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SPRAWOZDANIE NIEZALEZNEGO BIEGI,EGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej

Banku Sp6ldzielczego w Nowym S4czu

al.. Stefana Batorego 78, 33-300 Nowy S4cz

Sprawozdanie z badania rccznego sprawozdaniu Jinunsowego

Pneprowadzilidmy badanie zal4czonego rocznego sprawozdania finansowego Banku Sp6ldzielczego
Nowym s4cntz siedzib4 w miejscowosci Nowy s4cz , nakt6re sklada sie:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporz4dzony nadziert 3l grudnia 2017 roku,kt6ry po stronie
aktyw6w i pasyw6w zamykasig sum4 bilansow4:

3) l4czny wsp6lczynnik kapitalowy:

4) zestawienie pozycj i pozabilansowy ch v,rykazuj}ce na dzien 3 I grudnia 20 1 7 roku
-zobowi4zania warunkowe udzielone i otrzymanew kwocie:
-pozostale w kwocie:

5) rachunek zysk6w i s]'rat zarok obrotowy od 1 stycznia do 3 I grudnia 2017 roku
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wykazuj4cy zysk netto w wysokoSci:

6) zestawienie zmianw kapitale wlasnym zarokobrotowy od I
wykaztsj4ce wzrost kapitalu wlasnego o kwotg:

915 440,61

stycznia do 3l grudnia 2017 roku

978 550.37
7) rachunek przeplyw6w pienigznych za rok obrotowy od I stycznia do 3 I grudnia 20 I 7 roku

wykazuj4cy zwigkszenie stanu Srodk6w pienigznych o kwotg 20 254160,75 zl
8) dodatkowe informacje i objasnienia do sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialnofii Zarzqdu Banku i Rady Nadzorczej za spruwozdaniefinansowe

Zanqd Banku jest odpowiedzialny za sporz4dzenie, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g
rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzeteln4 prezentacjg zgodnie z ustaw4 z dnia
29wrze3nial994r. o rachunkowoSci (Dz. rJ. z 2017 r. poz.2342, z pdin.im.) zwan4 dalej ,,ustawa
o rachunkowodci", wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowi4zuj4cymi
przepisami prawa a takae Statutem Banku. Zarz4d Banku jest r6wnie2 odpowied zialny za kontrolg

/ I:Y:'"n1 f61q, 
uznaje za niezbgdn4 dla sporz4dzenia sprawozdania finansowego niezawieraj4cego

I rstotnego znieksztalcenia spowodowanego oszustwem lub bledem.
I

\ Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowolci, Zarz4dBanku oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Banku

\ sq zotowl4zant do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania przewidziane w ustawie
\ o rachunkowodci.
t
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Odp owiedziulnofi i bieglego rewidentu

Naszym zadaniem bylo v'yrazenie opinii o tym czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny
obraz sytuacji maj4tkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki zgodnie z maj4cymi zastosowanie
przepisami ustawy o rachunkowoSci i przyjgtymi zasadami (polityk4) rachunkoworjci.

B adanie przepr ow adzilidmy stosownie do po stanowief, :

1) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o bieglych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. u. 22017 r. p6z 1089) (ustawa o bieglych rewidentach),

2) Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej w brzmieniu Migdzynarodowych Standard6w Badania
ptryjqtych uchwal4 nr 278315212015 Krajowej Rady Biegtych Rewident6w z dnia 10 lutego 2OI5 r.
z p62n. zm. w ztti?zku z uchwalq m 2041l37al}0lg z dnia 5 marca 201g r. w sprawie krajowych
standard6w wykonywania zaw odv,

3) Rozpotzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 53712014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczeg5lnych wymog6w dotycz}cych ustawowych badah sprawozdari finansowych
jednostek interesu publicznego, uchylaj4cym decyzje Komisji 2005lg0glWB (Dz. Urz. UE L I5g z
dnia27.05.2014, str. 77 orazDz.lJrz. UE L170 2fi.A6.2014, str. 66) ("Rozporz4dzenie 53712014,,),

4) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 20061431WE z dnia 17.05.2006r. w sprawie
ustawowych badari rocznych sprawozdafl finansowych i skonsolidowanych sprawozdafr
finansowych, zmieniai4ca dyrektywy Rady 78l660lEWG i 83l34glEWG oraz uchylaj4ca dyrektywg
Rady 841253/EWG (Dz.Urz. UE L 157 z dnia 09.06.2006r. str. 87, orazDz.lJrz. UE L 81 z dnia
30.03.2008r. str. 53, Dz.rJrz. UE L 182 z dnia 27.05.2013r. str. 19, Dz.lJrz.tJE L 158 z dnia
27.05.2014r. str. 196).

Regulacje te wymagaj4 przesfizegania wymog6w etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania
w taki spos6b, aby uzyska6 wystarczaj4c4 pewnoS6, ze sprawozdanie finansowe nie zawiera istotneso
znieksdalcenia.

Celem badania jest uzyskanie wystarczaj4cej pewnodci co do tego czy sprawozdanie finansowe jako calodi
zostalo sporz4dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowy ch oraz nie zawiera
istotnego znieksztalcenia spowodowanego oszustwem lub blgdem, oraz wydanie sprawozdania niezaleznego
biegtrego rewidenta zawieni4cego nasz4 opinig. Wystarczal4ca pewnoSi jest wysokim poziomem pewnoSci,
ale nie gwarantuje, ze badanie przeprowadzone zgodnie z powyaej wskazanymi standardami zawsze
wykryje istniej4ce istotne znieksztatcenie. Znieksztalcenia mog4 powstawal naskutek oszustwa lub blgdu i
sA uwazane za istotne, je2eli moina racjonalnie oczekiwa6, 2e pojedynczo lub l4cznie moglyby wptyn46 na
decyzje gospodarcze uzytkownik6w podjgte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Ryzyko
niewykrycia istotnego znieksztalcenia, powstalego na skutek oszustwa jest wyzsze ni2 ryzyko niewykycia
istotnego ntieksztalcenia powstalego na skutek blgdu, poniewaz moze obejmowa6 zmowy, falszerstwo,
celowe pominigcia, wprowadzanie w bl4d lub obejdcie kontroli wewngtrznej i moze dotyczy1 kazdego
obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpoSrednio wplywaj4cego na sprawozdanie finansowe.

Badanie polegalo na przeprowadzeniu procedur s*u?}cych uzyskaniu dowod6w badania kwot i ujawnieri w
sprawozdaniu finansowym. Dob6r procedur badania zaleLy od os4du biegtego rewidenta, w tym od oceny
ryzyka istotnego znieksztalcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub blgdem.
Dokonuj4c oceny tego ryzyka biegtry rewident bierze pod uwagg dzialranie kontroli wewngtrmej, w zakresie
dotycz4cym sporzqdzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkg sprawozdania finansowego, w celu
zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznoSciach procedur badania, nie zaS wyruzenia opinii na

i 
tema.t skutecznoSci kontroli wewngtrznej jednostki. Badanie obejmuje takze oceng odpowiedniodci

\ nrajetVch zasad (polityki) rachunkowoSci, racjonalnoSci ustalonych przez kierownika jednostki warto6ci

\szacunkowych, 
jak r6wniez oceng og6lnej prezentacii sprawozdania finansowego.

\
V
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Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentownoSci badanego Banku ani efeklywnoSci
lub skuteczno$ci prowadzenia spraw jednostki przez Zarz4d Banku obecnie lub w przryszlogci.

Wyrazamy przekonanie, 2e uzyskane przez nas dowody badania stanowi4 v,rystarczaj4c4 i odpowiedniq
podstawE do wyrazeniapruez nas opinii z badania. Opinia jest sp6jna z dodatkowym sprawozdaniem dla
Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdaniazbad,ania.

Niezaleinoii

W trakcie przeptowadzania badania kluczowy biegty rewident i firma audytorska pozostawali niezaleimi od
jednostki zgodnie z przepisami ustawy o biegtych rewidentach, Rozporz4dzenia 5371201t4 oraz zasadami
etyki zawodowej przyjgtymi uchwalami Krajowej Rady Biegtych Rewident6w

Zgodnie z naszq najlepsz4wiedzq, i przekonaniem oSwiadczamy, ze nie SwiadczyliSmy uslug niebgd4cych
badaniem, kl6re s4 zabronione przepisami arL 136 ustawy o biegtych rewidentach oraz art. 5 ust. 1
Ro zp or z4dzenia 5 3 7 I 20 7 4 .

Wy bdr Jbmy aadytorskiej

ZostaliSmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Banku Sp6ldzielczego w Nowym S4czu
Uchwal4 Rady Nadzorczei nr Banku Sp6ldzielczego w Nowym S4czu Uchwal4 nr L35lZ0l7 z dnia
09.10.2017 r.

Badany Bank jest czlonkiem Zwiqzku Rewizyjnego im. F. Stefczykaipowierza ptzeprowadzenie badania
ustawowego temu zvvi4zkowi rewizyjnemu wobec czego nie stosuje sig zasad rotacji (przepis6w art. 17 ust.
1-,3-5 i 8 Rozporz4dzenia o okresie trwania zlecenia badania). Nie stosuje sig w zwi4zku z powyzs4rm art.
134 Ustawy o maksymalnym czasie nieprzerwanego trwania zlecenbadafr ustawowych.

Naj bardziej znaczqce rodxaje ry zy ku

W trakcie przeprowadzonego badania zidentyfikowalidmy ponizej opisane najbardziej znacz4ce rodzaje
ryzyka istotnego znieksrtalcenia, w tym spowodowanego oszustwem onz opracowali3my stosowne
procedury badania dotycz4ce tych rodzaj6w ryzyk. W przypadkach, w kt6rych uznaliSmy za stosowne dla
zrozumienia zidentyfikowanego ryzyka oraz wykonanych przez biegLego rewidenta procedur badania,
zamieSciliSmy r6wnie|najwuZniejsze spostrzeZeniazwi4zure ztymi rodzajami ryzyka.

niizaleinego bieglego rewidenta z badania rocznego spravozdania fncmsollego Banku Sp6ldzielczego w Nowym Sqczu
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Opinia

Nas4zm zdaniem, zal4czone roczfie sprawozdanie finansowe:
- przedstawia tzetelny i jasny obraz sytuacji maj4tkowej i finansowej jednostki na dzieri 3l.lZ.Z0I7

t.,otazjej wyniku finansowego zarokobrotowy od 1 stycznia do 3l grudnia 2017 roku zgodniez
maj4cymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowodci i przyjEtymi zasadami (polityka)
rachunkowoSci,

- zostalo spotz4dzone na podstawie prawidlowo, zgodnie z przepisami rozdzialu 2 ustawy
o rachunkowoSci, prowadzonych ksi4g rachunkowych

- jest zgodne co do formy i treici z obowi4zuj4cymi jednostkg przepisami prawa i postanowieniami
statutu Banku.

Sprawozdanie na temut innych wymogdw prawa i regulacji

Orf^ na temat sprawozdaniu z dziulalnoici

Nafza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdani az dziaLalno1ci.

\
\

Opis rodzaju ryzyka istotnego
znieksztalcenia

Procedury bieglego rewidentaw odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
or az [w s t o s ow ny c h pr zy p adka c hJ naj w a2ni ej s z e s p o s tr z e 2 eni a

nviqzane z tymi rodzajami ryzyka

Ryzyko nxiqzane z

wprowadzeniem nowych
przepis6w w zakresie przychod6w
zasttzn2onych otaz odpis6w
aktualizuj4cych zwi4zanych ze

zmian1 regulacji Ustawy o
rachunkowoSci, Rozporz4dzenia w
sprawie szczegolnych zasad
rachunkowoSci bank6w oraz
Rozpotz1dzenia w sprawie
szczegSlnych zasad tworzenia
rezervv

Zastosowano procedury wiarygodnoSci w odniesieniu do
pr4rc ho d6 w zastr ze Zony ch onz o dp i s 6w akJualizuj 4cvch o dno s z4cych
sig do odsetek, kt6re polegaly na badaniu szczeg6lowym grup
transakcji, sald i ujawnieri.

Ryzyko zani2enia rezerw celowych
oraz odpis6w al<tualizuj4cych
naleznoSci rwiqzanych z
ekspozycjami kredytowymi,
spowodowane blgdn4 klasyfikacj4
ekspozycji kredytowych

Zastosowano testy zgodnodci obejmui4ce procedury badania dla oceny
skutecznosci dzialania kontroli wewngtrznej slu24cej zapobieganiu lub
wykrywaniu i korygowaniu istotnego znieksztalcenia. Zastosowano
procedury wiarygodnodci obejmui4ce badanie szczeg5lowe ekspozycji
kredytowych, w tym grup transakcji, sald i ujawnieri procedury
analitvczne.

Ryzyko nieprzestrzegania
wymog6w dotycz4cych kapital6w
lub innych wymog6w ustawowych

Zastosowano procedury wiarygodno(ci w odniesieniu do wymogd*
ustawowych, w szczeg6lnodci do prawidlowoSci wykazywanych
kapital6w, wykazywanych limit6w koncentracji zaangaiowah oraz
spelnienia nadzor czy ch norm plynnoSci.

Sprawozdani nieza\eznegobiegtegorewidenrazbadaniarocmegosprawozdaniafinansowego Banku Sp6ldzielczego w Nowym Sqczu
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Zarz4d Banku otaz czlo,nkowie Rady Nadzorczej s4 odpowiedzialni za sporz4dzenie sprawozdania z
dzialalno6ci zgodnie z przepisami prawa.

Naszym obowi4zkiem zgodnie z wymogami ustawy o bieglych rewidentach bylo wydanie opinii, czy
sprawozdanie z dziatalnodci zostatro spotz4dzone zgodnie z przepisami prawa oraz, 2e jest ono zgodne z
informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowi4zkiem bylo takZe z-lo1enie
oSwiadczenia, czy w Swietle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania
sprawozdania finansowego stwierdziliSmy w sprawozdaniu z dzialalnoSci istotne znieksd.alcenia oraz
wskazanie, na czym polega kaZde takie istotne znieksztalcenie.

Naszym zdaniem sprawozdanie z dzialalnoSci zostalo sporz4dzone zgodnie z majqcymi zastosowanie
przepisami prawa i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. ponadto,
oSwiadczamy, i2 w Swietle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania
finansowego nie stwierdziliSmy w sprawozdaniu z dziahalnoSci istotnych znieksa.alceh.

Inne informucje, w tym o wypelnianiu obowiqzkdw wynikajqcych zprTepistiw prawa

Bank w spos6b prawidlowy ustalil wsp6trczynniki kapitalowe wg stanu na dziert 3I.I2.20I7r. zgodnie z
rozpotz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 57512013 z dnia 26.06.20131 w sprawie
wymog6w ostroznoSciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniaj4ce rozporz4dzenie
(UE) nr 6481201.2 (D.Urz. L 176 str. 1).

Kluczowy biegly rewident
przepro badanie w
ZRBS iryL F. Stefczyka w ll,

Nr PIBR: 10182

Krak6w o 11.04.2018 r.
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