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 ERRATA DO SPRAWOZDANIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 
REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY  

31 GRUDNIA 2018 ROKU 

 

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Imagis Spółka Akcyjna 

 

W dniu 20 marca 2019 roku wydaliśmy Sprawozdanie  niezależnego biegłego rewidenta z 
badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie, 
przy ulicy Ciołka 12 lok. 106 sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 
roku. 

W związku z błędami edycyjnymi w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z 
badania errata koryguje następującą treść akapitu zawartego w paragrafie „Opinia”:    

Obecne brzmienie (zawarte w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania 
wydanym w dniu 20 marca 2019 roku) :  
 
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 
31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 
stycznia 2018 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunkowości; 
 
Brzmienie po zmianie: 
 
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 
31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 
grudnia 2018 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunkowości; 
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Pozostałe zapisy w Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 
Sprawozdania finansowego Spółki Imagis S.A.  sporządzonego za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2018 roku pozostają bez zmian.  
 
 
 

Michał Okoniewski  
      
 
 
 
……………………………………………….. 
Kluczowy biegły rewident  
przeprowadzający badanie nr ewidencyjny 10221 
 
osoba działająca w imieniu firmy audytorskiej MOK AUDYT Michał 
Okoniewski z siedzibą w Warszawie ul. F.M. Lanciego 14 lok 104 wpisaną 
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 
nr. ewidencyjnym 3635 prowadzoną przez KRBR 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 21 marca 2019 r. 
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