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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej
jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Solar Company S.A.
z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. z siedzibą jednostki
dominującej w Poznaniu przy ul. Torowej 11, na które składa się: skrócone skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji majątkowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2014 roku, skrócony
skonsolidowany rachunek zysków i strat, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów, skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócone
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30
czerwca 2014 roku oraz dane objaśniające.
Zarząd jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. jest odpowiedzialny za
sporządzenie i rzetelną prezentację powyższego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu
Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię
Europejską („MSR 34”) jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów
wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu
na rynku oficjalnych notowań giełdowych i innymi obowiązującymi przepisami. W oparciu o
przeprowadzony przegląd, naszym zadaniem było przedstawienie wniosku na temat tego
skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), krajowych standardów rewizji
finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz w sprawach
nieuregulowanych w krajowych standardach rewizji finansowej, przy ustalaniu szczegółowej
metodyki planowania i przeprowadzania przeglądu sprawozdania finansowego i w razie
wątpliwości - Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 „Przegląd śródrocznych
informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki”.
Zgodnie ze standardami stanowiącymi podstawę przeglądu, nasze procedury obejmują
wykorzystanie informacji uzyskanych przede wszystkim od kierownictwa jak również osób
odpowiedzialnych za finanse i księgowość jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Solar
Company S.A., wgląd w księgi rachunkowe oraz zastosowanie procedur analitycznych i innych
procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się od zakresu badania i nie pozwala
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na uzyskanie pewności, że wszystkie istotne zagadnienia mogłyby zostać zidentyfikowane, jak ma
to miejsce w przypadku pełnego zakresu badania. Dlatego na podstawie przeprowadzonych
procedur nie możemy wyrazić opinii z badania o załączonym skróconym śródrocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Zwracamy uwagę, iż wartość należności od głównego dostawcy towarów „Grutex” APH Jolanta
Gruszka wynosi 94.870 tys. zł, co stanowi 63% skonsolidowanej sumy bilansowej. W nocie nr 43
dotyczącej ryzyka finansowego badana Grupa Kapitałowa poinformowała o podpisanej w dniu
20.03.2013 roku umowie poręczenia spłaty ww. kwoty należności od głównego dostawcy przez
podmioty: STANMAX Co. Ltd, VERAQUES Co. Ltd. oraz WAKON INVESTMENTS Ltd., zależne od
osób zarządzających SOLAR COMPANY S.A. Zarząd jednostki dominującej oświadcza, że
pomiędzy Spółkami Grupy Kapitałowej a głównym dostawcą „Grutex” APH Jolanta Gruszka nie
istnieją powiązania rozumiane jako kontrola nad polityką finansową i operacyjną tej jednostki,
sprawowana w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności a istniejące relacje mają
charakter wyłączenie biznesowy.
Ponadto to w nocie nr 49 dotyczącej spraw sądowych Grupa Kapitałowa informuje, o
postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 03.09.2013 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego z urzędu w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej w związku z
podejrzeniem naruszenia art. 56 ustawy z dnia 26.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami). Z uwagi na fakt, że do dnia
wydania niniejszej opinii postępowanie nie zostało zakończone, nie jesteśmy w stanie oszacować
ewentualnych skutków finansowych na badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Solar Company S.A.
Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie jest zgodne z wymagającymi
zastosowania zasadami rachunkowości oraz nie przedstawia rzetelnie i jasno, we wszystkich
istotnych aspektach, sytuacji majątkowej i finansowej jednostki dominującej Grupy Kapitałowej
Solar Company S.A. na dzień 30 czerwca 2014 roku, jej wyniku finansowego, zmian w kapitale
własnym oraz przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku
zgodnie z wymogami MSR 34, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów
wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu
na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
Jakub Juskowiak
Biegły rewident nr 12 361
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