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BUDUJEMY ZAUFANIE

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu
"SKOTAN" S.A.

1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku Grupy Kapitałowej "SKOTAN" S.A. (dalej
"Grupa"), dla której "SKOTAN" S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Uniwersyteckiej B, jest
jednostką dominującą, obejmującego:

a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009

roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 740 tys. zł,
c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia

2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości
12 238 tys. zł,

d. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia
2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego
o kwotę 11 916 tys. zł,

e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009
roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 881 tys. zł,

f. dodatkowe informacje i objaśnienia,
("załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe").

2. Za rzetelność, prawidłowość i jasnosc załączonego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, jak również prawidłowość dokumentacji konsolidacyjnej odpowiada Zarząd
jednostki dominującej. Ponadto Zarząd oraz Rada Nadzorcza jednostki dominującej obowiązane
są do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności spełniały wymagania przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości.

3. Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
i wyrażenie, na podstawie badania, opinii o tym, czy sprawozdanie to jest, we wszystkich
istotnych aspektach, rzetelne, prawidłowe i jasne oraz czy dokumentacja konsolidacyjna będąca
podstawą jego sporządzenia jest prowadzona, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób
prawidłowy.

4. Badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy
stosownie do obowiązujących:

a. postanowień rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz.1223, z późno zm. - "Ustawa o rachunkowości"),

b. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów w Polsce,

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych
nieprawidłowości. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie dokumentacji
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BUDUJEMY ZAUFANIE

konsolidacvjne], z której wynikają kwoty i informacje zawarte w załączonym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę poprawności
przyjętych i stosowanych przez Zarząd jednostki dominującej zasad rachunkowości i znaczących
szacunków dokonanych przez Zarząd, jak i ogólnej prezentacji załączonego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Uważamy, że przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw
do wyrażenia opinii o załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym traktowanym,
jako całość.

5. W dniu 7 września 2009 roku jednostka dominująca "SKOTAN" S.A. otrzymała nakaz zapłaty
w postępowaniu upominawczym, zgodnie z którym Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Spółce
zapłacenie AT Agrar Technik GmbH z siedzibą w Schlaitdorf, kwotę 5200 tys. euro z ustawowymi
odsetkami oraz zwrot kosztów procesu. Wraz ww. nakazem Spółka otrzymała kopię pozwu
z dnia 10 lipca 2009 roku skierowanego przez AT Agrar Technik przeciwko "SKOTAN" S.A.
o zapłatę kwoty 10% wartości umowy z dnia 19 czerwca 2006 r. zawartej pomiędzy
"SKOTAN" S.A. a AT Agrar Technik GmbH z tytułu wykonania części dokumentacji technicznej.
Zawarty kontrakt dotyczył budowy dwóch instalacji produkcyjnych estrów metylowych wyższych
kwasów tłuszczowych i opiewał na łączną kwotę 52 000 tys. euro. Wopinii Zarządu Spółki
dostarczony nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym był nieprawomocny oraz
bezpodstawny w kwocie, o której zasądzenie wniósł AT Agrar Technik GmbH. W dniu 21 września
2009 roku Spółka wniosła do Sądu sprzeciw wobec ww. nakazu zapłaty w postępowaniu
upominawczym. Szerzej o przedmiotowym sporze Zarząd informuje w pkt. FF Sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej "SKOTAN" S.A. w roku 2009.

Do dnia badania Zarząd Spółki Dominującej "SKOTAN" S.A. nie był w posiadaniu informacji na
temat dalszych losów przedmiotowej sprawy jak też nie jest w stanie wskazać terminu, w którym
rozwiązaniu ulegnie przedmiotowa sprawa. W ocenie Zarządu "SKOTAN" S.A. ryzyko powstania
zobowiązania jest niskie w związku z czym nie utworzono rezerwy na powyższe zobowiązanie.

Naszym zdaniem Grupa powinna na dzień 31 grudnia 2009 roku utworzyć rezerwę na
zobowiązanie wobec AT Agrar Technik GmbH w wysokości 21 362 tys. zł, w wyniku utworzenia
której, wynik finansowy za rok 2009 jak i kapitał własny Grupy na koniec 2009 byłby
021362 tys. zł niższy.

Naszym zdaniem, za wyjątkiem zgłoszonego powyżej zastrzeżenia załączone skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego

Grupy za rok obrotowy za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku,
jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Grupy na dzień 31 grudnia 2009 roku,

b. zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityka) rachunkowości,
wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych
w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych
Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie
przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych,
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c. prezentuje dane zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państw nie będących państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz.
259),

d. jest zgodne z wpływającymi na formę i treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przepisami prawa regulującymi sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
oraz postanowieniami statutu spółki dominującej.

6. Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zwracamy uwagę na następujące fakty:
a. Do dnia zakończenia badania, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający

nie zostało złożone do ogłoszenia w Monitorze Polskim B,
b. W pkt. 2.6 wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd

"SKOTAN" S.A. poinformował, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone
zostało przy założeniu kontynuacji działalności w oparciu o fakt przyjęcia przez Walne
Zgromadzenie Spółki dominującej w dniu 6 lipca 2009 roku nowej strategii
średnioterminowej na lata 2009-2012, która przewiduje realizację projektu
biotechnologicznego produkcji drożdży i drożdżowych produktów paszowych. Na powyższy
projekt "SKOTAN" S.A. zawarł z PARP umowę na dofinansowanie projektu (dotacja) w
wartości łącznej 13 300 tys. zł w związku z czym Spółka dominująca rozpoczęła jego
realizację. Nowa strategia działania "SKOTAN" S.A. zadecydowała o odstąpieniu przez Zarząd
od dotychczasowego celu strategicznego Spółki jakim było uruchomienie produkcji estrów
wykorzystywanych do produkcji biodiesla,

c. w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Zarząd jednostki zależnej Eurochem
Sp. z 0.0. na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazano skumulowane straty przewyższające sumę
kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 233
Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Eurochem Sp. z 0.0. jest obowiązany niezwłocznie zwołać
Zgromadzenie Wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Eurochem
Sp. z 0.0.,

d. w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez Zarząd jednostki zależnej Eurochem Sp.
z 0.0. na dzień 31 grudnia 2009 roku poinformowano, że w związku z zakończeniem z dniem
31 grudnia 2008 roku umowy handlowej na dostawę produktów naftowych do spółki
Carrefaur Polska Sp. z 0.0., spółka zależna Eurochem Sp. z 0.0. z dniem 1 stycznia 2009 roku
zaniechała działalności związanej ze sprzedażą paliw ciekłych. W roku obrotowym 2008
działalność ta generowała 99,7% przychodów Eurochem Sp. z 0.0. W roku badanym 2009
Eurochem Sp. z 0.0. uzyskiwała przychody ze świadczenia usług przeładunkowych na rzecz
2 odbiorców, z czego udział jednego z nich stanowi 65,3% przychodów ogółem. W związku
z zaistniałą sytuacją w pkt. 2 wprowadzenia do sprawozdania finansowego Eurochem
Sp. z 0.0. Zarząd tej Spółki poinformował, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuacji działalności bowiem podmiot dominujący "SKOTAN" S.A. złożył
zapewnienie, iż w przypadku wystąpienia zagrożenia kontynuacji będzie służył dodatkową
pomocą finansową nieodwołalnie przez okres 12 miesięcy z możliwością wydłużenia tego
okresu.
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e. Sprawozdania finansowe Skotau-Ester Sp. z 0.0. oraz Alchemia-Ester Sp. z 0.0. objęte
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie były badane przez biegłych rewidentów.
Skumulowana wartość sum bilansowych tych spółek, przed wyłączeniami konsolidacyjnymi,
stanowi 4% sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych.

7. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki Dominującej na temat działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Uznaliśmy, że informacje pochodzące z załączonego sprawozdania finansowego są z nim zgodne
oraz, że sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy
o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw nie
będących państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259).

Piotr Bałaban

.L;o4"7"'.., •...•~_

Kluczowy Biegły rewident
Numer ewidencyjny 10789

Wiceprezes Zarządu
Biegły rewident
Numer ewidencyjny 11266

4AUDYT Sp. z 0.0.

60-538 Poznań, ul. Kościelna 18/4
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
prowadzoną przez KIBR,
pod numerem ewidencyjnym 3363

Poznań, dnia 28 kwietnia 2010 roku
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BUDUJEMY ZAUFANIE

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY OD DNIA 1 STYCZNIA
2009 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Informacje identyfikujące badaną Grupę Kapitałową oraz jednostkę dominującą

Jednostka dominująca "SKOTAN" S.A. (Spółka) została utworzona w dniu 14 grudnia 1995 roku
w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Garbarskie Skotan wSkoczowie.
Spółka została powołana na czas nieokreślony. Siedziba Spółki mieści się w Katowicach, przy ulicy
Uniwersyteckiej 13.

Dnia 27 lipca 2001 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS0000031886.

Spółka posiada numer NIP: 5480075967 oraz symbol REGON 070629344.

Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o Statut Spółki.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej jest:
- wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych

Kapitał zakładowy Spółki dominującej według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił
65880000,00 zł i dzielił się na 54000000 akcji o wartości nominalnej 1,22 złotych każda.

Zgodnie z notą 15 dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego na dzień bilansowy struktura własności kapitału zakładowego była następująca:

Akcjonariusz
Liczba Liczba

Wartość Udział

akcji głosów
nominalna w kapitale

akcji podstawowym

15.032.161 15.032.161 18.339.236 27,84%

2.553.106 2.553.106 3.114.789 4,73%

957.442 957.442 1.168.079 1,77%

35.457.291 35.457.291 43.257.896 65,66%

54.000.000 54.000.000 65880000 100,00%

Roman Krzysztof Karkosik (wraz
podmiotami zależnymi)

Grażyna Karkosik

UNIBAX Sp. z 0.0.

Inni

Razem
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BUDUJEMY ZAUFANIE

W składy Grupy Kapitałowej "SKOTAN" S.A. wchodzą następujące spółki objęte skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym:

Udział % Ilość Rodzaj opinii Nazwa Dzień, na

w kapitale
głosów na Metoda wydanej o podmiotu, który

Nazwa podstawo walnym konsolida- jednostkowym który sporządzono
zgroma- cji sprawozdaniu przeprowadził sprawozda-wym dzeniu finansowym badanie nie finansowe

Jednostk Z

"SKOTAN" SA
a pełna zastrzeżeniem 4 Audyt 31.12.2009dominują i uwagami Sp. z 0.0.
ca objaśniającymi

Bez zastrzeżeń 4 AudytEurochem Sp. z 0.0. 100% 100% pełna z uwagami 31.12.2009
objaśniającymi Sp. z 0.0.

SKOTAN-ESTER Sp. z 0.0. 100% 100% pełna Nie badana 31.12.2009

ALCHEMIA-ESTER Sp. z 0.0. 100% 100% pełna Nie badana 31.12.2009

Zgodnie ze statutem organami Spółki dominującej są Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada
Nadzorcza i Zarząd.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień wydania opinii wchodzili:
• Wojciech Sobczak - Przewodniczący,
• Roman Karkosik - Wiceprzewodniczący,
• Krzysztof Jeznach - Członek,
• Karina Wściubiak-Hanko - Członek,
• Jacek Kostrzewa - Członek.

W okresie badanym oraz w okresie do dnia wydania opinii nie wystąpiły zmiany w składzie Rady
Nadzorczej.

Zarząd Spółki na dzień wydania opinii stanowił Pan Marek Pawełczak - Prezes Zarządu.

W okresie badanym oraz w okresie do dnia wydania opinii nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu
Spółki.

2. Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 roku
zostało zbadane przez biegłego rewidenta Sławomira Mirkowskiego nr 10789 reprezentującego firmę
Grant Thornton Frąckowiak Sp. z 0.0. Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu opinię
z zastrzeżeniem z objaśnieniami, które cytujemy poniżej:

"Załączone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone przy założeniu
kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. W trakcie naszego badania
stwierdziliśmy, iż istnieje niepewność co do zakresu i możliwości kontynuowania działalności przez
Grupę.
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Od kilku lat celem strategicznym Grupy było uruchomienie produkcji estrów służących jako
komponenty do produkcji biodiesla, uzyskanie mocy produkcyjnych na poziomie 250 tyś. ton, a także
uzyskanie stabilnego, kilkuprocentowego udziału w krajowym rynku paliw. W tym celu w roku 2006
utworzono spółkę zależną - Skotan Ester Sp. z 0.0. - która miało zrealizować te plany. Pełne zdolności
produkcyjne estrów miały być osiągnięte w III kwartale 2008 roku, a zakładany uprzednio udział
w rynku - począwszy od przełomu 2008/2009. Do dnia wydania naszej opinii Grupa nie zrealizowała
tych zamierzeń.

Uzasadnienie takiego stanu rzeczy oraz swoje stanowisko w tej sprawie Zarząd Spółki Dominującej
zawarł w nocie nr 25 dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. W nocie tej Zarząd wskazał, iż z uwagi na czynniki zewnętrzne, a przede wszystkim
dalsze opóźnienia we wprowadzaniu w Polsce przepisów warunkujących opłacalności produkcji
biopaliw stopień niepewności związany z realizacją tych celów strategicznych jest znaczny. Zdaniem
Zarządu projekt biotechnologiczny produkcji drożdży, który wcześniej był traktowany jako projekt
wsparcia produkcji biodiesla, ale który może być także rozwijany samodzielnie stanowi wystarczającą
podstawę do przyjęcia założenia o możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową.

Ponadto, na wniosek Spółki Dominującej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 maja
2008 roku cofną Spółce Dominującej koncesję na produkcję i wytwarzanie paliw ciekłych, której
Spółka ta faktycznie nie wykorzystywała. Zmienił się więc zakres działalności Spółki Dominującej,
która obecnie pełni funkcję jednostki holdingowej w Grupie Kapitałowej Skotan.

Zakres i możliwości dalszego działania Spółki i Grupy Kapitałowej Skotan zależą od podjęcia przez
Akcjonariuszy Spółki Dominującej decyzji o realizacji przyjętych wcześniej zamierzeń strategicznych
lub wyznaczającej nowe cele działalności Grupy.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności oraz fakt, że na dzień wydania niniejszej opinii nie są
znane decyzje Akcjonariuszy Spółki Dominującej odnośnie terminu realizacji planów strategicznych,
uważamy, że istnieje istotna niepewność co do zakresu i możliwości kontynuowania działalności
przez Grupę."

oraz następującymi objaśnieniami:

"Zarząd Spółki Dominującej przedstawił w nocie 26 dodatkowych informacji i objaśnień kwestię
dotyczącą prezentacji w wartościach niematerialnych i prawnych kosztów nabytej dokumentacji
projektu biotechnologicznego przetwarzania drożdży powstających przy produkcji estrów
metylowych kwasów tłuszczowych. Mimo, że projekt budowy fabryki estrów nie powstanie
w zakładanym wcześniej terminie, w ocenie Zarządu nie istnieje potrzeba dokonania odpisu
aktualizującego wartość aktywa, gdyż istnieje możliwość samodzielnego rozwoju projektu
wytwarzania drożdży, niezależnie od budowy i eksploatacji fabryki estrów metylowych i prowadzone
są działania w zakresie rejestracji drożdży w krajach Unii Europejskiej oraz na rynkach wschodnich.

Zarząd Spółki Dominującej przedstawił w nocie 27 dodatkowych informacji i objaśnień informację
o tym, że w spółce zależnej Eurochem Sp. z 0.0. skumulowane straty przewyższyły wartość kapitału
zapasowego i podstawowego o kwotę 3758 tysięcy złotych. Zgromadzenie Wspólników spółki
Eurochem na podstawie art. 233 par. 1 KSH podjęło w dniu 15 stycznia 2009 roku uchwałę
o kontynuacji działalności spółki przez okres minimum dwunastu miesięcy od dnia podjęcia uchwały.
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Zarząd Spółki Dominującej przedstawił w nocie 27 dodatkowych informacji i objaśnień fakt
wystąpienia błędu podstawowego w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2007 rok spółki
zależnej Eurochem Sp. z 0.0. w łącznej kwocie 1461 tysięcy złotych. Dokonano korekty tego błędu
w sprawozdaniu finansowym za okres bieżący z odniesieniem skutków finansowych korekty na wynik
finansowy lat ubiegłych jako zmniejszenie tego wyniku.

Zarząd Spółki Dominującej poinformował w nocie 28 dodatkowych informacji i objaśnień, iż spółka
zależna Eurochem Sp. z 0.0. zrezygnowała z dniem 1 stycznia 2009 roku z koncesji związanej ze
sprzedażą paliw ciekłych, która w 2008 roku stanowiła 99,7% wartości przychodów spółki zależnej.
Zarząd wyjaśnił ponadto, że Eurochem Sp. z 0.0. koncentruje w chwili obecnej swoją działalność
operacyjną w obszarze granicznych przeładunków materiałowych oraz działalności handlowej
towarami i produktami nie objętymi koncesją. Dalsza strategia działania jest uzależniona od
ostatecznych decyzji Walnego Zgromadzenia w zakresie kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej
na rynku biopaliw (paliw) oraz od możliwości pozyskania kontraktów handlowych dotyczących paliw
konwencjonalnych w 2010 r. Z uwagi na powyższe Zarząd Spółki Dominującej nie potraktował
działalności handlowej związanej z paliwami i biopaliwami jako działalności zaniechanej i nie wykazał
jej kosztów i przychodów prezentacyjnie w rachunku zysków i strat w pozycjach objętych tymi
kategoriami.

Sprawozdania finansowe spółek Skotan Ester Sp. z 0.0. i Alchemia Ester Sp. z 0.0. objęte
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie były badane przez biegłych rewidentów.
Skumulowana wielkość sum bilansowych tych spółek, przed wyłączeniami konsolidacyjnymi, stanowi
3% sumy bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej bez
dokonywania wyłączeń konsolidacvjnvch."

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie
dnia 06 lipca 2009 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało złożone w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód
w Katowicach w dniu 11 sierpnia 2009 roku. Do dnia wydania opinii skonsolidowane sprawozdanie
finansowe za rok 2008 nie zostało złożone do opublikowania w Monitorze Polskim B.
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3. Zakres prac i odpowiedzialności

Niniejszy raport został przygotowany dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu Grupy
Kapitałowej "SKOTAN" S.A. (dalej "Grupa"), dla której "SKOTAN" S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy
Uniwersyteckiej 13 jest jednostką dominującą i dotyczy skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, obejmującego:

a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku,

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 740 tys. zł,
c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009

roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 12 238 tys. zł,
d. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia

2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego
o kwotę 11 916 tys. zł,

e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009
roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 881 tys. zł,

f. dodatkowe informacje i objaśnienia,

("załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe").

Rok obrotowy, za który sporządzono badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje
12 kolejnych miesięcy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku. Poprzedni rok obrotowy obejmował
okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziła firma 4AUDYT Sp. z 0.0. (nr 3363
na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych). W imieniu podmiotu
uprawnionego badaniem kierował kluczowy biegły rewident Piotr Bałaban nr 10789. Badanie
przeprowadzono zgodnie z umową z dnia 2S stycznia 2010 roku zawartą na podstawie Uchwały nr
1/01/2010 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 stycznia 2010 roku odnośnie wyboru podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień
rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w dniach od 19
kwietnia 2010 roku do 28 kwietnia 2010 roku z przerwami.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za dokumentację konsolidacyjną, sporządzenie i rzetelną prezentację
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF") oraz
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie
nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych
na jej podstawie przepisów wykonawczych.

4AUDYT Sp. z 0.0.

ul. Kościelna 18/4 tel.: +48 61 841 71 80
60-538 Poznań fax: +48 61 841 71 90
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Ponadto Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki są obowiązani zapewnić, posiadając w tym zakresie
odpowiedzialność solidarną, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności Grupy spełniały wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Naszym zadaniem
i sporządzenie raportu
fi nansowego.

było, w oparciu
uzupełniającego,

o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii
odnośnie tego skonsolidowanego sprawozdania

Zarząd Spółki złożył w dniu wydania niniejszego raportu oświadczenie o rzetelności
i jasności skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz
niezaistnieniu zdarzeń wpływających w sposób znaczący na dane wykazane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za rok badany.

W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki udostępnił nam
wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu.
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II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ I MAJĄTKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. SKONSOLIDOWANESPRAWOZDANIEZ SYTUACJIFINANSOWEJ

Rok Rok
Dynamika

Rok Rok
bieżący poprzedni bieżący poprzedni
tys. zł tys. zł % Struktura % Struktura %

Aktywa trwałe 7881 8918 -11,6% 9,5% 5,5%
Wartości niematerialne 720 794 -9,3% 0,9% 0,5%
Wartość firmy przejęta w

10 10 0,0% 0,0% 0,0%
ramach połączenia
Rzeczowe aktywa trwałe 4881 5572 -12,4% 5,9% 3,4%
Nieruchomości inwestycyjne 2209 2416 -8,6% 2,7% 1,5%
Pozostałe długoterminowe

11 31 -64,5% 0,0% 0,0%
aktywa finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego

50 95 -47,4% 0,1% 0,1%
podatku
Aktywa obrotowe 74859 154017 -51,4% 90,5% 94,5%
Należności krótkoterminowe 462 52427 -99,1% 0,6% 32,2%
Inwestycje krótkoterminowe 74255 96320 -22,9% 89,7% 59,1%
Środki pieniężne 124 1007 -87,7% 0,1% 0,6%
Krótkoterminowe rozliczenia

18 4263
międzyokresowe

-99,6% 0,0% 2,6%

Aktywa razem 82740 162935 -49,2% 100,0% 100,0%

Rok Rok Dynamika
Rok Rok

bieżący poprzedni bieżący poprzedni
tys. zł tys. zł % Struktura % Struktura %

Kapitał własny 74649 86565 -13,8% 90,2% 53,1%
Kapitał podstawowy 65880 65880 0,0% 79,6% 40,4%
Kapitał zapasowy 141582 141582 0,0% 171,1% 86,9%
Pozostałe kapitały rezerwowe 334 334 0,0% 0,4% 0,2%
Zysk (strata) z lat ubiegłych -120909 -70142 72,4% -146,1% -43,0%
Zysk (strata) netto -12238 -51089 -76,0% -14,8% -31,4%
Zobowiązania i rezerwy na 8091 76370 -89,4% 9,8% 46,9%
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 7535 20113 -62,5% 9,1% 12,3%
Zobowiązania krótkoterminowe 541 52150 -99,0% 0,7% 32,0%
Rozliczenia międzyokresowe 15 4107 -99,6% 0,0% 2,5%
Pasywa razem 82740 162935 -49,2% 90,2% 100,0%
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2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Rok Rok
Dynamika

Rok Rok
bieżący poprzedni bieżący poprzedni
tys. zł tys. zł

%
Struktura % Struktura %

Przychody netto ze sprzedaży
1508 467560 -99,7% 100,0% 100,0%

produktów, towarów i materiałów

Koszty własny sprzedaży 72 462499 -100,0% 4,8% 98,9%

Zyskj(Strata) brutto ze sprzedaży 1436 5061 -71,6% 95,2% 1,1%

Koszty sprzedaży 9 720 -98,8% 0,6% 0,2%

Koszty ogólnego zarządu 5303 7985 -33,6% 351,7% 1,7%
Pozostałe przychody operacyjne 8281 2040 305,9% 549,1% 0,4%

Pozostałe koszty operacyjne 1278 14101 -90,9% 84,7% 3,0%
Zyskj(Strata) z działalności operacyjnej 3127 -15705 -119,9% 207,4% -3,4%

Przychody finansowe 850 14470 -94,1% 56,4% 3,1%

Koszty finansowe 21173 53239 -60,2% 1404,0% 11,4%

Zyskj(Strata) przed opodatkowaniem -17196 -54474 -68,4% -1140,3% -11,7%
Podatek dochodowy 4958 -3385 46,5% -328,8% -0,7%
Zyskj(Strata) netto -12238 -51089 -76,0% -811,5% -10,9%
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody ogółem -12238 -51089 -76,0% -811,5% -10,9%
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3. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Rentowność

Rentowność jest rezultatem decyzji gospodarczych podejmowanych przez Grupę. Jej podstawowym

zadaniem jest określenie zdolności Grupy do generowania zysków postrzeganych przez pryzmat
zasobów - tak kapitałowych jak i majątkowych, zaangażowanych w ten proces. Analiza rentowności

wynika z potrzeby optymalizacji działalności Grupy i szukania najlepszych sposobów angażowania
posiadanych przez nie środków.

Wskaźnik
Wartość wskaźnika

Formuła obliczeniowa
2009 2008 2007

wynik ze sprzedaży brutto -kosztv
ogólnego zarządu - koszty

-257,0% -0,8% -2,5%
sprzedaży/ przychody brutto ze

sprzedaży

wynik brutto/przychody brutto ze
-1140,3% -11,7% -21,5%

sprzedaży

wynik netto/ przychody brutto ze
-811,5% -10,9% -17,0%

sprzedaży

wynik netto /kapitał własny bez
wyniku finansowego bieżącego -14,1% -37,1% -33,3%

roku

zysk netto / aktywa ogółem -14,8% -31,4% -28,4%

Zyskowność sprzedaży

Rentowność sprzedaży brutto

Rentowność sprzedaży netto

Rentowność kapitalu wlasnego

Rentowność aktywów

Płynność finansowa

Płynność finansowa wyraża zdolność Grupy do terminowego regulowania zobowiązań. Zdolność
ta opiera się na zasobach posiadanej przez Grupę gotówki oraz na pozostałych zasobach
materialnych, które Grupa zamienia w określonym czasie na gotówkę (cykl aktywów obrotowych).

Wartość wskaźnika
Wskaźnik Formuła obliczeniowa

2009 2008 2007
(inwestycje krótkoterminowe +

Wskaźnik płynności szybkiej należności krótkoterminowe)/ 138,1 2,9 2,7
zobowiązania krótkoterminowe

(aktywa obrotowe - krótkoterminowe
Wskaźnik płynności bieżącej rozliczenia międzyokresowe)/ 138,1 2,9 2,9

zobowiązania krótkoterminowe

Pokrycie zobowiązań należnościami
należności handlowe/

0,5 1,0 1,0zobowiązania handlowe

Kapitał obrotowy netto (w tys. zł.)
aktywa obrotowe - zobowiązania

74317 101867 144104bieżące

Udział kapitału pracującego w kapitał obrotowy/ aktywa ogółem 89,8% 62,5% 59,0%
całości aktywów
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Sprawność wykorzystania zasobów

Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów oceniają zdolność Grupy do optymalnego zarządzania
posiadanymi aktywami oraz wskazują, czy wielkość danego aktywa jest adekwatna do rozmiarów
prowadzonej przez Grupę działalności. Wskaźniki sprawności określają długość cyklu rotacji jakiemu
podlegają zapasy, należności i aktywa ogółem oraz wskazują okres, po jakim Grupa przeciętnie spłaca
swoje zobowiązania.

Wartość wskaźnika
Wskaźnik Formuła obliczeniowa

2009 2008 2007

Wskaźnik rotacji majątku
przychody brutto ze

sprzedaży/aktywa ogółem

przychody brutto ze
sprzedaży/aktywa trwałe

(należności z tytułu dostaw i
usług/przychody brutto ze

sprzedaży)*360

0,0 2,9 1J

Wskaźnik obrotu rzeczowych
aktywów trwałych

0,2 52A 17,3

Wskaźnik rotacji należności w
dniach

31,0 39J 43,2

Finansowanie działalności

Wskaźniki finansowania prezentują strukturę źródeł finansowania działalności gospodarczej
prowadzonej przez Grupę. Wskazują na udział poszczególnych składowych kapitałów własnych
i obcych w finansowaniu aktywów. Ich optymalne wartości pozwalają na utrzymanie przez Grupę
długoterm inowej płynności fina nsowej.

Wskaźnik Formuła obliczeniowa
Wartość wskaźnika

2009 2008 2007

0,1 0,5 DA

9,2 1,1 1,3

9,5 9J 5,9

0,9 0,5 0,6

Współczynnik zadłużenia kapitał obcy / kapitały ogółem

Pokrycie zadłużenia kapitałem
własnym

Stopień pokrycia aktywów
trwałych kapitałem własnym

kapitał własny/zobowiązania wraz z
rezerwami

kapitał własny/aktywa trwałe

Trwałość struktury finansowania kapitał własny/pasywa ogółem

Komentarz

Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej zamknęło się w dniu 31 grudnia 2009 roku
sumą 82 740 tys. zł, co stanowiło spadek względem 31 grudnia 2008 roku 049,2%.

Istotnymi składnikami aktywów Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2009 roku były inwestycje
krótkoterminowe stanowiące 89,7% sumy bilansowej oraz rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 5,9%
sumy bilansowej.
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Wartość kapitału własnego zmniejszyła się względem 31 grudnia 2008 roku o 13,8% i stanowiła na
koniec ostatniego analizowanego okresu 90,2% wszystkich pasywów Grupy. O zmniejszeniu kapitału
własnego decydowała całkowita strata poniesiona w badanym okresie przez Grupę. Wysoki udział
w pasywach Spółki mają również rezerwy na zobowiązania stanowiące 9,1% wszystkich pasywów.
W okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Grupa Kapitałowa poniosła całkowitą
stratę netto w wysokości 12 238 tys. zł.

W roku 2009 roku wartości wskaźników rentowności Grupy uległy pogorszeniu w stosunku do roku
ubiegłego. W związku z ponoszonymi stratami osiągają one nadal wartości ujemne. Na pogorszenie
wskaźników rentowności istotne znaczenie miał spadek przychodów ze sprzedaży produktów
naftowych realizowanych w latach ubiegłych przez Spółkę Eurochem Sp. z 0.0.

W 2009 roku wartości wskaźników opisujących płynność Grupy uległy poprawie w stosunku do roku
ubiegłego, a ich wartości utrzymują się znacznie powyżej wartości zalecanych. Jest to efektem
zmniejszenia się zobowiązań i należności krótkoterminowych z tytułu dostaw w związku ze
zmniejszeniem się przychodów z obrotu produktami naftowymi w Spółce zależnej oraz faktem, że
blisko 91% aktywów stanowią aktywa obrotowe. Na pogorszenie wskaźników rentowności istotne
znaczenie miał spadek przychodów ze sprzedaży produktów naftowych realizowanych w latach
ubiegłych przez Spółkę Eurochem Sp. z 0.0.

Wartości wskaźników obrazujących poziom finansowania kapitałem własnym były na koniec roku
2009 na poziomie powyżej wartości zalecanych. Współczynnik zadłużenia wskazuje, iż kapitał własny
Grupy finansuje 90% wartości majątku ogółem.

4. Zasadność założenia kontynuacji działalności

W wyniku przeprowadzonego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej "SKOTAN" S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku, w tym analizy sytuacji
finansowej, nie stwierdziliśmy zagrożenia kontynuacji działalności w roku następnym po badanym, na
skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej
działalności Grupy kapitałowej.
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III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. DOKUMENTACJA KONSOLIDACYJNA

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd jednostki dominującej
nie dokonał istotnych odstępstw od zasad konsolidacji określonych w Międzynarodowych
Standardach Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

Zasady konsolidacji stosowane są w taki sposób, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe
prezentowało sytuację finansową i majątkową Grupy Kapitałowej, tak jakby jednostki Grupy
Kapitałowej stanowiły jedno przedsiębiorstwo.

Jednostki zależne objęto konsolidacją stosując metodę pełną obejmującą:
sumowanie sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych
polegające na dodaniu odpowiednich pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
dokonanie wyłączeń konsolidacyjnych, w tym wyłączenie kapitałów własnych jednostek
zależnych na dzień objęcia kontroli nad tymi jednostkami, ustalenie wartości firmy z konsolidacji,
wyłączenie z odpowiednich pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej rozrachunków
występujących pomiędzy jednostkami Grupy Kapitałowej na dzień bilansowy, wyłączenie
z odpowiednich pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów transakcji pomiędzy jednostkami
Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym, wyłączenie z wyniku finansowego
niezrealizowanych marż zawartych w składnikach aktywów jednostek Grupy Kapitałowej.

2. DZIEŃ BILANSOWY

Nie wystąpiły rozbieżność pomiędzy dniem bilansowym, na który sporządzono skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, a dniem, na który zostały sporządzone sprawozdania
finansowe jednostek objętych konsolidacją.

3. WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU OBJĘCIA SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Sprawozdaniem finansowym zostały objęte wszystkie Spółki tworzące Grupę kapitałową, nie
dokonywano wyłączeń z obowiązku objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

4. RODZAJ I WPŁYW ZMIAN WYWOŁANYCH ZMIANAMI ZAKRESU JEDNOSTEK OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły zmiany w zakresie jednostek objętych
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej "SKOTAN" S.A. w porównaniu
do roku poprzedniego.
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5. WYŁĄCZENIA KONSOLIDACYJNE

Dokonane wyłączenia wzajemnych rozrachunków oraz obrotów wewnętrznych jednostek objętych
konsolidacją są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

W sprawozdaniu skonsolidowanym wykazano wyłącznie przychody i koszty, które zostały osiągnięte
(poniesione) w wyniku transakcji z jednostkami zewnętrznymi.

Dokonane wyłączenia niezrealizowanych wyników przez jednostki objęte konsolidacją zawartych
w wartości aktywów są zgodne z dokumentacją konsolidacyjną.

Informacje o dokonanych transakcjach zostały zaprezentowane w dodatkowych informacjach
i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2009 roku.

6. WARTOŚĆ FIRMY

Ustalenie stanu wartości firmy na dzień 31 grudnia 2009 roku jest zgodne z dokumentacją
konsolidacvjną.

7. KAPITAŁ WŁASNY

Wykazany stan kapitału własnego jest zgodny z dokumentacją konsolidacyjną odpowiednimi
dokumentami prawnymi.

W Grupie Kapitałowej nie wystąpił kapitał przypadający akcjonariuszom mniejszościowym.

8. KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Jednostka dominująca potwierdziła zasadność zastosowania zasady kontynuacji działalności przy
sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zasady wyceny, prezentacji oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane we wprowadzeniu do skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Noty w sposób kompletny opisują pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentują
pozostałe informacje niezbędne do oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zostały one
sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości,
wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie
rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie
do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje zmniejszenie stanu kapitału
własnego w badanym okresie o kwotę 11 916 tys. zł, a jego pozycje prawidłowo powiązane są ze
sprawozdaniem z sytuacji finansowej, sprawozdaniem z całkowitych dochodów oraz informacją
dodatkową.

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków
pieniężnych w wysokości 881 tys. zł, a jego pozycje prawidłowo powiązane są ze sprawozdaniem
z sytuacji finansowej, sprawozdaniem z całkowitych dochodów oraz informacją dodatkową.

Zarząd jednostki dominującej sporządził i załączył do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
sprawozdanie z działalności Grupy w roku obrotowym 2009. Dokonaliśmy sprawdzenia tego
sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim tych informacji, dla których bezpośrednim źródłem jest
zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Uznaliśmy, że informacje pochodzące
z załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne oraz, że sprawozdanie
z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państw nie będących państwem
członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259).
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9. INFORMACJE I USTALENIA KOŃCOWE

Działający w imieniu 4Audyt Sp. z 0.0. niżej podpisany biegły rewident otrzymał od Zarządu jednostki
dominującej pisemne oświadczenie, w którym Zarząd stwierdził, iż Grupa Kapitałowa przestrzegała
obowiązujące ją przepisów prawa.

1t:ut\J~
Wiceprezes Zarządu
Biegły rewident
Numer ewidencyjny 11266

Kluczowy Biegły rewident
Numer ewidencyjny 10789

4AUDYT Sp. z 0.0.

60-538 Poznań, ul. Kościelna 18/4
Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych wpisany
na listę podmiotów uprawnionych
prowadzoną przez KIBR,
pod numerem ewidencyjnym 3363

Niniejszy dokument zawiera 21 strony.

Poznań, 28 kwietnia 2010 roku
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