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OPN\IA NIEZALEZIYEGO BIEGLEGO REWIDENTA

Dla Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

PrzeprowadziliSmy badanie zzlqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitalowej Asseco Poland (,,Grupy"), w której jednostk4 dominuj4c4jest Asseco Poland S.A.
(,,Spolka") z siedzib4 w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej 80, za rok zakoúczony dnia
3 I grudnia 2008 roku, obejmujqcego:

. skonsolidowany bilans sporzqdzony na dzieñ 31 grudnia 2008 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumç 5 728 554 tysi4ce zlotych,

. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 styczria 2008 roku do dnia
3l grudnia 2008 roku wykazuj4cy zysk netto w wysokoéci3gg 460 tysiçcy zlotych,

. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitalach wlasnych zÃ okres od dnia
I stycznia 2008 roku do dnia 3l grudnia 2008 roku wykazujqce zwiçkszenie stanu kapitalów
wlasnych o kwotç I 662 075 tysiçcy zlotych,

. skonsolidowany rachunek przepþwów pieniçZnych za okres od dnia I stycznia 2008 roku do
dnia 3l grudnia 2008 roku wykazuj4cy zrviçkszenie stanu órodków pieniçznych netto o kwotç
164 362 tysi4ce zlotych oraz

. zÃsady (polityki) rachunkowoíci oraz dodatkowe noty obja6niajqce

(,,zalqczone skonsolidowane sprawozdanie finansowe").

Za rzetelnoéó, prawidlowoéó i jasnoSé zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, jak równie2 za prawidlowoéó dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zatz4d,

Spotki. Nasrym zadaniem bylo zbadanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego orazwyruhenie, na podstawie badania, opinii o tym, czy sprawozdanie to jest, we
wszystkich istotnych aspektach, rzetelne, prawidlowe i jasne.

Badanie zalqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliémy
stosownie do obowiq¡ujqcych w Polsce postanowieri:

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

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

w taki sposób, aby uzyskaó racjonalnq pewnoéó, czy spra\¡/ozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidlowoéci. W szczególnoSci, badanie obejmowalo sprawdzenie - w du2ej mierze metod4
wyrywkow4 - dokumentacji, z której wynikaj4 kwoty i informacje zawarle w zalqczonym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowalo równieZ ocenç poprawno$ci
prryjçtych i stosowanych przez Grupg zasad rachunkowoéci i znacz4cych szacunków
dokonanych przez Zarz4d Spólki, jak i ogólnej prezentacji zalqczonego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Uwa2amy, 2e przeprowadzone przez nas badanie dostarczylo nam
wystarczaj4cych podstaw do wyraZenia opinii o zal1czonym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym traktowanym jako caloSé.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakoficzony dnia

3l grudnia 2007 roku bylo przedmiotem naszego badania i w dniu 22 kwietnia 2008 roku

wydaliSmy opiniç z zastzeàeniem o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

dotycz4cym metodologii wyceny znaku towarov/ego.

Naszym zdaniem zaNqczone skonsolidowane 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 31 grudnia 2008

roku, jak te2 sytuacji maj4tkowej i finansowej badanej G-py na dzieí' 3l grudnia 2008 roku;

. zostalo sporz4dzone prawidlowo, to jest zgodnie z Miçdrynarodowymi Standardami

Sprawozdawczo6ci Finansowej, które zostaþ zztwierdzone przez UE;

. jest zgodne z wpþwaj4cymi na formç i tre6ó sprawozdania finansowego przepisami prawa

reguluj4cymi przygotowanie sprawozdaú finansowych.

Zapoznalismy siç ze sprawozdaniem Zarz4du Spótki na temat dzialalnoéci Grupy w okresie od

dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 3l grudnia 2008 roku oraz zzsad sporz4dzenia rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego (,,sprawozdanie z dzialalnoéci") i uznaliÉmy, 2e

informacje pochodzqce z zatqczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego s4 z nim

zgodne. Informacje zawarte w sprawozdaniu z dzialalnoíci uwzglçdniaj4 odpowiednie

postanowienia rozporz4dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie

informacji bie24cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoSciowych

oraz warunków uznawania za równowahne informacji wymaganych przepisami prawa paústwa

niebçd4cego paústwem czlonkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 - ,,rozporz4dzenie w sprawie

informacj i biezqcych i okresowych").
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