INFORMATOR BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
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 17120 Brańsk, ul. Kościuszki 2 A, na które składa się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
493 306 713,55 zł,
3. Współczynnik wypłacalności na poziomie 13,39 %,
4. Zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące
zobowiązania warunkowe udzielone finansowe
29 103 713,89 zł, zobowiązania finansowe otrzymane 4 189
214,65 zł, pozostałe 371 862 359,19 zł,
5. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4 613 099,37
zł,
6. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę 4 452 023,18 zł,
7. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych o kwotę 12 797 683,53 zł,
8. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Banku.
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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 o rachunkowości,
2. Krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
3. Przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
1 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości banków (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
329),
4. Przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Prawo
Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 128),
5. Przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo
spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1443),
6. Przepisów Ustawy z dnia 07 grudnia 2000 roku o
funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i
bankach zrzeszających (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2170),
7. Statutu badanego Banku.

Kredyty preferencyjne wciąż atrakcyjne
Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2016 r. Bank
Spółdzielczy w Brańsku posiada w swojej ofercie kredyty z
dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –
tzw. kredyty preferencyjne, dostępne w ramach wszystkich
linii kredytowych oferowanych przez ARiMR.
Są to kredyty inwestycyjne na finansowanie różnego rodzaju
nakładów związanych z tworzeniem lub powiększaniem
majątku trwałego prowadzonego gospodarstwa rolnego
(m.in. zakup ziemi, budowa budynków produkcyjnych,
zakup ciągników i maszyn rolniczych) oraz obrotowe na
wznowienie produkcji rolniczej po szkodach, jakie powstały
w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (tzw. kredyty
klęskowe).

W roku bieżącym kredyty inwestycyjne mogą być udzielane
w ramach następujących linii:
w RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie
śródlądowym
w Z – kredyty na zakup użytków rolnych
w PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów
rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup
akcji lub udziałów.
w Kredyty klęskowe w ramach linii KO1 i KO2.
ARiMR zapowiada, że będzie przyznawała kolejne pule
l i m i t ó w, k t ó r e p o w i n n y w p e ł n i z a s p o k o i ć
zapotrzebowanie rolników na tego rodzaju kredyty
preferencyjne.
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