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Sprawozdanie niez
niezależnego
ależnego bieg
biegłego
łego rewident
rewidenta
a z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej SKOTAN Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z b
badania
adania roczneg
rocznego
o sprawozdania fin
finansowego
ansowego
Opinia z zastrzeżeniem
Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania fin
finansowego
ansowego SKOTAN Spółka
Akcyjna („Spółka”), na które składa się:
- jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 przedstawiający sumę bilansową 5 741 tys. zł,
- jednostkowy rachunek
zysków i strat
w wysokości
1 207 tys. zł,
Sprawozdanie
niezprzedstawiający
ależnego biegstratę
łego netto
rewident
a z badania
SKOTAN Spółka Akcyjna
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie stanu kapitału
własnego w kwocie -1.373 tys. zł
- rachunek przepływów pienię
pieniężnych
żnych za rok obrotowy od 01.01.202
01.01.2021
1 do 31.12.2021 wykazujący
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 270 tys. zł
zastrzeżeniem
Walnegozawierającą
Zgromadzenia
i Rady Nadzorczej
- informacjęDla
dodatkową
wprowadzenie
do spr
sprawozdania
awozdania finansowego oraz dod
dodatkowe
atkowe
informacje
i
objaśnienia,
(„sprawozdanie
finansowe”).
Przeprowadziliśmy badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego SKOTAN Spółka
które składamożliwych
się:
Naszym („Spółka”),
zdaniem, zna
a wyjątkiem
skutków sprawy opisan
opisanej
ej w sek
sekcji
cji Podstawa opinii
z jednostkowy
zastrzeżeniem
zastrzeżeniem,
,bilans
załączone
sprawozdanie
finansowe:
sporządzony na dzień
przedstawiający sumę bilansową
tys. zł,
Opinia
z
- przedstawia
rzetelny
i jasny
obraz
sytuacji
mająt
majątkowej
kowejstratę
i finansowej
na dzień 2021-12-31
r. oraz
jednostkowy
rachunek
zysków
i strat
przedstawiający
netto w Spółki
wysokości
tys. zł,
Sprawozdanie
z badania
rocznegpieniężnych
o sprawozdania
finansowego
jej wyniku finansowego
i przepływów
za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z
jednostkowe
zestawienie
zmian w
kapitale
wykazującym
stanu
kapitału
mającymi
zastosowanie
przepisami
ustawy
z dn.własnym
29 września
1994 r. ozmniejszenie
rachunkowości
(„Usta
(„Ustawa
wa o
Akcyjna
łasnego
w
kwocie
tys.
zł
rachunkowości" - Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką)
- rachunek przepływów pieniężnych za 31.12.2021
5 741ykazujący
rachunkowości;
rok obrotowy od
stanu
środków
pieniężnych
o kwotę Spółkę
tys. złprzepisami prawa oraz
- jest zgodne co
1 207
do formy
i treści
z obowiązującymi
statutem Spółki;
informację
dodatkową
zawierającą
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami
informacje
objaśnienia,
finansowe”).
w
rozdziału
2 iustawy
z-1.373
dn. („sprawozdanie
29 września 1994
r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowośc
rachunkowości”
i” - Dz. U. z
2018
r., poz.
395 z późn.
zm.
zm.).
).
Naszym
zdaniem,
za wyjątkiem
możliwych skutków sprawy
opisanej
w 31.12.2021 w
01.01.202
1 do
zastrzeżeniem
,
załączone
sprawozdanie
finansowe:
zmniejszenie
270
Niniejsza
opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym
dla Rady Nadzorczej, które wydaliśmy dnia
28
kwietnia 2022
r. i jasny obraz sytuacji
rzetelny
majątkowejdoi finansowej
Spółki
na dzień oraz dodatkowe
- przedstawia
wprowadzenie
sprawozdania
finansowego
jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z
mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości
(„Ustaopinii
wa o
Podstawa
sek
cji
rachunkowości"
Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) raz przyjętymi zasadami (polityką)
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[Wpisz tutaj]

Podstawa opinii z zastrzeżeniem
W zbadanym przez nas sprawozdaniu kapitał włas
własny
ny na dzień 31.12.2021r. wykazuje kwotę minus 13.133
tys. zł, kwotę w poz
pozycji
ycji zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 17.121 tys. zł, suma akty
aktywów
wów
trwałych oraz aktywów obrotowych wynosi 5.741 tys. zł. Na
Naszym
szym zdaniem istnieje niepewność co do
kontynuacji
spółkę..
[Wpisz tutaj]działalności przez spółkę
Zarząd Spółki poinformował we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, w punkcie 1 Założenie
kontynuacji działalności, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy warunkowym założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez Jednostkę w dającej się przewidzieć przysz
przyszłości
łości nie
krótszej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zarząd poinformował, że warunkiem kontyn
kontynuacji
uacji
działalności
jest uzyskanie
dodatkowego finansowania w 20
2022
22 roku. Ponadto w punkcie 18 dod
dodatkowych
atkowych
Podstawa opinii
z zastrzeżeniem
informacji i objaśnień wskazano zagrożenia, które mają istotne znacz
znaczenie
enie dla niepe
niepewności
wności co do
możliwości
działa
działalności
lności
przez
w tym
wydarzeń,
okoliczności,
zdarzeń oraz
W zbadanymkontynuowania
przez nas sprawozdaniu
kapitał
własspółkę,
ny na dzień
31.12.20
r. wykazuje
kwotę minus
planów
Zarządu.
tys. zł, kwotę
w pozycji zobowiązań krótkoterminowych w wysokości
tys. zł, suma aktywów
trwałych oraz aktywów obrotowych wynosi
tys. zł.
zdaniem istnieje niepewność co do
Bilans na dzień 31.12.2021r. wykazuje w pozycji zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji
kontynuacji działalności przez spółkę
dłużnych papier
papierów
ów wartościowych kwotę 14 497 tys. zł. Do chwili wydania niniejszego raportu Zarząd
skutecznie
negocjował
zmianywe
terminów
płatnościdoobligacji.
Na
Naszym
szym
zdaniem
istnieje
niepewność
co do
Zarząd Spółki
poinformował
wprowadzeniu
sprawozdania
finansowego,
w punkcie
Założenie
21
13.133
możliwości
w terminie
wyemitowanych
obligacji.
kontynuacji spłaty
działalności,
iż sprawozdanie
finansowe
zostało sporządzone17.121
przy warunkowym założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez
w dającej się przewidzieć przyszłości nie
5.741Jednostkę
Mając na uwadze powyższe za
uwagę, Na
że szym
Spółka w dniu 31 maja 2021 roku podjęła
zastrzeżenia
strzeżenia zwracamy
krótszej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Zarząd
poinformował,
że warunkiem kontynuacji
.
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość emisji nowej serii akcji (seria ak
akcji
cji D), której
działalności jest uzyskanie dodatkowego finansowania w 20
prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Na
Nadz
dz
dzoru
oru Finansowego w dniu 4 kwietnia
2022
1
informacji i objaśnień wskazano zagrożenia, które mają istotne znaczenie dla niepewności
co do
roku. Na dzień wydania niniejszego raportu Spółka jest w procesie upublicznienia serii akcji D i w
możliwości kontynuowania działalności przez spółkę, w tym wydarzeń, okoliczności, zdarzeń oraz
związku z tym nie są nam znane wyniki tej emisji.
planów Zarządu.
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
na dzień 31.12.20 r. wykazuje w pozycji zobowiązania
krótkoterminowe
z dod
tytułu
emisji
22 roku.
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skutecznie negocjował zmiany terminów płatności obligacji. Naszym zdaniem istnieje niepewność co do
dokumentówspłaty
(„KSB”)
a takżewyemitowanych
stosownie do ust
ustawy
awy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych re
rewidentach,
widentach,
możliwości
w terminie
obligacji.
firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach" - Dz. U. z 2020 roku,
Mając
na uwadze
powyższe21
zastrzeżenia
zwracamy
uwagę, że
Spółka w dniu
31 maja 2021
roku(UE)
podjęła
poz. 1415
z późniejszymi
zmianami
) oraz
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i Rady
nr
Bilans
uchwałę
o
podwyższeniu
kapitału
zakładowego
wartość
emisji
nowej
,
której
537/2014 z dnia 16 kwi
kwiet
et
etnia
nia 2014 roku w sp
sprawie
rawie
ustawowych
wowych
497 szczegółowych wymogów dotyczących usta
prospekt
emisyjny finans
zostałowych
zatwierdzony
przez
Komisję
Nadz („rozporządzenie UE” – Dz. Urz. UE L
badań sprawozdań
finansowych
jednostek
interesu
publicznego
roku. Na dzień wydania niniejszego raportu Spółka jest w procesie upublicznienia serii akcji D i
związku
z tym nie są nam
znane wyniki
emisji.
158 z późniejszymi
zmianami).
Na
Nasza
sza tej
odpowiedzialność
zgodnie z tymi standardami została dalej
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Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie oz Krajowymi Standardami
serii akcji (seria akcji D)
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałąoru
Krajowej
Rady Biegłych
nr
Finansowego
w dniu 4Rewidentów
kwietnia 2022
3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
w
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158 z późniejszymi zmianami). Na
Nasza
sza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej
opisana w sekcji nasz
naszego
ego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.

158 z późniejszymi zmianami). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została da
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
[Wpisz tutaj]

opisana
w sekcji naszego sprawozdania
finansowego.

lej

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym kod
kodeksem
eksem ety
etyki
ki zawodowych księgo
księgowych
wych
(w tym Międzynarodowymi standardami niez
niezależności)
ależności) Rady Międz
Międzynarodowych
ynarodowych Standardów Etyki dla
Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr
3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodo
zawodowej
wej biegłych rewidentów , z
późniejszymi zmianami oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają za
zastosowanie
stosowanie do ba
badania
dania
[Wpisz tutaj]
sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodni
zgodniee z tym
tymii
wymogami Kodeksem IESBA. W tra
trakcie
kcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma
audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o
biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, któr
któree uzyskali
uzyskaliśmy
śmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
Jesteśmy niezależni
od Spółki
zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych
podstawę
dla naszej opinii
z zastrzeżeniem.
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla
Księgowych
(„Kodeks
IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr
Kluczowe
sprawy
badania
asad etyki zawodowej biegłych rewidentów , z
Kluczowe
sprawy
badan
badania
ia
są ztoinnymi
sprawy,wymogami
któ
które
re według
naszego które
zawodowego
osądu były do
najbar
najbardziej
dziej
późniejszymi
zmianami
oraz
etycznymi,
mają zastosowanie
badania
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują on
onee
sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi
najbardziej zn
znaczące
aczące ocenione rodza
rodzaje
je ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka
trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście
audytorska
pozostali
niezależni
od
Spółki zgodnie
wymogami
określonymi
Ustawie
o
naszego
badaniaz dnia
spr
sprawozdania
awozdania
finansowego
jak
jako
ozcałości
oraz niezależności
przy formuł
formułowaniu
owaniu
naszejwopinii
oraz
3431/52a/2019
25
marca
2019
roku
w
sprawie
z
biegłych rewidentach
oraz
w Rozporządzeniu
UE. a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
podsumowaliśmy
naszą
reakcję
na te rodzaje ryzyka,
przedstawiliśmy najważniejsze spostrz
spostrzeżenia
eżenia związane z tymi rodza
rodzajami
jami ry
ryzyka.
zyka. Dodatkowo w stosunku
Uważamy,
że dowody badania,
któr
e uzyskali
śmy zsą
wystarczające
i odpowiednie,
stanowić
do
spraw przedstawionych
w sekcji
Podstawa
opinii
zastrzeżeniem
zastrzeżeniem,
, następujące
sprawy aby
zostały
przez
wymogami
Kodeksem
IESBA.
W
podstawę
dla
naszej
opinii
z
zastrzeżeniem.
nas ocenione jako kluczowe sprawy badania. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
Kluczowa spra
sprawa
wa badania
Jak nasze badan
badanie
ie odniosło się do ttej
ej sprawy
znaczące podczas badania sprawozdania finans
bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one
Ryzyko kontynuac
kontynuacji
ji działalności
plany finansowe
następny
rok. ryzyka
najbardziej
znaczące
ocenione rodzaje ryzyka Otrzymaliśmy
istotnego zniekształcenia,
w tymnaocenione
rodzaje
Oceniliśmy założenia
i możliwości
realizacji planów
na
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Do spraw
tych odnieśliśmy
się w kontekście
Kluczowe sprawy badania
zebrany
zebranych
historycznyc
historycznych
danych.naszej opinii oraz
adania sprawozdania finansowego podstawie
jako całości
orazchprzy
formułhowaniu
podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane
z tymi rodzajami
owego za
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Zapoznaliśmy się ze strategią Zarządu co do
podejmowanych działań w okresie najbliższych 12
miesięcy.
Dokonaliśmy przeglądu zdarzeń korporacyjny
korporacyjnych,
ch, które
wystąpiły po dniu bilansowym celem poprawy
płynności grupy kap
kapitałowej.
itałowej.

Zapoznaliśmy się ze strategią Zarządu co do
podejmowanych działań w okresie najbliższych 12
miesięcy.
Dokonaliśmy przeglądu zdarzeń korporacyjnych, które
wystąpiły po dniu bilansowym celem poprawy
płynności grupy kapitałowej.

[Wpisz tutaj]

Przeanalizowal
Przeanalizowaliśmy
iśmy poprawność i komp
kompletność
letność
ujawnień w sprawozdaniu finansowym dotyczącym tej
kluczowej sprawy.

[Wpisz tutaj]
Ryzyko utraty płynno
płynności
ści finansowe
finansowejj

Dokonaliśmy przeglądu zdarzeń, jakie nastąpiły po
dniu bilansowym, z punktu widzenia ich wpływu na
zdolność do kon
kontynuowania
tynuowania działalno
działalności.
ści.
W zakresie zidentyfikowa
zidentyfikowaneg
neg
nego
o ryzyka zap
zapoznaliśmy
oznaliśmy
się ze strategią Zarządu co do podejmowanych działań
w zakresie spłaty zobo
zobowiązań
wiązań krótk
krótkoterminowyc
oterminowyc
oterminowych
h
wynikających z wy
wyemitowanych
emitowanych ob
obligacji.
ligacji.
Przeanalizowaliśmy
letność
Zapoznaliśmy
się poprawność
z pr
prognozami
ognozamii komp
przepływów
ujawnień
w
sprawozdaniu
finansowym
dotyczącym
tej
pieniężnych na 12 miesięcy roku 2022.
Przeanalizowal
Przeanalizowaliiśmy poprawność i kompletność
Dokonaliśmy
przeglądu zdarzeń,
jakiedotyczącym
nastąpiły tej
po
ujawnień
w sprawozdaniu
finansowym
dniu
bilansowym,
z
punktu
widzenia
ich
wpływu
na
kluczowej sprawy.
zdolność do kontynuowania działalności.

Ryzyko utraty płynności finansowej

o ryzyka zapoznaliśmy
kluczowej sprawy.
się ze strategią Zarządu co do podejmowanych działań
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
w zakresie spłaty zobowiązań krótkoterminowych
wynikających z wyemitowanych obligacji.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny zzaa sporządzenie, na podsta
podstawie
wie pr
prawidłowo
awidłowo prowadzonych ksiąg
Zapoznaliśmy
się
z
pr
ognozami
przepływów
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny
obraz sytuacji
majątkowej
W
zakresie na
zidentyfikowa
neg
pieniężnych
12
miesięcy
roku
2022.
i finansowej i wyniku finansowe
finansowego
go Spółki zgodnie z prz
przepisami
episami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi
śmy poprawność
i kompletność
zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowi
obowiązującymi
ązującymi Spółkę
przepisami prawa
i statutem, a także
ujawnień
w
sprawozdaniu
finansowym
dotyczącym
tej
za kontrolę wewnętrzną, którą Zarz
Zarząd
ąd uzna
uznaje
je za niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania
finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd S
Spółki
półki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do
Przeanalizowali
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Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
za sprawozdanie
finansowe
kluczowej
sprawy.
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
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kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spra
spraw
w związanych z kontyn
kontynuacją
uacją
działalności oraz za przyjęcie zasady kontynua
kontynuacji
cji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem
sytuacji kiedy Zarząd aalbo
lbo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo za
zaniechać
niechać prowadzenia dz
działalności
iałalności
albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniecha
zaniechania
nia działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wym
wymagania
agania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej
są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczośc
sprawozdawczościi finansowej Spółki
Spółki..

kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją
działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem
sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności
albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej
są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
[Wpisz tutaj]

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uuzyskanie
zyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zaw
zawiera
iera
istotnego zniekształcenia spowodowanego os
oszustwem
zustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania
zawie
zawierającego
rającego nas
naszą
zą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewnośc
pewnościi ale nie gwarantuje,
że
badanie
[Wpisz
tutaj] przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawa
powstawaćć na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeże
jeżeli
li można
racjonalnie oc
oczekiwać,
zekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Koncepcja istotności stosowana
jest przez biegłego rewidenta zarówno przy pla
planowaniu
nowaniu i przeprowadzaniu badania jak i pr
przeprowadzaniu
zeprowadzaniu
badania jak i przy oc
ocenie
enie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń or
oraz
az nieskorygowanych
Odpowiedzialność
iegłego rewidenta
za badanie
sprawozdania
zniekształceń,
jeśli występują,
na sprawozdanie
finansowe,
a także finansowego
przy formułowaniu opinii biegłego
rewidenta. W związku z powyższym wszystkie oopinie
pinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania
Naszymi
celami
są uzyskanie racjonalnej
pewności
czy sprawozdanie
finansowe
całość nie
zawiera
są
wyraża
wyrażane
ne z uwzględnieniem
jakośc
jakościowego
iowego
i wartościowego
poziomu
istotnościjako
ustalonego
zzgodnie
godnie
ze
istotnego
zniekształcenia
spowodowanego
os
zustwem
lub
błędem
oraz
wydanie
sprawozdania
z
badania
standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewide
rewidenta.
nta.
rającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje,
Zakres
bad
badania
ania
nie bobejmuje zapewnienia
co dozawsze
przyszłej
rentowności
Spółki
ani efektywności
lub
że badanie
przeprowadzone
zgodnie z KSB
wykryje
istniejące
istotne
zniekształcenie.
skuteczności
prowadzenia
jej spraw
Za
Zarząd
rząd
Spółkilub
obecnie
przyszłości.
Zniekształcenia
mogą powstawa
ć naprzez
skutek
oszustwa
błędu lub
i sąwuważane
za istotne, jeżeli można
racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodow
zawodowy
y sceptycyzm, a
użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Koncepcja istotności stosowana
także:
zawie
jest przez biegłego rewidenta zarówno przy pla
jak i przy ocenie
podczas badania
zniekształceń
oraz nieskorygowanych
-badania
identyfikujemy
i wpływu
oceniamyrozpoznanych
ryzyka istotnego
zniekształcenia
spra
sprawozdania
wozdania
finansowego
zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego
spowodowanego
błędem,opinie
proje
projektujemy
i przeprowadzamy
proceduryz badania
związku zoszustwem
powyższymlub
wszystkie
iktujemy
stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu
badania
file:///Users/marta/Desktop/DO%20WYSŁANIA/skotan_szb_2021_pl_2022-04-28_pl.xhtml
są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie
nowaniu
i przeprowadzaniu
badania jak i przeprowadzaniu
standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewide
nta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub
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spowodowanego oszustwem lub błędem, proje
projektujemy
ktujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uz
uzyskujemy
yskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla nasz
naszej
ej opinii. Ryzyko niewykrycia is
istotnego
totnego zniekształcenia
wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo moż
możee
dotyczyć zmowy, fałsze
fałszerstwa,
rstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla ba
badania
dania w ccelu
elu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościac
okolicznościach,
h, ale nie w ce
celu
lu wyrażenia opinii
na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiednio
odpowiedniość
ść zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
wyciągamy
wniosek
na temat
odpowiedniości
wiedniości
zastosowania
przez Zarząd
Spółki badania
zasady
spowodowanego
oszustwem
lub odpo
błędem,
projektujemy
i przeprowadzamy
procedury
kontynuacji
działalności
jako
podstawy
rachunkowości
oraz,
na
podstawie
uzyskanych
do
dowodów
wodów
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są
tarczające i odpowiednie,
aby stanowić
podstawę
dlaniepewność
naszej opinii.
Ryzyko
niewykrycialubiswarunkami,
totnego zniekształcenia
badania,
czy istnieje
ist
istotna
otna
związana
ze zdarzeniami
która może
wynikającego
z
oszustwa
jest
większe
niż
tego
wynikającego
z
błędu,
ponieważ
oszustwo
może
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeże
Jeżeli
li dochodzimy
dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania
wys w celu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii
na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może
-[Wpisz
poddawać
tutaj] w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy
-

do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwr
zwrócenie
ócenie uwagi w nas
naszym
zym
sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeż
jeżeli
eli
takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na
dowodach bad
badania
ania uzys
uzyskanych
kanych do dnia sporządzenia nas
naszego
zego spr
sprawozdania
awozdania biegłe
biegłego
go rewidenta,
jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji
[Wpisz
tutaj]
działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansow
finansowego,
ego, w tym ujawnienia,
oraz czy spra
sprawozdanie
wozdanie finansowe przedstawia będ
będące
ące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Na
Nadzorczej
dzorczej informacje o, między innymi, pla
planowanym
nowanym zakresie i cza
czasie
sie
przeprowadzenia
badania
ora
oraz
z
znaczącyc
znaczących
h
ustaleniach
badania,
w
tym
wszelkich
znaczących
słabościach
do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym
kontroli
wewnętrznej,
które zidentyf
zidentyfiku
iku
ikujemy
jemy
pod
podczas
czas ujawnienia
badania. w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli
sprawozdaniu
biegłego
rewidenta
na powiązane
takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta,
dotyczących nie
niezależności
zależności oraz, że będ
będziemy
ziemy informować ich o wszystkich powią
powiązaniach
zaniach i innych
jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a
działalności;
tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia,
oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób
ający rzetelną prezentację.
file:///Users/marta/Desktop/DO%20WYSŁANIA/skotan_szb_2021_pl_2022-04-28_pl.xhtml
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia
badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach
kontroli wewnętrznej, które zidentyfiku
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Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące
podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okr
okres
es sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za
kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że
przepisy prawa lub regulacje zabraniają publ
publicznego
icznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych
okolicznościach, ustalim
ustalimy,
y, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponie
ponieważ
waż
można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej
informacji dla interesu publicznego.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Zwracamy
uwagę,
że spółka nie
dochowała
wymogów
kapitałowych
z art.
Kodeksuznaczące
sp
spółek
ółek
Spośród spraw
przekazywanych
Radzie
Nadzorczej
ustaliliśmy
te sprawy, które
były397
najbardziej
finansowego
za
bieżący
okr
es
sprawozdawczy
i
dlatego
uznaliśmy
je
za
handlowych, co do wysokości kapitału własnego, w związku z czym Z
Zarząd
arząd Spółki zobowiązany jest do
kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że
zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki. Nasza opinia
przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych
nie zawiera zastrzeżenia odnośnie tej sprawy.
okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ
można byłoby racjonalnie
że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej
Odpowiedzialność
Zarządu i oczekiwać,
Rady Nadzorczej
podczas badania sprawozdania
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie IInnych
nnych informacji zgodnie z przepisami prawa.
wozdanie z działalności
informacji
interesu
Zwracamy dla
uwagę,
że publicznego.
spółka nie dochowała wymogów kapitałowych z art. 397 Kodeksu spółek
handlowych, co do wysokości kapitału własnego, w związku z czym Zarząd Spółki zobowiązany jest do
zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki. Nasza opinia
nie
zastrzeżenia
tej sprawy.
Innezawiera
informacje,
w tymodnośnie
spra
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
[Wpisz tutaj]

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z
działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymaga
wymagania
nia przewidziane w Ustawie o
rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
[Wpisz opinia
tutaj] z badania sprawozdani
Nasza
wozdaniaa finanso
finansowego
wego nie ob
obejmuje
ejmuje Innych informacji. W związku
z badaniem sprawozdania fina
finansowego
nsowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami,
i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne informacje nie są istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym
lub naszą wiedzą uzyskaną podczas bad
badania,
ania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli
na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne znieksz
zniekształcenia
tałcenia w Innych informacjach, jesteśmy
zobowiązani poinformo
poinformować
wać o tym w nas
naszym
zym sprawozdaniu z badani
badania.
a. Naszym obowiązkiem zgodnie z
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby
wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opini
opiniii czy sprawozdanie z działalności
działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o
zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w
rachunkowości.
sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiąz
zobowiązani
ani do poinformowania, czy Spółka sporządziła
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
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Sprawozdanie
wozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związkuz
badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami,
i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne informacje nie są istotnie niespójne ze
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oświadczenie na temat informacji nie
niefinansowych
finansowych ora
orazz wydania opinii, czy Spółka w oświadczen
oświadczeniu
iu o
stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności jednostki uzyskaliśmy prze
przed
d datą niniejszego sprawozdania z badania, a
raport roczny będzie dos
dostępny
tępny po tej dacie. W pr
przypadku,
zypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w
raporcie rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zzdaniem,
daniem, Sprawozdanie z działa
działalności
lności Spółki:
-

zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie inform
informacji
acji bieżących i okresowych
oświadczenie na temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o
przekazywanych
pr
przez
zez emitentów
papierów informacje.
wartościowych oraz warunków uznawania za
stosowaniu
ładu korporacyjnego
zawarła wymagane
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
awozdanie z działalności jednostki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a
członkowskim („Rozporządzenie o informacjac
informacjach
h bieżących” – Dz. U. poz. 757),
raport roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
raporcie rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą spółki.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podcz
podczas
as naszego badania oświadczamy, że
o Sprawozdaniu
z działalności
nie stwierdziliśmy
w Sprawozdaniu
z działalności Spółki istotnych zniekształceń.
Spr
Na podstawie
wykonanejowstosowaniu
trakcie badania
naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:
Opinia
o oświadczeniu
ładu pracy,
korporacyjnego
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem
Rozporządzenia
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
Ministra Finansów z dnia
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
określone
w paragrafie 70 ust 6 punkt 5 Rozpo
Rozporządzenia
rządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym
Opinia
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” –
70
29 marca 2018
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że
nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.
Dz. U. poz. 757),
o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
[Wpisz tutaj]
określone w paragrafie 70 ust 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym
Opinia

zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit i tego Rozporządzenia
zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie
przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
[Wpisz tutaj]

Sprawozdanie na te
temat
mat innych wym
wymogów
ogów prawa i regu
regulacji
lacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wied
wiedzą
zą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
h oraz lit i tego Rozporządzenia
zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie
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sprawozdań
finansowych,
które
na usług
rzecz niebędących
Spółki są zgodne
z prawem
przepisami
obowiązującymi
w Polsce oraz
że świadczyliśmy
nie świadczyliśmy
badaniem,
które sąizzakazane
akazane
na
mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do ba
badania
dania sprawozdania fina
finansowego
nsowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z
dnia 27 maja 2021r. Sprawozdania finansow
finansowee Spółki badamy nieprzerwanie począwszy od roku
obrotowego zakończonego dnia 31.12.2018
31.12.2018,, to jest przez cztery kolejne lata.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Andrzej Łopuszniak
Łopuszniak..
sprawozdań
finansowych,
które
na usług
rzecz niebędących
Spółki są zgodne
z prawem
obowiązującymi
w Polsce oraz
że świadczyliśmy
nie świadczyliśmy
badaniem,
które sąizakazane na
mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Działający w imieniu Grupa Audyt i Pod
Podatki
atki sp. z o.o. z siedzibą w 53
53--203 Wrocław, Hallera 170/2
wpisanej
na
listę
firm
audytorskich
pod
numerem
4155,
w
imieniu
której
kluczowy biegły rewident zb
zbadał
adał
Wybór
sprawozdanie finansowe.
przepisami
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej
Spółki z
Sprawozdania finansowe Spółki badamy nieprzerwanie począwszy od roku
obrotowego zakończonego
dnia 31.12.2018
Sprawozdanie
podpisane elektronicznie
firmybiegłym
audytorskiej
Kluczowym
rewidentem
odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
[podpis
kluczowego
biegłego
rewidenta]
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Andrzej Łopuszniak
dnia 27 maja 2021r.
Andrzej Łopuszniak
Łopuszniak,, nr w rejestrze 13304 , to jest przez cztery kolejne lata.
z siedzibą w
Działający w imieniu
203 Wrocław
[Imię,
na
nazwisko,
zwisko,
nr waudytorskich
rejestrze] pod numerem
w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał
wpisanej
na listę firm
.
Grupa Audyt i Podatki sp. z o.o.
4155,
[podpis
kluczowego
biegłego rewidenta]
sprawozdanie
finansowe.

53-

, Hallera 170/2

Andrzej
Łopuszniak
Sprawozdanie
podpisane elektronicznie
[Imię, na
[Wpisz tutaj]
, nr w rejestrze 13304
zwisko, nr w rejestrze]

Wrocław, 28 kwietnia 2022r.
Miejscowość; data sporządzenia sprawozdania z badania

[Wpisz tutaj]
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