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SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z BADANIA

ROCZNEGO SYRAWDZDANIAFINANSOWEGO
ma Zebnaia Przedsi-mei i 1 Rady Nadwrucj

Banku Spoldzieiuega w Wnlbmmiu
32-340 Wolbrom, ule Krakowska 26

Sprawozdanie z badaniamcngaSprawozdanlnjinnnxawego

Oplm'n

Przaprowadziiisniy badanie zaląawnegn rocznego spmwozd Hnansowcgo Banku sooidzieiozego wWolbromiu z siedzibaw miejscowośm Woibrom. na kim składa się'
1) wpmwadzn › do sprawozdaniannansowego;
;) bilans sporządzanyna dzien 31 grudnia 21113 roku, kióry oo suwnic

aidywow i pasywów zamyka się samo anansowa: 545 1152 2111,71 zi
3) inozriy wspoiozynnik kapiiaiowy: 21,14 %
4) zeslawienie pozycji pozabilansouychwykazujące na dzień 31 grudnia 101 x raku

Jobowiązania waIunknwe udzieione i ou—zymane w kwocie" «1 9911 910,85 zi
.pozosraiew kwncle: 1118 41111 051.11 11

5) rachunekzysków i sirai za rok oaroiowy od 1 siynznia do 31 grudnia 21111; roku
wykaznjazy zysk nerw w wysukoścx: 3 4419 smz d

a) zeszawienie zmian w kapiiaie wiasnyrn za mk Dbmww) od 1 siyeznia do 31 grudnia 2018 mku
wykazującewzms! kapiraiu wiasnego o kwote : 1112 890.12 ni

7) mchunekprzepiywow pieniemyonu Iok obroiowy od 1 srycznia do 31 grudnia 2018 roku
wykazujący zw1ększenie siano śmdków picniężnyd'i o kwutę: 7 571 1180,36 zi

a) dodnkowe infmmzcjc i oojasnieniaao sprawozdaniannansowego

Upinin bez zanrzzzen

Naszym zdaniem, zaiaozono ronzne sprawozdanie finansowe.
, przedsi-awiu rzeieiny i jasny ooraz symuj'i majatkowe] i finansowej anim. na dzien 31 121018 .., jej wynikuEnansawegooraz pizaoiywow pieniężnych „ rok obmiowy od 1 siycmia do 31 grudnia 2015 roku zgodnie z
mającymi zasrosowaiiie przepisami usiawy o Iachunkowośu i pIzyjętylm zasadami (polityka) rnehunirawosoi.
› zosia1o sporządzone na oodsiawie prawidiona, zgodnie z przepisami rozdziain 2 „sia-yy o Iachunkowns'ci,
prowadzonych ksiąg rachunkowych,
. jesr zgodn: co do formyi neso1 z oooniazująoyniiBank przepisami prawai posranowreniami Sumin Bmku

Niniejsza opinia jesi spójna ze sprawozdaniem dodarkowym d1a Komiiein Audytu, które Wydahśmy w dniu
[0 06 2019 I›

Wiamnną:hadanlnmz:nqu wianianrannanianagananiospwen zm Wolbrwum



„ . zwi „„a/„ania owadow „- aroma „„WI [RBS .„ nanana ii MW„„ nrpmn „w

podamy uplm'i

Badanie przeprcw adzlhśmystosownie do postanowien:

!) ustawy z dnia |l maja 2017 r o bieglych rewideniach. Gmach audytorskich oraz nadzorze

publlcmym; dalej ustawa o biegłych rewidentacn
zi rozporzadzenia pariarnenrii Eumpejsklego i Rady (UE) nr samum z dnia 16 kwietnia 2014 r w

sprawie szczególuuych wymogów dotyczacych usiawo li badan sprawozdan «nansowycii
jednostek interesu publiczncgn. uchylającego decyzję Korn ZUDS/QOQ/WE: dalej: rozporzadzenie
us 537/20”.

3) Krajowych Standardow Badania w brzmieniu MlędzynaxudiyCh srandardow Badania przyierych
uchwala Krajowe, Rady Bieglych Rewldemów nr 2041/375/2018 z dnia 5 marca 2013 r› w sprawie
krajawych siandardow wykonywania zawodii oraz 9 | usb i pkt 7_ ze, 29 do 32 i 34 uchwaly nr
3430/52a/2019Krajowej Rady Bieglyeh Rewldemów z dnia 2I marca 2019 r. w sprawie lcrajowycli
srandardow badania oraz innych dukumembw.

A) dyrektywy Partameiiro Europejskiego i Rady nr ZDIA/SS/UE z dnia 15.042014 r. zmieniajaca
dyrektywe 2006/43/WE w sprawie ustawowych badan rocznych sprawozdan finansowych i

skonsolidowany cli sprawozdańfinansowych

obowiązującychna dzien wydania niniejszego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania Gumowego
Emku.

Nasza odpowiedzialnosczgodnie z tyini standardami mslala daiei opisanaw s=kqi naszego sprawozdania
deau iedriolnoa'c' bieglzgv rewidemaza bodonia spraw ozdaniopnnnnzwegd

iesresiny niezalezni od Banku zgodnie : Kodeksem eryhi modowych kslęgowych Międzynarodowej
Federacji Ksiegowycli t._i<odeky IFAC") przyjęiyni achwalarni Krayowcj Rody bieglycn Rewideniow oraz z
innymi wymogami eiycziiyrni. które maja zastosowanie do badania sprawozdail finansowych w Polsce.

Wypelniiisrny nasze inne obowiazki etyczne zgodnie z ryrni wymogami i Kodelsern IFAC. w rraircie

przeprowadzania badania kluczowy hiegty rewident oraz firma andytmska pozostali mcmlezm od Banku

zgodnie z wymogaml niewaznosci okreslony usiawie o bieglycii rewidenraoh oraz w rozporzadzeniaUE
537/29”.

Uwazamy, ze uzyskam przez nas dowody badania stanowia wysiarczajace i odpowiednia podstawę do

wyrażeniaprzez nas opinii 1 badania

Inne sprawo-

Sprawozdanie Knansowc Banku za rnh zakonczony 31 grudnia zaw raku zosralo zbadane przez dzialajacego

w iinieniii Zwlązku Rewizyjnegu laarilrow Spoldzieiczych im. F Srefczylra w Warszawie bl=g|=g0 rewidenio
lreneiisza Kurczyiie (nr mlm), kiory wyrazil opinie bez zzslmezęn na temat lego sprawozdania w dniu
m 051015 L
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Kluczowe rpmwy badania
Kluczowe sprawy hadania sa ro sprawy, krore wedlug naszego zawodowego osadu byly nujhnnlziej

Znaczące podczas badania sprawozdanin finansowego za biezaey okres sprawozdawozy Obejmują onenajbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka ismmcgo zniekszialcenin w iym ocenione rodzaje ryzyka
lslom=go zniekszialcenia spowodowanego oszusiwern Do spraw rych admeśliśmy sie w konrekscie naszegobadania sprawazdania finansowego jako calosci oraz przy rozminowaniu naazej opinii oraz podsumowalismy
nasza reakcje nale rodzaje ryzyka a w przypadkach. w klorycii uznaliśmy za slosowne przedsmw s'my
najwmxejxm sposrrzezenia zwiazane z ryini rodzajami ryzyka. Nie wyrazainy osobnej opinii na rernai rych
spraw.

Kluczowe sprawy badania Jak nasze hadanie odnioslo sie dolej sprawy

Ryzyko zanizenia rezerw celowych Zaslosowano procedury wiarygodno obejmujnee badanie
oraz odpisow akiualizujacych
naleznosci związanych z
ekspozyojarnl kredyiowyriii,
spowodowane błędną klasynkaoja

szczegolowe ekpozycjl kmdymwych. w rym grup iransakcji, sald i
ujawnieo. pmccdury analiryozne, Na wybranej propie
przeanalizowalismy ekspozycjekredyiowe pod kolem klosyhkacji oraz
kalkulacji rezerw celowych. Dla wyhrrnyeh ekspozycji krodyiowyon

ekspozycji kredynowycli ooenrliśrny paprawność li klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem
Minisrra Finansów z dnia lo grudnia 2008 rs w sprawie zasad
iworzenia rezerw na ryzyko zwiazane z dzinhlnaśclą oankow poprzez
analizę syluacji ekonomiczrio›iinansowej kredywbiorców na
podsrawie danych iinanowycli przekazanych pm: kredyiobiorcow do
Banku. analize publicznie dosiepnych infomaqi oraz ierrninow splary
zobowiązali przez klleniow Banku
Dla wybranej proby dokonaliśmy oceny. czy wycena zabezpieczenia
'eai akrualna przyjeia warios'o icsi racjonalna, a kwora pnmmcjsuń
posiawy iworzenia rezerw celowych jesr zgodna z wadami
określonymi w rozporządzeniuMix-usun Finansow z dnia 16 grudnia
zoox rs w sprawie zasad iworzenia rezerw na ryzyko zwiazane z
dzinhlnością banków
ponadro dnkanaliśmy ooeriy ujawirieh dniycząaych klasyfikacji
ekspozycji kredyiowych oraz rezerw celowych zawanyoli w
zalaozonyro sprawozdaniu nnarisowyrn. pod kareni ich zgodności z
rozponądzeniem Ministra Finansów z dwu ] października2010 r. w
sprawie szczegolnym zasad rachunkowościoankdw

Odrawie:/y'alnaśćlarwdu Banku |' RadyNami:/uczt] ” xplawaaianit/innnxawc

urzad Banku jesl odpowredzialny za sporządzenie. na podslawie prawidlowo prowadzonych ksiągrachunkowych, sprawozdania finansowego. kiore przedsiawiz rzerelny i jasny obraz syiuacii majnikowej i
Gmnsuwej i wyniku finansowego Banku zgadnle z przepisami usrawy z dnia 29 wrzesnia l994 r. orachunkowości (dalej. usiawa o rachunkowości), wydanymi na Jej podsrawie przepisami wykonawczymi.
przyjeiyrni zasadami (poliryka) rachunkowns'ci oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a cakze
Stalulem Banka Zarzad Banku jesl rowniez odpowiedzialny za konlrole wewneirzna. kroi-e umaje zaniezbedna dlo sporządzenia sprawozdania Gnansowcga niezawierajaoego isioinego mi:]snalceuia
spowodowanego oazusiweiri lub oledern

Śprmvardanle : aoaano „Griega rama-aanzmanrmeaadrian pam/cienko „ Walbmwu
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Spoizadzai'ao sprawo anie nnansowe Zarzad Banku iesr odpewiedzialn) za ocene zdolności Banku do

ironiynuowania dzialalności. ujawnienie, jezeli rna ro zaaiosowanie, spraw z azanyoii z koniynuacja
dzialalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji dziaiainośoi jako podamy rachunknwaści

Zgodnie z przepisami usiawy o rachunkowości,Zarzad Banku oraz członkowie Rady Nadzorozei banku sa
mbnwiqmm do zapewnienia, aby sprawozdanie nnansowe speiniaio Wymagania przewidziane w usiawie o

rachunkowości

Czionnowie Rady Nadzorczej sa odpowiedziami za nadzorowanie procesu sprawuzdawcmści finansowej
Banku.

odpowiedzialność bieglzga rewidenmza [zadanie apnwuzdnnia/inanxzwega

Ceienn badania icsi uzyskanie racjunulnc) pewności czy sprawozdanie nnansowe jako całość nie zawiera
isioinego znieksziaicenia spowodowanego oszuaiweni iub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania

zapnerajapego nasza opinie. Racjonalna pei-maść iesr wysokim poziorneni pcwnnścl aio nie gwarnnruie ze
badanie przeprowadzone zgodnie z Kraiowynii Srandardarni Eadanla zawsze wykryje isrnieiaoe isiooie

zziieirmaioenie Znieksziaioenia mogą powsiawao na skorek oazusiwa lub oiedu i sa uwazane za isiorne. jezeli
mozna Xaqcnalme oczekiwać. u poiedynozo iuo iaoznie rnogiyby wpiynoi na decyzję gospodarcze
uzyrkounikow podięie na podsiawie tego sprawozdania ńnansnwego

Zakres badania nie obeiniuie zapewnienia co do przyszioi reniownos'ei Banku ani efeklywnnścl |ub
skuieozności prowadzeniaiej spraw przez Zaizad Banku obecnie ma w przysziasci.

Pndczzs badania zgodnego z Krajowymi srandardaiiii badania smsujemy zawodowy osad i zacnowuiarny

zawodowy seepiycyzrn. a iakze.

idendyfikuieiny i oceniamy ryzyka isimnego mickszlałccma sprawozdania finansowego spowodowanegn
oszusiwein lub biedei-ri piojekiujeniy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające iyni ryzykoin i

uzyskuieiny dowody badania. kiore sa wyararezaiace i odpowiednie. aby sianm'uć podstawę dla naszei opinii
Ryzyko nlcwykxycia isioinego ziiieirsziaioenia ionikaiaeogo z aszusiwa jest większe niz tego wynikającegu z

biedu. poniewaz oszusiwamoze doiyczyc' zmowy. faiszeisiwa. reiowyoii poiiiinioo. wprowadzenia ii oiad lub

obejściakonrroii wewnęiiznej,

- uzyskujemy zrozumienie koniroii weunęirzoei siosownei' din badania w celu zaprojekiowania procedur
badania kiore są odpowiednie w danych okolicznościach. ale nie w celu wyrazenia opi na ieinai
skuxeozności konrioii wewnę'lrmej Banku:

_ oceniamy odpowiedniość zasioaowanycii zasad (poiiiyki) rachunkowości oraz zasadność szaourikow

księgowych oraz powiązanych ujawniei'i dukonanych pizez Zarzad Banku:

onanizmu:„dziwnymWuWunio/„ramowyaanniiiiaidizirsrzairwoman,
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, wyciagamy wniosek na iensai odpowiedniości zasrosowania praz urzad Bnnku zasady konrynuaciidzisiainoici yako podsiawy ruchunkowości oraz, na podsiawie uzyskanych dowodow badania. czy ismicjciscarna nicpcwnosc' zwiazana ze zdarzamami lub warunkami, krorn moze poddawać w znaczącą wątpliwośćzdolność Banku do komynuacji dziarainoscr. Jezeli dochodzimy do wniosku. ze ismiajc isioma niapawnos'c,
wymagane jasr od nas zwrocenio uwagi w naszym sprawozdaniu biegkgo rewidenlana pnwiazaue ujawnieniaw sprawozdaniu nnansouym iuh, Jez.—oh iakia mawmenia sa nieadokwarno, modynkujernynasza opinię Nasza
wnioski są opanc na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania hicyegorewidania, jednakze przyszic zdarncnia lub warunki moga spuwodować. za Bank zaprmmnie konrynuacii
dziaiainos'ci,

- occmamy ogolna prezentację. slruklurę ! zawanos'c' sprawozdania Gnansowago, w lym ujawnienia oraz czysprawozdania nnansowa przedsmwis będące ich pndsrawa rransakcja i zdarzznia w sposoo mpewniającynewlną nazer-im:];

Przakazuyamy Radzie Nadzorcza, informuj: o, ędzy innymi, pianownnyrn zakresie i czasic
przeprowadzenia badania oraz manzacych osrsianiach badania w tym wszelkich znaczących siaooscinah
kaanH Wewnętrznej, krora zidcniyfikujemy podczas badania.

skiadamy Radzie Nadzomui oświadcunie, zc przesuzegpliśmy smsownyc wymogi clycme doiyczacych
niezaicznoaci oraz za będzrcmy lnfarmuwać ich o wszysrkich powiazaniachi innych sprawach które mogiyoy
być racjonalnie uznana za sianowiacc lagun—mic dla naszm niealeznosci, a nam gdzie ma io zastosowanie.
informujemy o zasrosowanych zabezpieczeniach.

Sposuid spraw pmkezywanych Radzie Nadzorczej usraii 'my ia sprawy, które byiy imjbardzicj mulącepodczas badania sprawozdania Gmnsnwego za biezący oknes sprawozdawczy i diaiago uznahsmy ya zakluczowe sprawy badania Opisuiciny le sprawy w naszym sprawozdaniu oiagiago rewidenta, chyoa ze
przzpisy prawa lub rsgniacye zabraniają publicmcgo ich ujawniania lub gdy, w wyjarkowych okolicznościach.
osraiimy. za kwestiu nie powinna być przedsrawiona w naszym sprawozdaniu. ponieważ mozna oyioby
racjonalnie ncukiwuć. za nagaiywna knnsekwencje przewazyłyhy korzysci ukiej informacji dia imemsu
pnblicznegm

Inne informacje, w rym sprawowanie : dualnlnalrl

Na inne informacje składa się sprawozdanie z dzialalności Banku za rok nbmlowy zakończony 31 gnidnia2013 r.

odpowlzdzlalnośćZarządu i RadyNadzorcze]

Zarząd Banku icsi odpowlednslny za sporządzania innych inionnaoji w rym sprawozdania z dziaiainosci
zgodnie z przepisami prawa.

Nasza opinia o sprawumanlu nnansowymme obejmuj: sprawozdania :: dzlalalności

Zarzad Banku oraz czionkowic Rady Nadzorczci sa zabawialam do zapewnienia aby Sprawozdanie zdziaiahiości Banku wraz z wyodręonionymi częściami speiniaio wymagania przewidziane w Uslawlc o
rachunkowości i Prawie bankowym.

Sprmlarrian/e;badammwcritgvmrmnxrianla/lnanmnxoBanniśpnhtialzggou Walbmwy
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Nasza opinia z badania sprawozdaniannanscwcgo nie obeimiiie Innych formacji
w zwiazku z badaniem sprawozdania finansowego naszym cboiyianricni. izyio zapoznania się z innymi
informacjami. i czyniąc m, rnzpairzcnic czy innc infwrmacje nie sa isiomic nicspoiric za sprawozdaniem
nnanscwym iiio nasza iyicdza uzyskana podczas badania ma w inny spoxćb wydaja się isioinic
miekszmicone ies'li na podstawie w/kcmnej pracy. siwierdzimy isroii-ie znieksmłcenls w innych
informacjach. icsresmy mbowiązani pninfarmcnac' (: iym w naszym sprawozdania z nadania Naszym
nboWiaziricm zgodnie z wymogami us1awy n biegiycii rewidcniach icsi roi—niez iiydanie apin CZV

sprawozdanie z dziaiainosci zosiaio sporządzane zgodnie z przepisami oraz czy icsi zgadne z infomaqami
zawanymi% rocznym sprawozdania«masowym

Wydanic upini' czy spranozdanic z dziaiainasci zosiaio spoizqdzone zgodnic z pizapisami prawa oraz. zc icsi
ano zgodne z informacjami zawanym' w rocznym sprawozdania fmansowym Naszym mbowlązklsm nyio
iairza zinzcnie ośniadczcnia, czy w śwmiie nasze] nicdzy o Banku i jego otoczeniu uzyskanej padam badania

sprawozdania Gnansuwego siwiordziiis'my w sprawozdania z dziaiaincsci isioma mlekszmoenln oraz
wskazan na czym pnlega kazde uki: isiornc znicirsziaiccnic

Spianazdama z dzialaiuoścl Banku nzyairaiis'my przed daią nlmejszcgn spianozdania z nadania

Opinia u wprawiazdmm z d::ulalmzśm

Naszym zidmiem. na podsiawm wykonane, w rrakcic badania pracy sprawozdanie z dziaialnnści zosiaio

spoiządwn: zgndnic z mająpyml zastosowanie przepisami prawa i icar zgudne z infor-maciam zawartymi i»

rocznym sprawozdaniu nnarisowym. ponadw. oświadczam). iz w swicric wiodzy o jednosic: moczenia
uzyskanej podczas badania sprawozdania nnanscwcgo nie siwicrdziiismy w apiawozdaniii z dzialalnuści

isioziiycii miekszlalcci'is

Sprawozdanie ›: minai innych Wymagńwpmwa ingulacjl

Oświadczenie ira tema! ,r'wmdczanyciimlug niebędących badaniem rpmwazdamnonronych

Zgodnie z nasza naiicpsza Wiedza i przekonaniem pswindczamy, za uslugl nicizędqoc badanicm spiawczdari
finansowych, kiorc Świadczyhśmy na rzecz Banku są zgodne z praw=m i obowiazuiacymi przepisami oraz za

nie swiadczyiismy using niebędących badaniem, nom aa zakazane na mocy an. 5 nai i iozporzadzeniaUE
STI/2014 oraz an 135 Usraiiy o bicgiycn rewidenlach Uslugi niebędące badaniem sprawozdaii nnanscnycn,
które świadczyhśmyna rzecz Banku w badanym Okres:: zosialy wymięmmie ii informacii dodarkowey

Wybór/Żniw c Hamida]

Zosiaiismy wybrani do badaniu sprawozdaniańnausaviego Banku Spółdzielczego w WolhmmiuUciiwaia
Rady Nadzorczej nr 6/6H017 z dnia !9.ID›20I7r.

Swmvamaiillrhmłnnwiumlgulpmuvmwmńrimxmngnaankiispdld. „ma ii iiniaiania
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Badany Bank Jes: ukmkicm mam. Rewizyjnegu Banków Spółdzielczych im F. Stefczyka w Warszawe
i powierza pmpmwadmme badama nsrawawaga (emu waązkowi Rawizyjnemn, wobtc maga nie smsuje sie
zasad rotacji Lprchxsśw art 17 ust. I, 3-5 i 8 xuzparlądlenia UE 537/2014 0 okresie trwania zlecmla
badaniu Nm smsuje się w związku z powyższym an 134 narawy o biegłych mwldemnch a maksymalnym
czasi: nleprurwmeganwania złeccń badań usuwowych

Informacja o wypełmmiu obnwiązln'w wynikających z przeplsówprlzwa

Bank w sposob prawidłowy nsmlil współczynniki kapnaoawa wg sranu na dzień 31.12.2013r. zgodnie z
rozporządzeniem Parlamemu Eumpejs ego i Rady ( nl 575/20]; z dnia 25.05 2013r w sam
wymogów eslmznaścmwych dln rnsmucjr kredywwych › rrrrn inwestycyjnych. zrmanrnjnoe rozporzadzenie
(umnrsas/zmz

Kluczowym biegłym „wider-nem odpowxedzialnym za badam, hćmgu rezultatem jes: mniejsze spmwozxianic
niezaleznego bicgłego rawidenra, „yes!

InncuazKarwno
wprsany do mjmrru? [.BR. pod numerem 10182

przepmwadmmcy badam w imieniu
Związku nowiu/negoBankówSpółdzielczych Siwa „, /
im. F. Sleffzylm w Warxmwie podprsano przez
4711.35] Warxzmvu, ul. MakomwxlmN
Foma umłymrxlm wpisana na list; ma): w: / Daw zm 9_
podnmerem 1459 nam 22:56

Iren=usz Kantyna

Knkńwv dni: 10.06.2019 r.

Sprmmdanu:badaniamałgolprmmzdamahnmmaqnaonnnsma. Iranu «'a/own
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