
 

 

 

 

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

z badania wyceny wartości godziwej 100% udziałów Spółki Industrial Artificial 

Intelligence Kft. na dzień 31 marca 2020 roku 

 

Podstawa i przedmiot prac 

 

Niniejsza opinia o wartości godziwej na dzień 31 marca 2020 roku 100% udziałów Spółki 

Industrial Artificial Intelligence Kft., została przygotowana na zlecenie Spółki POLARIS 

IT GROUP SA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000113924 w związku z planowanym 

wniesieniem  tych udziałów do Spółki POLARIS IT GROUP SA. 

 

 

Metodologia prac 
 

Niniejsza opinia została przygotowana przez CHE Consulting  Sp. z o.o. i wydana w oparciu 

o postanowienia: 

 

• Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 roku, poz. 351 

z późn. zm ) 

• Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych innych niż badanie i przegląd ( 3000 ) w 

brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych. 

Prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą 

pewność, że zastosowana metoda wyceny pozwala na poprawne określenie wartości godziwej 

100% udziałów Spółki Industrial Artificial Intelligence Kft. 

 

Odpowiedzialność audytora 

 

Niniejsza opinia została sporządzona wyłącznie do użytku Zarządu Spółki POLARIS IT 

GROUP SA w związku z planowanych wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci 100% 

udziałów Spółki Industrial Artificial Intelligence Kft. do Spółki POLARIS IT GROUP SA i 

nie może być użyta w żadnym innym celu. 

Nie ponosimy też odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu treści niniejszej opinii. 

 

Za sporządzenie wyceny a także za prawdziwość, kompletność i prawidłowość danych 

niezbędnych do wyceny odpowiedzialny jest Zarząd Spółki POLARIS IT GROUP SA. 



Za wartość godziwą 100% udziałów Spółki Industrial Artificial Intelligence Kft.  przyjęto 

wartość skorygowanych aktywów netto Spółki na dzień 31 marca 2020 roku w kwocie 

13.067.554 EUR ( po kursie EUR w stosunku do HUF przyjętego do wyceny na 31 marca 

2020 roku ), na które składają się udziały w Spółce iSRV Zrt. wycenione metodą 

dyskontowanych przepływów pieniężnych na kwotę 13.067.000 EUR. 

 

 
 

 

 

Wynik wyceny 

 

Na podstawie powyższego stwierdzamy, iż wartość godziwa 100% udziałów Spółki Industrial 

Artificial Intelligence Kft.  na dzień 31 marca 2020 roku wynosi 13.067.554 EUR. 
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