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DIa Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczçdno5ci Banku Polskiego Spólki Akcyjnej

l. Przeprowadzllií;my badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitalowej Powszechnej Kasy Oszczçdnoéci Banku Polskiego Spólki Akcyjnej (,,Grupy
Kapitalowej"), w której jednostkq dominuj4c4 jest Powszechna Kasa OszczçdnoSci Bank Polski
Spólka Akcyjna (,,Bank", ,jednostka dominuj4ca") z siedzibqw Warszawie, przy ulicy Pulawskiej
T5,zarokzakortczony dnia 3l grudnia 2005 roku, obejmuj4cego:

' skonsolidowany rachunek qysków i strat za okres od dnia I stycznia 2005 roku do dnia
3l grudnia 2005 roku, wykazuj4cy zysk netto w wysokoéci 1.734.820 tysiçcy zlotych,

. skonsolidowany bilans sporzqdzony na dzieí 3l grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów
orazzobowiqzahi kapitalów wlasnych wykazuje sumç 91.613.181 tysiçcy zlotych,

. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku
do dnia 3l grudnia 2005 roku, wykazujqce nviçkszenie stanu kapitalu wlasnego o kwotç
55 5.4 I 8 tysiçcy ztotych,

. skonsolidowany rachunek przeptywów pieniçZnych za okres od dnia I stycznia 2005 roku do
dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazuj4cy zmniejszenie stanu érodków pieniçZnych netto o kwotç
2.545.613 tysiçcy zlofych, oraz

. informacjç dodatkowq(,,zalqczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe").

Za rzetelnoéé, prawidlowoSó i jasnoSé zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
jak równieZ za prawidNowoéó dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zaruqd Banku. Nasrym
zadaniem bylo zbadanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i wyraZenie,
na podstawie badania, opinii o Em, cry skonsolidowane sprawozdanie f,rnansowe, we wszystkich
istotnych aspektach, prawidlowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuacjç maj4tkow4 i finansow4
oraz wynik finansowy Grupy.

Badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie
do obowi4zuj4cych w Polsce postanowieri:

. rozdziatù 7 ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 roku o rachunkowoSci (,,ustawa o
rachunkowoSci"),

o norrn wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Íkajow4 Radç Biegþch
Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskaó racjonaln4 pewnoéó czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowoéci. rùy' szczególnoSci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duhej mierze metod4
wyrywkow4 - dokumentacji, z której wynikaj4 kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo równie2 ocenç poprawnoéci
przyjçtych i stosowanych przez Grupç zasad rachunkowoéci i znaczqcych szacunków dokonanych
przez Zarzqd Banku, jak i ogólnej prezentacji zal4czonego skonsolidowanego sprawozdania
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finansowego . Uwaåamy, 2e przeprowadzone przez nas badanie dostarc4ylo nam wystarczajqcych
podstaw do wyraZenia opinii o zal1czonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
traktowanym jako caloéé.

4. Nasrym zdaniem zalqczone skonsolidowane sprawozdanie frnansowe, we ws4ystkich istotnych
aspektach:

o przedstawia rzetelnie i jasno wsrystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego
dzialalnoéci gospodarczej za okres od dnia I stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku,
jakteí sytuacji maj4tkowej i finansowej badanej Grupy na dzieñ 31 grudnia 2005 roku;

. zostalo sporz4dzone prawidlowo, to jest zgodnie z Miçdzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczoéci Finansowej, które zostaly zatwierdzone przez Uniç Europejsk4;

. jest zgodne z wpþwaj4cymi na formç i tre6ó sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj qcym i pr4rgotowanie sprawozdañ fi nansotvych.

5. Zapoznaliímy siç ze sprawozdaniem Zarzqdu Banku na temat dzialalnoóci Grupy w okresie od
dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 3l grudnia 2005 roku oraz zasad sporz4dzenia roczrlego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzialalnoici") i uznaliímy, 2e
informacje pochodz4ce z zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sg z nim
zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalnoÉci uwzglçdniaj4 odpowiednie
postanowienia rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 19 pet1dziernika 2005 roku w sprawie
informacji bieZqcych i okresowych przekarywanych przez emitentów papierów wartoéciowych
(Dz.U. nr 209, poz. 1744).
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