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Raport z przeglądu  
skróconego 
śródrocznego  
skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego  

Dla Akcjonariuszy Silvair, Inc. 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Silvair, Inc. (Spółka Dominująca) z siedzibą 

w San Francisco (USA), przy 717 Market Street, Suite 100, na które składa się śródroczne skonsolidowane 

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2020 roku, śródroczny skonsolidowany 

rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, śródroczne 

skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, śródroczne skonsolidowane sprawozdanie 

z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz wybrane informacje 

objaśniające.  

Za sporządzenie i prezentację tego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 

ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej odpowiedzialna jest Rada Dyrektorów Spółki 

Dominującej.  

Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat tego skróconego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu Międzynarodowego 

Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez 

niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. Przegląd śródrocznych informacji finansowych polega na kierowaniu 

zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu 

procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu. Przegląd ma znacząco węższy zakres niż badanie 

przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów 

Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 roku 

(z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne 

kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy 

opinii z badania. 
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Wniosek  

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nie zwróciło naszej uwagi nic, co 

kazałoby nam sądzić, że załączone skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało 

sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 

34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  

Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności 

Rada Dyrektorów Spółki Dominującej w części skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Założenie kontynuacji działania poinformowała o sporządzeniu tego śródrocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuowania działalności oraz przedstawiła 

wpływ pandemii COVID-19 na jej działalność, jak również działania podjęte w celu zapewnienia Grupie 

Kapitałowej finansowania w dającej się przewidzieć przyszłości. Opisany stan wskazuje na istnienie istotnej 

niepewności, która może budzić znaczące wątpliwości co do możliwości kontynuowania działalności przez 

Grupę Kapitałową. We wspomnianej nocie Rada Dyrektorów przedstawiła działania dotyczące ograniczenia 

kosztów działalności, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości realizacji kontaktów z kluczowymi partnerami 

Grupy Kapitałowej oraz pozyskanym finansowaniu. Zdaniem Rady Dyrektorów Spółki Dominującej działania te 

zostaną uwieńczone powodzeniem, jednak pewności takiej nie ma. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji 

odnośnie tej sprawy. 

Podstawa badania 

Załączone skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej nie jest 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w myśl przepisów o rachunkowości obowiązujących w Polsce. 
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Poznań, dnia 30 września 2020 roku. 
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