
§,ł_łr,cRl}5
ZW|ĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZY CH

im. Franciszku Stefczyku

00-561 Warszawa) ul.Mokotowska 14
tel. 22 629-52-65; 629-44-38;

wARsZAwA _ CZERWIEC 2018

Bank Spółdzie|czy w
Rzeszowie

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

z badania sprawozdania finansowego
na dzień 31.12.2017 r.



§§ xłąłlr,t
Zwiqzek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stelczyka w l|'atszawrc,

ul. Mokotowska l4, 00-561 lł'arszawa, nr PIBR l 459

SPRAWOZDA|IIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej

Banku Spółdzielczego w Rzeszowie

35-0ż5 Rzeszów, ul. Płk, L, Lisa Kuli 16

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania Jinansowego

Przeprowadziliśmy badanie zŃączonego rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego

w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

ż04 884 697,86

14,99

4) zestawienie porycji pozabilansowych wykazujące na dzień3l grudnia 2017 roku

- zobowiązania warunkowę udzielone i otrzymane w kwocie: 17 844 505,26 zł

_ pozostałe w kwocie: 86 608 06ż,83 zl

5) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

wykazujący zysk netto w wysokości:

6) zestawienie zmian w kapitale własnym zarok obrotowy od 1 stycznia do 3i grudnia 2017 roku

wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 60ż 939,41 zl

7) rachunek przepływów pieniężnych zarok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

wykazujący nviększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 3 468 668,58 zl

8) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Odpowiedzialność Zarzqdu Banku i Rady Nadzorczej za sprawozdanieJinansowe

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg

rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z ustawą z dnia 29

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. IJ. z2077 r. poz. ż34ż; dalej: ustawa o rachunkowości, wydanymi

na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także

Statutem Banku. Zarząd Banku jest również odpowiedzia|ny za kontrolę wewnętrzną, którą lznaje za

niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego jstotnego znieksńałcęnla

spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie zprzepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej Banku

są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie

o rachunkowości.

2) bilans sporządzony nadzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie

aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową:

3) łączny współc4,nnik kapitałowy:

zł
o//o

487 855,12 zl
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadanięm było wyrażenie opinii o tym czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny
obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki zgodnie zmĄącymi zastosowanie
przepisami ustawy o rachunkowości i przyjęĘmi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień :

ustawy z dnia 1 1 maja 2017 r. o biegĘch rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorzę publicznym
(Dz. U. z2017 r. poz. 1089; dalej ustawa o biegĘch rewidentach),
Krajowych Standarów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międrynarodowych Standarów Badania
przyjętych uchwałą nr 278315212015 Krajowej Rady BiegĘch Rewidentów z dnia 10 lutego ż075 r,
zpóźn. zm.) w związku z uchwałąnr 204ll37a/ż0l8 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych
standardów wykonywania zawodu,

rozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 53712014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie szczególnych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interęsu publicznego, uchylającym decyzje Komisji ż005l909lWE (Dz. Urz. UE L 158 zdnia
27 ,05.2014, stł.77 orazDz. Urz.UELI7} z 11,06.ż014, str. 66; dalej: rozporządzenie 537lż0l4),
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006l43lWE z dnia 17.05.ż006r. w sprawie
ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
zmieniająca dyrektywy Rady 78l660lEWG i 83l349lEWG oraz uchylająca dyrektywę Rady
84/2531EWG (Dz. Urz, UE L 157 z dnia 09.06,2006r. str, 87, oraz Dz. IJrz. UE L 81

zdnia30.03.2008r. str. 53, Dz. Urz. UE L I82 z dnia 27,05.20l3t. str. 19, Dz, IJrz. UE L 158

z dnia 27.05.20l4t str. 196).

Regulacje te wymagająprzestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania
w taki sposób, aby uryskaó wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego
znięksńńcęnia.

Celem badania jest uzyskanie wystarczającej pewności co do tego czy sprawozdanie finansowe jako całość
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz nię zawiera
istotnego znieksńałcenia spowodowanego oszustwem lub błędem, orazWdanie sprawozdanianięzalężnego
biegłego rewidenta zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewnośó jest wysokim poziomem pewności,
ale nię gwarantuje, że bńanie przeprowadzone zgodnie z powyżej wskazanymi standardami za:wsze
wykryje istniejące istotne znieksńałcęnię, Znięksńałcenia mogą powstawaó na skutek oszustwa lub błędu i
są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwaó, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpĘnąó na
decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Ryzyko
niewyĘcia istotnego znięksńałcęnia, powstałego na skutęk oszustwa jest wyższe niż ryzyko niewykrycia
istotnego znieksńŃcęnia powstałego na skutek błędu, poniewaz może obejmowaó zmowy, fałszerstwo,
celowe pominięcia, wprowadzanie w błąd lub obejście kontroli wewnętrznej i może doĘczyó każdego
obszaru prawa i regulacji, nie tylko tego bezpośrędnio wpĘwającego na.sprawozdanie finansowe.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w
sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zaleĘ od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny

ryzyka istotnego znięksńńcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem.

3)

4)
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Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie
doĘczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu
zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś Wrńenia opinii na
temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez kierownika jednostki wartości
szacunkowych, jak równięż ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zak,res badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanego Banku ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przezZarząd Banku obęcnie lub w przyszłości,
Wyrńamy przekonanie, że uryskanę przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią
podstawę do wyrażeniaprzez nas opinii zbadania. Opinia jest spójna z dodatkowym sprawozdaniem dla
Komitętu Audytu wydanym z dniem niniejszego sprawozdaniazbadania.

Niezależność

W trakcie przeprowadzaniabadania kluczowy biegĘ rewident i firma audltorska pozostawali niezależni od
jednostki zgodnie z przepisami ustawy o biegĘch rewidentach, rozporządzenia 53712014 oruz zasadami
etyki zawodowej przyjętymi uchwałami Krajowej Rady BiegĘch Rewidentów.

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadazamy, że nie świadczyliśmy usfug niebędących
badaniem, które są zabronione przepisami art, 136 ustawy o biegĘch rewidentach oraz art. 5 ust. 1

r ozporządzenia 53 7 l 20 I 4,

Wy b ó r Jirmy a udytors kiej

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Rzeszowie Uchwałą
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rzeszowie nr 09/XIVRN lż017 , z dnia 18.12.2017 r.

Badany Bank jest członkiem Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im F. Stefczyka w Warszawie
i powierza przeprowadzenie badania ustawowego temu Związkowi Rewizyjnemu, wobec czego nie stosuje
się zasad rotacji (przepisów art, 17 ust. 1, 3-5 i 8 tozporządzenia o okresie trwania zlecenia badania). Nie
stosuje się w rwiązku z powyższym art. l34 ustawy o maksymalnym czasie nieprzerwanego trwania zleceń
badań ustawowych.

Naj bardziej znaczqce rodzaj e ryzy ka

W trakcie przeprowadzonęgo badania zidentyfikowaliśmy poniżej opisane najbardziej znaazącę rodzaje

ryTyka istotnego znięksźałcenia, w tym spowodowanego oszustwem oraz opracowaliśmy stosowne
procedury badania dotyczące tych rodzajów ryzyk.W przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne dla
zrozumienia zidentyfikowanego ryzryka oraz wykonanych przez biegŁego rewidenta procedur badania,
zamieściliśmy również najważniejsze spostrzeżeniarwiązane zĘmi rodzajami ryzyka.
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Opis rodzaju ryzyka istotnego
zniekształcenia

P r o c e dury b i e gł e go r ew ident a w o dpow ie dz i na z ide ntyfikow ane
ryzyko oraz [w stosownych przypadkachJ najważniejsze

spostrzeżenia
nłiqzane z Ęmi rodzajami ryzyka

Ryzyko z-łł iązane z w pr ow adzen iem
nowych przepisów w zakresie
prąrc ho dów zastr zeżony ch or az
odp i sów aktual i zuj ąc y ch rvl iązany ch
ze zmianąregulacji
Ustawy o rachunkowości,
Rozp otządzenia w sprawie
szcze golny ch zasad rachunkowości
banków oraz Rozporządzenia w
sprawie szczególnych zasad
tworzenia tezerw.

Zastosowano procedury wiarygodności w odniesieniu do
przychodów zastrzeżonych oraz odpisów aktualizujących
odnoszących się do odsetek, które polegaĘ na badaniu
szczegołowym grup transakcji, sald i ujawnień.

Ryzyko zaniżenia r ęzęrw celowych
oraz odpisów aktualiĄących
należności zw iązany ch z
ekspozycj ami kredytowymi,
spowodowane błędną klasyfikacją
ekspoą,cj i kredytowych.

Zastosowano procedury wiarygodności obejmujące badanie
szczegółowe ekspozycji kedytowych, w tym grup transakcji, sald i
uj awnień, procedury analityczne.
Zastosowano testy zgodności obejmujące procedury badania dla
oceny skuteczności dziŃania kontroli wewnętrznej sfużącej

zapobieganiu lub wykrywaniu i korygowaniu istotnego

znięksźałcenia.

Ryzyko nieprzestrzegania wymogów
dotyczących kapitałów lub innych
wymogów ustawowych.

Zastosowano procedury wiarygodności w odniesieniu do wymogów
ustawowych ) w szczególności do prawidłowości wykazywanych
kapitałów, v,,ykarywanych limitów koncentracj i zaangażowań oraz
spełnienia nadzor czy ch norm pĘnnośc i.
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ZwĄzek Rewizyjny Bankółł Spóldzielczych in. F. Stefczyka w Warszawie,

uI. Mokotowska 14,00-561 Warszawa, nr PIBR l459

Opinia

Nasrym zdaniem, załączone rocznę sprawozdanie fi nansowe :

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 3r.D.20I7
r.) orazjej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia ż077 roku zgodnie
zmającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i prryjęĘmi zasadami (polityką)
rachunkowości,

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisarrti rozdziŃu 2 ustawy
o rachunkowości, prowad zony ch ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowięniami
statufu Banku.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

Nasza opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.

Sprowozdanie z badania rocznego sprowozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Rzeszowie 4
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Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzia|ni za sporządzenie sprawozdania
z działalności zgodnie z przepisami prawa.
Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy
sprawozdanie z dzińalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, żejest ono zgodne
z informacjami zawaĘmi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także
złożenie oŚwiadczenia, czy w świetle naszej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania
sPrawozdania finansowego stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotne znieksńałcenia oraz
wskazanie, na czlm polega każde takie istotne znieksźałcenie.

Nasąrm zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie
przepisami prawa i jest zgodne z informacj ami zawarĘmi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto,
oświadczamy, iż w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uryskanej podczas badania sprawozdania
finansowego nie stwierdziliśmy w sprawozdaniuz działalności istotnych znieksńałceń,

Inne informacje, w tym o wypełnianiu obowĘzków wynikajqcych zprzepisów prawa

Bank w sposób prawidłowy ustalił współc4,nniki kapitałowe wg stanu na dzień 31.12.2017r. zgodnie
zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26.06,ż0|3r. w sprawie
wymogów ostrożnościowych dla ins§łucji kredytowych i firm inwesĘcyjnych, zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 648120lż (Dz.Urz,L 176 str. l).

Kluczowy biegły rewident
przeprowadzajqcy badanie w imieniu
ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie

Dorota sowińska-kobe lak
Nr rej. PIBR: I2I67

Warszawą, dnia 05.06.2018 r.
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