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taApoRT uzupELNrAI+cy z poszERzoNEGO BADANIA IAKOSCI AKIyWoW
BANKU SPOLDZIELCZEGO uj cRyBOwtE

I, WSTEP

Niniejszy raport zostal sporzqdzony u zraiqzku z przeprowadzanyn poszerzony t bndaniem sprazuozdania

Jinansowego zs 20L5 rok Banku Spdlilzielczego zv Grybozaie i stanorui uzupettienie ra?ortu z badania

splawozdania fnansowego Bankl za 2015 rok, Z utuagi nn fakt nie zamieszczenia stosownych wniosku1

w raporcie z badania zasadniczego dotyczqcych poszerzonego badania prezenhtjelny je zu tyn raporcie.

Raport uzupelniaj4cy pozuinien lryt odczytyzuany l4cznie z uyclan4 zuczeiniej opini4 i fttporten z bodania

spraruozdania fnansozoego oraz sprmoozdanien biegtego reT\identa z ushtgi atestacyjnej dotyczqcej oceny

wybrany cl t elen ent1tu sy 6tetu r zarzqdzsnia ry zykiem kredy touy m.

Celem przeprowad.zofieSo poszerzoneso badania. za 2015 rak Wto loyra1t e pisennej opinii wraz z niniejszynr

raporteffi o tyn, czy sprawozdanie fnansowe jest zgodne z zastosqwnnyfli zasadani (polityk4) rachunkozooici,

czy rzetelrrie i jasno przedstawin, we ToszystkiclL istotnych aspektach, sytutlcjg flajqtkow| i fnansowq jak tei
wynik fnansozay Jednostki oraz czy zostnto sporz4d.zone nn podstawie pralzidloxoo prozoadzonycfu ksi4g

raclunkowych oraz zoyraienie ocelxy na temat zoybranych element'TD systemu zarz4dzania ryzykient
kredytowym.

Przedmiotem uslugi dodatkozoej bylo poszerzone bad.anie aktyro6ro.

Rapott uztLpelniaj4cy zoyraia ogdln4 oceng na tetnat jakoici aktytodto, a zu szczeg6lnoici naleinoici Banku jako

elementu maj4tku obciLzonego najT\igkszym ryzykiem.

Opracozoany zostat przez biegtego rewidentn z infornacji zawartyclL w sprawozrlaniu f.nansou,ynr za okres

od. 01 stycznia 20L5 roku clo 31 grudnia 2015 roku wedlug stanu na dzieri zakoriczenit bad.anin i urynika

z duood6trt badania zebrnnych zu toku badania przeprozoadzonego zgodnie z Krqjulylni Standardani Reuizji
Finansousej w 1 i 3, wdanymi przez Krajoxoq Radg Bieglych Rezuident6tt oraz zatoodowego os4du bieglego

rewidenta,

Zgodnie z oboroi4zuj4cymi Krajozuymi standardami Reroizji Finansotoej zlydanymi pnez Krajozl| Radt

Biegtych Reruidentow oraz poctnnowieniami art.65 ust.5 trstary o rnchunkorooici, nie jesl celowe powlarznnie

w raporcie rlmyclt liczbozuych i informacji stozonych znzunrhlch zu poddanym badanirL spruzuozdani;,

fnnnsozr,11m, a zo szczegllnoici tu dodatkuoych informacjnch i objninieniach.

ZToiqzek Relr,izlinll Bank6 ' Sp6tdzielczyclt 70 Pazna iu - potitliaf tprt\|tlio ! do badnnifl tu 1671
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RAPORT TIZUPELNIATACY Z POSZERZONEGO BADANIA TAKOSCL AKTYWOW

BANKU SPOLDZIELCZEGO W GRYBOWE

Z tego tei wzglgdu niniejszy raport uzupetniajqcy pozoinien lryi czytany zoraz z opiniq i raportem niezaleinego

lcltrczmtego biegtego rezuidenta oraz koxryletnryn spratoozdanien fnansmoym i sprawozdaniem z dzialalfloici

lednostki.

rr DAI\ryrDNTwIKulAcEPopMIorwRAvntfloI,tv irauczol\rycoBrEctEco REwrpE:It'TA
PRZEPROWADZAIACEGO w IMIENM TEGO P ODMI)TU BADANIE SPRAWoZDANIA

FINANSOWEGO BANKU

Badanie przeprowadzone zostalo przez kluczowego biegtega rewirlentn wiktoig Dudek nr w rejestrze 714

wsp6tpraaLj4cego ze zzuiqzkiefl Retdzyjnytn Bank6w sp1ldzietczych tu poznaniu, uL Mietiyitskiego 20,

61 - 725 Poznair - podmiotem uprawnionym d.o bad.ania nr 1671.

Podstawg badania stanowiln umowo o badanie poszerzonego sprawozd.ania fnansowego nr 6S/AO,Q.016 z dnia

18.02.20L6r. z p6in. anekseru zaruarta pomipdzy Bankiem sp6tdzielczym w Grybowie, a Zzui4zkiem

Reuizyjnym B ank6zu Sp 1tdzielczy ch to P oznaniu.

Badanie przeprorcadzono ru siedzibie Banktt sp6tdzielczego u dniach od 07.12.2018r. do 09.12.201sr., od

14.12 2015r. do 16.12.2015r,, od 21.03.2016r. do 23.03.2016r., od 29.03.201,6r. do 07.04.2016r. oraz w siedzibie

audytoru do rlnia 30,06.2016r.

P\dmiot upraruniony do badania spratuozd.ania fnansozuego oraz biegly reTaident i zesplt badaj4cy oiuindczaj4,

2e spetninj4 wynogi, okreilone xu art. 56 ust. 1 - s LlstaToy o biegtych rewidentach i ich samorzqdzie,

podniotaclt uprawnionych do badsnia sprautozfuii Jinansowych oraz o nadzorze publicznym dotyczqce

bezstronnoici i niezaleinoici od badanej jednostki.

M. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZANIA BADANIA

Badanie sprawozrlania fnnnsozoego przeproruadzili|ny stosotonie do postanozoiei:

1. rozdziaht 7 Ustt1oy o rachunkotuoici,

2. Ktajowych standardfun Rewizji Finnnsowej nr 1 i 3, wydnnych przez Krajowq Radp Bieglych Rezuirlent1u

zu Polsce, w szczeg6lnoici do l(rajowego standardu Rewizji Finmsowg nr 3000 w brznieniu

Migdzynnrodowego Standsrdu lls@ Atestacyjnych 3000 (AASB).

zloiqzelc ReToizyjtiy Bank6la sp6ldzierczllcrt 7o poznaniu podniot ltprtt10niat1! da bad.inh nt 1671
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RAPORT UZUPELNIAI+CY z POSZERZONEGO BADANIA IAKOSCT AKr\./V6W
BANKU SPALDZIELCZEGO zu GRyBOWE

Pozoy2sze standardy zuymagaly zaplsxxoxuafiiq i przeprows.dzenia badania tak, aby uzyskat racjonaln4 pezonoit,

co do prnwidtuuoici prezentacji nale2noici i nzyskania podstaury arystarczaj4cej do zayraienia wniosk6w

o tej czgici aktytu6to.

Za informncje finnnsozoe podlegaj4ce ocenie odpowiedzialny jest Zarz4d Banlat. Zarzqd zaprezentozoat akfuua

zu spraroozdnniu fnansowyn na dziei 31.12.2015r. Naszym zadmiem bylo Toyrnzenie opinii czy aktyua

nie generuj7 podzuydszonego ryzltkn dla Bnnkrt Prace polegaly ta por6wnaniu danych fnansourych
z dokumentacj4 ir6dlowq i dowodami bgd4cymi podstawq dokonanych zapis1w ksiggou4lch.

tV. INEORMACIE o SPRAWOZDANIU FINANSOWYM za ROK 201"4

Sprawozdonie fnansowe za rok poprzedni zostalo zbodane przez kluczozoego biegtego rezuidenta

wiktoig Dudek nr w rejestrze 714, tosp6tpracujqcego ze Zroi4zkiem Rexlizyjnyln Bank6w sp6ldzielczych

w Poznaniu - podnriotem upmunionyrn do badaniq. nr 1671. wydana opinia nie znuieral& zastrzeiefr.

V. INFORMACIE o PRZYIETEI METODICE BADANIA

Badanie zostalo przepruoadzono zgodnie z:

- UstaTu7 z dnis 29 rorze1nia 1994 roku o rachunkowolci (tj. Dz, U, z 2013 roku, poz. 330 z p6tn.

zmianami),

- Ustaxoq o bieglych reuirlentaclt i ich samorz4dzie, podmiotach uprazunionych do bnrlanis sprauozdart

Jinnnsowych oraz o nadzorze publicznym dotycz4cych bezstronnoici i nieznle2noict od batlanej jerlnostki,

- Krajowyclt Standard6zo Rewizji Finansozuej, zuydanych przez Krajoroq Radg Biegtych Rezoidert6ru ru polsce,

zu szczeg6lnoici do Krajowego Standnrdu Rezuizji Finafismlej 3000 tu brzmieniu Mipd.zynarodowego

Standardu Ustug Ate|tacyjnych 3000 (IAASB).

Zlaiqzelt ReT1izyjn! Bnflkdrq Sp6lrlzielczlJclt t0 Paznafiiu podtniat upftrTD iony do bndania fir.167.1
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RAPORT IIZUPELNIAIACY Z POSZERZONEGO BADANIA IAKASU AKTYW'W
BANKU SPOLDZIELCZEGO w GRIBOWIE

W. ANALIZA STRUKTUF.Y - AKTYWoW

Ponii4 ?rczentowane sq xlielkoici bezwzglgdne charakteryzuj4ce sytuaig msj,tkoTp4 i rtnanscuq Banku

za rok obtotouty ,

Z uuagi na zaprezentoxoanq strttkture aktyz067v ocenie poszerzonej podlegaty nale2noici od sektora

niefnansowego. Stosrmkozrty dn2y udziat dtuinych papier6zo zuartoiciowch zu aktyzoaclt banku, z uwagi na icl
niskie ryzyko inwes\1cji nie podlegat szczeg6lowej ocenie zo raporcie dod.atkozuynt. Gt6zone pozycje stanuuily

bony NBP oraz obligacie BPS S'A' Tnoata utrnta ich zlartoici tloie nast4pit zo przypadku braku Toypyrcalno1ci

banku lub emitenta. Zdaniem bieglego rezoifunta nie generuj4 poduryiszonego ryzyka utra4l Tuartolci.

Zloiqzek Rerci4lj lJ Bat1k67o Sp'ldzielczych 70 poznaniu - poilltliot tryra\u|liany do badnflin nr 167.1
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1 Kflsn, opeflcje z Bnnkien Qflt tlnln 3 883,3 '1,82%

2
Dlu2ne papiery r\artolciowe uprazonione do redyskofitouafiia 7p Banklt
Cenfualfi! 1

0,0

3 NalE'tloici od sektora finmsowego 22 950,1 10,74%

4 N ale'fl o 3 c i o il sektor a fi ief n afi s ow e g o 67 619,2 31,65%

5 Naleznoki od sektorab di"toToego 22 202,2 10,39%

6
NaIeZn oSci z tyt|h! zaktpioltllch pspier670 loarto#iowych z
'tt tzy m any m p ny t ze czeniem o rlkup u 0,0

7 D I uzx e p qpi e ry 70 a r to 3 ciofi e 89 010,3 41,66%

I Udzialy lab ak4e xu jednostka.h zaleinAdl 0,0

I U;lziatlJ lub Akcie u j?dnostl,nch tuspdtzale2nyrh 0,0

L0 Udzitl! tub ak4e u jednostkttch stowalzyszonydl 0,0

11 Udziaht hrb ak4e tu innych jednostkach 919,8 a,$%

12 Pozostnle pcpiery Tnrtoqciowe i ififie aktvoa ffiEnsu1e 0,0

WartoSci iennteial e ipraw e 171,3 4,08%

Rze cmtoe akllloa tnoale 5 304,5 2,48%

15 (nne nktyua 1048,9 4,49%

16 Ro zli czenia tui? d zy okr e so1 o e 534,8 0,25%



RAPORT UZAPELNTAI.IC.y z POSZERZONEGO BADANTA IAKOSCT AKryW'W
B ANKU SP 6T.DZIELCZEG O ZlJ GRYBOWIE

W, POZIOMISTOTNOSCI

Biegly rezuident bazujqc na zmuod.oruyrn os4dzie dokonal zlyboru kryteioTo dla ustalenia poziomu istotno1ci.

Wyliczona istotnoS1 og6lna dotyczy uttego sprnuozdania fnansowego. Zn podstaroc xnyznaczenia istotnosci

og6lnti przyjgto uartoil sumy bilnrtsoxo4. Istotno6(. czqs*oto4 royznaczono metod4 statyslllczno-nqtem1tyczn1.

1, BADANIE DUZYCH EKSPOZYCN

W ramacll poszeru1neSo badania sprmoozd.ania fnansowego badanien objgto duie ekspozycje zo rozunieniu
Rozporzqd.zenia Pa amentu Europejskiego i Rady (uE) nr s7s/2.013 z d.nia 26 czerwca 20i.3 r. w sprawie

wmog'w ostrazftoiciotuych dla instytucji kredytowych i fnn inwestycyjnycll, znieniajqce rozporzqd.zenie (IJE)

nt 648/2012 Pr6bg do badania aryzn^czono u oparciu. o analizg danych zamieszczonyclr u obuoi4zkuuym

sprmtozdaniu LE, sporz4dzonym przez Bank.

Wniosek:

Na podstawie przeprowadzonych procerhLr nie shoierdziliSmy niczego, co wskazyzualoby, ii 7oalto6t drlhlch
kancentuncji w bndanyn olvesie nie byla poprawnie ustalana.

Pr6bg badania zu niniejszym zalcresie stanozaity ekspozycje wzglpdeu os6b, o kt6rych nowa u art. 7ga ustaw
Prazuo bankozue. Badaniem objgto nnjzuigksze ekspozycje uzglgden os6b uerongtrznych, przy czym pr6ba

stanowita nie mniej ni' 5% warto'ci portfela.

zrli4zel( RetuizlJiry Batklto spdtdzielczych u pazna iu - podltliot upftnl iory do badalin nr'1671
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RAPORT UZUPET,NIAI+CY Z PASZERZONEGO BADANIA IAKOSCI AKT\'W6W
BANKU SP6T,DZIELCZEGO ZO GRWOWE

Wnioselc

Przeprowadzone procedury pohuierdzity realnoSt zaangai,owania z tyh.rlu ekspozycji, okre,Ionych xo art. 7ga

oraz 71 ustaury Prawo bonkowe. Poloyzsze zanngazozoania zu badanyw obesie byty poprawnie analizozoane

i pnestrzegane

Badaniu podkgaly ekspozycje krerlytozoe wobec os6b fzycznych z zoyszczeg6lnienieru partfela detalicznycl

ekspozycji kredytozttych. Pr6bn zu tym zakresie zostala okreilono w oparciu o dane poclnrlzqce z systet u

fnansowo-ksiggowego. Badanien objgto nie mniej ni2 s% zunrtolci portfeln z uwzglgdnieniem portfeln

de t alic zny cl t eks p o zy cj i kr e dy t ow y ch.

Wniosek:

Na podstntuie przeprozoadzonych procedur nie stwierdzili1my niczego, co 7u istohly spos6b naruszatoby przepisy

prarcoa oraz procedary tuewngtrzne Banla| nonnlqce przebieg procesu udzielania kredyt6w osobom t'izycznym.

Badanien objgto zaangad,ozuaria z tytulu ekspozyQi kredytotuych udzielonych za polrednictwen fn
po'redniczqcych. Priba badnnitr okreilona zostnla w oparciu o dane f.nansowo-ksigguue, rlotyczqce

zqa ga.zowania 70 teSo Wu ekspozycje. WartoS( badanych ekspozycji stanozritn nie nniej ni2 25% obligq

eksp ozy cji udzielany cl t za p o lrednichoexL frn p o1redniczqcy ch.

Wnioselc

Bank nie uclziela kredyt6To za posrednichoem flm poirednicz4cych.

5. BADANIE PORTFELA KRFDWOWT.CO ohip*con Pl?n.-PqF^,4 r.FqTPt tv'rt It2\/7 a.rt

W ramach badania portfeln kredytluego badaniu poddano ekspozycje kredytowe objcte lestrlrkturyzncjy ora.z

windykacjL, z zoyszczeg6lnienient ekspozycji dla kt6rych bnnk wnniejsza podstnwg tuorzenirt rezeno. pr6bn

w niniejszym obszarze byla nie nniejsza ni| 50% portfela objgtego windykacj7 i restrukturyza4q.

Z\t'i|zek RelrJizyj,! Bank6To Sp6ldzielczych at paznaniu , potlniat ptnrDnionV ,to badnnin nr 1671
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BAD ANIE PORTFELA KREDYIOIAE GO obieteI o PRO CESEM RESTRUKTURYZACIT.

TWORZENIAREZERW



RAPORT UZUPELNIAI,TCY Z POSZERZONEGO BADANIA IAKOSCI AKTYWoW
BANKU SPoT.DZIELCZEGO W GRWOTME

Wniosek:

Nn podstawie przeproruadzonych procedw nie stwierdziliSnty niczego, co wsknzywaloby, na zaniechanie lub

Wniosek

Na podstotaie przeptozoadzonych procerhr nie stuierdzany, ie zu baclanym okresie lJasyfkacja nale2no6ci

do odpotoi ed n ich knfegoAi byl n n ierutaieizoa.

w badanej pr6bie nie stxoierd.zanty, iz poziom tworzenia rezeno celmuych nie byl zo badmym okresie zgodny

z przepismni prazoa obowi4zuj7cymi Bank.

Zwi7zek ReToizyjny Ba k6ro Sp'ldzielc4tch t0 pozni iu - poiltjtiot rprflr|ttionlJ (1o bad.a i4 fir 7671
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nie podejmozoanie dziatai przez Bnnk, celem odzyskanin naleino1ci z \1tuht niesplnconych kredyt6za.

ornz TWORZENIA REZERW

1 165 749,90



RAPORT UZUPELNIAI$CY Z POSZERZONEGO BADANIA ]AKOSCI AK'MN6W
BANKU SPOLDZIELCZEGO w SRyBOWE

1. Nnleinoici ontnlne 22 206 838,00 15 565 550,00

2, Nalein oic i po d obseftua4q 0,00 0,00

3. NalEafl o6ci Wn izej slan dardl t 0,00 0,00

4. NoleLnoici Toqtplhoe 0,00 0,00

5, NalcLfiogci stmcofie 0,00 0,00

7. Nierczliczone prcuizje 5 989,12 6 034,97

9. O cls e tki z ap a d I e 11 ie spln co n e 0,00 0,00

10, OdseLki niezapadte 1 389,66 3 039,24

Wnioselc

Na podstanie przeprowadzonych procedrLr nie skoierdzililxty niczego, co wskrzywatoby, i2 Bank dokonyje

niErawidlowei klasyfkacji ekspozySi kredytotnych pod wzglgdem terminowolci splat lub sytuncji ekonomicznej

ldient6w.

zloi?zek Reroizl/iry Batk6ru sp6tdzierczyctr 7u pozllania - pod tiot tlpriTotlioklr (io ba(iafiia nr 1671
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RAPORT UZUPELNIATACA Z PASZERZONEGO BADANIA IAKOSCI AKT\MOW
BANKU SPOLDZIELCZEGO u) GRyBOWE

Wniosek:

Nn pod.stawie test'w nie sfioierdzanty w badanytn orcresie, iz Bank nie stasoroat oceny wiarygorhto1ci
podmiot1xu, nie mlzglgclnial zdarzei, kt6re zuptytuaj4 na oceng inzuestycji i jej rentozuno|ci.

9, OCENA POZOSTALYCH SKLADNIK1W AKTTWOW

w badanym okresie Bank nie dokonywat znaczqcej akfiMlizacji pozostarych aktwo6zo, u szczeg1lno1ci akcji,

rzeczowego ,tr jqtku tnalego, wartoSci nienateriarnych i ynwnych , aktyw6w tro z\1cia i nie zabezpieczal icrt
utrahJ xuartoici lezeno4 na deprecjacig. Biegty reuident nie shuierdzit przeslanek utrall zuartolci tych aktyw6w.

IX. INE O RUIA CI E KO}I C OWE

Raport uzupelniaiqcy z poszetzoneSo badania jakoici aktyw&! podtega oclronie lJstawy o prawie rutorskim
i prazoach pokretonych i nie nde byt: kopiuuany, modyfkotunny, przetw,rzany ani uykorzystyroany zu 2adnej
innejfomie pozo syttncjani uryriknjqcymi z umoruy.

Zgodnie z pkt 77 a i c KSRF nr l informacje zo przedmiocie poszerzonego raporh.t zazoieral raport standard.ozoy

z bad ania sprawozdania fnansowego,

Niniejszy raport uztLpefuiaj4cy zawiera 10 stron i zostql sporz4rlzony w 4 egzemplarzach, z tego 1 egzenprarz
otrzynul e Zwi4zek Reuizyj ny.

zwr4zEK REWtZyINy
B AN K OW SP 6LD ZIEL CZ! CH ZN P O ZN AN IU

I. Miet2yrtskiego 20,67 - 725 pozrratl

P o illtli ot ltpraro fi i o rtll
do Ita.lania sprauozdai fitansozaych Nr 7671

Wicepy aft4ilx
Bi iilent

N/ 2064

Pneny{laz. Gihflsewicz

Poznqit dnia 11 lipctl 2016 roL

ZIL,i4zek Re||izlli,y Bsnk6r0 Sp'trlzietczlJch ta poznaniu _ padutiot pralu ianll do barlanin nr 1671
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