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P rzeprowadziliśmy bada nte zaŁączonego sprawozd ania Ftnansowego Wielkopolskiej
SpÓłdzielczej Kasy oszczędnościowo-Kredytowej (Kasa) z siedzIbąw Poznaniu przy
ul. Bułgarskiej 1'4,na ktÓre składa się wprowadzenłe do sprawozdanta f,tnansowego,bilans
spotządzony na dzie 31 grudnia 2013 roku (w tym wspÓłczynnik wypłacalności),rachunek
zyskÓw i strat, zestaurienie zmlan w funduszu własnym, rachunek przepły*Ó* pieniężnych za
okres od 1 stycznta 201,3roku do 31 grudnia 201,3roku oruz dodatkowe informacje
i objaśnienia.
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Za spotządzenie zgodnego z obolvtęującymi przepisami sprawozdanta ftnansowego ofaz
sprawozdania z dział.alności
odpowiedziaLny jestZanąd K".y. Zarząd onz CzŁonkowie Rady
Nadzorczej są zobowiązant do zapewnleflt^' aby sprawozdanie ftnansowe otaz sprawozdanie
z dział.alnościspełniaływymagania ptzesł"tdzianew ustawie z dnta 29 wtześnia1'994roku
o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 201,3roku, poz. 330, z p6źntejszym1zmtanar.rrl)
(Ustawa o rachunkowości).

3

Naszym zadanłemby\o zbadanie załączonego sprawozdania ftnansowego twryrazenie opinii, na
podstawiebadanta, czy jest ono zgodne z zastosowanymi zasadami (potityk{ rachunkowości
orzrzczy przedstawia tzeteLnlei jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej oruz wyniku f,tnansowegoKasy ot^z o prawidłowościksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego spotządzenta.
Badanie zał.ączonegosprawozdanta |tnansowego pfueprowadziliśmy stosownie do postanowieri:
tozdzizŁu 7 Ustawy o rachunkowości,
ktajowych standardÓw rewizji f,tnansowejwydanych ptzez Krajową Radę Biegłych
RewidentÓw.
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Badanie to zaplanowaliśmyi przeprowadziliśmy w taki sposÓb, aby uzyskać rucjonalnąpewność,
ze zbadane spfawozdanie finansowe nie zalvieta istotnych nieprawidłowości.Badanie polegało
na sprawdzenlr _ w dużym stopniu w sposÓb wyrywkowy - dokumentÓw i zapisÓw księgowych
potwierdzaj+cych k-oty i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu Frnansowym. Badanie
obejmowa\.o też ocenę zastosowanych przez Zanąd Ku'y zasad (polityki) rachunkowości,
zn^CząCychszacunkÓw przeprowadzonych pruez Zarząd Kasf, jak rÓwniez ocenę ogÓlne|
ptezentacji sprawozdania ftnansowego. Uwazatrrf , że ptzeptowadzon e pfzez nas badanie
dostarczyło wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o spfawozdaniu Frnansowym'

Naszym zdantem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
przedstawia tzetelnłei jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i f,rnansowej
Ku.y na dzien 31 grudnia201'3 roku, jakteż jej wyniku finansowego z^ rok obrotowy od
1' sĘcznta2013 roku do 31 gudnia 201'3roku,
spot.ządzone zostało zgodnie z zasadami (polityk{ rachunkowości określonymi w Ustawie
o rachunkowości i tozpotządzeniu Ministra FinansÓw z dnła,!'7wtześnia2013 roku w
sprawie szczegllnych zasad rachunkowości spÓłdzielczych kas oszczędnościowokredytowych pz.IJ. z 201'3r. poz. 1137) oraz rL^podstawie prawidłowo pfowadzonych
ksiąg rachunkowych,
jest zgodne z wpły'waiącymina treśćsprawozdanra Ftnansowegoprzepisami prawa
i postanowieniami statutu IQsy.
Nie zgłaszając zasttzezeti do prawidłowościi rzetelno ścizbadanego Spfaw ozdania Ftnansowego,
zwtacamy uwagę na ponizsze kwestie:
W roku obrotowym zakonczonym 31 grudnia 2013 roku i 31 grudnia 201,2Kasa dokonała
wniesienia wkładÓw niepieniężnych w postaci zotganizowanych częściprzedsiębiorstwa do
spÓłek kapitałowych. Pierwsze ujęcie udział.6wzostał.odokonane w wartościgodziwej
opartej na prognozie przychodÓw ze sprzedaży sp6ł|<t.
Transakcje te pozwoliły na
wygenefowanie jednotazowego przychodu w kwocie odpowiadającej rcżnicy między
wartościąpoczątkowąottzyrnanych udziaŁlw a wartościąksięgowąwniesionych składnikÓw
majątkowych, ktÓra wyniosła 21' 868 Ęsięcy zł.otychw roku 2013 l28 240 tysięcy złotych
w toku 201,2,Kasa ujęŁate kwoĘ bezpośrednio w wyniku finansowym za 2Ot3 i 2012 rck
zgodnie z puy1etLw tym zakresie polityką rachunkowości' Ujęcie skutkÓw takiej transakcji
nie zostało uregulowane w Ustawie o Rachunkowości. Ponadto zwracamy uwa$Q,że na
każdy dzie(t bilansowy wartośćpoczątkowa udziałÓw będzie zgodnie z przepisami Ustawy
o Rachunkowości podlegała ocenie pod kątem utraty wartości,a ta za\eżećbędzie od
oczekiwanych przychod 6w rca'hzowanych pnez spÓłki zależne.

b. Zaruąd K''y przedstawił w nocie 3 wprowadzenia do sprawozdanja Frnansowego
zagrożenta dla mozliwości kontynuowania dział.alności
Kasy. We wspomnianej -yż.j nocie
Zanąd przedstawił. tiwnteż dzjałania podjęte w celu zapobieżenia
Ęm zagrożeniorn.
ZdantemZarządu K"'y działania te zostanąuwieticzone powodzeniem,jednak pewności
takiej nie ma.
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c.

W sprawozdzntu finansowymza rok obrotowy zakonczony 31 grudnia201.3 roku l(asa
wykazaŁa aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 13 207 tysl'ęcy
zŁoqch, w tym 5 5BB Ęsięcy zŁoĘch stanowi aktywo pomiędzy wartościąpodatkową
a bilansową udzielonych pożyczek, a 3 2B4 Ęsięcy zŁoty stanowi aktywo od ujemnej wyceny
sĘptÓw dłużnych.Wykorzystanie tego aktywa jest uzaleznione od tealizowania działa{
przedstawionych pnezZatządw

nocie 3 wprowadzenta do sprawozdanla finansowego z^

rok obrotowy zakoi.l'czony 31 grudnia 201,3roku doĘczących zapobieżenta zagrożentu dla
m o żliwo ści ko n Ęnu owania dziaŁa\ności ptz ez Ka sę'
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Kasy za okres
Zapozna|iśmy się ze spotządzonym pruez Zarząd sprawozdaniem z dztał.alności
od 1 stycznta201.3 roku do 31 grudnia 201,3roku. Naszym zdantem, sprawozdanie to
urvzględnia postanowienia att' 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości' Zawarte w tym sprawozdaniu
kwoty i informacje pocho dzące ze zbadanego ptzez nas Spfawozdania
z dztał'alności
|rnansowego Są z flum zgodne.

F'Izbieta Grześkowiak

Biegły Rewident nr 5014
Iduczowy biegły rewident pffeprowadzający badanie w imieniu
Grant Thorn ton Frąckowiak Sp Ó łka z o gra;nlczoną odp owied ztaLnością sp. k.,
Pozna6, ul. Abpa AntoniegoBatantaka 88 E, podmiot uprawniony do badania sprawozdati
f,tnansowych,numer ewidencyjny 3654
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czerwca 201,4roku.

