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Sprawozdani e ni ezal eżnego bi egł ego rewi denta  
 
Dl a Wal nego Zgromadzeni a i  Rady  Nadzorczej Bank u Mi l l enni um S.A. 
 
Sprawozdanie z badania sprawozdania f inansowego  
 
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A . (zwanego 
dalej „Bankiem”) z siedzibą w Warszawie, przy  u l icy  Stanisława Żaryna 2a, obejmu jącego bilans 
sporządzony na dzień 31 gru dnia 2016 r., rachu nek zysków i  strat, sprawozdanie z całkowitych  
dochodów, zmiany stanu kapitałów własnych, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok  
obrotowy od 1 stycznia do 31 gru dnia 2016 r. oraz informację dodatkową o przyjętych  zasadach  
rachu nkowości  i  inne informacje objaśn iające. 
 
Odpowie dzialność Zarządu oraz członków Rady Nadzorcze j  

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych  ksiąg 
rachunkowych, sprawozdania finansowego i  za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Eu ropejską oraz innymi 
obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd Banku jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, 
którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego 
zniekształcenia spowodowanego oszu stwem lu b błędem.  
 
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe 
spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachu nkowości  („Ustawa o 
rachu nkowości” – Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.).  
 
Odpowie dzialność bie głe go re wide nta  

Jesteśmy odpowiedzialni  za wyrażenie opini i  o tym sprawozdaniu  finansowym na podstawie 
przeprowadzonego przez nas badania. 
 
Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału  7 Ustawy o rachu nkowości  oraz 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania przyjętymi jako Krajowe Standardy Rewizji  
Finansowej uchwałą Krajowej Rady Biegłych  Rewidentów z dnia 10 lu tego 2015 r. Standa rdy te 
wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki  
sposób, aby u zyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego 
zniekształcenia. 

 
Badanie polegało na przeprowadzeniu  procedu r słu żących  u zyskaniu  dowodów badania kwot 
i  u jawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym 
od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lu b 
błędem. Dokonu jąc oceny tego ryzyka, biegły  rewident bierze pod u wagę działanie kontrol i  
wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i  rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania 
finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania,  n ie 
zaś wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki . Badanie obejmu je także ocenę 
odpowiedniości  przyjętych  zasad (pol i tyki) rachu nkowości , racjonalności  u stalonych  przez 
kierownictwo wartości  szacu nkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji  sprawozdania 
finansowego. 
 
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do 
wyrażenia opini i  z badania.  
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Opinia 

N aszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 
 
a. przekazuje rzetelny i  jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia 2016 r. 

oraz jego wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez 
Unię Eu ropejską i  przyjętymi zasadami (pol i tyką) rachu nkowości ;  

 
b. jest zgodne w formie i  treści  z obowiązu jącymi Bank przepisami prawa, w tym z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lu tego 2009 r. w  sprawie informacji  bieżących  
i  okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji  wymaganych  przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim („Rozporządzenie” – Dz. U. z 2014 r., poz. 133, z późn. zm.) oraz Statu tem Banku ; 

 
c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych  ksiąg rachu nkowych.  
 
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji  
 
Opinia na te mat sprawozdania z działalności 

N asza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności  Banku . 

Za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z Ustawą o rachu nkowości , Rozporządzeniem 
oraz u stawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe („Prawo bankowe” - Dz. U. z 2016 r., poz. 1988, 
z późn. zm.) odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Ponadto, Zarząd oraz członkowie Rady N adzorczej są 
zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności  spełniało wymagania przewidziane 
w Ustawie o rachu nkowości . 

N aszym obowiązkiem było, w związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania fin ansowego, 
zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności  i  rozważenie czy  informacje w nim zawarte 
u względniają postanowienia art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia i czy  są one zgodne 
z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiązkiem było także 
rozważenie, w oparciu  o naszą wiedzę o jednostce i  jej otoczeniu  u zyskaną w trakcie badania 
sprawozdania finansowego, czy sprawozdanie z działalności  nie zawiera istotnych  zniekształceń. 
Ponadto, zgodnie z wymogami a rt. 111 a ust. 3 Prawa bankowego naszym obowiązkiem było zbadanie 
informacji finansowych zawartych w punkcie V .1 sprawozdania  z działalności  Banku . Badanie to 
przeprowadziliśmy zgodnie z zakresem opisanym w paragrafie  Odpowiedzialność biegłe go re wide nta 
powyżej. 

N aszym zdaniem, informacje zawarte w sprawozdaniu  z działaln ości  Banku  za rok obrotowy od  
1 stycznia do 31 gru dnia 2016 r. u względniają postanowienia art. 49 Ustawy o rachu nkowości , 
Rozporządzenia oraz Prawa bankowego i  są zgodne z informacjami zawa rtymi w zbadanym 
sprawozdaniu  finansowym. 

Ponadto, w świetle wiedzy o Banku  i  jego otoczeniu  u zyskanej podczas naszego badania nie 
stwierdzi l iśmy w sprawozdaniu  z działalności  Banku  istotnych  zniekształceń.  
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W związku z przeprowadzonym badaniem sprawozdania finansowego, naszym obowiązkiem było 
również zapoznanie się z oświadczeniem Banku  o stosowaniu  ładu  korporacyjnego stanowiącym 
wyodrębnioną część sprawozdania z działalności. Naszym zdaniem, w oświadczeniu tym Bank zawarł  
informacje wymagane zgodnie z zakresem określonym w Rozporzą dzeniu , a informacje wskazane 
w Rozporządzeniu są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz z informacjami zawartymi 
w sprawozdaniu  finansowym. 

Przeprowadzający badanie w imieniu  Pricewaterhou seCoopers Sp. z o.o. , spółki  wpisanej na l istę 
podmiotów u prawnionych  do badania sprawozdań finansowych pod nu merem 144:  
 
 
 
 
A gnieszka Accordi-Krawiec  
  
Klu czowy Biegły Rewident  
N u mer ewidencyjny 11665  
 
Warszawa, 3 marca 2017 r. 


