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Dla Rady Nadzoľczej Powszechnej Kasy OszczędnoścÍ Banku Polskiego Spółkĺ Akcyjnej

1' Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy
oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (,,Bank'') z siedzibą w Waľszawie,
ul. Puławska |5, za rck zakonczony dnia 3 1 grudnia 2006 roku, obejmującego:

. rachunek rysków i strat za okres od dnia l sÍycznia 2006 roku do dnia 3l grudnia 2006 roku
wykazujący rysk netto w wysokośc i 2.047 .39 | tysięcy złoý ch'

. bilans sporządzony na dzien 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 99.052.833 tysięcy złoých,

. zestawienie zmjan w kapitale własnym za okres od dnia I stycznia 2006 ľoku do
dnia 3l grudnia 2006 ľoku wykazujące zrviększenie stanu kapitafu własnego o kwotę
1 .25 5 .3 3 0 tysięcy złoÍy ch,

. rachunek przepýwów pieniężnych za okľes od dnia 1 sýcznia 2006 roku do dnia
31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
f .67 5,001 tysięcy zł'otych, oraz

. informację dodatkową

(,,zał'ączone sprawozdanie fi nansowe'').

Za rzetelnośó, pľawidłowość i jasność, zaŁączonego sprawozdania finansowego' jak rőwniei za
prawidłowośó ksiąg rachunkowych odpowiada Zarząd Banku. Naszym zadaniem było zbadanie
zaŁączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie, na podstawie badania, opinii o Úm, czy
spľawozdanie to jest, we wszystkich istotnych aspektach,tzete|ne, prawidłowe i jasne orazczy
księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego spoľządzenia są prowadzone, we wszystkich
istotnych aspektach, w sposób pľawidłowy'

Badanie zatączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do
obowiązujących w Polsce postanowień:

C tozdziału 7 ustawy z dnia f9 września 1994 roku o rachunkowości (,,ustawa
o rachunkowości''),

. norÍn wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Rađę Biegłych
Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskać ľacjonalną pewnośó, cąl spľawozdanie to nie zawięra istotnych
niepľawidłowości. W szczególności, badanie obejmowało sprawdzenie - w duiej mierze metodą
wyrywkową _ dokumentacji, z której wynikają kwoty i infoimacje zawaľte w załączonym
spľawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało ŕównież ocenę poprawności prryjętych
i stosowanych przez Zarząd zasad ľachunkowości i znaczących szacunków dokonanych pľzez
Zarząd, jak i ogólnej prezentacji załączonego sprawozdania finansowego. IJważamy, że
przeprowadzone ptzez nas badanie dostaľczyło nam wystarczających podstaw do wyraienia
opinii o załączonym spľawozdaniu finansowym traktowanym jako całośó'
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Nasąym zdaniem załączone sprawozdanie ŕtnansowe, we wsrystkich istotnych aspektach:

. przedstawia rzete|nie i jasno ws4lstkie informacje istotne dla oceny wyniku ťlnansowego
działalności gospodaľczej za okľes od dnia l sýczria 2006 ľoku do dnia 31 gľudnia
2006 roku, jaktez sýuacji majątkowej i finansowej badanego Banku na dzień 3l gľudnia
2006 roku;

o zostało sporządzone pľawidłowo, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standaľdami
Spľawozdawczości Finansowej, które zostĄ zatwierdzone ptzez UE oraz na podstawie
pľawidłowo pľowadzonych ksiąg ľachunkowych;

. jest zgodne zwpływającymi na foľmę i treśó sprawozdania finansowego (i) przepisami prawa
ľegulującymi pr4ygotowanie spľawozdań ťnansowych oraz (ii) postanowieniami statutu

Banku.

Zapozna|iśmy się ze spľawozdaniem Zarządu na temat działalności Banku w okresie od dnia
1 stycznia 2006 roku do dnia 3l gľudnia 2006 ľoku oraz zasad spoľządzenia rocznego
sprawozdania finansowego (,,spľawozdanie z działa|ności,,) i uzna|iśmy, że infoľmacje
pochodzące z załączonego Spľawozdania finansowego są z nim zgodne. Infoľmacje zawarte
w sprawozdaniu z działalności uwzględniają odpowiednie postanowienia ľozporządzenia
Ministľa Finansów z dnia |9 paździemika 2005 roku w sprawie infoľmacji bieżących
i okresowych przekarywanych przez emitentów papieľów waľtościowych (Dz' U. nr 209, poz.
1744\.
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