
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Raport uzupełniaj ący opini ę niezale żnego biegłego rewidenta  
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego   
dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 
 
Raport został opracowany w związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Internet Media Services S.A. sporządzonego przez jednostkę dominującą Internet Media 
Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 366, (zwanej dalej Grupą Kapitałową). 
 
Badaniu podlegało skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: 
(a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014, które po 

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.748 tys. zł, 
(b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 

wykazujący dochód całkowity oraz zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w 
kwocie 5.505 tys. zł, 

(c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 
do 31.12.2014 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.660 tys. zł, 

(d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.525 tys. zł, 

(e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Internet Media Services S.A. oraz 
osobę odpowiedzialną za sporządzenie sprawozdania finansowego dnia 30.04.2015. Raport ten powinien 
być czytany wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Internet 
Media Services S.A. z dnia 30.04.2015. dotyczącą wyżej opisanego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 
 
Raport zawiera 11 kolejno ponumerowanych stron i sk łada si ę z nast ępujących cz ęści: 
  Strona  
I. Ogólna charakterystyka Grupy Kapitałowej 2 
II. Ogólna charakterystyka jednostek objętych konsolidacją 2 
III. Zmiany zakresu jednostek objętych konsolidacją 4 
IV. Ogólne informacje dotyczące przeprowadzonego badania 4 
V. Podsumowanie badania 4 
VI. Analiza finansowa 6 
VII. Stwierdzenia biegłego rewidenta 10 
 
 
Przeprowadzaj ący badanie w imieniu BAKER TILLY Poland Assurance S p. z o.o.,  
spółki wpisanej na list ę podmiotów uprawnionych do badania sprawozda ń finansowych  
pod numerem 3790: 
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