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DIa Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.

L Przeprowadziliémy badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitalowej Noble Bank S.A. (,,Grupa"), w której jednostk4 dominuj4c4 jest Noble Bank S.A.
(,,Bank") z siedzibq w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, za rok zakoítczony dnia 31 grudnia

2008 roku, obejmuj4cego:

. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia I stycznia 2008 roku do dnia

31 grudnia 2008 roku wykazujqcy zysk netto w wysokoéci 155.896 tysiçcy zlotych,

. skonsolidowany bilans sporzqdzony na dzien 3l grudnia 2008 roku, który wykazuje sumç

aktywów w wysokoéci 5.602.916 tysiçcy zlotych,

. zestawienie zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu ze zmian w kapitalach wlasnych za

okres od dnia I stycznia 2008 roku do dnia 3l grudnia 2008 roku wykazuj4ce zwiçkszenie
stanu kapitalu wlasnego o kwotç 156.209 tysiçcy zNotych,

. skonsolidowany rachunek przepþwów pieniçZnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku
do dnia 3l grudnia 2008 roku wykantjqcy zrviçkszenie stanu Srodków pieniçZnych netto

o kwotç 53.701tysiçcy zlotych, oraz

. zasady (polityki) rachunkowoSci oraz dodatkowe noty objaéniajqce

(,,zalqczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe").

2.

3.

Za rzetelnoÉó, prawidlowoóó i jasnoéó zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, jak równieZ zaprawidNowoéó dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarz4d
Banku. Naszym zadaniem bylo zbadanie zaN4czonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego i v'ryraàenie, na podstawie badania, opinii o tym, czy sprawozdanie to jest,

we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne, prawidlowe i jasne.

Badanie zaNqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliémy
stosownie do obowi4zuj4cych w Polsce postanowieú:

. rozdzialu 7 ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994 roku o rachunkowoóci (,,ustawa
o rachunkowoSci"),

. norrn wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajow4 Radç Biegþch
Rewidentów,

w taki sposób, aby uzyskaó racjonaln4 pewnoSó, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowoÉci. W szczególnoSci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duhej mierze metod4
wyrywkow4 - dokumentacji, z której wynikajq kwoty i informacje zawarte w zalqczonym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo równiei ocenç poprawnoéci
przyjçtych i stosowanych przez G*pç zasad rachunkowoéci i znaczqcych szacunków dokonanych
przezZarzqd Banku, jak i ogólnej prezentacji zaNqczonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego.Uwahamy,2eprzeprowadzone przeznas badanie dostarczylo nam wystarczajqcych
podstaw do wyraienia opinii o zaNqczonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
traktowanym jako caloSó.

ERNST & YOUNG W POLSCE JEST CZLONK'ETI GLOEALNEJ PRAKIYKI ERNST & YOUNG
SAd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawìe, Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru SEdowego, KRS:0000006468
NIP 526-020-79-76, Kapital zakladowy: 5 210 500 zl



^:..--:--"1--{:'Jr- 
-

--¿;A;-jî: 
:- '

ffFnrusr&VouNG

lllillrlrllllrlilrlilrlllililililil''!¡",',-'

4. Naszym zdaniem zalqczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych
aspektach:

. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego
dzialalnoSci gospodarczej za okres od dnia I stycznia 2008 roku do dnia 3l grudnia 2008 roku,
jakte? sytuacjimaj4tkowej i finansowej badanej Grupy nadzieí 3l grudnia 2008 roku;

¡ zostalo sporz4dzone prawidlowo, to jest zgodnie z Miçdrynarodowymi Standardami
SprawozdawczoÉci Finansowej, które zostaþ zatwierdzone przez Uniç Europejsk4
oraz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych;

. jest zgodne z wptywajqcymi na formç i treSó skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przepisami prawa reguluj4cymi prrygotowanie sprawozdaú fi nansowych.

5. Zapoznaliémy siç ze sprawozdaniem Zarzqdu Banku na temat dzialalnoóci Grupy w okresie od

dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 3l grudnia 2008 roku oraz zasad sporz4dzenia rocznego
skonsolidowanego sprawozdania f,rnansowego (,,sprawozdanie z dzia\alnoÉci") i uznaliémy,
Ze informacje pochodz4ce zzalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego s4 z nim
zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalnoéci uwzglçdniaj4 odpowiednie
postanowienia rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 19 paâdziemika 2005 roku w sprawie
informacji biehqcych i okresowychprzekazywanych przezemitentów papierów wartoéciowych.

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

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

nr ewidencyjny 130

&þH¡'*ooa,ut
Dorota Snarska-Kuman

Biegly rewident nr 9667/7232

ERNST& YOI.JNC
_ AUDIT sp. z o.o.
Rondo ONZ 1, OO-1 24 Warszawa

a1

Warszawa, dnia27 lutego 2009 roku

ik Januszewski
iegþ rewident nr 97 07 /725 5


