OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGtEGO REWIDENTA
DIa Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej
Banku Spotdzielczego w Krasnosielcu z siedzlb^ w Makowie Mazowieckim
ul. Admirata Rickovera 15; 06-200 Makow Mazowiecki

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
Przeprowadzilismy badanie zatqczonego sprawozdania finansowego Banku Spotdzielczego w Krasnosielcu z
siedzibq w Makowie Mazowieckim, na ktore sktada si^:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporzqdzony na dzieh 31 grudnia 2016 roku, ktory po stronie
aktywow i pasywow zamyka sJQ sumq
141716 352,03
3) tqczny wspotczynnik kapitatowy
18,48
4) zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujqce na dzien 31 grudnia 2016 roku
-zobowi^zania warunkowe udzielone i otrzymane w kwocie
1037 560,32
-pozostate w kwocie
16 338 074,06
5) rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
wykazujqcy zysk netto w wysokosci
977 051,47
6) zestawienie zmian w kapitaie wtasnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
wykazujqce wzrost kapitatu wtasnego o kwot^
966 674,35
7) rachunek przeptywow pieni^znych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
wykazujqcy zwi^kszenie stanu srodkow pleni^znych o
128 079,93
8) dodatkowe informacje i objasnienia.
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Odpowiedzialnosc Zarzqdu Banl<u i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarzqd Banku jest odpowiedzialny za sporzqdzenie, na podstawie prawidtowo prowadzonych ksi^g
rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzeteinq prezentacj^ zgodnie z ustawq z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z pozn.zm.) zwanq dalej "ustawq
o rachunkowosci", wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiqzujqcymi
przepisami prawa. Zarzqd Banku jest rowniez odpowiedzialny za kontrol? wewn^trznq, ktorq uznaje za
niezb^dnq dia sporzqdzenia sprawozdania finansowego niezawierajqcego istotnego znieksztatcenia
spowodowanego oszustwem lub bt^dem.
Zgodnie z ustawq o rachunkowosci, Zarz^d Banku oraz cztonkowie Rady Nadzorczej Banku sq zobowiqzani
do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spetniato wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowosci.
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Odpowiedzialnosc biegiego rewidenta
Jestesmy odpowiedziaini za wyrazenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie
przeprowadzonego przez nas badania.
Badanie przeprowadzilismy stosownie do postanowieh rozdziatu 7 ustawy o rachunkowosci oraz zgodnie z
Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Mi^dzynarodowych Standardow Badania przyj^tymi
uchwatq nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegfych Rewidentow z dnia 10 lutego 2015 r. z pozn. zm. Standardy
te wymagajq przestrzegania wymogow etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki
sposob, aby uzyskac wystarczaj^cq pewnosc, ze sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego
znieksztatcenia.
Badanie polegato na przeprowadzeniu procedur stuzqcych uzyskaniu dowodow badania kwot i ujawnien w
sprawozdaniu finansowym. Dobor procedur badania zaiezy od naszego osqdu biegtego rewidenta, w tym od
oceny ryzyka istotnego znieksztatcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub bt^dem.
Dokonujqc oceny tego ryzyka biegty rewident bierze pod uwag^ dziatanie kontroli wewn^trznej, w zakresie
dotyczqcym sporzqdzania i rzetelnej prezentacji przez jednostk^ sprawozdania finansowego, w celu
zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznosciach procedur badania, nie zas wyrazenia opinii na
temat skutecznosci kontroli wewn^trznej jednostki. Badanie obejmuje takze ocen^ odpowiedniosci przyj^tych
zasad (polityki) rachunkowosci, racjonalnosci ustalonych przez Zarzqd Banku wartosci szacunkowych, jak
rowniez ocen^ ogolnej prezentacji sprawozdania finansowego.
Wyrazamy przekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wystarczajqcq i odpowiedni^
podstawQ do wyrazenia przez nas opinii z badania.

Opinio
Naszym zdaniem, zatqczone sprawozdanie finansowe
a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji maj^tkowej i finansowej jednostki na dzieri 31-12-2016 r. jak
tez jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z majqcymi
zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowosci i przyj^tymi zasadami (politykq) rachunkowosci,
b) zostato sporzqdzone na podstawie prawidtowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,
c) jest zgodne co do formy i tresci z obowiqzujqcymi jednostkq przepisami prawa i postanowieniami
statutu Banku.

Opinio na temat sprawozdania z dziaialnosci
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z dziatalnosci.
Za sporzqdzenie sprawozdania z dziatalnosci zgodnie z ustawq o ractiunkowosci oraz innymi
obowiqzujqcymi przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarzqd Banku. Ponadto Zarzqd Banku oraz cztonkowie
Rady Nadzorczej Banku s^ zobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie z dziatalnosci spetniato wymagania
przewidziane w ustawie o rachunkowosci.
Naszym obowiqzkiem byto, w zwiqzku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego,
zapoznanie siQ z tresciq sprawozdania z dziatalnosci i wskazanie czy informacje w nim zawarte uwzgl^dniaj^
postanowienia art. 49 ustawy o rachunkowosci i czy sq one zgodne z informacjami zawartymi w zatqczonym
sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiqzkiem byto takze ztozenie oswiadczenia, czy w swietle naszej
wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdzilismy w
sprawozdaniu z dziatalnosci istotne znieksztatcenia.
Ponadto zgodnie z wymogami art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. U. z
2016 r., poz. 1988, z pozn. zm.), zwanej dalej "prawem bankowym", naszym obowiqzkiem byto zbadanie
informacji finansowych zawartych w punkcie Vl. sprawozdania z dziatalnosci Banku. Badanie to
przeprowadzilismy zgodnie z zakresem opisanym w paragrafie "Odpowiedzialnosc biegtego rewidenta"
powyzej.
Naszym zdaniem informacje zawarte w sprawozdaniu z dziatalnosci uwzgl^dniajq postanowienia art. 49
ustawy o rachunkowosci i s^ zgodne z informacjami zawartymi w zatqczonym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w swietle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego
nie stwierdzilismy istotnych znieksztatceh w sprawozdaniu z dziatalnosci.
Ponadto informacje finansowe zawarte w punkcie VI. sprawozdania z dziatalnosci Banku zostaty
sporzqdzone zgodnie z wymogami art. 111a ust. 1 i 2 prawa bankowego.

Kluczowy biegty rewident
przeprowadzajqcy badanie:

Warszawa, dnia 19.05.2017r.
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