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S P RAWOZDANI E NTF,Z ALE?,NEGO BI EGI,EG O REWIDENTA Z BA DANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

dla Zebrania przedstawicieli i Rady Nadzorczej
Banku Sprildzielczego w Nowym Saczu

al.. Stefana Batorego 79, 33_300 Nowv Sacz

Sprawozclanie z badunio rocznego sprawozdania Jinansowego

Opinia

Przeprowadzilismy badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku Sp6ldzielczego
siedzib4 w miejscowoSci Nowy S4cz, na kt6re sklada sig:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporzqdzony na dzieh 3 I grudnia 2020 roku, kt6ry po stronie
aktyw6w i pasyw6w zamykasig sum4 bilansowq:
oraz zawiera lq,czny wsp6lczynnik kapitalowy w wysokoSci:

3) zestawienie pozycj i pozabilansowych wykazuj4ce na dzieri 3 I grudnia 2020 roku
-zobowi4zania warunkowe udzielone i otrzymane w kwocie:
-pozostale w kwocie:

4) rachunek zysk6w i strat za rok obrotorvy od 1 stycznia do 3 I grud,'ia 2020 roku
wykazq4cy zysk netto w wysokoSci:

5) zestawienie znian w kapitale wiasnym za lok obrotowy od I stycznia do 3l grudnia
wykazuj4ce wzrost kapitalu wlasnego o kwotg:

w Nowym S4c:zu z

408 154 8?'.5,56 zl

26,76 "

18 415 701,36

136 727 530,44

628 744,55 zl

2020 roku

875 760,68 zl

2020 roku

l3 710 972,t9 zl

zl

zl

6) rachunek p'zeplyw6w pienigznych za rok obrotowy od l styczniado 3 r grudnia
wykaanj4cy zwigkszenie stanu Srodk6w pienigZnych o kwotg:

7) dodatkowe informacje i objasnienia do rocz'ego sprawozdania finansoweso.

Naszym zdaniem zal4czone foczne sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sy'tuacji maj4tkowej i finansowej Banku na dzie| 31.12.2020 r. oraz jegowyniku finansowego i przeplyw6w pienig2nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 3l grudnia 2020 r.kuzgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami ustawy o ,a"hunko*osci i pr.zyjgtymi zasadami (polirykq)rachunkowoSci,
- zostalo sporz4dzone na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych zgodnie z prz:episami
r ozdzialu 2 ustawy o rachunkowoSci,
- jest zgodne co do formy itresci z obowi4zuj?cymi Bank przepisami prawa i postanowieniami Statutu llanku.

Nrniejsza opinia jest sp6jna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, kt6re wydalismy w dniu26.A4.2021 r.

Sprav'o:donie z badania rocznego sprmttozdanialitjqnso|)ego Banku Spordzierc:ego v, Notvynt sqczu.
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Podstawy opinii

Badarrie pfzeprowadzili6rny stosownie do postanowie6:

i) Ustawy z dnia I I maja 2011 r. o bieglych rewidentach, finnach audytorskich oraz nadzorze
publicznym; dalej: ustawa o bieglych rewidentach,

Rozporz4dzenia Parlarnentu Europejskiego i Rady (UE) ff 53712014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczeg6lorvych wymog6w dotyczqcych ustawowych badafi sprawozdafi finansowych jednostek

interesu publicznego, uchylaj4cego decyzjg Komisji 20051909lWE; dalej: r'ozporz4dzenie UII

Krajowych Standard6w Badania w brznieniu Migdzynarodowych Standard6w Badania przy.jgrych
uchwal4 nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Bieglych Rewident6w z dnia 2l marca 2019 r. w sprawic
krajowych standard6w badania oraz innych dokument6w, a tak2e uchwal4 nr 3589/54/2019 z dnia'7
maja2019 r dalej: Krajowe Standardy Badania,

Dyrektyrvy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014156NE z dnia 16,04.2014 r. zmieniajqcej
dyrektywg 20061431W8 w sprawie ustawowych badari rocznych sprawozdari finansowych i

skonsolidowanych sprawozdafi finansowych,

w brnnieniu obowiqzujqcym na dzieri wydania niniejszego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finanriowego Banku.

Nasza odpowiedzialnoSi, zgodnie z tyni standardami, zostala dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania
" Odp owiedzialnoi| bieglego rewidenta za badani e spraw ozdania finans ow e go".

Jestesmy niezale2ni od Banku zgodnie z Kodeksern etyki zawodowych l<siggowych Miqdzynalodowej Federacji

Ksigglowych (dalej: "Kodeks IFAC") przyjgtym uchwalq nr 3431152a/2019 Krajowej Rady Bieglvch

RewiCent6w z dnia 25 rnarca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej bieglych rewident6w oraz z innyrni
wynogami etycznymi, kt6re rnaj4 zastosowanie do badania rocznych sprawozdai finansowych w Polsce.

WypelniliSmy nasze inne obowi4zki etyczne zgodnie z tyni wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie
przeprowadzania badania finna audytorska oraz kluczowy biegly rewident pozostali niezalezni od Banku

zgodnie z wylnogami niezale2noSci okreSlonymi w ustawie o bieglych rewidentach, Kodeksie IFAC oraz w
r ozpc't'z1dzeniu UE 537 I 20 | 4.

Uwai:amy, 2e uzyskane przez nas dowody badania stanowi4 wystarczaj4cE i odpowiedni4 podstawg do

wyra:zenia przez nas opinii z badania.

Inne sprawy

Sprarvozdanie finansowe Banku zarokzakonczony 31 grudnia 2019 roku zostato zbadaneprzez dzialaj4cego w
irnierLiu Zwi4zku Rewizyjnego Bank6w Sp6ldzielczych im. F. Stefczyka bieglego rewidenta Piotra Huziora,
kt6ry wyrazil opinig "bez zastrzelefi" na temat tego sprawozdania w dniu 30.04.2020 r.

W dniu 20 marca 2020 r, Minister Zdrowia wydal rozporzEdzenie, na mocy lct6rego ogloszono na obszarze

Rzec:zypospolitej Polskiej stan epidemii w zwiqzku z pandemi4 koronawirusa. Stan epidernii mial wplyw na

osi4grrigte w roku badanym przychody i koszty. Wplyw epidemii zostal ujawniony przez Bank w sporzqdzonym
spravrozdaniu fi nansowym.
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Spravozdcmie z badania roczne&o sprcnvo:dania fnansovego Banku Sp6ldzielc:ego v Notvynt Sqcnt.



KIuczowe spraw)' bad aniu

Kluczowe sprawy badania s4 to sprawy, kt6re wedlug naszego zawodowego os4du byty najbardziej znac:z4cepodczas badania rocznego sprawozdania finansowego za bie2qcy okres sprawoiai*"ry. obejmujE onenajbardziej znaczEce ocenione rodzaje ryzyka istotnego znieksztalcenia, w t)ryn ocenion e rodzaje ryzykaistotnego zniekszalcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieslismy sig w konteksci3 naszegobadania rocznego sprawozdania finansowego jako calosci, formulowaniu naszej opinii oraz podsumowalridmy
nasz4 reakcjg na te rodzaje ry7ryka, a w przypadkach, w kt6rych uznaliSmy za stosowne przedstawilrismynajwa2niejsze spostrzezenia zwi4zane ztl|rrli rodzajami ryzyka. Nie w'trlzamy osobnej opinii na tr:mat tychsDraw.
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Kluczowe sprawy badania Jak nasze badanie odnioslo sig do tej sprawy

Ryzyko zani2enia rezerw celowych
oraz odpis6w aktualizuj 4cych

naleznoSci od sektora
niefinansowego.

Sprawa zostala uznana zakluczowp
ze wzglgdu na warloSi i rozlegly

wplyw na sprawozdanie finansowe
a takle ryzyko nieprawidlowej

wyceny.
Ryzyko kredytowe zar6wno na

poziomie pojedynczego
zaanga2owania, jak i calego portfela

ma wplyw migdzy imymi na
wyceng pozycji bilansowych takich

jak: ,,Nale2noSci od sektor.a
nieflnansowego". Wplywa r6wniez
na pozycje racltunku zysk6w i strat

poptzez warloSi przychod6w i
koszt6w z tytulu rezerw celowych,

odpis6w aktualizuj4cych, a fym
samym na wytik okresu, jak

r6wnieZ na wysokoSi
wspoiczynni k6w kapitalowych.

Punkty 35 i 37 infonnacji
dodatkowej.

Zastosowan o procedury *i urygod*S"i obel mu1 ac. UaAanG-
szczeg6lowe ekspozycji kedytowych, w tym grup transakcji, sald i

u.iawnieri oraz procedury analityczne. Na wybranel prOUie
przeanalizowal iSmy ekspozycj e kredytowe pod k4tem liasyfi kacj i,

oraz kalkulacji rezerw celowych. Dla wybranych ekspozycji
kredytowych ocenilisrny poprawnodi ich ktasyfika 

"ii 
,goini",

,ozpr>rz4dzeniem Ministra Finans6w z dnia l6 grudnia 200g r.. w
sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi4zane z dziararno:rci4

bank6w, popnez analizg sytuacj i ekonom i czno_fi nansowej
kredytobiorc6w na podstawie danych finansowych przekazanych prze
kredytobiorc6w do Banku , analizg publicznie dostgpnych iniornracii

oraz termin6w splaty przez klient6w Banku.

Dla wybranej pr6by dokonaliSmy oceny, czy vyrrcena zabezpieczr:nia
jest aktualna, przyjgta wartoSi jest racjonalna, a kwota pomniejszeri

podstawy tworzenia rezerw celowych jest zgodna z zasadani
okreslo'yrni w rozporzqdzeniu Mi'istra Finans6w z dnia 16 gruclnia

2008 r. w sprawie zasad twor.zenia rezerw na ryzyko zwiEiane z
dzialalnoSciq bank6w.

Ponadto dokonaliSmy oceny ujawnieri dotyczqcych klasyfikacji
ekspozycji kredytowych orazrezerw celowych zawartych w

zal4czonym sprawozdaniu finansowym pod k4tem ich zgodno5c1 z
rozporzqdzeniem Ministra Finans6w z dnia I paidziernika20l0 r. w

sprawie szczeg6lnych zasad r.achunkowo5ci bank6w.

Spratto:danie z badania ,ocznego spt rnvoztrcnia finansoteego Bctnku sp6rdzietczego v Notlynt sqczu
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OdpowiedzialnoSt Zarzqdu Bnnku i Rady Nndzorczej zs roczne sprowozdsnie finonsowe

Zarzqd Banku jest odpowiedzialny za spol'z4dzenie, na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g
rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, kt6re przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
maj4tkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Banku zgodnie z przepisami ustawy z dnta 29 wrzeSnia
1994 r. o rachunkowoSci (dalej: ustawa o rachunkowoSci), wydanymi na jej podstawie przepisarni
wykonawczymi, plzyjgtymi zasadami (politykq) rachunkowoSci oraz innymi obowiEzuj4cymi przepisarni
prawir, a tak2e Statutem Banku. Zarz4d Banku jest r6wnie2 odpowiedzialny za kor-rtrolg wewngtrzn4, kt6r4
uznaje za niezbqdn4 dla sporz4dzenia sprawozdama finansowego niezawierajqcego istotnego znieksztalcenia
spowodowanego oszustwem lub blgdern.

Spolzrqdzajqc roczne sprawozdanie finansowe Zarzqd Banlcu jest odpowiedzialny za oceng zdolnoSci Banku do
kontynuowania dzialalno6ci, ujawnienie, jezeli ma to zastosowanie, spraw zwiqzanych z kontynuacjq
dziaialnoSci otazza przyjgcie zasady kontynuacji dzialalno6ci jako podstawy rachunkowoSci.

rl lll3,{

Zgodue z przepisami ustawy
zobowiEzani do zapewnienia,
ustaurie o rachunkowo$ci.

Czlorrkowie Rady Nadzorczej

Banku.

o rachunkowoSci, Zarz4d Banku oraz czlonkowie Rady Nadzorczej Banku s4

aby roczne sprawozdanie finansowe spelnialo wymagania przewidziane w

s4 odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczoSci finansowej

Odpowiedzialnoit bieglego retvidenta za bndanie rucznego sprawozdnnfu Jinonsowego

Celern badania jest uzyskanie racjonalnej pewno5ci czy roczne sprawozdanie finansowe jako caioSc nie zawiera

istotr.ego znieksztalcenia spowodowanego oszustwem lub blgdem oraz wydanie sprawozdania z badania
zawir>raj4cego nasz4 opinig. Racjonalna pewnoSi jest wysokim poziomem pewno6ci ale nie gwarantuje, ze

badanie przeprowadzone zgodnie z Krajowymi Standardarni Badania zawsze wykryje istniej4ce istotne
znieksztalcenie" Znieksztalcenia mogq powstawai na skutek oszustwa lub blgdu i s4 uwa2ane za istotne, jeZeli

moZna racjonalnie oczekiwai, 2e pojedynczo lub l1cznie mogtyby wplyn4i na decyzje gospodarcze

u2ytkownik6w podjgte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszlej rentownodci Banku ani efektywnoSci 1ub

skutecznoSci prowadzeniajej spraw przezZarz4d Banku obecnie lub w przyszlodci.

Podczas badania zgodnego z Ifuajowymi Standardami Badania stosujemy zawodowy os4d i zachowu.jerny

zawodowy sceptycyzm, a takae:

- id,:ntyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego znieksztalcenia rocznego sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwern lub blgdem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadaj4ce
tyn tyzykorn i uzyskujemy dowody badania, kt6re sq wystarczaj4ce i odpowiednie, aby stanowii podstawg dla

naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego znieksztalcenia wynikaj4cego z oszustwa jest wigksze niz tego

wynikaj4cego z blgdu, poniewaz oszustwo moze dotyczy(, zmowy, fatszerstwa, celowych pominigi,
wprowadzenia w bl4d lub obejScia kontroliwewngtrznej;

Spratto:danie z badania rocznego sprawozdaniofnansovego Banku Sp6ldzielczego v Notv),nr Sqczu.
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- uzyskujemy zrozulnienie kontroli wewngtrznej stosownej dla badania
badania, kt6re s4 odpowiednie w danych okolicznosciach, aie nle w
skutecznodci kontroli wewngtrznej Banku;

il"lJ /t,;ii ./ l\

w celu zaprojektowania procedur
celu wyraZenia opinii na temat

- oceniamy odpowiednioii zastosowanych zasad (polityki) rachunkowoSci oraz zasadnoSi szacunk6w
ks i g gowych or az p ow iEzany c h uj awn i eri dokonan y ch p r zez zar z4d B anku ;

- wycrEgamy wntosek na temat odpowiednioSci zastosowania przez Zarzqd Banku zasady kgntyuracji
dzialalnosci jako podstawy rachunkowosci oraz, na podstawie uzyskanych dowod6w badania, czy ist'ieje
istotna niepewnosi zuti}zana ze zdarzeniarni lub warunkami, kt6ra mo2e poddawa6 w znacz4c4 w4tplirvodi
zdolnos6 Banku do kontlmuacji dzialalnosci. Je2eli dochodzimy do wniosku, 2e istnieje istotna'nie,iewnosi,
wylnagane jest od nas zwr6cenie uwagi w nasz)'rn sprawozdaniu bieglego rewidenta na powi4zane u.jawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeZeli takie ujawnienia s4 nieadekwatne, modyfikujemy nasz4 opirrig. Naszewnioski sQ oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporzqdzenia naszego sprawozdania bieglego
rewidenta, jednakze ptzyszle zdarzenia lub warunki mog4 spowodowai, ze Bank zaprzestanie kc,ntynuacji
dzialalnoSci;

- ocenlamy o96ln4 prezentacjg, strukturg i zawar.toSi rocznego
oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia bedace ich
zapewniaj qcy rzeteln4 prezentacj g.

Przekazujerny Radzie Nadzorczej infonnacje o, migdzy innyni,
badania oraz znaczqcych ustaleniach badania, w tyn wszelkich
kt6re zidentyfi kujenry podczas badania.

sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia,
podstaw4 transakcje i zdarzenia vs soos6b

planowanyrn zakresie i czasie przeprowadzenia
znacz4cy ch slaboSci ach kontrol i wevrn gtrz:nej,

wymog6w etycznych dotyczqc:ych
i innych sprawach, kt6re moglyby
a tam gdzie ma to zastc,sowanie.

Skladanry Radzie Nadzorczej oiwiadczeni e, ze przestrzegarismy stosownych
rriezaleznosci oraz, ze bedziemy informowai i4 o wszystkich powi4zaniach
byi racjonalnie uznane za stanowi4ce zagt'ozenie dla naszej niezare2nosci,
infonnuj erny o zastosowa nych zabezpieczeniach.

Sposrod spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustalilismy te sprawy, kt6re byly najbardziej znac2rqcepodczas badania sprawozdania finansowego za bie?qcy ok es sprawozdawczy i dtatego uznalismy je zakluczowe sprawy badania. opisujemy te sprawy w naszyn sprawozdaniu bieglego rewidenta, chyba ze przepisy
prawa lub regulacje zabraniaj4 publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyj4tkowych okolicznosciach, rrstalimy,
2e kwestia nie powinna byi przedstawiona w nasz).rn sprawozdaniu, poniewaz mozna byloby rar:jonalnie
oczekiwad, 2e negatywne konsekwen cje przewa2ylyby korzysci takiej informacji dla interesu publicznego.

Inne informacje, w tlm sprswoztlsnie z dzialutnoici

Na Inne infonnacje sklada sig Sprawozdanie z dzialalnosci Banku za rok obrotowy zakohczony 3l .ljL.202tJ r.(dalej : "Sprawozdanie z dzialalnojci',).

sprattozdonie z badania roczneSo sprcnvo:dania fnansortego Banktr sp6klzielczego w Notvynr sqczu.
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OdpowiedzialnoSt Zarzqdu i Rady Nadzorczej

'Zarz4d Banku jest odpowiedzialny za spot'za{zenie Innych infonnacji zgodnie z przepisami prawa, w tyn
iSprawozdania z dzialalnoSci zgodnie z przepisarni prawa.

"Zarz4d 
Banku oraz czlonkowie Rady Nadzorczej s4 zobowi4zani do zapewnienia, aby Spraw ozdartie z

rJziala,lnoSci Banku wraz z wyodrqbnionymi czgsciami spelnialo wymagania przewidziane w ustawie o
lachunkowosci oraz ustawie Prawo Bankowe.

O dp ow iedzia I no Si b iegleg o r ew itle ntu

,Nasza opinia z badania rocznego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W zwia,zku z
lradaniem sprawozdania finansowego, nasz)ryn obowi4zkiem jest zapoznanie sig z Innymi infonnacjami, i
czyniitrc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie sq istotnie niesp6jne ze sprawozdaniem finansowl,rn lub nasz4

'wiedz:4 uzyskan4 podczas badania, lub w inny spos6b wydaje sig istotnie znieksztalcone. JeSli na podstawie
'wykonanej pracy, stwierdzimy istotne znieksztalcenia w Innych informacjach, jesteSmy zobowiqzani
poinformowai o tym w naszyln sprawozdaniu z badania.

l\aszlnn obowi4zkiem zgodnie z wynogami ustawy o bieglych rewidentach, jest r6wnie2 wydanie opinii, czy
iSpravrozdanie zDzialalnoSci zostalo sporzqdzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z infonnacjarni
;zawartyni w sprawozdaniu fi nansowyrn.

lSpravrozdanie z dzialalnoSci Banku uzyskaliSmy przed dat4 niniejszego sprawozdania zbadania.

Opinia o Sprawozdaniu z dzialalnoic i

l\a pc,dstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z dzialalno5ci Banku:
- zoslalo sporz4dzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowoSci oraz maj4cymi zastosowanie przepisami
prawa ijest zgodne z infonnacjami zawartyni w sprawozdaniu finansowyrn.

lPonadto, w Swietle wiedzy o Banku ijego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania odwiadczamy, 2e nie
stwierdzili$nry w Sprawozdaniu z dzialalnosci Banku istotnych znieksztalceh.

Sprowozdonie na lemat innysh ruymogriw pruwa i regulacji

r)iwiqdczenie na temal iwiadczonych uslug niebgclqcych badaniem sprawozdanJinansowych

"l'godnie 
z nasz4 najlepsz4 wiedz4 i przekonaniem o(wiadczamy,2e uslugi niebgd4ce badaniern sprawozdari

lltnans;owych, kt6re SwiadczyliSmy na rzecz Banku s4 zgodne z prawem i obowiqzujqcyrni przepisami oraz Le

nie SrviadczyliSmy uslug niebEd4cych badaniem, kt6re s4 zakazane na mocy art. 5 ust. I rozporz4dzenia UE
:i3712014 oraz art. 136 ustawy o bieglych rewidentach. Uslugi niebgd4ce badaniem sprawozdafi finansowych,
l<t6re (wiadczyli(my na rzecz Banku w badanym okresie zostaly wymienione w Informac.ii dodatkowej.

Spravozdcmie z badania rocznego sprnvozdania fnansovego Banku Sp6ld:ielczego v Novynt Sqcnr



*; rlttl:i Ztvicl:ek Retilyryt Bankthr Spoltt:ielc4tsfu int. F. StefcVka
trl. Mokototuska 14,00-561 l|/ars:atpcr, nr na Iiiciefrnr atrclytorskich ll59

I4yb6r firmy audyt ors kiei

Zostalismy wybrani do badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Sp6ldzielczego w Noy,,n s;qczu
uchwalE Rady Nadzor.czej nr. 20/2019 z dnia23.01.2019

Badany Bank jest czionkiem zwiqzku Rewizyjnego Bank6w Sp6ldzieczych irn. F. Stefczyka i powierza
przeptowadzenie badania ustawowego ternu Zwi4zkowi Rewizyjnemu wobec czego nie stosuje sig zasad rotacji
(przepis6w art.17 ust' 1,3-5 i8 r'ozporz4dzeniaUE 53712014 o okresietrwaniazlecenia badania).

Sprawozdania finansowe Banku badarny korejny rok na podstawie art. 135
pt7.y czyt11 pfzestrzegane sq ternriny rotacji bieglego rewidenta wynikaiqce z

ustawy o bieglych rewidr:ntach,
art. 134 ust. 2 i 3 tej ustarvy.

Inforntacje o wypelnianiu obowiqzk6w wynikajqcych z przepis6w prawa

Bank w spos6b prawidlowy
rozporz1dzeniem Parlamentu
wymogow ostro2noSciowych
(UE) nr 64812012.

ustalil wspdlczynniki kapitalowe
Europejskiego i Rady (UE) nr

dla instytucji kredytowych i firm

wg stanu na dziefi 31.12.2020 r. zgodrie z
57512013 z dnia 26.06.2013 r. vr sprawie
inwestycyj nych, zm ieni aj qce rczp ctt z4dz:eu i e

Kluczow)rm bieglym rewidentern odpowiedzialnym za badanie, kt6rego rezultatem
niezale2nego bieglego r.ewidenta, jest:

jest nrnreJ sze spra wozd.anie

Ex,elinu Dudkiewicz

biegly rstyiclsnt wltisany do rejestru pod nunterern I 37Sg

dzialajqcy w imieniu;
Zwiqzku Rewizujnego Bankdw Spdttlzietczych
in. F. Stefc7yka

00-561 l|arszawa, ul. Mokotowska I4
Firma audytorska wpisana nct listg

pod numerem 1459
w imieniu ktorej kluczow,biegly rewident zbadal
roczne s p rawozda ni e fi nans ow e.

Krak6rv, rlnia 26.04.2021 r.

..ii./.q"r'l"r^ Signed by,'
,$).'" rro) l'oop'sano Przez:

*oo f|g 
6,'? 

Ewerina Annaf lF '*; bijjri;6*ic,:;,. zt{115.,.',
a;"",,.. .r4" ;9 Date / Data: 2 02 l_:+i,;i;;';$*:r"? o4-26 2o:53

Sprau'o:danie z badania rocznego sprmlozdaniartnansovego Banku spord:ierc:ego tv Notvynl gqcly.




