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Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fortis Bank Polska
S.A. (zwanego dalej „Bankiem") z siedzibą główną w Warszawie przy ulicy Postępu 15,
obejmującego:
(a)

wprowadzenie;

(b)

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 6.369.903 tyś. zł;

(c)

zestawienie pozycji pozabilansowych wykazujące na dzień 31 grudnia 2005 r. sumę
14.446.430 tyś. zł;

(d)

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 101.499 tyś. zł;

(e)

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 96.609 tyś. zł;

(f)

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2005 r. wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 107.423 tyś. zł;

(g)

dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Naszym zadaniem było
wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.
Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
(a)

przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustawa" - tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 76 póz. 694 z późniejszymi
zmianami);

(b)

norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą
pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie
obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów
potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie
obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Bank oraz istotnych
oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną
ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę
dla wyrażenia opinii.

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XH Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000044655. Kapitał zakładowy wynosi 5.358.850 PLN. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ALArmii Ludowej 14. Członkami
Zarządu są: George Johnstone, Antoni F. Beczek, Adam Chiński, Andrzej J. Konopacki, Grzegorz Skrzeszewski, Antoni Tymiński, Piotr Waiiński, Artur Ziobro,
Halina Koniecka -f^aliszewska, Ewa Sowińska, Wojciech yaj, Mirosław Szmigieiski, Waldemar Laehowski, Sebastian Dziadek, Tomasz Reinfuss, Reginaid Webb, Micha! yastaterz.
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Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Banku za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2005 r. uwzględniają przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych („Rozporządzenie" - Dz.U. z 2005 r. nr 209,
póz. 1744)
i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
(a)

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;

(b)

jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Bank przepisami prawa oraz
statutem Banku;

(c)

przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Banku na dzień
31 grudnia 2005 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2005 r.

Nie zgłaszając zastrzeżenia co do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania
finansowego zwracamy uwagę na fakt, że sprawozdanie finansowe Banku za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r. zostało zbadane przez innego biegłego
rewidenta. Badając sprawozdanie finansowe Banku za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2005 r., dokonaliśmy przeglądu bilansu otwarcia, w stopniu, w jakim było to
niezbędne, aby umożliwić sobie wydanie opinii na temat sprawozdania finansowego za
2005 r. W związku z powyższym nie wyrażamy opinii na temat danych porównawczych na
dzień 31 grudnia 2004 r. i za rok obrotowy zakończony tą datą.
Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. i przeprowadzający badanie:

Antoni F. Reczek
Prezes Zarządu
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90011
Warszawa, 7 kwietnia 2006 r.
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