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Dla Akcjonariuszy
PRO.LOG S.A.

Przeprowadzilismy badanie załączonego Sprawozdania finansowego PRo-LoG s.A. z siedzibą w
Pruszkowie, u|' 3 Maja 8, na ktore składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzien 31.12.2013 r., ktory po stronie aktywow ipasywowzamyka się Sumą

7 319 075'90 zł;
3) rachunek zyskow i strat za rok obrotowy od 01 .01 .2013 roku do 31 .12.2013 roku wykazujący zysk

netto w wysokości 2 123 717,52 zł;
4) zestawienie zmian W kapita|e (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01'01 .2013 roku do

31,12,2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 881 879,61 zł;
5) rachunek przepływow pienięznych za rok obrotowy od 01.01 .2013 roku do 31.12.2013 roku

wykazujący zwiększenie stanu Środkow pienięznych o kwotę 708 867,58 zł;
6) dodatkowe informacje i objasnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
s p rawozd ania z dz iała I noŚci od powiedzia l n y 1est Zarząd S połki'
Zarząd Społki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozd anie z
dziata|noŚci spełniaty wymagania przewidziane w ustawie zdnia29września 1994 r. o rachunkowoŚci
(tekst jedno|ity: Dz' U. z 2013 r. poz' 330, z poŻn. zm'), zwanej da|ej ,,ustawą o rachunkowoŚci,,.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrazenie opinii o zgodnosci z Wymagającymi zastosowania
zasadami (polityk{ rachunkowosci tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, We Wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową jak tez wynik
finansowy Społki oraz o prawidłowoŚci ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego
sporządzenia'

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzilismy stosownie do postanowien:
1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowoŚci,
2) krajowych standardow rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentow W

Polsce,
3) Kodeksu Spotek Handlowych.

Badanie sprawozdania finansowego zap|anowa|ismy i przeprowadzi|ismy w taki sposÓb, aby uzyskac
racjonalną pewnoŚc, pozwa|ajqcą na wyrazenie opinii o Sprawozdaniu' W szczegolnosci badanie
obejmowało sprawdzenie poprawnoŚci zastosowanych przez Społkę zasad (po|ityki) rachunkowoŚci i
znaczących szacunkÓw, sprawdzenie - W przewaŻającej mierze w sposob wyrywkowy _ dowodow i
zapisow księgowyCh, z ktorych wynikają |iczby i informacje zawarte W Sprawozdaniu finansowym, jak i
całosciową ocenę sprawozdania finansowego'
Uwazamy, Że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrazenia opinii'
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Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a) przedstawia rzetelnie ijasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Społki

na dzief i 31.12.2013 r., jak tez jej wyniku f inansowego za rok obrotowy od 01.01 .2013 r. do
31 .12 .2013  r . ,

b) zostato sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (po|ityk{ rachunkowoŚci
oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treŚc sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami umowy społki.

Sprawozdanie z działa|nosci PRo.LoG S.A' jest komp|etne w rozumieniu art' 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowoŚci, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego,
sąz nim zgodne.
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