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Raport z Przeglądu Śródrocznych Informacji Finansowych
Dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej AmRest Holdings N.V.

Wprowadzenie

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego sródrocznego skonsolidowanego bilansu AmRest
Holdings N.V. („Spółka") sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 r. oraz sródrocznego
skonsolidowanego rachunku zysków i strat, sródrocznego skonsolidowanego zestawienia zmian
w kapitale własnym oraz sródrocznego skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za
okres 6 miesięcy zakończony ta datą, a także informacji dodatkowej o przyjętych znaczących
zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających. Za sporządzenie i rzetelną
prezentację Śródrocznych informacji finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską dotyczącymi
śródrocznej sprawozdawczości finansowej (MSR 34) odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym
zadaniem było przedstawienie raportu o tych Śródrocznych informacjach finansowych na podstawie
przeprowadzonego przeglądu.

Zakres przeglądu

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Przeglądu 2410,
„Przegląd Śródrocznych Informacji Finansowych Przeprowadzany przez Niezależnego Biegłego
Rewidenta Spółki". Przegląd Śródrocznych informacji finansowych został przeprowadzony
w oparciu o informacje uzyskane od pracowników Spółki, w tym głównie osób odpowiedzialnych
za finanse i rachunkowość, jak również z zastosowaniem analitycznych i innych procedur
przeglądu. Zakres przeglądu jest znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania
finansowego przeprowadzanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania Sprawozdań
Finansowych i w rezultacie nie dostarcza pewności, którą moglibyśmy uzyskać o wszystkich
istotnych kwestiach gdybyśmy przeprowadzili badanie. Ponieważ nie przeprowadziliśmy badania
nie wydajemy opinii z badania.

Wnioski

Na podstawie naszego przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby
sądzić, że załączone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie przekazuje
rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji finansowej Spółki na dzień 30 czerwca 2007 r. a także jej
wyników finansowych i przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy kończący się tą datą, zgodnie
z MSR 34.
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