqce podczas badania sprawozdania finansowego zabiehqcy okres
sprawozdawczy. Obejmuj4 one najbardziej znaczEce ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekszta\.cenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego znieksztalcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieSli5my sig w kontekScie naszego badania sprawozdania
finansowego jako caloSci oraz przy formulowaniu naszej opinii oraz podsumowaliSmy naszq
reakcjg na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w kt6rych uznaliSmy za stosowne
przedstawili6my najwulniejsze spostrzeZenia nvi4zane z tymi rodzajani ryzyka. Nie
vtyralamy osobnej opinii na temat tych spraw.

Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odnioslo sig do tej sprarvy

Wycena kredyt6w i poiry czek orrz
tworzenie rezerw celowych i odpis6w
aktualizaryjnych

Kwestia zostaNa vznana za kluczow4 ze
wzglgdu na warto66 i rozlegNy wplyw na
sprawozdanie finansowe a tak2e ryzyko
nieprawidlowej oceny tego ryzyka.

Nasze procedury badania w obszarze wyceny
kredyt6w i po|yczek oraz tworzenia rezerw
celowych i odpis6w aktualizuj4cych nalezno$ci
zv,iqzane z ekspozycjami kredytowymi
obej mowaly w szczeg6lnoSci :

o przegl4d i zrozumienie funkcjonuj4cego w
Banku systemu zarz4dzania ryzykiem
kredytowym w tym politvk i procedur
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Ryzyko kredytowe tak na poziomie zwiqzanych z :vqrcenq kredyt6w oraz
pojedynczego zaangu2owania, jak i
calego portfela wplywa migdzy innymi
na wyceng pozycji bilansowych
,,NaleznoSci od sektora niefinansowego"
i ,,NaleznoSci od sektora budzetowego,,,
na wartoSi przychod6w i koszt6w z
tytulu rezerw celowych a tym samym na
wynik okresu a tak2e na wysoko$i
wsp6lczynnik6w kapitalowych. W
rachunku adekwatnoSci kapitalowej
wymogi kapitalowe z tylulu ryzyka
kredltowego s4 dominuj 4ce.

Rezerwy celowe oraz odpisy
aktualizuj4ce naleznoSci zwi4zane z
eskpozycjami kredytowymi reprezentuj4
szacunek Banku w zakresie strat
kredytowych poniesionych na dzieft
bilansowy.

Bank tworzy rczerwy celowe oraz
odpisy aktualizujqce zwi4zane z
ekspozycjami kredytowymi zgodnie z
Rozporz4dzeniem Ministra Finans6w w
sprawie zasad tworzenia tezerw na
ryzyko zwi4zane z dziaLalnoSci4 bank6w
(Dz.U. z 2015r, po2.2066 z
p 62niej szy mi zmi anami).

Tworzenie rezerw celowych oraz
odpis6w aktualizuj4cych naleznoSci
zwiqzane z ekspozycjami kredyowymi
wymaga dokonania znacz4cych
szacunk6w i os4d6w przez Zarz4d
Banku, zar6wno na etapie klasyfikacji
ekspozycji kredytowych do kategorii
ryzyka,jak i ustalenia wysokoSci rezerw
celowych i odpis6w aktualizuj4cych
naleznoSci zwiqzane z ekspozycjami
kredytowymi.

Szacunki i os4dy te bazuj1 w znacznej
mierze na danych historycznych oraz
doSwiadczeniu i w szczeg6lnoSci
dotycz4:
o oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej dluZnika (w tym
wybranych miernik6w iloSciowych
i jakoSciowych),

o terminowoSci splaty kapitalu i
odsetek.

tworzeniem rezerw celowych i odpis6w
aktualizujEcych. Polityki i procedury te
obejmuj4 takie elementy jak:
- strategiQ zaruqdzania ryzykiem

kredytowym,
- nadz6r nad zarzqdzaniem ryzykiem

kredytowym,
- system limit6w ograniczaj4cych

ryzyko kredytowe,
- analizg iloSciow4 i jakoSciow4 portfela

kredytowego,
- metodykg oceny zdolnoSci

kredytowej,
- zabezpieczenia ekspozycji

kredytowych,
- monitoring ekspozycji kredytowych i

monitorin g zab ezpie czen,
- przegl4d ekspozycji kredytowych i

tworzenie rezerw celowych oraz
odpis6w aktualizuj 4cych,

- windykacjg i nadz6r nad kredyami
zagrohonymi,

- kontrolg dzialalnoSci kredytowej.
oceng efektywnoSci dzialania wybranych
kluczowych kontroli w zakresie wyceny
kredyt6w oraz tworzenia rczerw celowych
i odpis6w aktualizuj4cych. Kontrole w
Banku w tym obszarze obejmuj4 miedzy
innymi:
- regularne przeglqdy portfela

kredyowego,
- okresow4 oceng kredytobiorc6w pod

k4tem zdolnoSci do splaty
zaciqgnigty ch zob ow iqzah,

- analizg przeterminowania nale2noSci z
tytulu kredyt6w i po|yczek,

- system weryfikacji i akceptacji w
zakresie wyceny kredyt6w oraz
tworzenia rezerw celowych i odpis6w
aktualizujqcych,

przeglqd raport6w zarzqdczych z obszaru

ryzyka kredytowego,
prze gl4d anality czny portfela kredytowe go
(w tym ocena wielkoSci zaangahowania
Banku w poszczeg6lne typy podmiot6w,
rodzaje produkt6w), zapoznanie sig z
podstawowymi
produktowymi,

regulacjami

lowe
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pommeJSzen
zabezpieczeh.

warto56 wiarygoanoSci) polegaj4ce na niezaleinym

sprawdzeniu wybranej pr6by ekspozycji

kredytowych w szczeg6lnoSci pod k4tem

prawidtrowoSci klasYfrkacji do

poszczeg6lnych gruP tYzYka oraz

tworzenia rezerw i odPis6w

aktualizuj4cych a takhe zgodnoSci z
procedurami Banku,

weryfikacjg prawidlowoSci klasyfikacji
ekspozycji kredyowych ze wzglgdu na

kryterium terminowoSci sPlatY na

podstawie analizy wydruku zalegloSci

kredytowych oraz werYfikacja
poprawnoscl
przeterminowania
informatyczny,
uzgodnienie baz naleZnoSci z tytulu
kredy6w i polyczek oraz utworzonych
rezerw celowych i odPis6w

aktualizuj 4 cych z ksiggami rachunkowymi
Banku.

naliczenia dni
przez system

Odpowiedzialno56 ZarzqduBanku i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

Zarz4d, Banku jest odpowiedzialny za sporz4dzenie, na podstawie prawidlowo

prowadzonych ksi4g rachunkowych, sprawozdaniafinansowego, kt6re przedstawiaruetelny i

jasny obraz sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Banku zgodnie z

Ustawa o rachunkowoSci, przyjgtymi zasadarni (polityk4) rachunkowoSci otv
obowi4zuj4cymi Bank przepisami prawa atakhe statutem Banku. Zarz4d Banku jest r6wniez

odpowiedzialny za kontrolg wewngtrzn4, kt6r4 uznaje za riezbqdn4 dla sporz4dzenia

sprawozdania finansowego niezawierajqcego istotnego zniekszta\cenia spowodowanego

oszustwem lub blgdem.

SporzEdzaj4c sprawozdanie finansowe Zarz4d Banku jest odpowiedzialny za ocenQ

zdolnoSci Banku do kontynuowania dzialalnoSci, ujawnienie, ieheli ma to zastosowanie,

spraw zwi4zanych z kontynuacj4 dzialalnoSci oraz za przyjgcie zasady kontynuacji

dzialalno5ci jako podstawy rachunkowofici, z wyj4tkiem sytuacji kiedy Zarz4d albo zamietza

dokonai likwidacji Banku, albo zaniecha6 prowadzenia dzialalnoSci albo nie ma Zadnei

realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania dzialalnosci.

Zarzyd Banku oraz czNonkowie Rady Nadzorczej s4 zobowi4zani do zapewnienia, aby

sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowo3ci.

Czlonkowie Rady Nadzorczej s4 odpowiedzialni zanadzorowanie procesu sprawozdawczoSci

finansowej Banku.
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Odpowiedzialno5d bieglego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami s4 uzyskanie racjonalnej pewnoSci czy sprawozdanie finansowe jako
caloSd nie zawiera istotnego znieksnalcenia spowodowanego oszustwem lub blgdem oraz
wydanie sprawozdania z badarria zawieraj4cego nasz4 opinig. Racjonalna pewno56 jest
wysokim poziomem pewnoSci ale nie gwarantuje,lebadanie przeprowadzone zgodnie z KSB
zawsze wykryje istniej?ce istotne znieksrtalcenie. ZnieksrtalceniamogE powstawa6 na skutek
oszustwa lub blgdu i s4 uwazane za istotne, jezeli mohna racjonalnie oczekiwa1, 2e
pojedynczo lub l4cznie mogtyby wplyn4i na decyzje gospodarcze uzytkownik6w podjgte na
podstawie tego sprawozdania finansowego. Koncepcja istotnosci stosowana jest przez
bieglego rewidenta zar6wno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie
wplywu rozpoznanych podczas badania znieksztalcefi oraz nieskorygowanych znieksztalcen,
jeSli wystqpuj4, na sprawozdanie finansowe, a takae przy formulowaniu opinii bieglego
rewidenta. W zwiTku zpowyhszym wszystkie opinie i stwierdzeniazawartew sprawozdaniu
zbadania sq wyralane z uwzglgdnieniem jakoSciowego i warto6ciowego poziomu istotnoSci
ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym os4dem bieglego rewidenta.

Zaktes badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentownoSci Banku ani
efektyumoSci lub skutecznoSci prowadzenia jej spraw przez Zarzqd Banku obecnie lub w
przyszloSci.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osEd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, atakhe:
- identyfrkujemy i oceniamy ryzyka istotnego znieksztalcenia sprawozdania finansowego

spowodowanego oszustwem lub blgdem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadaj4ce tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, kt6re
s4 wystarczaj4ce i odpowiednie, aby stanowid podstawg dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego znieksztalcenia wynikaj4cego z oszustwa jest wigksze niz tego
wynikaj4cego z blgdu, poniewaZ oszustwo mo2e dotyczy(, zmowy, falszerstwa,
celowych pominigi, wprowadzenia w bl4d lub obejScia kontroli wewngtrznej;

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewngtrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, kt6re s4 odpowiednie w danych okolicznoSciach, ale
nie w celuWruZenia opinii na temat skutecznoSci kontroli wewngtrznej Banku;

- oceniamy odpowiednio3d zastosowanych zasad (polityki) rachunkowo3ci oraz
zasadnoSd szacunk6w ksiggowych oraz powiqzanych ujawnieri dokonanych przez
Zarz4d Banku;

- lYyciqgamy wniosek na temat odpowiednioSci zastosowania przezZarzqd Banku zasady
kontynuacji dzialalnoSci jako podstawy rachunkowoSci oraz, na podstawie uzyskanych
dowod6w badania, czy istnieje istotna niepewnoSl zwi4zana ze zdarzeniami lub
warunkami, kt6ra mo2e poddawad w znaczqc4 w4tpliwoS6 zdolno36 Banku do
kontynuacji dzialalnoSci. Jezeli dochodzimy do wniosku,2e istnieje istotna niepewnoSd,
wymagane jest od nas zwr6cenie uwagi w naszym sprawozdaniu bieglego rewidenta na
powi4zane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeZeli takie ujawnienia s4
nieadekwatne, modyfikujemy naszE opinig. Nasze wnioski s4 oparte na dowodach
badania uzyskanych do dnia sporzqdzenia naszego sprawozdania bieglego rewidenta,
jednakze przyszle zdarzenia lub warunki mog4 spowodowal, 2e Bank zaprzestanie
kontynuacj i dzialalnoSci ;
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- oceniamy og6lnQ prezentacjg, strukturq i zawartoSd sprawozdania finansowego' w tym

ujawnienia, oraz' czy sprawozdanie finansowe przedstawia bqd4ce ich podstaw4

transakcje i zdarzeniaw spos6b zapewniaj4cy tzetelnl prezentacjg.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, migdzy innymi, planowanym zakresie i

czasie przeprowa dzenia badania oraz znacz4cych ustaleniach badania, w tym wszelkich

znacz4cychslaboSciach kontroli wewnqtrznej, kt6re zidentyfikujemy podczas badania'

Skladamy Radzie Nadzorczej oSwiadczenie, 2e przestrzegaliSmy stosownych wymog6w

etycznych dotycz4cych niezaleanosci oraz, 2e bgdziemy informowai ich o wszystkich

powi4zaniach i innych sprawach, kt6re mogtyby by6 racjonalnie uznane za stanowi4ce

zagrokenie dla naszej niezaleanoSci, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy

o zastosowanych zab ezpieczeniach.

SpoSr6d spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliSmy te sprawy, kt6re byly

najbardziej znaczyce podczas badania sprawozdania finansowego za bie|4cy okres

sprawozdawczy i dlatego uznali5my je zakluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w

naszym sprawozdaniu bieglego rewidenta, chyba 2e przepisy prawa lub regulacj e zabraniaj|

publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyj4tkowych okoliczno5ciach, ustalimy, ze kwestia

nie powinn aby1 przedstawiona w naszym sprawozdaniu, poniewa?mohna byloby racjonalnie

oczekiwac, Ze negaty'o,ne konsekwencje przewuirylyby korzy3ci takiej informacji dla interesu

publicznego.

Inne informacje, w tym sprawozdaniez dzialalnoSci

Na inne informacje sklada sig sprawozdanie z dzia\alnoSci Banku za rck obrotowy

zakohczony 3 1 grudnia 201 8 r. (,,Sprawoz danie z dzialalnosci")

Odpowiedzialno11 Zarzqdu i Rady Nadzorczej

Zarz4d Banku jest odpowiedzialny za sporz4dzenie Sprawozdania z dzialalnoSci zgodnie

zprzepisami prawa.

Zarzyd Banku oraz czlonkowie Rady Nadzorczej s4 zobowiTani do zapewnienia, aby

Sprawozdanie z dzialalnolci Banku spelnialo wymagania przewidziane w Ustawie o

rachunkowolci onz art.llla ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 t. Prawo bankowe (,,Prawo

bankow e" - Dz. lJ . z 2018 r., poz. 2187, z p62n. zm.) .

Odpow iedzialno i t bie gle go r ew identa

Nasza opinia z badaria sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z

dzialalno$ci. W zwi4zku z badariem sprawozdania finansowego naszym obowiTkiem jest

zapoznanie sig ze Sprawozdaniem z dzialalnoSci, i czyni1c to, rozpattzenie, czy nie jest

istotnie niesp6jne ze sprawozdaniem finansowym lub nasz4 wiedzq uzyskan4 podczas

badania, lub w inny spos6b wydaje sig istotnie znieksztalcone. Je3li na podstawie wykonanej

pracy, stwierdzimy istotne znieksztalcenia w Sprawozdaniu z dzialalnoici, jesteSmy

zobowi4zarri poinformowad o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowi4zkiem

zgodnie z wymogami ustawy o bieglych rewidentach jest r6wnie2 wydanie opinii czy

sprawozdan ie z dzialalno5ci zostal o sporz4dzone zgodni e z przepisari oraz czy jest zgodne z
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informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto zgodnie z wymogami art.
I 1 la ust. 3 Prawa bankowego, naszym obowipkiem bylo zbadanie informacji finansowych
okreSlonych w art.ll la ust.2 Prawa bankowego a zawartych w sprawozdaniu z dzialalnolci
Banku.

Opinia o Sprawozdaniu z dzialalnoSci

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z
dzialalnoSci Banku:
' zostalo sporzqdzone zgodnie z art.49 Ustawy o rachunkowo5ci onz art.llla ust.l i 2

Prawa bankowego;
- jest zgodne z informacj ami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w Swietle wiedzy o Banku i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
o6wiadczamy, 2e nie stwierdziliSmy w Sprawozdaniu z dzialalnoSci istotnych znieksztalcen.

Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regutacji

Dochowanie przez Bank norm ostro2noSciowych i wsp6lczynnik6w kapitalowych

Na dzieri 2018-12-31 przewidziane byly przepisami Prawa bankowego, uchwalami
Zarzqdu NBP, uchwalami Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rozporz4dzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 20L3r. w sprawie wymog6w
ostrozno5ciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zasady ostroznoSciowe
doty czqc e mig dzy innymi :

o koncentracji ryzyka kredytowego,
o koncentracji udzial6w kapitalowych,
o kwalifikacji kredyt6w oraz udzielonych gwarancji i porgczeri do grupy ryzyka i tworzenia

rezerw naryzyko zwi4zane z dzialalnoSci4 bank6w,
o norm plynnoSci,
. wysokoSci rezerwy obowiqzkowej,
o adekwatnoSci kapitalowej,
o wysokoSci pozycjiwalutowych.

Podczas badania nie stwierdziliSmy istotnych fakt6w wskazuj4cych na niestosowanie sig
przez Bank w roku obrachunkowym do powyzszychzasad.

Bank prawidlowo ustalil wsp6lczynniki kapitalowe zgodnie z rozporz4dzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 20I3r. w sprawie
wymog6w ostrozno5ciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

O5wiadczenie na temat Swiadczonych uslug niebgd4cych badaniem sprawozdar[
finansowych

Zgodnie z nasz4 najlepsz4 wiedz4 i przekonaniem oSwiadczamy, 2e nie SwiadczyliSmy na
rzeczBanku uslug niebgd4cych badaniem, kt6re s4 zabronione przepisami art. 136 Ustawy o
bieglych rewidentach oraz art. 5 ust. I Rozporzqdzenia UE.
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Wyb6r firmy audytorskiej

ZostaliSmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Banku zalata 2018, 2019 i

2020 uchwal4 Rady Nadzorczej Banku nr 12/2018 z dnia 2018-08-24. Sprawozdania

finansowe Banku badamy nieprzerwanie pocz4wszy od roku obrotowego zakohczonego w

dniu 2003-12-31; to jest-pt"ei 16. kolejnych lat. Przez ten okres kontynuowaliSmy badanie

sprawozdaf finansowych Banku w oparciu o odpowiednie uchwaly Rady Nadzorczej Banku,

zgodnie z kt6rymi dokonywano wyboru firmy audytorskiej generalnie na okresy roczne

(wyj4tkiem jest wyb6r na okres trzyletni obejmuj4cy lata 2018 -2020).

Kluczowym bieglym rewidentem odpowiedzialnym za badarrie kt6rego rezultatem jest

niniejsze sprawozdanie niezaLelnego bieglego rewidenta, jest Brunon Ceglarek.

Dzialaj4cy w imieniu BILANS BRK Ceglarek i Partnerzy - Biegli Rewidenci z siedzib4 w

Raciborzu przy ul.Morcinka I wpisanej na listg firm audytorskich pod numerem 3255, w

imieniu kt6rej kluczowy biegly rewident zbadal sprawozdanie finansowe

Brunon Ceglarek

Kluczowy biegly rewident

Nr 9849
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Racib6rz, 2019-03-12
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