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OPINIA NTTZALEZ.NEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

1. Przeprowadzili6my badanie zalqczonego sprawozdania finansowego zz rok zakoíczony dnia
3l grudnia 2008 roku Asseco Poland s.A. (,,spolki") z siedzibq w Rzeszowie,
Al. Armii Krajowej 80, obejmujecego:

. bilans sporz4dzony na dzien 3l grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumç 4 198214 tysiçcy zlotych,

¡ rachunek zysków i strat za okres od dnia I stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku
wykazuj4cy zysk netto w wysokoSci21g 207 tysiçcy zlotych,

. sprawozdanie ze nnian w kapitalach wlasnych za okres od dnia I stycznia 2008 roku do dnia
3l grudnia 2008 roku wykazujqce zwiçkszenie stanu kapitalów wlasnych o kwotç
I 335 518 tysiçcy zlotych,

. rachunek przepþwów pieniçznych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia
3l grudnia 2008 roku wykazuj4cy zwiçkszenie stanu érodków pieniç2nych netto o kwotç
1 4 7 68 tysiçcy zloty ch oruz

. zasady (polityki) rachunkowoéci oraz dodatkowe noty objaéniai4ce

(,,zalqczone sprawozdan ie finansowe").

Za rzetelnoíó, prawidlowoéó i jasnoSé, zalqczonego sprawozdania finansowego, jak równie? za
prawidlowoÉé ksi4g rachunkowych odpowiadaZarz4d Spotki. Nasrym zadaniem bylo zbadanie
zalqczonego sprawozdania finansowego i wyruhenie, na podstawie badania, opinii o tym, czy
sprawozdanie to jest, we wszystkich istotnych aspektach, rzetelne, prawidlowe i jasne oraz cz!
ksiçgi rachunkowe stanowi4ce podstawç jego sporz4dzenia sq prowadzone, we wsrystkich
istotnych aspektach, w sposób prawidlowy.

Badanie zalqczonego sprawozdania finansowego przeprowadziliSmy stosownie do
obowiq¿uj4cych w Polsce postanowieú:

. rozdziaLu 7 ustawy z dnia 29 wrzeénia 1994 roku o rachunkowoéci (,,ustawa o
rachunkowoéci"),

. nonn wykonywania zawodu bieglego rewidenta wydanych przez Krajow4 Radç Bieglych
Rewidentów,

w taki sposób, aby uryskaó racjonalnq pewnoSó, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowoSci. W szczególnoSci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w duzej mierze metod4
wyrywkow4 - dokumentacji, z której wynikaj4 kwoty i informacje zawarte w zal6czonym
sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo równie2 oceng poprawnoSci przyjçtych i
stosowanych przez Zarz4d Spólki zasad rachunkowoéci i znacz4cych szacunków dokonanych
przez Zarz4d Spolki, jak i ogólnej prezentacji zal4czonego sprawozdania finansowego.
Uwuiamy, 2e przeprowadzone przez nas badanie dostarcrylo nam wystarczaj4cych podstaw do
wyruhenia opinii o zalqczonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako caloSó.
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Sprawozdanie finansowe zapoprzedni rok obrotowy zzkoírczony dnia 31 grudnia 2007 roku
bylo przedmiotem naszego badania i w dniu 22 kwietnia 2008 roku wydaliSmy opiniç z
zastrzeizeniem o tym sprawozdaniu finansowym dotycz4cym metodologii wyceny znaku

towarowego.

Naszym zdaniem zalqczone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego
dzialalnoéci gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 3l grudnia 2008

roku, jak te2 sytuacji maj4tkowej i finansowej badanej Spólki na dziefi 3l grudnia 2008 roku;

. zostalo sporz4dzone prawidlowo, to jest zgodnie z Miçdzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczoéci Finansowej, które zostaþ zatt¡ierdzone przez UE oraz na podstawie
prawidlowo prowadzonych ksi4g rachunkowych;

. jest zgodne zwplywajqcymi na formç i treSó sprawozdania finansowego (i) przepisami prawa

reguluj4cymi prrygotowanie sprawozdari finansowych oraz (ii) postanowieniami statutu

Spólki.

Zapoznalü;my siç ze sprawozdaniem Zarz4du na temat dzialalnoSci Spotki w okresie od dnia
1 styczria 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku oraz zasad sporz4dzenia rocznego

sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzialalnoíci") i uznaliímy, 2e informacje
pochodz4ce z zalqczonego sprawozdania finansowego sq z nim zgodne. Informacje zawarte w
sprawozdaniu z dzialalnoéci uwzglçdniaj4 odpowiednie postanowienia rozporz4dzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biei4cych i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartoSciowych oraz warunków uznawania za

równowaZne informacji wymaganych przepisami prawa paústwa niebçd4cego paústwem

czlonkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 - ,,rozporz4dzenie w sprawie informacji biez4cych i
okresowych").
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