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Zebrania w Grupach Członkowskich
W dniach od 14 marca do 22 kwietnia 2015 r. na terenie
działania Banku Spółdzielczego w Brańsku odbywały się
zebrania sprawozdawcze. Podczas Zebrań członkowie BS
zapoznani zostali ze sprawozdaniem z działalności Zarządu
i Rady Nadzorczej w 2014 roku, informacją z realizacji
Uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań
Grup Członkowskich oraz z projektami uchwał na najbliższe
Zebranie Przedstawicieli. Zebrania odbywały się głównie
w świetlicach, remizach, szkołach i obsługiwane były przez
członków Zarządu BS, dyrektorów Oddziałów oraz
pracowników Banku.
Frekwencja na zebraniach była bardzo niska. Łącznie w 39
zebraniach uczestniczyło 284 członków BS na ogólną ilość
4332 tj. 7,00%. (o 0,21 pkt procentowych więcej w
porównaniu do roku poprzedniego).

Najwyższą frekwencję odnotowano na zebraniach
w Oddziale BS w Narewce 24,40%, Grodzisku 7,71%,
następnie w Wyszkach 6,22%, w Boćkach 4,30% oraz
w Centrali BS - 2,8%.
Dyskusja na zebraniach dotyczyła głównie: oprocentowania
depozytów i rachunków bieżących, wysokości dywidendy za
2014 rok, warunków udzielania kredytów, bankowości
internetowej, dofinansowania lokalnych działalności oraz
działalności statutowej Banku. Członkowie Banku oraz
Klienci w trakcie zebrań wysoko oceniali pracę Banku,
osiągnięte wyniki i dobrą pozycję ekonomiczną.
Wielokrotnie padały słowa gratulacji dla Zarządu oraz
pracowników Banku. Dziękowali za miłą i sprawną obsługę
oraz pracę na rzecz lokalnej społeczności.
E.P.

Opinia biegłego rewidenta
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Brańsku
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania
finansowego Banku Spółdzielczego w Brańsku z siedzibą
w Brańsku, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który
po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
443 658 470,12 zł
3) współczynnik wypłacalności: 13,02%
4) zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące na dzień
31 grudnia 2014 roku:
- zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
w kwocie 32 069 665,59 zł
- pozostałe w kwocie 333 625 735,20 zł
5) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości
4 760 040,61 zł
6) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę 4 532 631, 72 zł
7) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych o 25 376 859,38 zł
8) dodatkowe informacje i objaśnienia

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Zarząd Banku oraz
członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r.
poz.330,z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii
o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego
oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też
wynik finansowy Banku oraz o prawidłowości ksiąg
rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy
stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
.....o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330,
z późn. zm.);
2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce;
3) przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na
ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 235,
poz. 1589, z późn. zm.);
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