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A. CzEsC OG6LNA.
l. Dane identyfikujqce badany Bank
1. Bank prowadzi dziafalnoSi pod nazwq :

Mazowiecki Bank Sp6ldzielczy w tomiankach

2. Adres siedziby banku : 05-092 tomianki, ul. Szpitalna 8
powiat: warszawski zachodni - woj.mazowieckie

3. Mazowiecki Bank Sp6ldzielczy w tomiankach
jest sp6tdzielniq - jako jednostka podstawowa, posiadaiqca oddzialy w:
Oddzial w tomiankach, 05-092 tomianki, ul, Szpitalna g

Oddziat w Warszawie, 0l_-960 Warszawa, ul. przy Agorze 1L4
Oddzial w Czosnowie, 05-152 Czosn6w, ul. Gminna 6
Oddzial w Naruszewie, 09-L52 Naruszewo, ul. Naruszewo 12A
Oddziat w Nowym Dworze Mazowieckim, 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki, ul. Targowa 1/3

4. Podstawa prawna dziatalnojci Banku:
Mazowiecki Bank Sp6tdzielczy w tomiankach dziafa w oparciu o Statut uchwalony przez
Zebranie Przedstawicieli w dniu 24-O4-2O12r. w formie tekstu jednolitego, wpisany do
Krajowego Rejestru Sqdowego - Rejestru Przedsiqbiorc6w w Sqdzie Rejonowym w Warszawie-
XIV Wydzial Gospodarczy KRS.

5. Bank dziala w interesie swoich czlonk6w prowadzqc dziatalno6i bankowq na rzecz os6b
fizycznych, os6b prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajqcych osobowo5ci
prawnej, je2eli posiadajq zdolnoSi prawnq,
Przedmiot dziafania Banku - opr6cz bankowej dzialalno5ci podstawowej - obejmuje
nastqpujqce czynno6ci sklasyfikowane wedfug Polskiej Klasyfikacji Dzialalno$ci (pKD):

a) pozostate posrednictwo pieniq2ne - czynnoSci bankowe - (6a.E.zl;
b) pozostala finansowa dziafalno6i uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

z wytqczeniem ubezpieczehi fundusz6w emerytalnych - (6a,99,2) ;
c) pozostata dzialalno56 wspomagajqca usfugi finansowe, z wyfqczeniem ubezpiecze6

i fundusz6w emerytalnych - (66,19.2) ;

d) kupno i sprzeda2 nieruchomosci na wlasny rachunek - (6g.i-0.2) ;
e) dzialalnosi agent6w i broker6w ubezpieczeniowych - (66.22.2).
f) dziafalno6C zwiqzana z zarzqdzaniem funduszami - (66,30.2)
g) pozostata dzialalnoSi wspomagajqca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - (66.29.Zl

5. Bank prowadzi dzialalno5i i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sqdowego - Rejestru
Przedsiqbiorcdw pod numerem KRS - OOOOt267t4 prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Warszawie - XIV Wydziat Gospodarczy KRS

- ostatnie postanowienie z dnia 03-j.0-2013r.
Bankowi nadano numery identyfikacyjne :

- w systemie REGON

- w systemie NIP

- Kod Bankowy

000508s55
525-000-62-07
80090007

7. Bank na koniec okresu badanego byf reprezentowany przezzarzqd w osobach:
- Pani Halina Choro5 - prezes Zarzqdu
- Pan Marek Katuski - WiceprezesZarzqdu
- Pan Artur Sosnowski - WiceprezesZarzqdu
- Pani Anna Socha - Czlonek Zazqdu
- Pan Roman Salak - Czlonek Zarzqdu
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- co stanowi rdwnowarto5i w EURO

Poziom funduszy wtasnych spelnia wymogi kapitalowe okreslone w
Prawo bankowe.

9. Srednioroczne zatrudnienie w roku badanym wyniosto - (etat6w)

SkladZarzqdu zostal wpisany do w/w rejestru sqdowego,
Funkcjq gf6wnego ksiqgowego w okresie badanym petnifa

8. Fundusze wlasne Banku obliczone zgodnie z art. r27 ustawy
bankowe (tekst jednolity Dz. U. nr 72 z ZO02r poz. 665, z

3L.12.20L3 r. wynosity:
w tym kapitat podstawowy

Zebrania Przedstawicieli Banku w dniu
a) ogfoszono je w Monitorze Sp6tdzielczym "B" nr
b) zlo2one (wystane) zostato do:
- Sqdu Rejonowego w Warszawie
- Urzqdu Skarbowego w Radomiu
- do KNF Wydz. Nadzoru w Warszawie

- Pani Agnieszka Kowalska

z dnia 29 sierpnia !997 r. prawo

p6lniejszymi zmianami) na dzieri
30 659 388,05 zl.
2217 750,00 zt.

7 392792,26 €.

art. L28 ust. L ustawy

95,80

25.04.2013 r.

25.04.2013 r. a ponadto:
23 z dnia 05.07.2013 r.

w dniu:
08.05.2013 r.
30.04.201_3 r.

30.04.2013 r.

10. lnformacja o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzaiqcy.
Ciqgfo6i bilansowa
- podstawq otwarcia ksiqg rachunkowych za badany rok bylo sprawozdanie finansowe

jednostki za rok 20L2;
- zweryfikowane przez kluczowego biegfego rewidenta Regina Frqckowiak (nr 49S6)

dziatajqcego w imieniu Zwiqzku Rewizyjnego Bank6w Spdtdzielczych im. F. Stefczyka
w Warszawie, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdari finansowych nr j-459,
otrzymato opiniq dnia bez zastrze2eri,

zatwierdzone przez Zebranie przedstawicieli Banku w dniu

Nadwy2kq bilansowq do podzialu w kwocie 2 326 042,67
Uchwatq nr 4 Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 25.o4.2oLg r. przeznaczono:
a) na fundusz zasobowy Z 1.SL7Og,g4 zl.
b) na fundusz spofeczno-kulturalny 45 00O,OO zl.
c) na oprocentowanie udziatdw czlonkowskich - dywidenda 129 333,g3 zl.

RAZEM: 2326 042,67 zl.
Zweryfikowane sprawozdanie finansowe za rok 2oI2 w spos6b przewidziany w art. 69 i 70
ustawy o rachunkowoici zostalo zatwierdzone Uchwatq nr 3

11. Dane identyfikujqce podmiot uprawniony,
Podstawa prawna badania:
- Badanie sprawozdania finansowego sporzqdzonego na dziefi 3j,.Lz.2oL3 roku
przeprowadzono zgodnie z umowE nr ZRBS/2I/2013 zawartej w dniu O3.j_O.2Oj_3 r.,
pomiqdzy: Mazowieckim Bankiem Sp6fdzielczym w tomiankach jako zleceniodawcq,
a Zwiqzkiem Rewizyjnym Bank6w Sp6fdzielczych im. Franciszka Stefczyka w warszawie,ul' Mokotowska t4 podmiotem uprawnionym do badania sprawozda6 finansowych,
wpisanym na listq KrBR pod numerem 1459 jako zreceniobiorcq.
- Wyboru Zwiqzku Rewizyjnego Bankdw Sp6tdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego - dokonafa Rada
Nadzorcza Mazowieckiego Banku Sp6tdzielczego w tomiankach Uchwafq nr 39/2oL3.
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- W imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego Banku za 2OL3 rok
przeprowadzili: kluczowy biegly rewident Zenobiusz Tawisza (nr ewidencyjny 66g2) z udziatem
asystenta - Pawef Mencfeld,
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono:
- badanie wstepne:
- badanie wtaiciwe:

od LL-02-2O14 r. do IB-02-2O1.4 r. z przerwami.
od 03-03-2014 r. do 3L-03-2014 r. z przerwami.

- Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, kluczowy biegty rewident oraz
asystent przeprowadzaiqcy badanie o6wiadczajq, ze spetniajq wymogi o bezstronnofci
i niezale2nosci od badanej jednostki, okre5lone w art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja
20o9 r' o biegfych rewidentach i ich samorzqdzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdaf finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649 z p6lniejszymi
zmianami);

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono w oparciu o:- przepisy rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrzesnia rgg4 roku
(tekst jednolity Dz.u. z 2OI3r. poz. 330);

- krajowe standardy rewizji finansowej, wydane przez Krajowq
w Polsce;

- przepisy rozporzqdzenia Ministra Finansdw z dnia 1_6 grudnia
tworzenia rezerw na ryzyko zwiqzane z dzialarnosciq bank6w
z p5iniejszymi zm iana m i);

- przepisy rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 1- paidziernika 20i_0 roku w sprawie
szczegdlnych zasad rachunkowoSci bank6w (tekst jednolity Dz.u.22o1.3r. poz.329);- ustawy z dnia 29 sierpnia L997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku
z pSiniejszym i zm ia na mi),

- ustawy z dnia l-6 wrzeinia L982 r. Prawo sp6ldzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2Oo3 r.
Nr 1-88, poz. 1848 zpoiniejszymizmianami);

o rachunkowoSci

Radq Biegtych Rewident6w

2008 roku w sprawie zasad
(Dz. U. Nr 235, poz. 1589

istotnoSci o96lnej;
6 053 650,90

6gL 650,94

12. wysoko66 wskainik6w istotnosci przyiqtych przez bieglego rewidenta
Przy badaniu sprawozdania finansowego przyiqto nastqpuiqce wierkoSci
a) dla aktyw6w i pasywdw oraz pozabilansowych
zobowiqza ri wa ru n kowych
b) dla przychod6w i koszt6w

zl

zl.

13. Informacje na temat ograniczenia zakresu badania
Nie nastqpity ograniczenia zakresu badania. zarzqd Banku udostqpnif 2qdane w czasie
badania dane, informacje, wyjaSnienia i o5wiadczenia niezbqdne do formalno-prawnej
i merytorycznej oceny rocznego sprawozdania finansowego.
Tarzqd Banku przedto2yt tak2e badajqcym oSwiadczenie o kompletnym ujqciu danych
w ksiqgach rachunkowych oraz informacjq o istotnych zdarzeniach , kt6re nastqpity po dacie
bilansu do dnia zlozenia o5wiadczenia.

14' Nie stanowito przedmiotu badania wykrycie i wyja6nienie zdarzef podlegajqcych Sciganiu
np' nadu2yi, brakdw oraz innych nieprawidtowo6ci jakie mogfy wystqpii poza systemem
rachunkowoici ,

B. ANATIZA SYTUACJI BANKU.
DziafalnoSi gospodarczq Banku, iego wynik oraz sytuacjq ekonomiczno-finansowqw badanym roku, w por6wnaniu do lat poprzednich obrazujq ponizsze wskalniki:
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I. SKRoCONY BILANS BANKU

Lp TRESC 2011 r 2012 r. 2013 r Dpamika%
Kwota Struktum % Kwota Struktura % Kwota Shuktura % r.13/r.11 r 13h.12

I 2 3 4 5 6 '7 8 9 10
AKTYWA

Kasa, operacje z Bankiem Central.

NaleZno$ci od sektora finansowego

NaleanoSci od sektora niefinalsow

NaleinoSci od sekora budzetowego

Dluzne papiery wartodciowe

Udzialy lub akcje w imych jednostkach

Pozostale papiery wartoSciowe

i inne aktyrva finansowe

WartoSci niematerialne i prawne

Rzeczowe akyya trwale

lme aktyra

Rodiczenia migdzvokesowe

4 247 ,84

48 256,07

168 705,61

4 r57,86

7 661,57

1 085,15

r 513,55

364,88

7 950,95

) )4\ 10

841,14

1,72

tq {l

68,29

1,68

3,10

0,44

0,61

0,15

3,22

0,91

0,34

5 044,32

42 s85,00

186 81 1,60

6 210,53

7 387,08

1 487,03

1 809,06

257,84

8 960,62

2 743,53

1. 1.23.57

1,91

16,10

70,63

2,31

2,79

o<6

0,68

0,1 0

3,39

1,04

o4)

4 713,96

47 742,82

218 982,27

3 421,06

5 539,38

146s,52

3 943,22

238,78

13 107,99

L 807,79

1119,76

1,56

15,77

1,13

1,83

0,48

1,30

0,08

4,53

0,60

0,37

110,97
qR q4

129,80

82,28

'72,30

1 35,05

260,53

65,44

172,41

80,59

I 33,03

93,45

1t2,r1

r17,22

54,56

74,99

2t7,97

92,61

152,98

65,89

99,66
x RAZEM AKTYWA 247 028,41 100,00 264 480,18 100,00 302 682,55 100.00 122,53 114,44
II.
1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

lJ.

74.

l).

16.

I7

PASYWA

Zobow. wobec sekt.finansowego

Zobow.wobec sekt.niefi nansowego

Zobow wobec sekt budzetowego

Zobow z |1rt. sprzedanych pap wartosc

Zobow ztf. dhznych pap wartosc

Inne zobow. z b4. instrument6w finans

Fmdusze specjalne i ime zobowiqz

Koszty i pzychody rozliczane

w czasre orL zastzpzone

Rezerwy

Zobowi4zania podporz4dkowane

Kapital (fimdusz) udzialowy

Nale2ne wplaty Da kapital podstaw

Kapital (fu ndusz) zasobowy

Kapital (firndusz) z aktual wyceny

Pozostale kapitaly (fund ) rezerwowowe

Zysk (strata) z lat ubiegtych

Zysk(strata) netto

3 504,55

t82 427,45

27 775,66

6 2r1,20

3 439,06

399,18

177,52

I 200,00

2 339,25

16 632,15

595,90

r20,40

2 205,48

1,42

?? R5

TT,24

2,5r

r,39

0,1 6

0,07

0,49

0,95

6,73

0,24

0,05

0.89

r7 144,48

193 556,65

21 089,91

6 220,62

983,9 1

688,90

207,45

600,00

2 21s,50

1 8 690,05

636,28

r20,40

2 326,04

6,48

73,18

7,97

, l{

0,37

0,26

0,08

0,23

0,84

7,07

o)4

0,05

0,88

l6 938,45

226 197,81

22 333,49

6156,42

1122,24

'154,06

345,06

3 000,00

2 211,75

20 967,r5

604,45

2 045.66

5,60

'741\

1,38

2,03

6,93

0,20

0.68

0,37

o rs

0,1 1

0,99

0,73

4R1 l?

123,99

RO 4r

99,r2

I 88,62

194,3 8

250,00

94,81

126,06

101,43

o? f<

98,80

1 16,86

105,90

98,97

r14,06

109,46

166,34

500,00

100,10

112,18

95,00

87.95
x RAZEM PASYWA 247 028,41 100,00 264 480,18 100,00 302 682.55 100,00 t22.53 r14,44

NI, RACHUNEK ZYSKoW I STRAT

Lp TRESC 2011 r 2012 r, 2013 r DynamikaYo
Kwota Struktura % Kwota Strukhrm % Kwota Struktura % 13lrr l1 r. I3lr. 12

2 l 5 6 1 8 9 t0
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

lJ.

14.

Przychody z tytulu odsetek

Koszty z t1ftrlu odsetek

W1,nik z tyhrlu odsetek

Przychody z tl,tulu prowizji

Koszty z tfulu prowizji

Wynik z t5rtulu prowizji

P r zy cho dy z tdzial6w lub akcj i,p ozo st

pap.wart.i imych instr.fi nmsowych

Wlnik na operacjach finmsowych

a) pzychody

b)koszty

Wpik z pozycji wymiany

a) pzychody

b)koszty

Wymik na dzialalnoSci barkowej

Pozostale przychody operacyjne

Pozostale koszty operacyjne

Koszty dzialania banku

Amortyzacia Sr.trw i wart niem i oram

16 994,58

6 348,79

l0 645,78

3 525,33

96,39

3 428,94

27,19

473,72

473,72

311,96

31r,96

13 940,15

170,85

15,35

9 926,03

I 004.99

80,12

16,62

0,52

0,1 3

r,4l

0,81

0,08

54,02

547

x

x

x

x

x

19 888,67

8 096,28

rr 792,38

3 141,44

111,31

3 030,13

85,1 1

s25,06

s25,06

104,45

139,99

35,54

14 487,n1

196,83

37,66

l0 569,48

947,51

83,63

38,86

13,21

0,53

0,36

)5)

0,59

0,17

0,83

0,18

50,73

455

x

x

x

x

x

19 002,43

7 077,73

11924,70

3 234,21

17s,03

3 0s9,19

147,42

694,07

694,07

I 54,88

1 83,75

28,87

r4 586,11

273,40

99,89

r0 864,76

945.96

82,32

14,01

0,86

0,61

3,39

0,80

0,14

1,18

0,49

53,07

4.62

x

x

x

x

x

1 11,81

tlt 4R

ll2,nl
91,74

1 81,58

89,22

520,79

146,52

146,52

49,65

58,90

104,63

160,02

650,84

109,46

94.13

q5 54

87,42

t0t,t2
r02,95

157,24

100,96

166,16

132,19

132,19

r48,28

131,26

81,23

100,68

138,90

265,23

102,79

99,83
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na rczerwy i aktualizacja warto3ci

rezerw i aLtualizacja wartoSci

na dzialalnoSci operacj nej

na opemc. nadzw y czajny ch

a) zysla nadzwyczajne

b) straty nadzwyczajne

Wymik finansowy brutto

Podatek dochodowy

Pozost obowiqzk, zmniejsz zysku

509,02

181,93

327,09

2 837,54

510,45

330,34

1 80,1 1

2 949,n3

2 949,03

622,99

2 326,04

x

x

x

x

x

x

x

584,45

248,70

2 6r3,1s

2 613,15

567,49

2 045,66

27 211,83

18 374,29

2 837,54

3. Wqzlowe wskainiki dzialalnojci banku:
rp. TRESC 2OtL r 2012 r. 2013 r. dynamika %

1
>/J 5/4

3 5 o 7
1. luma bilansowa - netto 247 02a,4! 2U 4a0,78 !22,s3 174,44
2 iuma bilansowa - brutto 2s7 057,O0 274164,85 374 406,73 722,37 tt4 43
3 rVynik dzialalnoici bankowej 13 940,15 14 447,01 14 586,11 104,63 100,58A /Vynik finansowy netto 220s,4a 2 326,04 2 045,66:
o.

(apitai (fundusz) wlasny wg prawa bankoweeo 2693r,43 27 404,38 30 659,39 L73,84 !43,24
r r erv'v-tr rr rrr\ vv tyrouoil ruJLl

(kopitol-fundusz wtasny /calkowity wym6g kopitolowy)
13,39 12,03 12,!3 100,83

7

innych pop.wort.+wynik no operoc.finons.+z pozyc.wymionv)

10 57 10,00 9,07 90,65

8 fi/skaZnik zyskoryno(ci kapitat6w wlasnych

-

(zysk netto* 100/ kopitdt(fundusz) wlosny)
819 70 87 667 a!,4a 67,40

9.

10.

n.

2,74 L20,47 737,77

67,6s 70,72 77,47 105,56 100 98

vsKdzntK Kreoyrow straconVch

( kred yty st ra co ne 4 700/ k re dyty o a ote m -o b I i q o )

o70 0,50 0,64 126,13

12 ffskaZnik kapitalu wlasneeo
(fundusze wtosne *700/ sumo bilonsowo - netto)

10,90 809 10,13 q? q1

13 Wskalnik stabilno(ci

(d e pozyty no Zqda n ie * 700/de pozyty og6le m _ko pitot)
36,55 38,81 98,60 106,19

T4 Wskainik depozyt6w

-

(depozyty ogolem*100/suma bilonsowa - netto)
84 74 80,45 81,63 707,47

106,80

ra-

IJ
29,s2 4r,86 44,7r I57,44

fo
84,62 87,24 84,32 99,54

t7
7,ar 830 7,!7 97,75 86 40

18
80,82 83,05 81,01 100,23

19
3,05 355 2,18 90,94 7433

84,93

rr-

20
0,56 o47 84,3s

2t
026 0,21 o,2o 80,00

22.
o47 043 82,01 49,47

24
13 587,33 19 246,75 9 334,18 64,20 48,50

ury
100,00 87,25

25 Nadzorcze miary ptynno(ci M3
72 00 87,6126. lNadzorcze miary piynnoSci M4

171 7,72 105 65 100,90
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2,Bank swoiq dziatalnoS6 na dziefi 31..L2.2013 r. zamknqt zyskiem netto
w wysokoSci:

kt6ry ulegl:
- spadkowi o
- spadkowio
3.Wsp6lczynnik wyplacalnoSci osiqgnqf poziom
i ulegt:
- spadkowio
- wzrostowi o

4.Wskalnik kredytowania osiqgnql poziom
i ulegf:
- wzrostowi o 5,56 pkt% do wielko6ci z 2OIL r.
- wzrostowi o 0,98 pkt% do wielko6ci z 2OL2 r.
5,Kredyty w sytuacji zagro2onej na dzie6 g1.I2.ZOi.g r. stanowity:
a ich wskalnik ulegt:
- wzrostowio 20,87 pkt% do wielko5ci z

- wzrostowi o 3L,IL pkt% do wielko6ci z

S.Fundusze wlasne Banku;
a) udziat funduszy w pasywach og6lem stanowif
i ulegt:
- spadkowio
- wzrostowi o

b) wedlug Prawa Bankowego ich wielko6i byla wystarczajqca
dziatalnoSci iwynosily na dzief 31..L2.2OL3 r. sume
i ulegty:
- zwiqkszeniu o 43,24 % do wielkoSci z

T.ZyskownoSi a ktyw6w pracujqcych
osiqgnqta poziom

iulegta:
- spadkowio -8,25 pkt% do wielkojci z

- spadkowi o -13,60 pkt% do wielkoici z

8.Koszty pozyskania depozytdw osiqgnqty poziom
i ulegly:
- spadkowio
- spadkowi o
9.Wskalniki pfynnoSci (nale2noSci i zobowiqzari)
u ksztaltowaty siq nastq pujqco :

a) do 1 miesiqca

b) do 3 miesiqcy
i-0.Rentowno5i brutto Banku
w okresie sprawozdawczym osiqgnqla poziom:
i ulegta:

Roport z badania sprawozdania finansowego zo rok 2013 MBS w Lomionkoch

wskalniki ekonomiczno-finansowe charakteryzuiqce na koniec
dziatalno6i Banku to jest na dzieri 3l.r2.2org r., w por6wnaniu
przedstawiajq siq nastqpujqco:
l-.suma bilansowa na koniec okresu sprawozdawczego wyniosta:
i ulegta:

- zwiqkszeniu o

- zwiqkszeniu o

okresu sprawozdawczego
do poprzednich dw6ch lat

302 692 545,03 zl.

2 045 655,92 zl.

12,13 %

7L,4L %

3,59 %

l_0,13 %

do prowadzenia samodzielnej
30 659 388,05 zl.

7,r7 %

2,79 %

-9,41, pkt% do wielkoici z 2OLL r.

0,83 pkt% do wielkoSci z 20!2 r.

2OLL r.

2012 r.

22,53 % do wielkoici z

L4,44 % do wielkoSci z

-7,25 % do wielko5ciz
-L2,05 % do wielko6ci z

-7,09 pkt% do wielkoSciz
25,1.6 pkt% do wielkojci z

-9,06 pkt% do wielkoSci z

-2L,67 pktZ do wielkoSci z

o,47

0,39

2O'l,L r.

20L2 r.

2011, r.

2OL2 r.

2OLL r.

2012 r.

2OI2 r.

2OLL r.

2Ot2 r.

2OLL r.

2012 r.

na koniec roku sprawozdawczego

12,77 %



- spadkowi o
- spadkowi o
L1.Mar2a operacyjna
i ulegta:
- spadkowi o

- spadkowi o

-17,29 pkt% do wielko6ci z

-9,82 pkt% do wielkoici z

osiqgnqla poziom

-7,73 pkt% do wielkoSciz
-7,58 pkt% do wielkoSci z

2011, r.

2012 r.

2OLL r.

2012 r.

4,39 %

Zagroienie kontvnuacii dziafalno6ci
w wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2013 rok, w tym analizy
sytuacji finansowej Banku nie stwierdzono przesfanek zagrazajqcych kontynuacji dziatalno6ci
w roku nastqpnym po badanym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania
dziafania, bqdl te2 ograniczenia dotychczasowej jego dziatalnoSci.

c. czEsc szczEc6r.owA.
1. Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego

Przedlo2one do badania sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01,01-.2 0L3 do 31,.L2.2013 r.

Sporzqdzony na dzieri 31. j_2,2013 roku.
a) bilans wykazuje: aktywa i pasywa w wysokoici
b) wsp6tczynnik wyptacalno5ci w wysoko6ci
c) zestawienie pozycji pozabilansowych wykazuje:

- zobowiqzania warunkowe udzielone i otrzymane w kwocie
- pozostale w kwocie

d) rachunek zysk6w i strat wykazuje zysk netto w wysoko6ci
e)zestawienie zmian w kapitale wtasnym wykazuje:

- wzrost kapitatu wfasnego o kwotq:
f) rachunek przeplywdw pieniq2nych wykazuje:

- wzrost stanu Srodk6w pieniq2nych o kwotq

2. Prawidlowo6d i rzetelnosd ksiqg rachunkowych, inwentaryzacia, systemu
kontroli wewnetrznej oraz przestrzeganie zasad ostroinosci.

1) Prawidlowo66 stosowanych zasad rachunkowo5ci
Na podstawie badanych dokument6w stwierdzono, 2e ksiqgi rachunkowe prowadzone sq
zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowo6ci, tj. rzetelnie, bezblqdnie, sprawdzalniei bie2qco' Ksiqgi rachunkowe sE przechowywane w nale2yty spos6b i chronione przed
niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
operacje gospodarcze ewidencjonowane sa w ksiqgach rachunkowych w porzqdku
chronologicznym i systematycznym.
Zapisy operacji gospodarczych w ksiqgach dokonywane sq na podstawie dowod6w
ksiqgowych' Dowody ksiqgowe spetniajq wymogi okre5lone przepisami art. 2L ustawyo rachunkowoSci, tj. dowody ujqte w ksiqgach sE poprzedzone kontrolq, akceptacjq
i dekretaciq przez osoby wyznaczone do dokonania takiej kontroli,

302682 545,03

L2,L3

28256255,94
22823423L,39

2045 655,92

L846745,94

239 822,3t

zl.
o/o

zl.
zl.
zl.

zl.

zl.
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Dokumenty ksiqgowe stanowiqce podstawq zapisdw w ksiqgach rachunkowych sE
prawidfowo ukfadane i archiwowane,
Stosowane zasady rachunkowoici zgodne sA z przepisami ustawy o rachunkowoSci.
Polityka (zasady) rachunkowofci obowiqzujqce w 2O!3 roku zostaty przyjqte uchwatq
Zarzqdu nr 600/97 /2o12 z dnia 13.12.2012 roku oraz uchwalq Rady Nadzorczej nr 63/2012 roku
z dnia 28.12.2012 roku, z mocq obowiqzuiqcqod dnia 01,0i.,20i.2 roku.
Bank posiada Zaktadowy Plan Kont, kt6ry zawiera wykaz kont syntetycznych i analitycznych
aktualnie stosowanych przez Bank. Konta syntetyczne zapewniajq podmiotowq klasyfikacjq
klient6w jak r6wnie2 klasyfikacjq kredytobiorc6w, niezbqdnq do prawidtowego sporzqdzenia
sprawozdawczoSci o kresowej.
Wyniki przeprowadzonego dla potrzeb oceny sprawozdania finansowego wyrywkowego
badania ksiqg rachunkowych i dowod6w ksiqgowych stanowiqcych podstawq zapisdw w nich
oraz powiqzaf danych ksiqg rachunkowych z badanym sprawozdaniem finansowym
pozwalajq uzna( ksiqgi rachunkowe za o96lnie spetniajqce warunek prawidtowo5ci,

2) Inwentaryzacia
lnwentaryzacjq wg stanu na dzieri 31 grudnia 2OL3 roku przeprowadzila Komisja
lnwentaryzacyjna powolana Uchwalq zarzqdu Nr 550/s2/2or3 z dnia 2g.1,1.2013 r.

Kluczowy biegly rewident nie obserwowaf spisu z natury.
Przedstawiona kluczowemu bieglemu rewidentowi dokumentacja z inwentaryzacji (zarzqdzenie,
protokoty inwentaryzacyjne, arkusze spisowe) pozwala uznai przeprowadzonq inwentaryzacjq
ijej udokumentowanie za og6lnie prawidfowe.

3) Ocena systemu kontroli wewnqtrznej
Na podstawie obserwacji, przeprowadzonych badari oraz oceny dokument6w lr6dtowych
w potqczeniu z rezultatami badania wiarygodnoSci poszczeg6lnych pozycji sprawozdania
finansowego, stwierdzono, 2e system ksiqgowoSci w powiqzaniu z systemem kontroli
wewnqtrznej pozwala na:

- identyfikacjq i zapis wszystkich akceptowanych operacji,
- jednoznaczne ich zaklasyfikowanie,

- poprawne wykazanie danych w sprawozdaniu finansowym,
- zaliczenie operacji do wta6ciwych okres6w,

4) Przestrzeganie zasad ostroino6ci
W toku badania sprawozdania finansowego badajqcy stwierdzili, 2e w badanym okresie
Bank przestrzegal w istotnych aspektach zasad ostro2noici okreSlonych w przepisach prawa
bankowego oraz w uchwatach Komisji Nadzoru Finansowego, a w szc2eg6lnoSci:
- norm koncentracji okreSlonych w art.71 i 79 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo

bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2oL2 roku, poz. !376, z p6lniejszymi zmianami);- zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiqzane z dziatalno6ciq bank6w zgodnie
z rozporzqdzeniem Ministra Finansdw z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 15g9);

z poiniejszym i zm ia na mi );
- zakresu i szczeg6towych zasad wyznaczania wymog6w kapitatowych z tytufu

poszczeg6lnych rodzajdw ryzyka - zgodnie z uchwalq nr 76/2OLO Komisji Nadzoru
z dnia 10 marca 201-0 roku (Dz.Urz. KNF z 2010 roku Nr 2,poz.Ltzp6lniejszymi zmianami).
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3. Charakterystyka poszczeg6lnych aktyw6w bilansu.

4
Kasa, operacje z Bankiem centralnym na gL.L2.2oLg r. wynosza: 4713 962,24 zl,
i dotyczq: krajowych znak6w pieniq2nych i znak6w pieniqznych w walucie wymienialnej w kasach
Banku, oraz krajowych znak6w pieniqznych w bankomatach Banku,
Wykazany w bilansie stan got6wki jest zgodny z prowadzonq ewidencjq i wfa6ciwie
udokumentowany.
Saldo potwierdzone protokofami z kontroli kas, przeprowadzonych 3L.LZ.2O13 r.
Zasoby pieniq2ne w kasach wykazane zostaly w wartoSci nominalnej ztotych polskich
natomiast waluty obce w przeliczeniu na ztote polskie po Srednim kursie NBp z dnia 3 j-.12.2OL3 r.
Saldo wiarygodne.

e
Na koniec okresu obiqtego badaniem naleinosci od sektora
finansowego wynoszg:
z tego :

1)w rachunku bie2qcym:

2)terminowe:

Naleino6ci od sektora niefinansowego i sektora budietowego
na dzief 3L.L2.2Otg r. wynosze:

1) naleznoSci od sektora niefinansowego w kwocie
z tego:
a) kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacjq
pomniejszone o :

- rezerwe celowq na kredyty konsumpcyjne
- prowizje dotyczqce ESp do rozliczenia w czasie
b) kredyty w sytuacji zagrolonej
pomniejszone o :

- rezerwe celowq na kredyty zagro2one
- prowizje dotyczqce ESp do rozliczenia w czasie
c) odsetki od kredyt6w
2) nale2noSci od sektora bud2etowego
z tego:
a) kredyty i nale2no5ci w sytuacji normalnej
b) doptaty do odsetek od kredyt6w preferencyjnych
c) odsetki od kredyt6w

47 742 919,36

7 339 L65,3L

40 4O3 653,05

222 403328,75

218982272,38

213 II8 266,68

zl.

zl.

zl.

Stan Srodk6w na rachunkach bankowych zgodny z ewidencjq ksiqgowq, potwierdzony
inwentaryzaciq na dziefi 3l grudnia 2013 roku w drodze potwierdzenia sald.

zl.

zl.

zl

296 020,64 zl.
21L1,20L,67 zl.

8 053 920,70 zl.

608 780,47 zl.
53 968,L8 zl.

880 055,96 zt.
3 421056,37 zl.

3 351- 250,00 zl.
69 453,62 zl.

352,75 zl.

Nale2noici z tytutu udzielonych kredyt6w wykazane w bilansie na dzieri
31- grudnia 2013 r. wynikajq z zapis6w ksiqgowych i ewidencji analitycznej, potwierdzone

zostaty imiennymi inwentarzami,
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Ewidencja ksiqgowa zbadanych kredyt6w, naliczonych odsetek oraz rezerw prawidlowa,
Zabezpieczenie na nalezno6ci o sytuacji nieregularnej oraz na kredyty konsumpcyjne
(w badanej prdbie) stanowiq rezerwy utworzone w prawidlowej wysokoSci - zgodnie
z rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko zwiqzane z dziafalnoSciq bank6w (Dz. U. nr235 poz, 15g9, zpoin.zm.).
Zasady koncentracji kredyt6w udzielonych w 2013 roku wynikajqce z art.71. ust. 1 Ustawy
229.o8.L997r. Prawo bankowe oraz kwarifikacji kredyt6w, byfy zachowane.
W zakresie naliczania i pobrania odsetek i prowizji nieprawidlowoSci nie stwierdzono.
Nale2no6ci od sektora niefinansowego i budzetowego zostaly wycenione na dzief bilansowy
wedfug zamortyzowanego kosztu z uwzglqdnieniem ESP, zgodnie z zapisami Rozporzqdzenia
Ministra Finans6w z dnia 1 paldziernika ?:OLO roku w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowoici bank6w (tekst jednolity Dz, U. z2OL3r. poz.329).

3,4. Dluine pspierv wsrtoiciowe.
Dluine papiery warto6ciowe na dzie6 3L.t2.2}tg r. wynoszA:
i dotyczq:
a) certyfikat6w depozytowych banku BpS S.A.

- warto5i nominalna
- nale2nych odsetek od tych certyfikat6w

b)obligacji Skarbu pafstwa i bud2etu terenowego
- warto66 nominalna
- dyskonto
- naleznych odsetek od tych obligacji

c)obligacji bank6w Bps s.A, i Krakowskiego Banku sp6ldzielczego
- wartoS6 nominalna
- korekta do ceny nabycia
- korekta do warto5ci godziwej (rynkowej)
- nale2nych odsetek od tych obligacji

d) pozostate papery wartoSciowe
- warto6i nominalna
- korekta do warto6cigodziwej (rynkowej)
- naleznych odsetek

stan dtu2nych papier6w wartoSciowych przedstawiony w bilansie
ksiqgowych. Saldo wiarygodne,

3.5. Udzialv lub okcie w iednostkoch,
Udziaty lub akcje w jednostkach na 3L.L2.2OL} r. wynosza:
i dotyczq:
- akcji BPS S.A. w Warszawie.
- akcji Domu Maklerskiemu Banku BpS S.A.
- akcji Centrum Finansowego BpS S.A. w wartoSci godziwej
- akcji lT Card Centrum Technologii ptatniczych S,A.
- innych udziaf6w
w okresie badanym wielkoSi udziat6w ulegta zmniejszeniu o

Udziaiy oraz akcje potwierdzone pisemnie, zostaly wykazane zgodnie

5 539 375,08 zl.

500 000,00 zl.
3 018,40 zl.

2 000 000,00 zl.

zl.
28 L60,00 zl.

1000 000,00 zl.
7 000,00 zl.
2 000,00 zl.

19 000,00 zl.

1 999 000,00 zl.
100 000,00 zl.
85 197,68 zl.

wynika z zapis6w

L 465 523,22 zl.

tO67 439,80 zl.
100 000,00 zl.
80 373,42 zl.

100 000,00 zl.
Lt7 7LO,O0 zl.

- 2t 509,39

z ewidencjq ksiqgowq.
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3.6.

3.7.

Pozostole popierv wortoiciowe.
Pozostale papiery warto5ciowe na 31.12.2OL3 r. wynosze:
i dotyczq:
- certyfikat6w inwestycyjnych
Stan pozostafych papier6w wartodciowych przedstawionV w bilansie
ksiqgowych. wyceny dokonano wg wartoSci godziwej, sardo wiarygodne.

Maiqtek trwafu.
Warto6d majqtku trwafego ujqta do bilansu na 3L.L2.2OL3 r.
wynosi:
z tego:
1-) warto6ci niemat. i prawne - netto

39432L6,28 zl.

3 943 216,28 zl.
wynika z zapis6w

L3946 763,88

238779,26

31 grudnia 2013 r.

945 958,84 zl.

skfadnikdw majqtku
w LOO% z chwilq

t807 793,98 zl.
162nych.

wielkoSci prawidfowej.

L tLg 762,24

853 667,00

266 095,24

zl.

zl.

2) rzeczowe aktywa trwale - netto L37O7 9g5,62 zl.
Udokumentowanie przychodu i rozchodu Srodkdw trwafych w 2OL3 roku prawidfowe.
Ewidencja analityczna rzeczowych aktyw6w trwalych zawiera dane, niezbqdne do ustalenia
wartoici poczqtkowei oraz umorzenia dla poszczeg6lnych skladnik6w i grup rodzajowych
Srodkdw trwalych.
Maiqtek trwaly w cafosci zostaf obiqty inwentaryzaciq na dzieri
Umorzenie i amortyzacja majqtku trwatego
za okres badany w kwocie
ustalone zostafy w sposdb prawidtowy.
Amortyzacja liczona byfa metodq liniowq, w przypadku
trwalego o wartoici do 3 500,00 zl /sprzgt komputerowy do 1.ooo,0o zl/
oddania ich do u2ytkowania, lub w koszty.

3.8. lnne aktvwo.
Inne aktywa ujqte w bilansie na 3L.I2.2O13 r. wynoszq:
i dotyczq aktyw6w do zbycia oraz nale2noici do otrzymania z rozliczen
Nale2no6ci te wykazano zgodnie z prowadzonq ewidenciq w

3.9. Rozliczenia miedzvokresowe.
Rozficzenia miqdzyokresowe na 3L.LZ.2OL3 r. wynosz.l:
i dotyczq:
a) aktyw6w z tytufu odroczonego podatku dochodowego
b) ujqtych do rozliczenia w roku nastepnym

poniesionych koszt6w oraz przychoddw do otrzymania
Koszty prawidlowo odniesione do okresu sprawozdawczego,
Pozycja bilansowa zgodna z ewidencjq ksiqgowq,

4. Charakterystyka poszczeg6lnych pasyw6w bilansu.

4.L Zobowigzonio wobec sektora finansoweao.
Zobowiqzania wobec sektora finansowego
wedtug stanu na 3L.IZ.2OI3 r. wynosify
Przedstawione zobowiqzanie uiqto w bilansie w wielkosci prawidlowej.
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Wycena bilansowa majqtku trwatego prawidlowa, z zachowaniem zasady ciqglo5ci wyceny.

zl.

zl.

zl.

16 938 450,51



Zobowiqzania wobec se ktora niefi na nsowego i sektora
budietowego na }L.L2.2OL3 r. wynosza:
z tego :

1) zobowiqzania wobec sektora niefinansowego
a) rachunki oszczqdno6ciowe:

b) pozostate:

2l zobowiqzania wobec sektora bud2etowego

llE Kosztv i przvchodv rozliczone w czosie oroz zostrzeione.
Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeione
na 31.L2.2013 r. wynoszq:
i dotyczq:

a) rozliczeri miqdzyokresowych koszt6w

b) przychod6w przyszfych okres6w:

salda powyzej wymienionych pozycji wynikaiqce z ewidencji ksiqgowej

4.6. Rezerwv.

Stan rezerw przedstawiony w bilansie w kwocie
stanowiq utworzone rezerwy:
a) z tytufu odroczonego podatku dochodowego od os6b prawnych

w zwiqzku z wystQpowaniem rd2nic przejSciowych
b) na zobowiqzania wobec pracownikdw z tytutu odpraw

emeryta Ino-rentowych

Salda zgodne z ewidencja ksiqgowq i realne.
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24853t 298,58

226 Lg7 8L2,63
L78170 4I7,46

48027 395,17

22333 485,95

75406L,93

37 399,23

7L6 663,60

uznaje siq za realne.

345 053,09

167 604,00

r77 459,09

zl.

zI.

zl.

zl.

zl
Zobowiqzania wobec sektora niefinansowego i sektora budzetowego wykazane zostafy na
dzie6 bilansowy w kwocie wymaganej zapfaty. Przyjqta wycena nie odbiega w spos6bw spos6b istotny od metody okre5lonej w rozporzqdzeniu MF z dnia j-. j.0.2010r
w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoici bank6w (tekst jedn, Dz.U. z2o13r. poz.329),
Ewidencja analityczna zgodna z ewidencjq syntetycznq, potwierdzona inwentaryzacjq
na dzieri 3l grudnia 20j_3 roku .

odsetki od depozyt6w terminowych zaliczone w koszty ustalone zostaly prawidtowo.

!!.3.. Zobowiazania z tvtulu emisii dluinvch popier6w wartoiciowvch
Saldo zobowiqzari z tytulu emisji dluinych papier6w warto6ciowych na 31.12.2013 rokuwynosi: 6 156 420,00 zl.
W 2010 roku Bank wyemitowaf dlugoterminowe obligacje na okaziciela w kwocie 6 mln zf na
okres 10 lat, zaliczone do funduszy podstawowych Banku na podstawie decyzji Komisji
Nadzoru Finansowego DBS/wo2 /7Lo5/t7/7/cr/Lo z dnia 01.1_0.2010 roku.
odsetki naliczone od obligacji na dzieri gL.r2.2oL3 rok wynosz qL56.42o,oo zt.

saldo funduszy specjalnych i innych zobowiqza6 na 31.12.2013 r.
wynosi: L L22242,37 zl.
Salda powy2ej wymienionych pozycji wynikajqce z ewidencji ksiqgowej uznaje siq je za realne.

zl.

zl.

zl.

zl.

zl.

zl.



4,7. Zobowiazonia podporzadkowane.

Zobowiqzania te na koniec okresu sprawozdawczego wynoszq
i dotyczq pozyczki podporzqdkowanej zaciqgniqtej w BpS S.A.
Pozycja prawidlowo ujqta w bilansie.

4.8. Kopitqfu (funduszel - wlqsne.
Kapitaty (fundusze) wlasne Banku wedfug ewidencji ksiqgowej og6lem
z tego :

4.8, 1. Kapitaf podstawowy (fu ndusz u dzialowy)
4.8.2, Nale2ne wptaty na kapitalu podstawowego
4.8,3. Kapital zapasowy (fundusz zasobowy)
4.8.4, Kapitat z aktualizacji wyceny
4,8.5. Pozostafe kapitaly (fundusze) rezerwowe
4.8'6' Niepodzielony wynik finansowy zysk/strata z lat ubieglych
4.8.7.Zysk netto roku obrotowego

Fundusz udziatowy tworzony jest na podstawie S 53 Statutu Banku.
Na koniec grudnia 2OI3r. Bankzrzeszat czfonk6w

Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji zmian stanu funduszy dokonanych w roku
badanym stwierdzono, ze wykazany zar6wno w pasywach bilansu jak iw sprawozdaniu
ze zmian w kapitale wfasnym stan funduszy jest zgodny z ewidencjq ksiqgowq. Zmiany
zostaly prawidtowo udokumentowane, a ir6dla tworzenia i spos6b wykorzystania
omawianych funduszy wynika z zapisdw Statutu Banku.

3 000 000,00

25 835 008,65 zl.

22L7 750,00 zl.

20 967 L5O,57 zl.
604 452,L6 zl.

2O45 655,92 zl.

269

2250,00 zl.

146 250,00 zl.
L44 000,00 zl,

2277 L04,94 zl.

5 000,00 zl.
2151,708,84 zl.

L20 396,L0 zl.

3L826,25 zl.

L20 396,LO zl.

Z iloSci tej petne udzialy posiadafo 269 czlonkdw, co stanowito IOO %
Zgodnie ze Statutem Banku jeden udziat wynosi 75o,OO zl dla osoby fizycznej i i-.500,00 zi dla
osoby prawnej.
Na dzieri 31 grudnia 2ot3 r. Bank sporzqdzit imienne inwenta rze udzialow cztonkowskich
posiadanych przez poszczeg6l nych czton k6w.
w por6wnaniu do stanu na poczqtek roku 201_3 fundusz udziafowy netto
ulegt zmianie (zwiqkszeniu) o
W badanym okresie zmiany funduszu udziatowego dotyczyly:
- wplat nowych udziafdw i doplat do udziatdw
- wyplat i przeksiqgowaf na zobowiqzania udziatdw wypowiedzianych
w pordwnaniu do stanu na poczqtek roku 2013 fundusz zasobowy
zwiqkszyf siq o
Zmiany w funduszu zasobowym w okresie sprawozdawczym dotyczyty:
- wpfat wpisowego
- z podziatu nadwy2ki bilansowej za 2OL2 r.
- przeniesienia funduszu rezerwowego

w por6wnaniu do stanu na poczqtek roku funduszzaktualizacjiwyceny
zmniejszyl siq o
z tytulu aktualizacji wyceny aktyw6w finansowych.

w por6wnaniu do stanu na poczqtek roku fundusze rezerwowe
zmniejszyly siq o
z tytufu przeniesnia na fundusz zasobowy zgodnie z uchwafq Zebrania przedstawicieli,
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4.9. Zvsk (stratol netto.
Wynik finansowy zostal przedstawiony w bilansie zgodnie z rachunkiem zysk6w i strat
za okres od 0L.01. -31,.L2.20L3 r. i stanowi na dzieri 3L.r2.20L3 r,
zysk netto w kwocie
Zysk bilansowy wynika z ewidencji syntetycznej i zostaf wykazany w
wysokoSci,

2 045 555,92 zl.
bilansie w prawidtowej

4.70.

5.

Oceno oa6lno bilansu.
- pozycje wykazane w bilansie sporzqdzonym na dzief 3L.I2.2013 roku zgodne sE

z ewidencjq ksiqgowq i zostaly prawidfowo zakwalifikowane i przedstawione,
- ewidencja analityczna wla6ciwie uszczeg6towiona umo2liwia poprawne sporzqdzenie bilansu,
- salda wykazane w bilansie sq realne.

Prawidfowo6d ustalenia wsp6lczynnika wyplacalnosci.
Z przeprowadzonych obliczeri wynika, ie wspdfczynnik wypfacalnoSci Banku na dzie6
3L grudnia 2OL3 r. wynosi: L2,L3 %.
wsp6fczynnik wyptacalnosci ustalono zgodnie z obowiqzuiqcymi w tym zakresie przepisami,
ktdrymi sq:

1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - prawo
poz. 1376 z p5lniejszymi zmianami);

Bankowe (tekst jednolity - Dz .U. z 2O!2 r.,

2) uchwata nr 76/2oLo KNF z dnia 1-0.03.2010 r. w sprawie zakresu i szczeg6towych zasad
wyznaczania wymog6w kapitafowych z tytutu poszczeg6lnych rodzaj6w ryzyka

(Dz.Urz. KNF nr 2/20tO, poz. 11, z poiniejszymi zmianami).
Dla potrzeb wyliczenia wspdfczynnika wypfacalnoSci Bank dokonal ustatenia calkowitego
wymogu kapitalowego, biorqc pod uwagq:
- ryzyko kredytowe,
- ryzyko operacyjne.
Ponadto dokonano wyliczenia kwoty funduszy wlasnych, zgodnie z ustaleniami ustawy prawo
Prawo bankowe.
Na podstawie przeprowadzonych badaf, tj.:
- p16by kredyt6w objqtej badaniem;
- szczeg6lowego badania stanu i zmian kapitatdw wtasnych;
- analizy wyliczenia aktyw6w i zobowiqzari pozabilansowych wazonych ryzykiem stwierdzono
prawidlowo5i ustalenia i prezentacji wsp6fczynnika wyplacalno6ci Banku w bilansie
wedtug stanu na 3I.I2.20I3 r.

6. Pozycje pozabilansowe.
Pozycje pozabilansowe na dzieri 3L.L2.2o13 r. dotyczq zobowiqzaf warunkowych, w tym:
a) udzielonych finansowych i gwarancyjnych 2g O3461G,55 zl.
b) otrzymanych finansowych i gwarancyjnych 221639,39 zl.
c) pozostatych 

228 234 23L,gg zl.
Zobowiqza nia wa ru n kowe udzierone obej m uiq sa lda kont pozabi la nsowych :

- udzielonych zobowiqzari kredytowych - linii kredytowych z tytutu przyznanych,
a niewykorzystanych w petni kredyt6w w kwocie 21 6g9 629,74 zl.
i zobowiqzafi gwarancyjnych w kwocie 6 3449g6,g j. zl.

Zobowiqzan ia wa ru nkowe otrzyma ne obej muiq sa lda kont poza bila nsowych :

- zobowiqzari gwarancyjnych otrzymanych w kwocie 22L639,39 zl.
Pozostate w kwocie 22g234231,,39 zl.
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7. Rachunek zysk6w i strat.
7.7. Przychody wedlug ewidencji ksiqgowej
7.2. Koszty wedlug ewidencji ksiqgowej
7.3. Zysk brutto

8. Podatekdochodowy.
1) Przychody og6tem z ewidencji
2) Przychody zwiqkszajqce podstawq opodatkowania
3) Przychody nie zaliczane do podstawy opodatkowania
4) Razem przychody do opodatkowania ( 1+2-3 )
5) Koszty i straty og6tem z ewidencji
6) Koszty zwiqkszajqce koszty uzyskania przychod6w
7) Koszty nie stanowiqce kosztdw uzyskania przychod6w
8) Razem koszty uzyskania przychod6w (5+G-7)
e) Dochdd(4-s)
10) Odliczenia od dochodu
11) Doch6d podlegajqcy opodatkowaniu (9_10)
12) Podatek nale2ny wg stawki 19%

13) Podatek od dywidendy
14) Odroczony podatek dochodowy
15) Podatek dochodowy ujety w rachunku zysk6w i strat

Dane liczbowe obrazujqce strukturq przychod6w i koszt6w ksztaftujqcych wynik finansowy
Banku za rok 2013 w por6wnaniu do roku poprzedniego zamieszczono w czqgci ,,analizy
sytuacji Banku - rachunek zysk6w i strat" niniejszego Raportu.
Na podstawie dokonanej w spos6b wyrywkowy weryfikacji poszczegdlnych ich tytuf6w
stwierdzon o, 2e :

a) Przychody i koszty wykazane w rachunku zysk6w i strat wynikajq z ksiqg rachunkowych,
b) w wyniku badania zostaty przez kluczowego biegfego rewidenta uznane za prawidtowo

udokumentowane.
clTarzqd Banku ustalil w polityce (zasadach) rachunkowosci:

- zasady naliczania i pobierania odsetek i prowizji od udzielonych kredytdw i pozyczek,
- zasady naliczania i zaplaty odsetek od depozytdw.

d) Przyjqto zgodne z rozporzEdzeniem MF w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci
bank6w, zasady ewidencji przychod6w i koszt6w oraz zasady ustalania wyniku finansowego,

zachowuiqc przy jego ustaraniu zasady memoriafu i wsp6tmiernoici.
e) Przyjqte rozwiqzania w zakresie ewidencji naliczania odsetek i prowizji od kredyt6wi po2yczek oraz odsetek od depozyt6w stosowane byry w Banku w spos6b ciqgtyi zostafy uwzglqdnione przy ustaleniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym
od os6b prawnych,
f) Badanie dokument6w kosztowych wykaza lo, 2e do koszt6w zaliczono kompletne koszty
danego okresu, prawidlowo zakwalifikowane na wfa6ciwe konta rodzajowe koszt6w.
g) W innych kosztach dziatania Banku, w tym z tytufu rozliczef budzetowych, na badanej
p16bie nie stwierdzono istotnych nieprawidtowoSci.

23 083 898,61 zl.
20 47075L,69 zl.
2 6L3 t46,92 zl.

23 083 898,61 21.

3 3L9 949,L9 zl.

2 865 347,73 zl.

23 538 500,07 zl.
20 47O75L,69 zl.

2 284 273,94 zt.

2 695 574,30 zl.

20 059 45L,33 zl.
3 479 048,74 zl.

1- 400,00 zl.
3 477 648,74 zl.

660 753,00 zt.

4 O47,O0 zl.

97 309,00

567 491,00 zl.
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9. Prawidfowo66 sprawozdania rachunku przepfyw6w pieniqinych.
Rachunek przeplyw6w pieniqznych sporzqdzony zostat prawidlowo, zgodnie z przepisami
okreSlonymi w art. 48b ustawy z dnia 29 wrze5nia L994r. o rachunkowoSci (tekst jednolity
Dz. U. z dnia LL marca 201_3, poz. 330).
Dane wykazane w rachunku przepfyw6w pieniqznych sq zgodne z bilansem oraz rachunkiem
zyskdw i strat, a poszczeg6lne strumienie pieniq2ne zostaty zakwalifikowane do
odpowiednich pozycji.
Na o96lnq kwotq przepfyw6w pieniq2nych netto w wysokoSci
zlo2yty siq:

a) przeptywy Srodk6w pieniq2nych z dziafalno5ci operacyjnej
b) przepfywy Srodk6w pieniq2nych z dziatalno5ci inwestycyjnej
c) przepfywy 6rodk6w pieniq2nych z dziafalno6ci finansowei

239 822,3L zl.

5 801_ 842,92 zl.
- 7 763 L1_0,53 zl.

22O'J,089,92 zl.

10. Zestawienie zmian w kapitale wlasnym.
Bank sporzqdzif zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 29 wrzefnia L994r. o rachunkowosci
zestawienie zmian w kapitale wtasnym.
Zestawienie zmian w kapitale wlasnym zawiera informacje o zmianach poszczeg6lnych
skfadnik6w kapitafu wtasnego za bieiEcy okres spraw ozdawczy oraz poprzedni rok obrotowy,

11. KompletnoS6 i prawidlowos6 danych w informacji dodatkowej.
wprowadzenie do sprawozdania finansowego zostalo sporzqdzon e przez Bank zgodniez przepisami okre6lonymi w zalqczniku do rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dniaL paldziernika 20Lo roku w sprawie szczegdlnych zasad rachunkowojci bank6w(Dz' u' z 2ot3r. poz. 32g) i zawiera informacje o Banku, o przyiqtych
zasadach rachunkowoSci oraz metodach wyceny i sporzqdzenia sprawozdania finansowego,
Dodatkowe informacje i obja6nienia zostaly sporzqdzon e przez Bank zgodnie z przepisami
okreslonymi w zafqczniku do rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 1, paidziernika 2010 r.
w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci bank6w (Dz. U. z 2OL3r. poz. 329) i zawierajq
wszystkie dane i objaSnienia istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego Banku
sporzqdzonego za 2013 rok,

t2. Sprawozdanie z dzialalno6ci Banku.
sprawozdanie zarzqdu z dzialalno5ci Banku za rok 201-3 sporzqdzono z zachowaniem zasad
wynikajqcych z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994r. o rachunkowosci (tekst jednolity
Dz' U' z dnia l-1 marca 2oL3 r', poz. 330) oraz w oparciu o dane wynikajqce z ewidencli
ksiqgowej.

D. BADANIE ZAGADNIEN SZCZEGoLNYCH.

1. lstotne zdarzenia po dacie bilansu
Biegly rewident nie stwierdzil i nie zostal poinformowany o istotnych zdarzeniach po daciebilansu, kt6re mogtyby miei istotny wplyw na badane sprawozdanie finansowe.

2. Zjawiska i zdarzenia wskazuiace na naruszenie prawa
Nie stanowifo przedmiotu badania ustalenie i wyja5nienie zdarze6, kt6re mogty stanowii
podstawg do wszczqcia postqpowania karnego przezpowofane do tego organy,
Przedmiotem badania nie byty r6wnie2 inne nieprawidlowo6ci, ktdre mogty wystqpii poza
systemem rachunkowoSci badanego Banku,
Nie stwierdzono zjawisk wskazujqcych na naruszenie prawa w systemie rachunkowofci.
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E. UWAGI KONCOWE.

1' w badaniu poszczeg6lnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiqg rachunkowych
poslu2ono siq pr6bkami rewizyjnymi na podstawie, kt6rych wnioskowano o poprawno5ci
badanych pozycji' Badanie ograniczone do wybranych prdb zastosowano r6wniezw odniesieniu do rozrachunk6w z budzetem w zwiqzku, z czvm mogq wystqpii r62nice
pomiqdzy ustaleniami zawartymi w niniejszym raporcie a wynikami ewentualnych kontroli
przeprowadzonych metodq petnq.

2' Podsumowanie wynik6w badania znajduje siq w sporzqdzonej ,,opinii niezale2nego biegfego
bieglego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,,.

3' Niniejszy raport zawiera l-9 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych skr6conym
podpisem kluczowego biegtego rewidenta,

4. Integralnq czq5i raportu stanowiq nastqpujqce zafqczniki :

a) bilans Banku na dzieri 31,.L2.2OL3 r.
b) zestawienie pozycji pozabiransowych na dzien31,.L2.20t3 r.
c) rachunek zysk6w i strat za okres O1.Oj_. _31,.L2.2OL3 r.
d) rachunek przepfyw6w pieniqznych za 2OL3 r.
e) zestawienie zmian w kapitare (funduszu) wrasnym za 2ot3 r.
f) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje iobja5nienia.

W!CEE}RF
Bie

Nr rej.

Nr rej. KIBR: 6682

Warszawa, dnia 3l marzec 2OL4 r.

Kluczowy biegly rewident
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