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Ptzeprowadzilismy badanie zalqczonego spftwozdania linansowego Mazowteckiego Eanku

Sp6ldziolczego w Lomiankach z siedzibq w Lomiankach, ptzy ul. Szpitalnej 8, na K6re sklada sie:

1, wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

2. bilans spotzqdzony na dziet 31.12.2016 roku, K6ry po stronie aktw6w i pasw6w zanyka siQ

suna 139 981 U1.91 zl.

3. wsp6lczynnik wwtacalnosci 13,63 "h,

4, zestawianie pozycji pozabilansowych wykazujqcg na dziet 31 grudnia 2016 roku zobowiAzania

warunkowe udzielon' i ohzymane 18 178 591,26 zl, pozostah 261 636 933,98 zr,

5, nchunek zyskow i strct za rok obtotowy od 1 stycznia do 31 g.udnia 2016 roku Wkazuiqcy zysk

netto 1 732 972,31 zl,

6. zestawienie zmian w kapitale wlasnym za rok obtotowy od 1 stycznia do 31 gtudnia 2016 roku

wykazuj4ce spadek kapitalu wlasnego o 60 E40,52 zt,

7. rcchunek ptzeplwbw pienie2nych za rck obrotowy ocl 1 slycznia do 31 grudnia 2016 r.

wykazujAcy zwokszenie 6tanu Srcdk6w pieniQ2nych o 1 362 952,23 zl,

8. dodatkowa informacie i objasnienia.

Kbrcwnik jednostki jest odpowiedzialny za pmwidlowo5C kshg nchunkowch, spotzqdzenie i netelnq
prezentacje tego sprcwozdania finansowego orcz spozqdzenie sp6wozdania z dzialalnosci zgodnie
z ustawe z dnia 29 wrze'nia 1994 r. o rachunkowo^ci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) (,,ustawa

o nchunkowosci"), wyclanymi na jej podstawie pftgpisami wykonawczymi omz innymi

obowiazujecymi przepisami pr.twa. Kiercwnik jednostki kst 6wnie2 odpowiedzialny za RontrolS

wewnetznq, koe uznaje za niezbednq, aby spotzqdzane sp@wozdania finansowe byly wolne

od nieprawidlowo$ci powstalych wskutak celowych dzialan lub bleddw.

Zgodnie z ustawq o rachunkowosci, kierownik jednostki ohz czlonkowie rady nadzorczei jednostN 8q

zobowiEzanido zapewnienia, aby sprawozclanie linansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci spelnialy
wynagania pEewidziane w ustawie o rachunkowo9ci.

Naszym zadaniem bylo wyrc2enie opinii o tym, czy spftwo2clanie llnan,owe Eotelnie i jasno
pnedstawia st4uacje najQtkowq i finansowq, jak tez wynik finansow jednostki zgpdnie z maiqcymi
zastosowanie przepisami ustawy o rcchunkowo'ci i przyjQtymi zasadami (polityqd rachunkowosci.

Badanie spmwozdania finansowego peeprcwadziliSmy stosownie do postanowieh:

1/ rozdz@lu 7 uslawy o rachunkowosci.

Z kmjowych standard6w .ewizji finansowej, wydanych pnez KrcjowQ RadQ Bieglych
Rewident6w w Polsce, u,/ btzmieniu MiQdzyharcdowch Standad6w Rewizii Finansowej.

Regulacjo te nakladajA na nas obowiqzek postQpowania zgodnego z zasadami etyki oraz
zaplanowania i ptzeprcwadzenia badania w taki spos6b, aby uzyska' racionalnE pewno56,

2e spawozclanie finansowe i ksiegi ftchunkowe stanowiqce podstawQ iego spotzSalzenia sQ wolne od
i stot nyc h n ie p r aw iallowosc i -
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Badanie polega na ptzeprowadzeniu procedua majAcych na celu uzyskanie dowod6w badania
dotyczqcph l<wot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wyb6r prccedur badania
zale2y od naszego osedu, w tym oceny ryzyk wystepienia istotnych nieprawidlowosci
w spmwozdaniu finansowym na skutek celowych dzialah lub bhd6w. Pfteqowadzajqc @ene tego

ryzyka bietzemy pod uwage kontole wewnqtrznq zwiezanq ze sporzqdzeniem orcz EetelnE
prczentacje sptirwozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczno*ci Nocedul
badania, nie za6 w celu wyrazenia opinii na tenat skuteczno5ci dzialania kontrcli wewnetznej
w jednostce. Badanie obejmuje r6wnie2 ocene odpowiedniosci stojowanej polityki rcchunkowoSci,
zasadno*ci szacunk6w clokonanych pzez kiercwnika jednostki oraz ocene ogblnei paezentacii

sp Gwozd a n i a f i n a n sow eg o.

Wyra2amy ptzekonanie, 2e uzyskang Nzez nas dowody badania stanowia WstarczaiAcQ
i odpowiedniq podslawg clo wyrazenia paez nas opinii

Nasza opinia z badania sprawozclania finansowego nie obejmuje sprawozdania z clzialalno'ci.
Jednakze naszym obowiqzkion bylo, w zwiqzku z pneprcwadzonym badaniem sprawozdania
finansowego, zapoznanie si? z trcSciq sprcwozdania z dzialalnosci i wskazanie czy infotmacie w nim

zawafte uwzgledniajE postanowienia att.49 ustawy o mchunkowo5ci iczy sA one zgodne

z inlontachmi zawanymi w zalqczonym sprawozclahiu finansowym. Naszyn obowiqzkiem bylo tak2e

zlozenie oswiadczenia, czy w Swietle naszej whdzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanei podczas

badania sTawozalania finansowego stvvierdzili'ny w sprztwozdaniu z dzialalno'ci istotne

znieRsztatcenia.

Naszym zclaniem zbadane sprawozdanie frnansowe:

a) ptzekazuje zetelny i jasny obraz sytuacji majqtkowej i finansowej iednostki na dzieh 31.12.2016

r, jak tez jej wynik finansowy za rck obrotowy od01 01.2016 r. do 31.12.2016 t., zgodnte

z makcymi zastosowanie Nzepisami ustawy o rachunkowo^ci iptzyjetyni zasadani (politykq)

nchunkowosci,
b) zostalo spotzEdzone na podstawie pnwidlowo prcwadzonych ksiag nchunkowych orcz
c) jest zgodne co do formy i tre$ci z obowiAzuiqcymi iednostkQ przepisami prcwa i postanovrieniami

stafutu Banku.

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowoSci, sfuvierdzamy, 2e infomacle zawafte w sprawozdaniu
2 dzialalno'ci uwzglQdniajq postanowionia aft. 49 ustawy o nchunkowosci i sE zgodne z infomacjami
zawaftymi w zalEczohym sprawozdaniu finansowym. Ponactto, w Swietle wiedzy o kdnostce i jej
otoczeniu uzyskanej podczas badania sprcwozclania finansowego, o{wiadczamy, i2 nie stwierdzili'my
istotnych znieksztalceh w sphwozdaniu z dzialalno6ci.
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