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czEse r
I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Mazowiecki Bank Sp6ldzielczy w t-omiankach z siedzibq w t-omiankach przy ulicy Szpitalnej B. Wpis

do rejestru przedsiqbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m,st, Warszawy w Warszawie

nastEpil dnia 21.08,2OO2w dziale XIV pod numerem OOOOL267I4. Przedmiot dzialalnoSci: pozostale

poSrednictwo pieniqzne; pozostala finansowa dziaNalnoS6 uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

z wyl4czeniem ubezpiecze6 i fundusz6w emerytalnych; pozostala dzialalno66 wspomagaj4ca uslugi

finansowe, z wylqczeniem ubezpieczef i fundusz6w emerytalnych; dziaNalnoSi agent6w i broker6w

ubezpieczeniowych; pozostala dzialalno56 wspomagajqca ubezpieczenia ifundusze emerytalne;

dzialalnoS6 zwi4zana z zarzqdzaniem funduszami; kupno i sprzeda2 nieruchomoSci na wlasny
rachunek.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od l stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W biezqcym roku obrotowym w sklad Banku nie wchodzity wewnqtrzne jednostki organizacyjne

sporzEdzajqce samodzielne sprawozdania finansowe. Bank nie byl wiqc zobowiEzany do sporzqdzenia

lqcznego sprawozdania fi nansowego,

Sprawozdanie sporzqdzono przy zalozeniu kontynuacji dzialalnoSci gospodarczej przez Bank

Spotdzielczy w dajqcej siQ przewidziei przyszlolci. Nie sq znane okolicznoSci wskazujqce na

zag rozen ie kontyn uowa nia przez Ba n k dziala I no5ci.

W okresie objqtym sprawozdaniem nie nastqpiNo polqczenie Banku z innym bankiem,

Na dziefi bilansowy aktywa ipasywa zostaty wycenione wedlug nastqpujqcych zasad:

1) Srodki pieniqzne w kasach, skarbcach i bankomatach oraz 6rodki na rachunkach bankowych w

wartoSci nominalnej,

2) udzielone kredyty i po2yczki oraz inne naleznoSci banku, kt6re nie sE przeznaczone do obrotu
wedlug zamortyzowanego kosztu z uwzglqdnieniem stopy procentowej w czqSci dotyczqcej
prowizji, powiqkszone o naliczone odsetki oraz pomniejszone o utworzone rezerwy. Nale2no6ci

zagro2one klasyfikowane sE zgodnie z przepisami Rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 16

grudnia 2008r, w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiqzane z dzialalnoSciq bank6w,

3) akcje nie notowane na gieldzie, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek wedNug ceny nabycia,

4) udzialy w pozostalych jednostkach wedlug ceny nabycia,

5) aktywa finansowe dostqpne do sprzedazy w wafto6ci godziwej, a skutki zmiany waftoSci godziwej

sq odnoszone na fundusz z aktualizacJt wyceny/

6) rzeczowe aktywa trwale oraz wartoSci niematerialne i prawne wedlug ceny

wytworzenia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i aktualizacje,

7) zobowiqzania wedlug wartoSci wymaganej zapNaty,

8) fundusze wlasne wedNug warto6ci nominalnej.

7. Nie wystqpily zmiany zasad rachunkowo6ci, w tym metod wyceny, dokonane

wywierajqce istotny wplyw na sprawozdanie finansowe.
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8. W biezqcym roku dokonano w stosunku do 2OI2 r, zmiany zaprezentowania rezerw na odprawy
emerytalne i rentowe w Pasywach:

Bank nie dokonal korekty blqdu podstawowego.

Po dniu bilansowym nie wystApily znaczqce zdarzenia, kt6re nie zostaly uwzglqdnione w innych

czqSciach sprawozdania finansowego.

W Banku nie zanotowano zdarzefi dotyczqcych lat ubieglych, kt6re powinny zostai ujqte w
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego 2013.

Informacje o wynagrodzeniu biegNego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdafi

finansowych, wyplaconym lub naleznym za rok obrotowy za:
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Zeno

Lom ianki, lO.O2.2Ot4r.

(miejsce i data sporzadzenia)

L.p. PASWVA Bilans

3L.L2.20t2
Korekta Bilans 31.L2.2OL2

po korektach
IX Koszty i przychody rozliczane w czasie i

zastrze2one

l.Rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w

2. Pozostale przychody przyszly ch okres6w oraz

zastrze2one

688 900,12

119 803,95

569 096,17

- 56 952,94

- 56 952,94

63L 947.18

62 851,01

569 096,17
x Rezerwy

l.Rezerwa z tytulu odroczonego podatku

dochodowego

2,Pozostale rezerwy

2O7 447,OO

202 947,OO

4 500,00

+ 56 952t94

+ 56 952,94

264399t94
202 947,OO

6t 452i94
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