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RAPORT NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA  
 
Dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarz du 4FUN MEDIA S.A. 
 

1. Przeprowadzili my przegl d za czonego skróconego ródrocznego sprawozdania 
finansowego 4FUN MEDIA S.A. (Spó ki, Jednostki) z siedzib  w Warszawie przy ulicy 
Bobrowieckiej  1A,  za  okres  od  dnia  1  stycznia  2015  roku  do  dnia  30  czerwca  2015  roku,  
obejmuj cego: 

a) skrócone ródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie  30 
czerwca 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum  33 079,1 tys. z , 

b) skrócone ródroczne sprawozdanie z ca kowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 
2015  roku  do  dnia  30  czerwca  2015  roku  wykazuj ce  zysk  netto  w  wysoko ci  
1 322,4 tys. z  oraz dochód ca kowity w wysoko ci 1 322,4 , 

c) skrócone ródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym za okres od dnia 
1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku wykazuj ce zwi kszenie stanu 
kapita u w asnego o kwot  1 322,2 tys. z , 

d) skrócone ródroczne sprawozdanie z przep ywów pieni nych za okres od dnia 1 stycznia 
2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku wykazuj ce zmniejszenie stanu rodków 
pieni nych o kwot  590,5 tys. z , 

e) informacje dodatkowe i dane obja niaj ce, 

 (za czone skrócone ródroczne sprawozdanie finansowe). 

2. Za zgodno  tego skróconego ródrocznego sprawozdania finansowego z wymogami 
Mi dzynarodowego Standardu Rachunkowo ci 34 „ ródroczna sprawozdawczo  
finansowa”, który zosta  zatwierdzony przez Uni  Europejsk  i innymi obowi zuj cymi 
przepisami, odpowiada Zarz d Jednostki. Ponadto Zarz d Spó ki zobowi zany jest do 
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spe nia o wymagania przewidziane w ustawie 
z  dnia  29  wrze nia  1994  roku  o  rachunkowo ci  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  330,  
z pó n. zm.), zwanej dalej Ustaw  o rachunkowo ci. 

Naszym zadaniem by o przeprowadzenie przegl du tego sprawozdania. 

3. Przegl d za czonego skróconego ródrocznego sprawozdania finansowego 
przeprowadzili my stosownie do obowi zuj cych postanowie  krajowych standardów rewizji 
finansowej, wydanych przez Krajow  Rad  Bieg ych Rewidentów w taki sposób, aby uzyska  
umiarkowan  pewno , e skrócone ródroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera 
istotnych nieprawid owo ci.  

4. Przegl du dokonali my g ównie drog  analizy danych skróconego ródrocznego 
sprawozdania finansowego, wgl du w ksi gi rachunkowe oraz wykorzystania informacji 
uzyskanych od Zarz du Jednostki oraz personelu odpowiedzialnego za finanse i ksi gowo  
Spó ki. 

5. 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. 
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6. Na podstawie przeprowadzonego przegl du nie zidentyfikowali my niczego, co nie 
pozwoli oby stwierdzi , e skrócone ródroczne sprawozdanie finansowe zosta o 
przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Mi dzynarodowego 
Standardu Rachunkowo ci 34 „ ródroczna sprawozdawczo  finansowa”, który zosta  
zatwierdzony przez Uni  Europejsk . 

7. Nie zg aszaj c zastrze , co do jasno ci i rzetelno ci za czonego sprawozdania 
finansowego, zwracamy uwag , i : 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Jednostka zaprezentowa a udzia y w spó ce zale nej 
Program  sp.  z  o.o.  o  warto ci  9  343,0  tys.  z .  Zarz d  Spó ki  przeprowadzi  test  na  utrat  
warto ci który nie wykaza  konieczno ci utworzenia odpisu aktualizuj cego warto  
powy szych udzia ów, nie mniej realizacja prognoz finansowych, które by y jego podstaw , 
uzale niona jest od realizacji zamierze  biznesowych i przyj tych za  przez Zarz d 
Jednostki. Zdaniem Zarz du Spó ki dzia ania te zostan  uwie czone powodzeniem, jednak 
wskazujemy, i  pewno ci takiej nie ma. 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Zarz d Spó ki wykaza  aktywa o istotnej warto ci 
zaanga owane wobec g ównego akcjonariusza Spó ki tj. Nova Group (Cyprus) Ltd. w postaci 
udzielonej po yczki oraz pozosta ych nale no ci na czn  sum  6 518,4 tys. z  (20% sumy 
bilansowej). Aktywa zosta y zabezpieczone blokad  na akcjach Spó ki b cych w posiadaniu 
Nova Group (Cyprus) Ltd., a termin sp aty po yczki i pozosta ych wierzytelno ci zosta  
odroczony do dnia 31 grudnia 2015 roku. Szczegó owe informacje dotycz ce opisanych wy ej 
kwestii Zarz d Spó ki przedstawi  w sprawozdaniu finansowym w nocie informacyjnej nr 11 
i 12. 

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej Zarz d Spó ki wykaza  aktywa o istotnej warto ci 
zaanga owane wobec jednostki powi zanej Screen Network S.A. w postaci wierzytelno ci 
o warto ci 4 124,2 tys. z  (12% sumy bilansowej). Wierzytelno  zosta a zabezpieczona 
zastawem rejestrowym na sk adnikach maj tku Screen Network S.A. oraz blokad  na akcjach 
Spó ki b cych w posiadaniu Nova Group (Cyprus) Ltd., a termin sp aty wierzytelno ci zosta  
odroczony do dnia 31 grudnia 2015 roku. Szczegó owe informacje dotycz ce opisanych wy ej 
kwestii Zarz d Spó ki przedstawi  w nocie informacyjnej nr 11 dodatkowych informacji 
i obja nie . 

 
 

Micha  Czerniak Marek Zieli ski 
  
Prezes Zarz du Wiceprezes Zarz du 
Kluczowy Bieg y rewident  
Numer ewidencyjny 10170  
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