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RI TKSIEGOWOSd TAUDYT TPODATKI

SPRAWOZDAN I E N I EZALEzNEG O BI EGIEGO REWI DENTA

Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej

Banku Sp6ldzielczego w Brarisku

z siedzibq w Brafsku, I7-t2O Brafsk, ul. T. Ko6ciuszki2 A

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

PrzeprowadziliSmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku Sp6fdzielczego w
Brarisku (,,Bank"), kt6re sktada siq z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu
sporzqdzonego na dzie6 3l grudnia 2079 r. oraz rachunku zysk6w istrat, zestawienia zmian w
kapitale wfasnym, rachunku przeptyw6w pieniq2nych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2OL9 r. oraz dodatkowych informacji i obja6nieri (,,sprawozdanie finansowe").

Naszym zdaniem, zalqczone sprawozda nie finansowe :

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej Banku na dzied

3l grudnia 2019 r. oraz jego wyniku finansowego i przeptyw6w pieniq2nych za rok

obrotowy zakofczony w tym dniu zgodnie z majqcymi zastosowanie przepisami ustawy

zdn.29 wrze6nia 1994 r. o rachunkowo6ci (,,Ustawa o rachunkowo6ci" - t. j. Dz. U.

z2OL9 r. p. 351, z poin. zm.) oraz przyjqtymi zasadami (politykq) rachunkowo6ci;

- jest zgodne co do formy i treSci z obowiqzujqcymi Bank przepisami prawa oraz statutem

Banku;

- zostalo sporzqdzone na podstawie prawidfowo prowadzonych ksiqg rachunkowych

zgodnie z przepisami rozdziafu 2 Ustawy o rachunkowoSci.

Niniejsza opinia jest sp6jna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, kt6re
wydali6my dnia 08 kwietnia 2O2O r.
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W oparciu o wykonanq przez nas pracq informujemy, 2e nie stwierdzili6my:

- przYpadk6w nieprzestrzegania przez Bank w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia

2OL9 r. obowiqzujqcych regulacji ostro2no6ciowych, okre5lonych w odrqbnych
przepisach wym ienionych powy2ej;

- nieprawidtowo5ci w zakresie ustalenia przez Bank na dzieri 31 grudnia 2019 r.
wsp6lczynnik6w kapitalowych zgodnie z odrqbnymi przepisami wymienionymi
powy2ej, kt6re miaiyby istotny wptyw na sprawozdanie finansowe.

Wyb6r firmy a udytorskiej

Zostali6my wybrani do badania sprawozdania finansowego Banku uchwatq Rady Nadzorczej

Banku nr26/2OL9 z dnia 29paidziernika 2019 r. Sprawozdanie finansowe Banku badamy po

raz prerwszy,

Kluczowym biegtym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, kt6rego rezultatem jest

n iniejsze sprawozda nie nieza le2nego biegtego rewidenta jest:

lrena Kantorska

Kl uczowy Biegty Rewident

Numer ewidencyjnV 9867

Dziatajqcy w imieniu:

REWIT Ksiqgowi i Biegli RewidenciSp. z o.o.

80-137 Gdarisk, ul. Starodworska 1

Firma audytorska wpisana na listq podmiot6w uprawnionych

do badania sprawozdaf finansowych pod numerem 101

Gdarisk, dnia 08.04.2O20 r.
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Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadzili5my zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Miqdzynarodowych Standard6w Badania przyjqtymi uchwafq Krajowej Rady Biegtych
Rewident6w nr 3430/52a/2OL9 z dnia 21 marca 2OL9 r. w sprawie krajowych standard6w
badania oraz innych dokument6w, zpoin. zm. (,,KSB") oraz stosownie do ustawy z dnia 11

maia 2OL7 r. o biegtych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
(,,Ustawa o biegtych rewidentach" - t.j. Dz. U. z 20L9 r. poz. !42L, z poin. zm.). Nasza

odpowiedzialno6i zgodnie z tymi standardami zostata dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialnoit bieglego rewidento zo bodanie sprawozdania finansowego.

Jeste6my niezale2ni od Banku zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych ksiqgowych
Miqdzynarodowej Federacji Ksiqgowych (,,Kodeks IFAC") przyjqtym uchwatami Krajowej Rady

Biegtych Rewident6w nr 2O42/38/2OI8 z dnia 13 marca 2O!8 r. w sprawie zasad etyki
zawodowej biegtych rewident6w oraz z innymi wymogami etycznymi, kt6re majA

zastosowanie do badania sprawozdari finansowych w Polsce. WypelniliSmy nasze inne

obowiqzki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania

badania kluczowy biegfy rewident oraz firma audytorska pozostali niezale2ni od Banku zgodnie

z wymogami niezale2no6ci okre5lonymi w Ustawie o biegtych rewidentach.

Uwa2amy, 2e dowody badania, kt6re uzyskali6my sq wystarczajqce i odpowiednie, aby
stanowii podstawq dla naszej opinii.

ObjaSnienie ze zwr6ceniem uwagi

Zwracamy uwage na notQ we Wprowadzeniu do Sprawozdania finansowego dotyczqcq

zdarzef po dniu bilansowym oraz notq dotyczqcq mo2liwo6ci wystqpienia w przyszto6ci

zagro2enia kontynuacji dzialalno6ci, w kt6rych zostaty opisane mo2liwe do przewidzenia na

moment wydania Sprawozdania finansowego Banku oraz naszego Sprawozdania z badania

negatywne skutki trwajqcej pandemii COVID-19. Skutki te mogq miei wptyw na przysztq

sytuacjq ekonomiczno-finansowEorazterminowo6i splat rat kredyt6w przez kredytobiorc6w.
Mo2e to mie6 wptyw na klasyfikacjq ekspozycji kredytowych, poziom utworzonych rezerw

cef owych oraz odpis6w aktualizujqcych, a co za tym idzie, wynik finansowy Banku.

Nasza opinia nie jest zmodyfikowana w odniesieniu do tej sprawy.

Inne sprawy

Sprawozdanie finansowe Banku za rok zakodczony 31 grudnia 2018 roku zostato zbadane
przez biegtego rewidenta lrenq Kantorskq, numer ewidencyjny 9867, dziatajqcq w imieniu
Beskidzkiego Sp6fdzielczegoZwiqzku Rewizyjnego w Kqtach firmy audytorskiej nr L7L2,kt6ry
wyrazif opiniq bez zastrze2e6 na temat tego sprawozdania w dniu 30 maja 2019 roku.
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Kluczowe sprawy badania

TKSIEGOWOSC TAUDYT TPODATKI

Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosfo siq do tej sprawy

Prawidiowo6d wyceny
ekspozycji kredytowych
klasyfikacjq ekspozycji
wysoko6ciq utworzonych
odpis6w aktual izujqcych.

warto6ci bilansowej
zwtqzana z poprawnil
kredytowych, a takie
rezerw celowych oraz

Zapoznanie siq z metodologiq Banku w kwestiach klasyfikacji
ekspozycji kredytowych, ujqcia zabezpieczei do
pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw celowych oraz
odpis6w aktualizujqcych oraz zasad ich tworzenia.

Zapoznanie siq z zaprojektowanym i wdro2onym w Banku
wewnetrznym system przeglqdu ekspozycji kredytowych
i weryfikacji ich klasyfikacji.

Zastosowanie procedur wiarygodno6ci obejmujqcych
badanie szczeg6lowe ekspozycji kredytowych, w tym grup
transakcji, sald oraz ujawnieri w celu okreSlenia poprawnodci
klasyfikacji ekspozycji kredytowych, ujqcia zabezpieczed
oraz prawidtowej wysokodci rezenirr celowych oraz odpis6w
aktual izujqcych.

Kluczowe sprawy badania sq to sprawy, kt6re wedtug naszego zawodowego osadu byty
najbardziej znaczEce podczas badania sprawozdania finansowego za bie2acy okres
sprawozdawczy. ObejmujE one najbardziej znaczEce ocenione rodzaje ryzyka istotnego
znieksztatcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego znieksztatcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieSli6my sie w kontekScie naszego badania sprawozdania
finansowego jako cato6ci oraz przy formutowaniu naszej opinii oraz podsumowali5my naszq

reakcje na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w kt6rych uznali6my za stosowne
przedstawiliSmy najwa2niejsze spostrze2enia zwiqzane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyra2amy
osobnej opinii na temat tych spraw.

Odpowiedzia Ino56 Zarz1du i Rady Nadzorczej za sprawozda nie fina nsowe

Zarzqd Banku jest odpowiedzialny za sporzqdzenie, na podstawie prawidtowo prowadzonych

ksiqg rachunkowych, sprawozdania finansowego, kt6re przedstawia rzetelny i jasny obraz

sytuacji majqtkowej i finansowej i wyniku finansowego Banku zgodnie z przepisami Ustawy

o rachunkowo6ci, przyjetymi zasadami (politykq) rachunkowo6ci oraz z obowiEzujqcymi Bank

przepisami prawa i statutem, a tak2e za kontrolq wewnetrzna, kt6rq Tarzqd uznaje

za niezbednE aby umo2liwi6 sporzqdzenie sprawozdania finansowego niezawierajqcego

istotnego znieksztatcenia spowodowanego oszustwem lub btqdem.

Sporzqdzajqc sprawozdanie finansoweZarzqd Banku jest odpowiedzialny za ocene zdolnoSci

Banku do kontynuowania dziatalno5ci, ujawnienie, je2eli ma to zastosowanie, spraw
zwiEzanych z kontynuacjq dziatalno5ci oraz za przyjqcie zasady kontynuacji dzialalno6cijako
podstawy rachunkowo5ci, z wyjqtkiem sytuacji kiedyZarzqd albo zamierza dokonai likwidacji
Banku, albo zaniechai prowadzenia dziatalno6ci albo nie ma 2adnej realnej alternatywy dla

likwidacji lub zaniechania dziatalnoSci.
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Tarzqd Banku oraz cztonkowie Rady Nadzorczej sE zobowiqzani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spetniato wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowo6ci,
Cztonkowie Rady Nadzorczej sq odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczo6ci
finansowej Banku.

odpowiedzialnoSd bieglego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami sq uzyskanie racjonalnej pewno6ci czy sprawozdanie finansowe jako cato5i nie
zawiera istotnego znieksztafcenia spowodowanego oszustwem lub bfqdem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierajEcego naszq opiniq. Racjonalna pewno5i jest wysokim
poziomem pewno6ci ale nie gwarantuje, 2e badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejqce istotne znieksztatcenie. Znieksztatcenia mogE powstawai na skutek
oszustwa lub btqdu i sq uwa2ane za istotne, je2eli mo2na racjonalnie oczekiwai, 2e pojedynczo
lub lqcznie mogtyby wptynqi na decyzje gospodarcze u2ytkownik6w podjqte na podstawie
tego sprawozda nia finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przysztej rentownosci Banku aniefektywno$ci
lub skuteczno6ci prowadzenia jego spraw przezZarzqd Banku obecnie lub w przyszto6ci.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osqd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a tak2e:

identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego znieksztatcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub bfqdem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadajqce tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, kt6re
sa wystarczajqce i odpowiednie, aby stanowii podstawq dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego znieksztatcenia wynikajacego z oszustwa jest wiqksze ni2 tego
wyn i kajqcego z bfqd u, pon iewa2 oszustwo m o2e d otyc zy C, zmowy, fatszerstwa, cel owych
pominiqi, wprowadzenia w blqd lub obej5cia kontroliwewnqtrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnqtrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, kt6re sq odpowiednie w danych okoliczno6ciach, ale
nie w celu wyra2enia opinii na temat skuteczno6ci kontroli wewnetrznej Banku;

oceniamy odpowiednio6i zastosowanych zasad (polityki) rachunkowo6ci oraz zasadno6i
szacunkow ksiqgowych oraz powiqzanych ujawnieri dokonanych przezZarzqd Banku;
wyciqgamy wniosek na temat odpowiednio6cizastosowania przezZarzqd Banku zasady
kontynuacji dziatalnoSci jako podstawy rachunkowo6ci oraz, na podstawie uzyskanych
dowod6w badania, czy istnieje istotna niepewno5i zwiqzana ze zdarzeniami lub
warunkami, kt6ra mo2e poddawai w znaczEcq wqtpliwo6i zdolnoSi Banku do
kontynuacji dziaialnoici. Je2eli dochodzimy do wniosku, 2e istnieje istotna niepewno$i,
wymagane jest od nas zwr6cenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegfego rewidenta na
powiqzane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, je2eli takie ujawnienia sq

nieadekwatne, modyfikujemy naszq opiniq.
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Nasze wnioski sq oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporzadzenia
naszego sprawozdania biegtego rewidenta, jednak2e przyszle zdarzenia lub warunki
moga spowodowai, 2e Bank zaprzestanie kontynuacji dziatalnodci;

oceniamy o96lnq prezentacje, strukturq i zawarto5i sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia bqdqce ich podstawq

transakcje i zdarzenia w spos6b zapewniajqcy rzetelnq prezentacjq.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, miqdzy innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczqcych ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczqcych
sfabo6ciach kontroli wewnetrznej, kt6re zidentyfikujemy podczas badania.

Skfadamy Radzie Nadzorczej oSwiadczenie, 2e przestrzegali6my stosownych wymog6w
etycznych dotyczqcych niezale2noSci oraz, 2e bqdziemy informowai ich o wszystkich
powiqzaniach i innych sprawach, kt6re mogtyby byi racjonalnie uznane za stanowiqce
zagro2enie dla naszej niezale2no6ci, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o

zastosowanych za bezpieczeniach.

Spo6rdd spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliSmy te sprawy, kt6re byty

najbardziej znaczEce podczas badania sprawozdania finansowego za bie2qcy okres
sprawozdawczy i dlatego uznali6my je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w
naszym sprawozdaniu biegtego rewidenta, chyba 2e przepisy prawa lub regulacje zabraniajq
publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjqtkowych okoliczno6ciach, ustalimy, 2e kwestia nie
powinna byd przedstawiona w naszym sprawozdaniu, poniewa2 mo2na bytoby racjonalnie
oczekiwai, 2e negatywne konsekwencje przewa2ytyby korzy6ci takiej informacji dla interesu
publicznego.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z dzialalno6ci

Na inne informacje sklada siq sprawozdanie z dziatalnodci Banku za rok obrotowy zakodczony
31- grudnia 2OI9 r. (,,Sprawozdanie z dziatalno6ci")

Odpowiedzialnoii Zarzqdu i Rody Nadzorczej

Zarzqd Banku jest odpowiedzialny za sporzqdzenie Sprawozdania z dziatalno6ci zgodnie
z przepisami prawa.

Tarzqd Banku oraz cztonkowie Rady Nadzorczej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby
Sprawozdanie z dziatalnoSci Banku wraz z wyodrqbnionymi czq6ciami spetniato wymagania
przewidziane w Ustawie o rachunkowo6ci,

O d powi edzia I noii b i e gle go rew i d e nto

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z dziafalno$ci.
W zwiqzku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiqzkiem jest zapoznanie siq
ze Sprawozdaniem z dziatalno6ci, i czyniqc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niesp6jne
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ze sprawozdaniem finansowym lub naszq wiedzq uzyskanq podczas badania, lub w inny
spos6b wydaje siq istotnie znieksztatcone. Je6li na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy
istotne znieksztalcenia w Sprawozdaniu z dziafalnoici, jesteSmy zobowiqzani poinformowai
o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiqzkiem zgodnie z wymogami ustawy
o biegtych rewidentach jest r6wnie2 wydanie opinii czy sprawozdanie z dziatalno5ci zostato
sporzqdzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z dzialalno6ci

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z dziatalno6ci Banku:

- zostaio sporzqdzone zgodnie z art.49 Ustawy o rachunkowo6ci oraz art.1lla ust. 1-2
Ustawy Prawo bankowe

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w Swietle wiedzy o Banku i jego otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
o6wiadczamy, 2e nie stwierdziliSmy w Sprawozdaniu z dziafalno6ci istotnych znieksztatce6.

Sprawozdanie na temat innych wymog6w prawa i regulacji

lnformacjo o przestrzegoniu regulacji ostro2noiciowych

Zarzqd Banku jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiqzujqcych regulacji
ostro2no6ciowych okre6lonych w odrqbnych przepisach, w szczeg6lno6ci za prawidtowe
ustalenie wsp6lczynnik6w kapitafowych.

Wsp6tczynnik kapitalowy kapitatu TIER na dzieri 31 grudnia 2OI9 r. zostat przedstawiony
w nocie nr L informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Naszym obowiqzkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania sprawozdania
finansowego, czy Bank przestrzega obowiqzujqcych regulacji ostro2no5ciowych okrejlonych
w odrqbnych przepisach, w szczeg6lno6ci czy Bank prawidfowo ustalil wsp6lczynniki
kapitafowe. Dla potrzeb niniejszej informacjiza odrqbne przepisy rozumiemy Rozporzqdzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2OL3 z dnia 25 czerwca 2Ot3 r. w sprawie
wymog6w ostro2nogciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniajqce
rozporzqdzenie (UE) nr 648/20L2, z p6in. zm. ("CRR"), Prawo bankowe oraz ustawq z dnia
5 sierpnia 2oI5 r. o nadzorze makroostro2noSciowym nad systemem finansowym
i zarzqdzaniu kryzysowym w systemie finansowym (,,Ustawa o nadzorze
makroostro2no6ciowym" - Dz.l). z 2Ot5 r. poz.1513).

Celem badania sprawozdania finansowego nie jest przedstawienie opinii o przestrzeganiu
obowiqzujqcych regulacji ostro2no5ciowych okre6lonych w odrqbnych przepisach
wymienionych powy2ej, w szczeg6lno6ci o prawidtowym ustaleniu wspdfczynnik6w
kapitatowych i opiniitakiej nie formulujemy.

gli Rewidenci sp z o o Katazyn ichal ossou,ski
k twdzial
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