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OPINIA NIEZALE NEGO 
BIEG EGO REWIDENTA 
 
 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarz du TIM Spó ka Akcyjna 

 

Przeprowadzili my badanie za czonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapita owej TIM Spó ka Akcyjna (Grupa Kapita owa), w której Jednostk  Dominuj  
jest TIM Spó ka Akcyjna (Spó ka), z siedzib  w Siechnicach przy ul. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego 24 (kod pocztowy: 55-011 Siechnice), na które sk ada si : 

 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie  
31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum  
282 448 tysi cy z otych, 

 skonsolidowane sprawozdanie z ca kowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 
roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuj ce strat  netto w kwocie 5 867 tysi cy z otych 
oraz ca kowit  strat  w kwocie 5 871 tysi cy z otych, 

 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym za okres od 1 stycznia 
2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj ce zmniejszenie stanu kapita u 

asnego o kwot  9 344 tysi cy z otych, 

 skonsolidowane sprawozdanie z przep ywów pieni nych za okres od 1 stycznia 
2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazuj ce zmniejszenie stanu rodków 
pieni nych o kwot  18 635 tysi cy z otych, 

 informacje dodatkowe o przyj tych zasadach (polityce) rachunkowo ci oraz inne 
informacje obja niaj ce. 

Za sporz dzenie zgodnego z obowi zuj cymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z dzia alno ci Grupy Kapita owej odpowiedzialny jest 
kierownik Jednostki Dominuj cej. 

Kierownik Jednostki Dominuj cej oraz Cz onkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominuj cej 
 zobowi zani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie z dzia alno ci Grupy Kapita owej spe nia y wymagania przewidziane w ustawie 
z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 330, z pó n. 
zm.), zwanej dalej „ustaw  o rachunkowo ci”. 
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Naszym zadaniem by o zbadanie i wyra enie opinii o zgodno ci z wymagaj cymi 
zastosowania zasadami (polityk ) rachunkowo ci Grupy Kapita owej tego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich 
istotnych aspektach, sytuacj  maj tkow  i finansow , jak te  wynik finansowy Grupy 
Kapita owej. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzili my stosownie 
do postanowie : 

 rozdzia u 7 ustawy o rachunkowo ci, 

 krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow  Rad  Bieg ych 
Rewidentów w Polsce. 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowali my i przeprowadzili my 
w taki sposób, aby uzyska  racjonaln  pewno , pozwalaj  na wyra enie opinii 
o sprawozdaniu. W szczególno ci badanie obejmowa o sprawdzenie poprawno ci 
zastosowanych przez Jednostk  Dominuj  oraz jednostki zale ne zasad (polityki) 
rachunkowo ci i znacz cych szacunków, sprawdzenie – w przewa aj cej mierze w sposób 
wyrywkowy – podstaw, z których wynikaj  liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym, jak i ca ciow  ocen  skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Uwa amy, e badanie dostarczy o wystarczaj cej podstawy do wyra enia 
opinii. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita owej za poprzedni rok obrotowy, 
zako czony 31 grudnia 2012 roku, zbadali my w roku ubieg ym. Wydali my o tym 
sprawozdaniu finansowym opini  z obja nieniem dotycz cym uj cia ostatecznego 
ksi gowego rozliczenia przej cia kontroli nad spó  Rotopino.pl S.A. Pe  tre  
obja nienia przytaczamy w punkcie I.6.1. raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 

Naszym zdaniem za czone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuj ce dane 
liczbowe i obja nienia s owne: 

 przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji maj tkowej 
i finansowej Grupy Kapita owej na dzie  31 grudnia 2013 roku, jak te  jej wyniku 
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

 zosta o sporz dzone zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci, 
Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej oraz zwi zanymi z nimi 
interpretacjami og oszonymi w formie rozporz dze  Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy 
o rachunkowo ci i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,  

 jest zgodne z wp ywaj cymi na tre  skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
przepisami prawa obowi zuj cymi Grup  Kapita ow . 
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Nie zg aszaj c zastrze  do prawid owo ci i rzetelno ci zbadanego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, zwracamy uwag  na fakt, i  na dzie  31 grudnia 2013 roku 
Spó ka Dominuj ca w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykaza a 
warto  firmy w kwocie 5 702 tys. z  powsta  w wyniku przej cia spó ki Rotopino.pl S.A. 
Zarz d Spó ki Dominuj cej przeprowadzi  coroczny test na utrat  warto ci firmy na dzie   
31 grudnia 2013 roku, o czym informuje w nocie nr 1 do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. Analiza utraty warto ci w oparciu o oczekiwane w przysz ci przep ywy 
pieni ne nie wykaza a konieczno ci dokonywania odpisu aktualizuj cego warto  firmy 
i o rodka wypracowuj cego rodki pieni ne. Zwracamy jednak uwag , e oczekiwane 
przep ywy pieni ne uj te w te cie na utrat  warto ci zale  od zdarze  przysz ych, których 
urzeczywistnienie niekoniecznie musi nast pi .  

Zapoznali my si  ze sporz dzonym przez Zarz d Jednostki Dominuj cej sprawozdaniem 
z dzia alno ci Grupy Kapita owej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 
Naszym zdaniem, sprawozdanie to spe nia istotne wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy 
o rachunkowo ci oraz przepisów Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 
roku w sprawie informacji bie cych i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów warto ciowych oraz warunków uznawania za równowa ne informacji wymaganych 
przepisami prawa pa stwa nieb cego pa stwem cz onkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, 
poz. 259). Zawarte w tym sprawozdaniu z dzia alno ci kwoty i informacje pochodz ce ze 
zbadanego przez nas skonsolidowanego sprawozdania finansowego s  z nim zgodne. 
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 Kluczowy Bieg y Rewident  
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