Raport niezale nego bieg ego rewidenta
z przegl du skróconego ródrocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarz du TIM Spó ka Akcyjna

Przeprowadzili my przegl d za czonego skróconego
ródrocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego TIM Spó ka Akcyjna (Spó ka lub Jednostka) z siedzib
w Siechnicach (kod pocztowy: 55-011, Siechnice), ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24,
obejmuj cego:
skrócone ródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie
30 czerwca 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum :
290 945 tysi cy z otych,
skrócone ródroczne sprawozdanie z ca kowitych dochodów za okres od 1 stycznia
2014 roku do 30 czerwca 2014 roku, wykazuj ce strat netto w kwocie 7 437 tysi cy
otych oraz ca kowit strat w kwocie 7 437 tysi cy z otych,
skrócone ródroczne sprawozdanie zmian w kapitale w asnym za okres od 1 stycznia
2014 roku do 30 czerwca 2014 roku, wykazuj ce zmniejszenie stanu kapita u
asnego o kwot 7 437 tysi cy z otych,
skrócone ródroczne sprawozdanie z przep ywów pieni nych za okres od 1 stycznia
2014 roku do 30 czerwca 2014 roku, wykazuj ce zmniejszenie stanu rodków
pieni nych o kwot 2 695 tysi cy z otych,
dodatkowe noty obja niaj ce.
Za sporz dzenie zgodnego z obowi zuj cymi przepisami tego skróconego ródrocznego
sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarz d Spó ki. Naszym zadaniem by o
przeprowadzenie przegl du tego sprawozdania.
Przegl d przeprowadzili my stosownie do obowi zuj cych w Polsce przepisów prawa oraz
postanowie krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow Rad
Bieg ych Rewidentów. Standardy nak adaj
na nas obowi zek zaplanowania
i przeprowadzenia przegl du w taki sposób, aby uzyska umiarkowan pewno ,
e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawid owo ci.
Przegl d przeprowadzili my g ównie drog analizy danych sprawozdania finansowego,
wgl du w ksi gi rachunkowe, a tak e wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa
oraz osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowo jednostki.
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Zakres i metoda przegl du skróconego ródrocznego sprawozdania finansowego istotnie
ró ni si od bada le cych u podstaw opinii wyra anej o zgodno ci z wymagaj cymi
zastosowania zasadami (polityk ) rachunkowo ci rocznego sprawozdania finansowego oraz
o jego rzetelno ci i jasno ci, dlatego nie mo emy wyda takiej opinii o za czonym
skróconym ródrocznym sprawozdaniu finansowym.
Na podstawie przeprowadzonego przegl du potwierdzamy, e nie zidentyfikowali my
niczego, co nie pozwoli oby stwierdzi , e skrócone ródroczne jednostkowe sprawozdanie
finansowe zosta o przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, 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
wykonawczych
Komisji
Europejskiej, maj cymi
zastosowanie
do sprawozdawczo ci ródrocznej.
Nie zg aszaj c zastrze
do prawid owo ci i rzetelno ci przegl danego skróconego
ródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zwracamy uwag na poni sze
kwestie:
w okresie sprawozdawczym obj tym przegl dem Zarz d Spó ki podj decyzj
o ch ci zbycia cz ci aktywów trwa ych (nieruchomo ci) b
cych w asno ci Spó ki
i podj dzia ania zmierzaj ce do znalezienia nabywcy tych aktywów. W zwi zku
z tym Zarz d dokona przeklasyfikowania rodków trwa ych o
cznej warto ci
bilansowej 55 195 tys. z do aktywów przeznaczonych do sprzeda y i pocz wszy
od dnia 1 kwietnia 2014 roku zaprzesta amortyzowania tych aktywów. czna kwota
zaniechanej amortyzacji za okres od kwietnia do czerwca 2014 roku wynosi
498 tys. z .
ródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, do którego wydajemy
raport, stanowi cz
raportu pó rocznego Spó ki TIM S.A., sporz dzonego za okres
od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku, zawieraj cego równie ródroczne
skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita owej TIM S.A.
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Kluczowy Bieg y Rewident
przeprowadzaj cy przegl d
w imieniu HLB M2 Audyt Spó ka
z ograniczon odpowiedzialno ci Sp. k.
wpisany na list bieg ych rewidentów pod
numerem 11863

Prezes Zarz du Komplementariusza
HLB M2 Audyt Spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci Sp. k.
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podmiotów uprawnionych do badania pod
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Warszawa, dnia 29 sierpnia 2014 roku
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