
,i:1iì.-l.ililtì¡aì-:t. -

**Ëp
@sfr
@ ffmzusp'æMffic-/n#ç Ërnst & Young Audit sp. z o.o.

Rondo ONZ 1

00-124 Warszawa
Tel. +48 22557 70 OO

Faks +48 22 557 70 0I
warszawâ@pl. ey.com
www.ey.com/pl

Raport niezaleånego bieglego rewidenta z ¡rrzegl4du Sródrocznego
skróconego skonsolidowanego sp ralvozd ania fin ansowego

za okres 6 miesiçcy zakoúczony dnia 30 czerwcà 2009 roku

Dla Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

1. Przeprorvadzili5my przeglqd zalqczonego éródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej Noble Bank S.A. (,,Grupa"), w której jednostkq
dominujqc4 jest Noble Bank S.A. (,,Bank") z siedzibE w Warszawie, ul. Domaniewska 398,
obejmuj4cego:
. Sródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z calkowitych dochodów za okres od dnia

I stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku wykazuj4ce calkowity dochód w r.vysokoéci
7 1 .268 tysiçcy zlotych,

. Sródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sy,tuacji finansowej sporz4dzone na dzieft
30 czelwca 2009 roku, które po stronie aktywów wykazuje sumç 7.71 1.383 tysiçcy zlotych,

. éródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wlasnym za okres od
dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku wykazuj4ce zwiçkszenie stanu kapitalu
wlasnego o kwotç 12.165 tysiçcy zlotych,

. éródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przeplywów pieniç2nych za okres od dnia
I stycznia 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku wykazuj4ce zwiçkszenie stanu Srodków
pieniç2nych netto o kwotç 228.991tysiçcy zlofych. oraz

. Sródroczne skrócone zasady (polityki) rachunkowoSci oraz dodatkowe noty objaSniaj4ce
(,,zaIEczone óród roczne skrócone skon sol i dowan e sprawozdan i e fi n an sowe").

Zarzefelnoéó, prawidlowoSó ijasnoSó, zal4czonego Sródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansor,r'ego sporz4dzonego zgodnie z Miçdzynarodowymi Standardami SprawozdawczoSci
Finansowej, maj4cyrni zastosowanie do sprawozdawczoéci éródrocznej, które zostaþ zafwierdzone
przez Uniç Europejsk4 (,,MSR 34"), jak równieZ za prawidlowoéó dokumentacji konsolidacyjnej
odporviada Zarz4d Banku. Naszym zadaniem bylo wydanie, na podstawie przeglqdu tego
sprawozdania, raportu z przeglqdu.

Przegl4d przeprowadziliSmy stosownie do obowi4zuj4cych w Polsce przepisów prawa oraz norm
wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajow4 Radç Bieglych Rervidentów
(,,Normy"). Normy nakladajq lla nas obowi4zek zaplanowania i przeprowadzenia przegl4du rv taki
sposób, aby uzyskaó umiarkowan4 pewnoéó, 2e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych
rrieprawidlowoSci. Przegl4du dokonaliSmy glównie drog4 analizy danych fìnansowych, wgl4du
w dokumentacjç, z której wynikaj4 kwoty i informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym oraz uykorzystania informacji uzyskanych od kierownic|wa oraz personelu Banku.
Zakres i metoda przegl4du skonsolidow'anego sprawozdania fìnansowego istotnie úZniq siç od
badañ leZqcych u podstaw opinii uydawanej o rzetelnoÉci, prawidlowo5ci i jasnoSci
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Przegl4d daje rnniej pewnoóci ni2 badanie. Nie
przeprowadziliénry badania zal4czonego Sródrocznego skróconego skonsolidor.vanego
sprawozdania finansowego,w zwiqzku z czym nie wydajelny opinii zbadania.
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4. Przeprowadzony przez nas przegl4d nie wykazal potrzeby dokonania istotnych zmian
\ / zalqczonym Sródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, aby
przedstawialo ono prawidlowo, rzetelnie ijasno, we wszystkich istotnvch aspektach, sytuacjç
maj4tkow4 i finansow4 Grupy na dzieri 30 czerwca 2009 roku oraz jej wynik finansowy za okres
6 miesiçcy zakonczony dnia 30 czerwca 2009 roku zgodnie z MSR 34.
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