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sTANoW|sKo NIEZALEŹNEGo B|EGŁEGo REW|DENTA

d|a Wa|nego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zatządu
Grupy Kapitałowej INTERNET GRoUP
z przeg|ądu śródrocznego skróconego skonso|idowanego sprawozdania
finansowego obejmującego okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r'

DokonaIjŚmy przeg|ądu załączoaego śródrocznego skróconego skonso|idowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej INERNET GRoUP' w której jednostką dominującą jest społka
INTERNET GROUP S'A'' z siedzibąw Warszawie, na które sk,łada się:

. śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
01 .01 '2010 r' do 30'06.201 0 r. Wykazujące całkowita stratę W WysokoŚci

(3 489) tys. zł,
. śródroczne skrócone skonso|idowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzqdzone na

dzień 30'06.2010 r,, które po stronie aktywów i pasywów wykazu,je sumę
175 656 tys. zł'

. ŚrÓdroczne skrócone sprawozdanie ze zmian W skonso|idowanym kapitale Własnym za okres
od 01'01'20,l0 r. do 30'06.2010 r. Wykazujące zmniejszenie Ujemnego kapitału Własnego o
kwotę 2 422tys- zł,

. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływóW pieniężnych za okres od
01 '01 '2010 r. do 30.06.201 0 r ' wykazujące zwiększenie stanu ŚrodkóW pienięinych o kwotę

2 641 tys. zł'
. Wybrane informacje objaśniające.

Za zgodność tego Śródrocznego skróconego skonso|idowanego sprawozdania finansowego
z Wymogami |\4iędzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 ,,Sródroczna sprawozdawczoŚÓ
finansowa', który został zatwierdzony przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami,
odpowiada kierownik jednostki.

Naszym zadaniem było przeprowadzenie przeglądu tego sprawozdania.

Przegląd przeprowadziliŚmy stosownie do postanowień krajowych standardów rewizji finansowej,
Wydanych przez KrĄową Radę Biegłych RewidentÓw. standardy nakładają na nas obowiązek
zap|anowania i przeprowadzenia przeg|ądu W taki sposób, aby uzyskaÓ umiarkowaną pewnoŚć'
ie skonsoIidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowoŚci.

Przeg|ądu dokona|iśmy głÓwnie drogą ana|izy danych skonso|idowanego sprawozdania
finansowego i jego powiązania ze sprawozdaniami jednostek objętych .konso|idacją poprawnoŚci
zastosowanych zasad rachunkowości oraz Wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa
oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie tego sprawozdania.
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Zakres i metoda przeg|ądU skonso|idowanego sprawozdania finansowego istotnie różni się
od badań będących podstawą d|a Wyrażenia opinii o rzete|noŚci, prawidłowości ijasnoŚci rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dIatego nie możemy WydaĆ takiej opin|l
o za|ączony m sprawozdan iu.

Zarząd Spółki dominującej sporządził załączone skonso|idowane sprawozdanie finansowe przy
zało'jleni] kontynuacji działalnoŚci Grupy i przedstawił W nocie 4 załączonego skonso|idowanego
sprawozdania finansowego informacje dotyczące zagroŻeń moż|iwoŚci kontynuowania działaInośc|
przez Grupę.

W dniu 05.08'2010 roku Społka dominująca INTERNET GRoUP s.A. otrzymała pismo
Z BRE Bank SA informujące o krytycznej ocenie P|anu restrukturyzacji finansowej Grupy
Kapitałowej |nternet Group sA. Komitet Kredytovvy Zarządu Banku nie zaakceptował
przedstawionego przez Społkę Planu i postanowił o Wypowjedzeniu Umowy Kredytowej oraz
doprowadzeniu do postawienia w stan Wymaga|noŚci ob|igacji i W przypadku braku spłaty _
przejęcia częŚci społek za|eżnych' na których udziałach |ub akcjach Bank jest zabezpieczony.

W dniu 05.08'2010 roku do Społki |NTERNET GROUP S.A. Wpłynęło Wypowiedzenie Umowy
Kredytowej zawańej pomiędzy Spółką a BRE Bank sA' BRE Bank SA Wypowiedział umowę
z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia' Jednocześnie WraZ z Wypowiedzeniem
Umowy Kredytowej BRE Bank SA wezwał Społkę dom inującą do przekazania kwoty 76 841 739'93
PLN, która obejmuje zobowiązania Społki wobec BRE Banku z tytułu kredytu według stanu na
dzień 05.08.2010 roku, obejmujące kapitał niezapad,ły' odsetki umowne, odsetki Zapadłe iodsetki
karne od odsetek zapadłych.

W dniu 06.08.2010 roku Spółka dominująca |NTERNET GROUP s.A. otrzymała pismo z BRE
Bank SA działającego jako obligatariusz Emisji ob|igacji serii B z żądaniem natychm iastowego
Wykupu ob|igacji Wyemitowanych przez Społkę' BRE Bank sA zażądał Wykupu ob|igac,|j W terminie
do dnia 09.08.2010 roku, Wskazując WartoŚÓ kwoty na|eznej ob|igatariuszowi na 20 275 447,39
PLN. BRE Bank sA działając jako ob|igatariusz poinformował takŻe, iŻ w przypadku braku zapłaty
na|eżnej kwoty W Wyznaczonym terminie, skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego
iegzekucyjnego.

W dniu ,19.08.2010 roku Zarząd spółki dominującej INTERNET GRoUP s.A. złożył w sądzie
Rejonowym d|a m' st' Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłoŚci z moŹ|iwoŚcią zawarcia układu.
Krok ten ma przYczyny forma|ne i Został uzgodniony z głÓWnym Wierzycie|em społki' ktÓrym jest
BRE Bank SA.

Jedna z istotnych spółek za|eŹnych cR Media consulting S'A. utraciła zdo|noŚĆ do terminowej
spłaty swojego zadłuzenia czego skutkiem było ogłoszenie przez sąd W dniu 17'03.2010 rok-
upadłoŚci z moŻ|iwościq zawarcia układU.

W pierwszym połroczu Grupa kapitałowa poniosła stratę netto W Wysokości (3 191) tysięcy złotych'
a na dzień 30.06'2010 roku zobowiązania krótkoterminowe Grupy przekraczały jej aktywa
obrotowe o kwotę 131 939 tysięcy złotych' Grupa kapitałowa .y{qkazała zobowiazania z tytuł-
kredytóW iob|igacji wobec BRE Banku S A' W kwocie 104 625 tysięcy złotych.

Kapitał własny Grupy na dzień 30'06'20'l0 roku wykazuje WańośÓ Ujemną w wysokości
(1 1 463) tys' zł.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty na dzień iłydania ninlejszego stanowiska załoŻenió kontynuacji
działa|ności Grupy jest niepewne' Ponadto uwzg|ędniając Wagę prob|emów omóWionych Wyiej
iich wpływ na Wynik działa|noŚci gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Grup'
na dzień 30'06.2010 roku nie możemy WydaĆ raportu z przeg|ądu załączonego skonso|idowanego
sprawozdania finansowego.
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Grupa Kapitałowa INTERNET GRoUP PKr
W przedstawionej sytuacji Za bezprzedmiotowe uznaliśmy rozpatrywanie sprawozdania Zarząd-
na temat działa|ności Grupy za okres od dnia 01 '01 .20'| 0 roku do dnia 30'06.201o roku oraz zasao
sporządzenia połrocznego skonso|idowanego sprawozdania finansowego.
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