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Dla Rady Nadzoľczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Po|skiego Spółki Akcyjnej

l. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Powszechnej Kasy oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (,,Gľupa'')'
w której jednostką dominującą jest Powszechna Kasa oszczędności Bank Polski Spółka
Akcyjna (,,Bank'') z siedzibąw Warszawie, ul. Puławska |5, zarokzakoÍlczony dnia 3l gľudnia
2006 roku, obejmującego :

. skonsolidowany ľachunek zysków i strat za okres od dnia I sýcznia 2006 roku do dnia
31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto przypadający na jednostkę dominującą
w wysokośc i 2.1 49 .0 52 tysięcy złoý ch,

. skonsolidowany bilans sporządzony na đzien 3l gľudnia 2006 ľoku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę l0l '261.213 tysięcy złotych,

. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okľes od dnia l stycznia
2006 roku do dnia 31 gľudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego
o kwotę 1.405.590 ýsięcy złoÍych,

. skonso|idowany ľachunek przepływów pieniężnych za okręs od dnia I sýcznia 2006 roku
do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu śľodków pieniężnych netto
o kwotę 2.77f .550 ýsięcy złoÍych, oraz

. infoľmację dodatkową

(,,zaŁączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe'')'

Za rzetelność, pľawidłowośó i jasnośé zaŁączonego skonsolidowanego spľawozdania
Íinansowego, jak również za prawidłowośó dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd
Banku. Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonso|idowanego sprawozdania
finansowego oruzwyraienie, na podstawie badania, opinii o tym, czy sprawozdanie to jest, we
wszystkich istotnych aspektach, tzete|ne, pľawidłowe i jasne.

Badanie załączonego skonsolidowanego spľawozdania finansowego przeprowadziliśmy
stosownie do obowiązujących w Polsce postanowień:

rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września |994 roku o rachunkowości (,,ustawa

o ľachunkowości''),

noľm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskaó ľacjonalną pewnośó, czy spľawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidłowości. 

.W 
szczegő|ności, badanie obejmowało sprawdzenie - w duiej mietze metodą

wyrywkową - dokumentacji, z której wynikają kwoý i infoľmacje zawarte w załączonym
skonsolidowanym spľawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało ľównież ocenę poprawności
przyjętych i stosowanych pÍzez Grupę zasad ľachunkowości i znaczących szacunków
dokonanych przez Zarząd Banku, jak i ogólnej prezentacji załączonego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone ptzez nas badanie dostaľcryło nam
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wystarczających podstaw do wyľażenia opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym traktowanym jako całośó.

Nas4ym zdaniem załączone skonsolidowane Spľawozdanie finansowe' we wsrystkich istotnych
aspektach:

. przedstawia ľzetelnie i jasno wszystkie infoľmacje istotne dla oceny wyniku finansowego
dziaŁa|ności gospodarczej za okes od dnia 1 stycznia 2006 ľoku do dnia 31 gľudnia
2006 ľoku, jak tez sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia
2006 ľoku;

. zostało sporządzone, we ws4/stkich istotnych aspektach pľawidłowo, to jest zgodnie
z Międzynarodowymi Standaľdami Sprawozdawczości Finansowej, któľe zostały
zatwierdzone przezUB;

. jest zgođne z wpływającymi na foľmę i treśó sprawozdania finansowego przepisami prawa
ľeguluj ącym i prry gotowanie sprawozdań fi nansolvych'

Zapozna|iśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Banku na temat działalności Grupy w okresie od
dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 gľudnia 2006 roku otaz zasad sporządzenia tocznego
skonsolidowanego spľawozdania finansowego (,,sprawozdanie z działa|ności'') i uznaliśmy, że
informacje pochodzące z załączonego skonsolidowanego spľawozdania finansowego Są z nim
zgodne, lnfoľmacje zawarte w sprawozdaniu z działa|ności uwzględniają odpowiednie
postanowienia rozporządzenia Ministľa Finansów z dnia |9 października 2005 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekarywanych przez emitentów papieľów waľtościowych
(Dz. U. rc f09, poz. 17 44).

w rmlenlu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Rondo ONZ 1, 00-lf4 Warszawa
Nľ ewidencyjny 130

4ĺ^--ł ffił"ĺ,,*rrł,ĺ,-/ // "
Dďminik Januszewski

Biegły rewident Nr 970717255

4.

5.

Aľkadiusz Kĺasowski
Biegły rewident Nľ 100 l 8/741 7

ERNST & YOUNG
AUDIT sp. z o.o.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
11-l z-

Waľszawa' dnia27 marcafÜU7 roku


