
ffffmrusraYcuruc Ernst & Young Audit sp. z o.o,
Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa
Tel. +48 22 557 70 O0
Faks +48 22557 70 OI
warszawa@pl.ey.com
www.ey.com/pl

OPINIA NTEZ ALE¿'NE GO BIE GI.EGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy OszczçdnoSci Banku Polskiego Spótki Akcyjnej

L Przeprowadziliémy badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitalowej Powszechnej Kasy Oszczçdnoéci Banku Polskiego Spólki Akcyjnej (,,Grupa"),
w której jednostk4 dominujqc4 jest Powszechna Kasa Oszczçdnoéci Bank Polski Spólka
Akcyjna (,,Bank") z siedzib4 w Warszawie, ul. Pulawsk a 15, za rok zakoítczony dnia 3 I grudnia
2007 r oku, obej muj 4cego :

. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia I stycznia 2007 roku do dnia
3l grudnia 2007 roku wykazuj4cy zysk netto przypadajqcv na jednostkç dominuj4c4
w wysokoéci 2.903 .632 tysiçcy zlotych,

. skonsolidowany bilans sporzqdzony na dzieñ 31 grudnia 2007 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumç 108.568.683 tysiçcy z\otych,

. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od dnia I stycznia
2007 roku do dnia 3l grudnia 2007 roku wykazuj4ce zwiçkszenie stanu kapitalu wlasnego
o kwotç 1.798.435 tysiçcy zlotych,

. skonsolidowany rachunek przeplywów pieniçZnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku
do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazuj4cy zmniejszenie stanu érodków pieniçznych netto
o kwotç 4.899.759 tysiçcy zlofich, oraz

. informaciç uzupelniai4c4

(,,zalqczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe").

Za rzetelnoéé,, prawidlowoSó i jasnoSó zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, jak równieZ za prawidlowoéó dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarz1d
Banku. Nas4ym zadaniem bylo zbadanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oÍazwyrahenie, na podstawie badania, opinii o Wm, cry sprawozdanie to jest, we
wsrystkich istotnych aspektach, rzetelne, prawidlowe i jasne oraz czy ksiçgi rachunkowe
stanowi4ce podstawç jego sporz4dzenia sq prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach,
w sposób prawidlowy.

Badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzili5my
stosownie do obowi4zuj4cych w Polsce postanowieú:

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

. nonn wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajow4 Radç Biegþch
Rewidentów,

w taki sposób, aby uzryskaó racjonalnq pewnoéó, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowo5ci. W szczególnoSci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duhej mierze metod4
wyrywkow4 - dokumentacji, z której wynikaj4 kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo równie| ocenç poprawnoSci
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przyjçtych i stosowanych przez Grupç zasad rachunkowoóci i znaczqcych szacunków

dokonanych przez Zarzqd Banku, jak i ogólnej prezentacji zalqczonego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Uwaàamy, 2e przeprowadzone przez nas badanie dostarczylo nam
wystarczajqcych podstaw do wyraZenia opinii o zalqczonym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym traktowanym jako caloéó.

4. Nas4ym zdaniem zalqczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:

. przedstawia rzetelnie i jasno ws4ystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego
dzialalnoSci gospodarczej za okres od dnia I stycznia 2007 roku do dnia 3l grudnia
2007 roku, jaktez sytuacji maj4tkowej i finansowej badanej Grupy na dzieñ 3l grudnia
2007 roku;

. zostalo sporzqdzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidlowo, to jest zgodnie
z Miçdzynarodowymi Standardami SprawozdawczoSci Finansowej, które zostaly
zatwierdzone przezUB;

. jest zgodne z wptywajqcymi na formç i tre5ó sprawozdania finansowego przepisami prawa
reguluj 4cym i przy gotowanie sprawozdaú fi nansowych.

5. Zapoznaliémy siç ze sprawozdaniem Zarzqdu Banku na temat dzialalnoéci Grupy w okresie od
dnia 1 sfycznia 2007 roku do dnia 3l grudnia 2007 roku oraz zasad sporz4dzenia rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzialalnoíci") i uznaliSmy, 2e

informacje pochodzqce z zal4czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sq z nim
zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dziaNalno(ici uwzglçdniaj4 odpowiednie
postanowienia rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 19 paídziernika 2005 roku w sprawie
informacji bieZ4cych i okesowychprzekarywanychprzezemitentów papierów wartoéciowych.
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