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OPINIA NIEZ ALF,¿LNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy OszczçdnoSci Banku Polskiego Spótki Akcyjnej

1. Przeprowadziliimy badanie zaNEczonego sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy
Oszczçdnoici Banku Polskiego Spólki Akcyjnej (,,Bank") z siedzrbq w Warszawie,
ul. Pulawska 15, zarok zakoiczony dnia 3l grudnia 2007 roku, obejmuj4cego:

. rachunek rysków i stratza okres od dnia I stycznia 2007 roku do dnia 3l grudnia 2007 roku

wykazui4cy 4rsk netto w wysokoSciz.7lg9gl tysiçcy zlofych,

. bilans sporz4dzony na dziert 3l grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów

wykazuje sumç 105.371.337 tysiçcy zlotych,

. zestawienie zmian w kapiøle wlasnym za okes od dnia I stycznia 2007 roku do

dnia 3l grudnia 2007 roku wykazuj4ce zrviçkszenie stanu kapitalu wlasnego o kwotç
| .693 .817 tysiçcy zloty ch,

. rachunek przepþwów pieniçZnych za okes od dnia I stycznia 2007 roku do dnia
31 grudnia 2007 roku wykazujqcy zmniejszenie stanu érodków pieniçZnych netto o kwotç
4.847.134 tysi4ce zNotych, oraz

. informacjç uzupelniaj4c4

(,,zalqczone sprawozd anie finansowe ").

Za rzetelnoíó, prawidlowo6ó i jasnoSé, zalqczonego sprawozdania finansowego, jak równieí za

prawidlowoéó ksi4g rachunkowych odpowiada Zarzqd Banku. Naszym zadaniem bylo zbadanie

zalqczonego sprawozdania finansowego i wyraZenie, na podstawie badania, opinii o Wm, cry
sprawozdanie to jest, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne, prawidlowe i jasne oraz cz!
ksiçgi rachunkowe stanowi4ce podstawç jego sporz4dzenia sq prowadzone, we wszystkich
istotnych aspekfach, w sposób prawidlowy.

Badanie zalqczonego sprawozdania finansowego przeprowadziliémy stosownie do

obowiqzuj4cych w Polsce postanowieñ:

. rozdziatu 7 ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 roku o rachunkowoici (,,ustawa

o rachunkowoSci"),

. norrn wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez KrajowQ Radç Bieglych
Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskaó racjonaln4 pewnoéó, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowoéci. W szczególnoSci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duíej mierze metod4
wyrywkowq - dokumentrcji, z której wynikaj4 kwoty i informacje zawarta w zalqczonym
sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo równieZ ocenç poprawnoSci prqyjçtych
i stosowanych przez Zarz4d zasad rachunkowoSci i nraczqcych szacunków dokonanych przez
Zarzqd, jak i ogólnej prezentacji zalqczonego sprawozdania finansowego. Uwaíamy, 2e
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przeprowadzoîe przez nas badanie dostarczylo nam wystarczajqcych podstaw do wyraàenia
opinii o zal4czonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako caloéó.

Naszym zdaniem zalqczone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

. przedstawia rzetelnie i jasno wsrystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego

dzialalnoSci gospodarczej za okres od dnia I stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia

2007 roku, jak teL sytuacji majqtkowej i finansowej badanego Banku na dziei 31 grudnia

2007 roku;

. zostalo sporz4dzone prawidlowo, to jest zgodnie z Miçdzynarodowymi Standardami

SprawozdawczoSci Finansowej, które zostaþ zatwierdzone przez UE oraz na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych ;

. jest zgodne zwplywajqcymi na formg i treéó sprawozdania finansowego (i) przepisami prawa

reguluj4cymi pr4rgotowanie sprawozdai finansowych oraz (ii) postanowieniami statutu

Banku.

Zapoznalämy siç ze sprawozdaniem Zarzqdu na temat dzialalnoSci Banku w okresie od dnia
I stycznia 2007 roku do dnia 3l grudnia 2007 roku oraz zasad sporz4dzenia rocznego
sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzialalnoíci") i uznaliómy, 2e informacje
pochodz4ce z zalqczonego sprawozdania finansowego s4 z nim zgodne. Informacje zawarte

w sprawozdaniu z dzialalnoéci uwzglçdniaj4 odpowiednie postanowienia rozporzqdzenia
Ministra Finansów z dnia 19 paídziemika 2005 roku w sprawie informacji bieZqcych

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoéciowych.
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