RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FORTIS BANK POLSKA S.A.
OBEJMUJĄCEGO OKRES
OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 30 CZERWCA 2005 ROKU

Dla Akcjonariuszy Fortis Bank Polska S.A.
Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego sprawozdania finansowego Fortis Bank
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, na które składa się: wprowadzenie do
sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2005 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.542.192 tys. złotych, współczynnik wypłacalności,
zestawienie pozycji pozabilansowych udzielonych wykazujące na dzień 30 czerwca 2005 roku
kwotę 1.798.581 tys. złotych, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30
czerwca 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 48.702 tys. złotych, zestawienie zmian w
kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku wykazujące
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.480 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za
okres od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto o kwotę 226.016 tys. złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za prawidłowość i rzetelność powyższego śródrocznego
sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej
podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, nr 49, poz. 463). W
oparciu o przeprowadzony przegląd, naszym zadaniem było sporządzenie raportu z przeglądu tego
śródrocznego sprawozdania finansowego.
Przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień
normy nr 4 wykonywania zawodu biegłego rewidenta Ogólne zasady dokonywania przeglądu
sprawozdań finansowych, wydanej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz
Międzynarodowego Standardu o Przeglądach 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych
przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki. Przegląd śródrocznego
sprawozdania finansowego obejmuje wykorzystanie informacji uzyskanych w szczególności od osób
odpowiedzialnych za finanse i księgowość Banku oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych
procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się od zakresu badania i nie pozwala na
uzyskanie pewności, że wszystkie istotne zagadnienia zostały zidentyfikowane, jak ma to miejsce w
przypadku pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wydać takiej opinii.

Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
śródroczne sprawozdanie finansowe, nie przedstawia prawidłowo oraz rzetelnie, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej Fortis Bank Polska S.A. na dzień 30 czerwca
2005 roku oraz jego wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005
roku do 30 czerwca 2005 roku zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również wymogami określonymi w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, nr 49,
poz. 463).
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