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Raport niezaleånego bieglego rewidenta z przegl4du
éródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

za okres szeóciu miesiçcy zakoúczony dnia 30 czervvca 2008 roku

Dla Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

l. PrzeprowadziliSmy przeglqd zalqczonego éródrocznego skróconego sprawozdania frnansowego
Spólki Asseco Poland S.A. (,,Spólka") z siedzib4 w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80
obejmuj4cego:
. Sródroczny skrócony bilans sporzqdzony na dzieÃ 30 czerwca 2008 roku, który po stronie

aktywów wykazuje sumç 3 504 353 tysiçcy zlotych,
. éródroczny skrócony rachunek zysków i strat za okres od dnia I stycznia 2008 roku do dnia

30 czerwca 2008 roku wykazuj4cy zysk netto w wysokoéci 129 164 tysi4ce zlotych,
. éródroczne skrócone zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres od dnia I stycznia 2008

roku dodnia 30 czerwca 2008 roku wykazuj4ce zwiçkszenie stanu kapitalu wlasnego o kwotç
724 053 tysi4ce zlotych,

. éródroczny skrócony rachunek przeplywów pieniçZnych za okres od dnia I stycznia 2008 roku
do dnia 30 czerwca 2008 roku wykazuj4cy zrnniejszenie stanu érodków pieniç2nych netto
o kwotç 73 562 tysi4ce zlotych oraz

. dodatkowe informacje i objaénienia do Sródrocznego skróconego sprawozdania finansowego
(,,zalqczone éródroczne skrócone sprawozdanie fi nansowe").

Za rzetelnoéó, prawidlowoéó i jasnoéó zalqczonego éródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego sporzqdzonego zgodnie zMiçdzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoéci
Finansowej, maj4cymi zastosowanie do sprawozdawczoíci éródrocznej, które zostaly zatwierdzone
przezUntç Europejsk4 (,,MSR 34"), jak równieZ za prawidlowoSó ksi4g rachunkowych odpowiada
Zarzyd Spólki. Nasrym zadaniem bylo wydanie, na podstawie przeglqdlu tego sprawozdania,
raportu zprzegl4du.

Przeglqd przeprowadzili5my stosownie do obowi4zuj4cych w Polsce przepisów prawa oraz norrn
wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajowq Radç Bieglych Rewidentów
(,,Normy"). Normy nakladaj4na nas obowi4zek zaplanowania i przeprowadzenia przegl4du w taki
sposób, aby uzyskaó umiarkowan4 pewnoéó, 2e érodroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie
zawiera istotnych nieprawidlowoéci. Przegl4du dokonaliémy glównie drog4 analizy danych
finansowych, wgl4du w ksiçgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od
kierownictwa oraz personelu Spótki. Zal<res i metoda przegl4du Sródrocznego skróconego
sprawozdania finansowego istotnie r62niq siç od badail le2qcych u podstaw opinii wydawanej
o rzetelnoéci, prawidlowoéci ijasnoéci sprawozdania finanso\¡/ego. Przeglqd daje mniej pewnoSci

niz badanie. Nie przeprowadziliémy badania zalqczonego Éródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego,w zwiqzkuzczym nie wydajemy opinii zbadania.

Sprawozdanie finansowe Spólki Asseco Poland S.A. za poprzedni rok obrotowy zakonczony dnia
31 grudnia 2007 roku bylo przedmiotem naszego badania i w dniu 22 kwietnia 2008 roku
wydaliómy opiniç z zastrzeíeniem o tym sprawozdaniu finansowym. ZastrzeZenie dotyczylo
sposobu wyceny znaku towarowego,,Asseco".
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5. Przeprowadzony przez nas przegl1d nie wykazal potrzeby dokonania istotnych zmian
w zal4czonym óródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, aby przedstawialo ono
prawidlowo, rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacjç maj4tkow4 i finansow4
Spólki na dzieí 30 czerwca 2008 roku oraz jej wynik finansowy za okres sze5ciu rniesiçcy
zakonczony dnia 30 czerwca 2008 roku zgodnie z MSR 34.
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