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dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej
z pnegiądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Giupy-Kipitałowej Sanwi| Holding S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerutca 2014

Dokonaliśmy przeglądu załączonego połrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GruPY

Kapitałowej-Sanwit ńoldingŚ.A,, w której jednostką dominującą jest Sanwil Holding S.A., zsiedzibą
w Lublinie przy ul. Cisowej 11, na które składa się:
(a) skróconeskonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodow za okres od 1 stYcznia do 30 czenrvca

2014 wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej wkwOcie 1.059

tys. zł,
(b) sńrocone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2014,

które po stronie aktywów i pasywow wykazuje sumę 70.278 tys. zł,

(c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

2014 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 698 tys. zł,

(d) sprawoŻdanió Że skonsolidowanych przepływow pienięznych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca2014
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 480 tys. zł,

(e) nóty onjaŚniające do połrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Za sporządzenie tego sprawozdania odpowiada Zarząd Spółki dominującej. Naszym zadaniem bYło

dokonanie przeg ląd u tego sprawozdania.

przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz norm

wyro-nfwańia zawodu biegłÓgo rewidenta, wydawanych przez Krajową Radę BiegłYch RewidentÓw. NormY

nóxłaoblą na nas obowi{zel zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sPosÓb, abY uzYskac

umiarkońną pewność, ze Śprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych niePrawidłowoŚci.

przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wglądu

w oórumentację konŚoTidacyjną oiaz wyl<Órzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osÓb

odpowiedzialny'ch za finanŚÓ i księgowość jednostki. Zakres i metoda przeglądu skonsolidowanego

sprawozdaniałinansowego istotnie roŻńi się od badań]ezących u podstaw opiniiwydawanej o PrawidłowoŚci i

ńnós"i rocznego skonŚolidowanego sprawozdania finansowego, dlatego nie możemy wydaó takiej oPinii

o załączonym sprawozdan iu.

Dokonany przez nas przegląd nie ujawnił niczego, co wskazywałoby na istotne zniekształcenie obrazu sYtuacji

majątkowej i finansowej drńv Ka§itałowej na dzień 30 czeruvca 2014 orazjej wyniku finansowego za okres

od'i stycźnia do 30'czerwćai żolą, pizekazywanego przez załączone skonsolidowane sPrawozdanie

finansońe, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami SprawozdawczoŚci Finansowej oraz

związanymi z nimi'interpretjcjami ogłoszónlmi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji EuroPejskiej.

Działający w imieniu Baker Titly Poland Assurance Sp. z o.o.

|-/
Kluizowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 8615

Warszawa, dnia29 sierpnia, 2014
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