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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings N.V.

Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
kapitałowej AmRest Holdings N.V. (zwanej dalej „Grupą"), w której jednostką dominująca jest
AmRest Holdings N.V. (zwanej dalej „Jednostką dominującą") z siedzibą w Amsterdamie, Prins
Bemhardplein 200, Holandia, składającego się ze skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia
2007 r., skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale
własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych sporządzonych za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. oraz z informacji dodatkowej o przyjętych zasadach
rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe

Za sporządzenie i rzetelną prezentację skonsolidowanego sprawozdania zgodnego
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez
Unię Europejską odpowiada Zarząd Jednostki dominującej. Odpowiedzialność z tym związana
obejmuje: zaprojektowanie, wdrożenie i zapewnienie działania kontroli wewnętrznych związanych
ze sporządzeniem i rzetelną prezentacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie
zawierającego istotnych nieprawidłowości, w tym również spowodowanych oszustwami czy błędami,
dobór i zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowości oraz dokonywanie uzasadnionych
szacunków księgowych stosownie do okoliczności.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
na podstawie przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliśmy zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Przepisy te nakładają na nas obowiązek
postępowania zgodnego z wymogami etycznymi oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania
w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera
istotnych nieprawidłowości.

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania
potwierdzających kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym i ujawnione w nim informacje.
Wybór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, włączając ocenę ryzyka wystąpienia
istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym, w tym również spowodowanych
oszustwami lub błędami. Dokonując oceny tych ryzyk, biegły rewident bierze pod uwagę kontrole
wewnętrzne związane ze sporządzeniem i rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego przez
Jednostkę dominującą, aby na tej podstawie zaprojektować odpowiednie do okoliczności procedury
badania, nie zaś celem wyrażenia opinii o skuteczności kontroli wewnętrznych działających
w Jednostce dominującej. Badanie obejmowało także ocenę stosowności przyjętych zasad
rachunkowości, zasadności szacunków księgowych Zarządu Jednostki dominującej, jak również
ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uważamy, że uzyskane
przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas
opinii.
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Opinia

Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych
aspektach przedstawia rzetelnie i jasno sytuację finansową Grupy kapitałowej AmRest
Holdings N.V. na dzień 31 grudnia 2007 r., wynik finansowy działalności oraz przepływy pieniężne
za rok obrotowy zakończony tą datą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

Opinia na temat innych wymogów prawa lub regulacji

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2007 r. uwzględniają postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 26 października 2005 r.) i są zgodne
z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
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