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OPLNIA NIEZALEŻNEGO BLEGŁEGO REWIDENTA
Dla zebtania p r z e ilst aul i cieli

i Raily Nadzorczej
B anku Sp ółilzielczego za Gtyb oulie

Przaprowadziliśmy baiknie załryzonego sprawozilania fnansowego Banhł Spółdzielczego w Grybruie z siedzibą

przy ul. Rynekl-s,33 - 330 GryVow, naktore slłada sĘ:

wprowadrenie do sprrrnozilmtia ftnrnsawego,

bilrns sporądzony na dziń 31,.12.2015 roku, H*y po stronie aktvurou) i pasynun wykaĄe sumę

273.644ffi1,(Mzł,

współczynnik wypłacalności na poziomie 76,700/o,

zestmllienie wzyqi pozabilmtsowych wykazujące zobowiązanin pombilansmle warunlollle udzblone

w wysohaści 5.755.678,96 zł i zobowiąmnił pozabilmtffizl)e u)axunkowe otrzymane w urysokoŚci

4LOU,87+00 zł oraz pozostałe w urysoŁaści %).795.7M,50 zł,

raclunek zys?ów i sttat za okres od 01.01".2015 rolru ila 31.12.2a15 rohlwykazujryy zysktuttow urysokoŚci

938,72!i,79 zł,

zestrwienie zmimt w kgpitalc własnym m okres oiL 01-01.201,5 rolu ila 31,.12.2015 rofu wykaĄące wzrost

kąpitału uńamego o kaotę 897.125,79 zł,

rachunekryzepłyuów pienĘfuych m okes ń 01.01,2015 roku do 31.12.2015 rokl wyknzujqcy nnĘŁ.szłnie

stmtu środków ptenężnych o kłotę 555.860,58 zł,

doilatkawe infornacj e i oĘ aśnienia.

Za sporz@zenie zgoilnego z obowiązujęymi przepismni sprmlozilmńa finnnsowego araz s?rmlozilłłtia z działąlności

oĘowiedzialny j est Znzqd B cnfu .

Zarz@ Banku oraz członkłwie Rady Nńzorczej ą zobowĘzani do zapeumienia, aĘ sprawozilmtie fnansgwe oraz

sprauozdanie z ilńałalności spełniały urymagmil przewidziłtu w ustauie z ilnią 29 lmzłśnia 1994r. o rachtml<owości

(telrst jednotiĘ Dz. Ll. z 2013r., poz. 330 z późn. zmimtami), zwanĘ ilalej ,,ustnną o rachunłtgwości".

Naszym zńaniem @o zbadanie i uyrńenie opinii o zgodności z wymagĘącymi ząstosowania zasailąmi (poliĘką)

rachunkowości tego sprrwozdartia ftwnsowego oraz czy rzetelnb i jasno przeilstrwią nno, u)e wszystkich istofuych

aspektatĘ sytuaĘę nwjątkłwq i finansowq jak też wyn* finansowy Banhl orąz o qmnidławości Ł,sĘg rachunkłurych

stmowi4qch poitstallę jego sporzqdzenia,

B ńanie sprałozdania fmansowego przqrow ńziliśmy stosaumie ilo postmowiń :

1. rozdńńu7 Ustawy oradunkowości,

2. KrĘowych Standarilótp Rewizji FinansowĘ, wydmrychprzez KrĄcnłqRanę BiefuchReuJiilentów wPolsce.

Związek Rewizyjny
B a nków S póldziel czy ch w P ozna ni u

ul. khietżyńskiego 20, 67 ,725 fuznań

NIP ?78 - 1, - 2g - 5r3 / REGoN 63055l94.CI
KR§ 000009a292
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1.

Bńfinię sprcurozilonia fnansoungo zaplnnowaliśmy i prztprouńziliśmy w tńi spońb, aby uzyskać rĄonalnq

pmmość, narryrńenie opinii o sprmłozilaniu.

W szczególnńci bailmie oĘmowało sprłwdzenie popraumaści zastosowanych przez Bank zasad (poliĘki)

rachunkowości i znaczqq& szacunlehll, sprmodzenie - w qzewńĘqcei miqze w sposób uryryln?owy - dowodow

i zapisóul ksĘgourych, z ktĘch wntluią liczby i informĄe zawańe w sprmłońmtiu fvwnsouryn, jak i cdościawą

o cerę spr ma o zilania fnmsowego.

Uwuźnmy, że badffiie ilostłrczyło urystarcĄącej poilstmny ilo ulyrńmia miaroilajruj opinii.

Naszyrm ziląnieru, zbadane spralaozilmie flnłnsowe, obeimujrye dane liczbowe i oĘńnienia słoume:

przeilstanlia rzetelnie i jasno wszystkie infumĄe istohte illa oceny §ytuflcji majątkowej i fmansoulĘ Banlał

na ilziń 31.12.201,5 rolu, jak też jĘ ułynilał fnansułego za rok obrotwoy ń 01.01.2015 rolal dp 31,.12.2015 roht,

sporządzone zostdo, we wszystkich istotnych aspektacĘ zgoilnie z zasńami olereślonyłmi w puoołanĄ uyżĘ

ustmlie i rozporzqdzeniu ząsądami (pŃtvką) radunł,owości oraz na poilstawb prrwidłorło prawńznnych ksiąg

rachunkoulycĘ

3. jest zgodne z wpływĘąqmi

Banku.

Srymoozilanie z działąJności Banhł jest lamplehte w rozumieniu ań. 49 ust.Z Ustrury o raclunleowośĄ a zawańe

w nim informacje, pochoilzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, ą z nim zgodne.

ZuiqzekRewizyjng
B ankóu Spółilziekzy ch w P gznania

z sieilzibq uI. Mielżyńskiego 20,61-725 Poznań
Poilmiot uprawniony

do bailania sptazoozilań finansowych nr 7677

Klu cz ouly B i e gĘ t ezo iilent
przeprowadzĄący badanie w imieniu

Związku Rewizyjnego Banków Spółilzielczych w Poznaniu
z siedzibą ul. Mielżyńskiego 20, 61-725 Poznań

podmiotu uprrwnionego
ilo badania sprawozilaĄfinansougch nr 1671

e 774

tr!|
Duilek

Związek Rewizyjny
B anków S póldzielczych w Poznaniu

ul. Mielżyńskiego 20,67 - 725Poznań
tel: 06t / 85 60 16a, faks: 061 / 85 60 580

NIP 778 - tl - ,8 - 5t3 l REGoN 63055t940
KRs 0a0oa9a92

(piecąć podmiofu ryrcuniorcgo dn badalia sprcuoztań frunsoulydt)

Poznń, ilnia 07 kwistnią2016 roku
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