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OPINIA NIEZAI-EZNEGO BIEGTEGO REWIDENTA
Dla Zebrania przedstawicieli i Rady Nadzorczej

Banku Spdidzielczego w Grybowier
Rynek 13, 33-330 Gryb6w

Sprawozda nie z bada ni a sp rawozda ni a li n ansowego

PrzeprowadziliSmy badanie zaiqczonego sprawozdania finansowego Banku tspdtdzielczego w Grybowie zsiedzibE w miejscowoSci Gryb6w, na kt6re sklada siq:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporzqdzony na dzieri 31 grudnia Z0i6 roku, kt6ry po srronre

aktyw6w i pasyw6w zamyka siq surnq 
257 91.6 096,713) lqczny wsp6lczynnik kapitaiowy --' -'" 

,r,u,4) zestawienie pozycji poza bila nsowyr:h wykazuiqce na dzien 31 grudnia 2016 roku-zobowiqzania warunkowe udzielone iotrzymane w kwocie 15 6g3 225,43-Pozostafe w kwocie 
89 284 5S1,Oz5) rachunek zysk6w i strat za rok obrcrtowy od 1 stycznia do 3L grudniia 2016 roku

wykazujqcy zysk netto w wysoko6ci 
1153 049,845) zestawienie zmian w kapitare wiasnym za rok obrotowy od i. stycznia do 31 grudnia 20i[6 rokuwykazujqce wzrost kapita+u wlasnego o kwotq 1OB4 575,837) rachunek przepiyw6w pieniq2nych za rok obrotowy od 1 stycznia do :11 grudnia 201G r.wykazujqcy zwiqkszenie stanu jrodk6w pieniq2nych o 8S4 657,038) dodatkowe informacje i objajnienia.
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Odpowiedzialnoie Zorzqdu lrdnku i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe

zarzqd Banku jest odpowiedziarny ::a sporzqdzenie, na podstawie prawidrowo prowadzonych ksiqgrachunkowych' sprawozdania finansowego iza jego rzeternq prezerltaciq zgodnie z ustawE z dnia29 wrzeSnia 1994 r, o rachunkowojci (Dz. U. z ZOiO r. poz, LO47 z Ftoin.zm.) zwanq dalej ,,ustawa
o rachunkowosci", wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczynri oraz innymi obowiEzuiqcymiprzepisami prawa. Zarzqd Banku jest rdwniei odpowiedziarny za kontrorQ wewnqtrznq, kt6rq uznaje zaniezbqclnq dla sporzqdzenia sprawozclania finansowego nrezawierajqcego istotnego znieksztatceniaspowoclowanego oszustwem lub biqdem.

ZgorJnie z ustawq o rachunkowosci, Zarzqd Banku oraz c:llonkowie Racly Nadzorczej Banku jednostki sEzobowiqzani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wyrnagania przewidziane w ustawie orachunkowoici.
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Od pawiedzi al no!6 bi egle go rewi de nta

Jeste6my odpowiedzialni za wyrai:enie ooinii
przeprowadzonego przez nas bada nia,

o tym sprawozdaniu finansowym na podstawie

Badanie przeprowadzili6my stosownie do positanowiefi rozdzialu 7 ustawy o rachunkowoJci oraz zgodnie zKrajowymi standardami Rewizji Finansowr:j w brzmieniu M iQdzyna rodowych standard6w Badanra przyjqtymi
uchwaiQ nr 2783/52/201-5 Krajowei Rady tliegiych RewidentJw z dnia 10 hrrego zo15 r, z poin.zm, standardyte wymagajq przestrzegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badanja w takispos6b, aby uzyskac wystarczajqcq pewno(i, 2e sprirwozdanie finansowe nie zawiera istotnego
zn ieksztatcenia.

Badanie polegalo na przeprowadzeniu procedur siuzqcych uzyskaniu dowod6w badania kwot i ujawnien wsprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zareiy od naszego osqdu biegrego rewidenra, w tym odoceny ryzyka istotnego znieksztatcenia spnawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub blqdem.Dokonujqc oceny tego ryzyka biegiy rewirJent bierze pod uwagq dziaianie kontroli wewnQtrzneJ, w zakresiedotyczqcym sporzqdzania i rzeternej prezentacji przez led-nostkq spr.awozdania finansowego, w ceruzaprojektowania odpowiednich w danych okolicznosciach procedur baclania, nie zas wyraienia opinii natemat skutecznosci kontroli wewnqtrznej jednostki. eadanie obejmuje tak2e ocenq odpowiedniosci przyjqtychzasad (polityki) rachunkowoici, 
.racjonalno(ci ustalonych przez zarzqd tlarnku warto6ci szacunkowych, jak16wnieZ ocenQ ogdlnej prezentacji sprawozdania finansowego.

wyra2amy przekonanie, ie uzyskane przez nas d.wody badania stanowiE wystarczaiqcQ iocrpowiedniEpodstawq do wyra2enia przez nas opinii z lcaclania,

opinia

Naszynr zdaniem, zatqczone sprawozdanie finansowe
a) przekazuje rzetelny ijasny obraz sytuacji majEtkowej ifinansowej jeclnostki na dzie6 31.12.2016 r. jaktei jej wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 3r. grudniia 2016 roku zgocinie z maiqcymizastosowanie przepisami uslawy: rachunkowo6ci iprzyiqtymi zasadami (porityk4) rachunkowoSci,b) zostalo sporzqdzone na podstawie prawidiowo pro*ujrony.n ksiqg rachunkowych,
c) jest zgodne co do formy i tresci z obowiqzuiqcymi jr:dnostkq pr?€pisami prawa i postanowieniami

statutu Ba nku.

\



$'# znns

Opinid nd temdt sprdwozddnid z dziotqlnoici

Nasza opinia z badania sprawozclania finansowego nie obejmuje sprawozdania z dziararno6ci.
za sporzEdzenie sprawozdania z dziararnodci zgodnre z ustawq o rachunkowodci oraz innymiobowiqzujqcymi przepisami prawa odpowiedz,.rnv i"rt irrroo tanku. ponadto zarzqd Banku oraz cztonkowieRacly Nadzorczej Banku sa zobowiqzani.do zapewnieniu, ,rrf .pr*orourie z dzia.rarnojci sperniaro wymaganiaprz€widziane w ustawie o rachunkowosci.

Naszym obowiEzkiem bylo, 
, 
w 

. 
zwi;1zku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego,zapoznanie siq z treSciq sprawozdania z dzialalnorici i wskazanie czy infornlacje w nim zawarte uwzgrqdn,ajqpostanowienia art. 49 ustawy o rachunkowosci i czy sE one zgodne z rnforrnacjami zawartymi w zatqczonymspretwozdaniu finansowym Naszym obowiqzkiem lyto tat:J ziozenie o(wiadczenia, czy w twiege naszejwiedzy o iednostce i jej otoczeniu ullkanei podczas badania sprawozdania finansowego stwierdzilismy wsprawozdaniu z dzialalno6ci istotne znteksiztalceJlia.

Ponadto zgodnie z wymogam.i art. 1r.la ust. 3 ustawy z dnia 2g sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz. u, z2016 r" poz L988, z p6in zm.), zwanej darej "prawem bankowym , naszym obowiqzkiem byto zbadanieinformacji finansowych zawartych z punkcie xrv sprawozdania z dziararno6ci Banku. Badanie to

llil;:,:toti|'s'u 
zgodnie z zakresem opisanvm w parasrafie "odpowiectziatnodi bieglego rewrdenta,,

Naszym zdaniem informacje zawane w sprawozdaniu z dzialatnosci u\^/zglqdniajq postanowienra art.49ustawy o rachunkowo.ci i sE zgodne z. informacjami ,r*rnrai , zarqczonym sprawozdaniu finansowym.Ponadto' w iwietle wiedzy o jednostce ijei otoczeniu uzyskanei podczas birdania sprawozdanra finansowegonie stwierdzirismy istotnych znieksztarce6 w spraw.rduniu , ar'.rirn",.,.

Ponadto informacje finansowe zawarte w
sporzEdzone zgodnie z wymogami art. 1j.:La ust, 1i

punkcie XIV sprawozdania z dzialalnoici tlanku zostalv
2 prawa ba n kowego.

Kluczowy biegty rewiaent /o""o""l^;"i,"':/

ItenPusz Kurczyna
Nr 'bi. KIBR: 70182

Ftrezes Zarzqdu
Eiegl4/#wident
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PjPtr Huziol
M iej, KIBR: 9866

Warsrawa, dnia 30.03.2017 r,
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