
OPINIA NIEzAtEZrueeo BIEGIEGo REWIDENTA
Dla Zebrania przedstawicieli i Rady Nadzorczej

Mazowieckiego Banku sp6fdzierczego wtomiankach
05-092 tomianki, ul. Szpitalna g

PrzeprowadziliSmy badanie zalqczonego sprawozdania finansowego Mazowieckiego Banku sp6tdzielczego
z siedzibq w tomiankach na kt6re sktada siq:

L) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporzqdzony na dzieri 3L grudnia 2013 roku, kt6ry po stronie

aktyw6w i pasyw6w zamyka siq sumq

3) wsp6fczynnik wyplacalnoSci

4) zestawienie pozycji pozabilansowych wykazuiqce na dzieri 3i. grudnia 2013 roku
-zobowiqzania warunkowe udzielone iotrzymane w kwocie
-pozostale w kwocie

5) rachunek zysk6w i strat za rok obrotowy od l stycznia do 3L grudnia 2013 roku
wykazujqcy zysk netto w wysoko6ci

3O2682 545,03 zl.

L2,t3 %

28 256 255,94 zl.

228234231,39 zl.

2045 655,92 zl.
6) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od l stycznia do 3L grudnia 2013 roku

wykazujqce wzrost kapitafu wfasnego o kwote 1g46745,g4 zl.
7) rachunek przeplyw6w pieniqinych za rok obrotowy od Lstycznia do 31 grudn ia 2ot3 r.

wykazujqcy zwiqkszenie stanu drodk6w pieniq2nych o Zgg gl22,gt zl.
8) dodatkowe informacje i objadnienia,

Za sporzqdzenie zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami sprawozdania finansowe go orazsprawozdania z dziafalnosci
odpowiedzialny jest zarzqd Banku. zarzqd Banku oraz czlonkowie Rady Nadzorczej sq zobowiqzani do zapewnienia,
aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dziafalnosci spelnialy wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29wrzeinia r994r' o rachunkowoSci (Dz'U, z2ot3 r. poz.330), zwanej dalej "ustawq o rachunkowojci,,,

Naszym zadaniem bylo zbadanie i wyra2enie opinii o zgodnosci z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq)
rachunkowosci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie ijasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych
aspektach, sytuacjq majqtkowq i finansowq, jak te2 wynik finansowy Banku oraz o prawidlowosci ksiqg rachunkowych
stanowiqcych podstawq jego sporzqdzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowie6 :
L) rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia t994 r. o rachunkowodci (tekst jednolity Dz.u. z 2or3 r.,po2,330),
2) kraiowych standard6w rewizjifinansowej, wydanych przez Krajowq Radq Bieglych Rewident6w w polsce,
3) przepis6w rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 16 grudnia 200g roku w sprawie zasad tworzenia

rezerw na ryzyko zwiqzane z dziararnodciq bank6w (Dz. U. Nr 235, poz. 15gg );4) przepis6w rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 1 paldziernika 2010 roku w sprawie szczeg6lnych
zasad rachunkowo5ci bank6w (Dz, U, z2OI3r. poz.329l;

5) ustawy zdnia2g sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. 2201.2 roku, poz. 1376- z p6lniejszymi
zmianami)

6) ustawy z dnia 16 wrzesnia L982 r. Prawo sp6fdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr Lgg,
poz. 1443 z p6lniejszymi zmianami);

opinia z badanio sprawozdania finansowego za rok 201-3 MBS w r,omiankach



Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliSmy i przeprowadzilidmy w taki spos6b, aby uzyska6 racjonalnq
pewno56, pozwalajqcq na wyra2enie opiniio sprawozdaniu.
w szczeg6lnodci badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnodci zastosowanych przez Bank zasad (polityki)
rachunkowodci i znaczqcych szacunk6w, sprawdzenie - w przewa2ajqcej mierze w spos6b wyrywkowy - dowod6w i
zapis6w ksiqgowych, z kt6rych wynikajq liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i cafosciowq
ocenQ sprawozdania finansowego.
Uwa2amy, ze badanie dostarczylo wystarczaiqcej podstawy do wyra2enia opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujqce dane liczbowe i obja5nienia sfowne:
a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej i finansowej Banku na

dzieri 31 grudnia 2013 roku, jak te2 jego wyniku finansowego za rok obrotowy od 1- stycznia do 31 grudn ia 2ot3
roku,

b) zostalo sporzqdzone zgodnie z wymagajqcymi zastosowania zasadami (politykq) rachunkowosci
oraz na podstawie prawidfowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,

c) jest zgodne z wplywajqcymi na tre56 sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu
Banku.

sprawozdanie z dziafalno6ci banku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowosci,
a zawarte w nim informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania finansowego, sQ z nim zgodne,
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Warszawa, dnia 31 marzec 2OL4 r.
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Kluczowy biegly rewident

Biegly

opinia z badania sprawozdania finansowego za rok 207s MBS w Lomiankach


