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Dla Sebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorcrej

PrzeprowadziiiŚmy badanie załączonego sprawozdania finansowego E$BANKU Banku
$półdzielczego z siedzibą 97-500 Radomsko, ul' Pułaskiego 11, na ktore składa się:

r bilans sporządzony na dzień 31.12'?014r. ktory po stronie aktywow i pasywow zamyka się
sumą:

€ Wspołczynnikwypłaca|ności

6s7 932 968,67 zł;

12,84%:

ł zestawieni* pozycjipozabilansowych wykazujących na daień 31.12.2014r. sumę

470 887 45l,76 zł;

ą rarhunek zyskÓw i strat za rok obrotowy od 01'01.2014r. do 31 .12'2814r. wykazujący zysk netlo
w wysokości: 4 269 5s6,3$ zł;

. zestawienie zmian w kapitale {funduszu) własnym za rok obrolowy od 01-01.2014r. do
31'1Ż.2014r' wykazujące wzrost kapiiału własnego o kwotę. 3 ss1 ssg,$4 sł;

* rachunek prz*plywÓw pienięznych za rok obrotowy od 01'01.20'14r' do 31.12.2014l.wykazujący
wzrgst stanu środkow pienięznych o kwotę: $79 351,39 zł;

* informacji dodatkowej sprawozdania finansowego

Za spoządzenie zgodn*go z obowiązującymi przepisami sprawozdania finanso1,vego oraz
sprawozdania z dzialalności odpowi*dzialny jest Zarząd Banku'

Zarząd Banku oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie linansowe oraz sprawozdanie z działalności spełnlały wymagania przewidztarre

w ustawie z dnia 29 września 1994 r' o rachunkowości (tekst jednołity: Dz. U z 2013r., poz. 330 ze
zm.), zwanej daiej,,ustawą o rachunkowoŚci''.

Naszym eadaniem było zbadanie i wyrażenie op}nii o zgodności z wymagającymi

zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie
ijasno przedstawia ono' We wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak teŻ

wynik finansowy banku oraz o prawidłowoŚci ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jegs

sporządzenia'

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownig do postanowień:

1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowośoi,

Ż} krajowych standard*w rewizji finansowej, wydanych preez Krajową Radę Biegłych Rewidentow

w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposob' aby

l\ , uzyskac racjonalną pewnośc, pozwalającą na wyrazenie opinii o sprawozdaniu. W szczegolności

i itl\
\\\\

\o\ ,



badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych pŹęŻ bank zasad (pnlityki)

rachunknwo*ci i enaczących szacunkÓw, sprawdzenie * W prŻewazającej mierze w spasob

wyrywkowy _ dovrodow i zapisÓw księgowych, z ktÓrych wynikają liczby i informacje zawarte w spra*

wozdaniu fłnansowym, jak i całościową ocenę sprawcadania finansowego'

UwaŻamy, Źe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach.

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majatkowej i finansowej banku

na dzień 31.12.2ł14r'' jak tez jego wynłk finansowy za rok obrotowy od 01.01'2014r. do

31 12.Ż014 r ,

bi zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości

zraz na pod$tawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

cJ jest zgodne z wpływającymi na treŚc sprawozdania finansowego przepisami prawa

i p*stanowieniami statulu banku.

$prawozdanie z działalności banku jest k*mpletne w rozumieniu arl. 49 ust. 2 ustawy

o rachunkowości, a zawarte w nim informac.je, pochodzące Ze zbadanego sprawozdania finansowego'

są z nim zgodne.

Kl uczowy biegly rewident
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