Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Eskimos Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Eskimos Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji z siedzib w Krakowie („Spółka”), które składa się z wprowadzenia do
sprawozdania finansowego, bilansu sporz dzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz
rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz dodatkowych
informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, zał czone sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji maj tkowej i finansowej Spółki na dzień 31
grudnia 2019 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z maj cymi zastosowanie przepisami ustawy
z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r.
poz. 351, z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityk ) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowi zuj cymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem
Spółki;
- zostało sporz dzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksi g rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwał Krajowej Rady Biegłych
Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów
badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11
maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa
o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r. poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi
standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego
rewidenta za badanie sprawozdania finansowego”.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwał Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki
zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które maj
zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne
obowi zki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania
badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie
z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.
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Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy s wystarczaj ce i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Objaśnienie – Istotna niepewność dotycz ca kontynuacji działalności
Zwracamy uwagę na zapis punktu wprowadzenia do sprawozdania finansowego „Opis
okoliczności wskazuj cych na zagrożenie kontynuowania działalności” oraz na notę 24
informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, które wskazuj , że wartość zobowi zań
krótkoterminowych wykazanych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 47 389 tys. zł
i znacz co przewyższa wartość aktywów obrotowych o kwotę 17 740 tys. zł oraz, że poniesiona
przez Spółkę strata za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku istotnie obniża wartość
kapitału własnego Spółki na ten dzień do poziomu (-) 21 207 tys. zł. Złożony w S dzie
Rejonowym w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy plan restrukturyzacji został
zatwierdzony w dniu 25 listopada 2020 roku. Na dzień sporz dzenia sprawozdania z badania
nie doszło jeszcze do głosowania wierzycieli nad układem. Jak wykazano w opisie zawartym
we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego oraz w nocie 24 powyższe okoliczności,
ł cznie z innymi informacjami opisanymi w tej nocie wskazuj na istnienie istotnej
niepewności, która może powodować w tpliwości, co do dalszej kontynuacji działalności przez
spółkę Eskimos S.A. w restrukturyzacji. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia
w odniesieniu do tej sprawy.
Objaśnienie ze zwróceniem uwagi
Zwracamy uwagę na notę 25 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki
sporz dzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, w której opisano niepewność zwi zan
z rozstrzygnięciem sporu Spółki z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz szereg
innych postępowań z innymi podmiotami, których wynik będzie miał niew tpliwie istotny
wpływ na finanse Spółki. Opisane w nocie 25 warunki tocz cego się sporu oraz innych
postępowań wskazuj na niepewność zwi zan z ostatecznym ich rozstrzygnięciem oraz ich
wpływem na sytuację maj tkow i finansow Spółki. Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w
odniesieniu do tej sprawy.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania s to sprawy, które według naszego zawodowego os du były
najbardziej znacz ce podczas badania sprawozdania finansowego za bież cy okres
sprawozdawczy. Obejmuj one najbardziej znacz ce ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy nasz
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia zwi zane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania

Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy

Rozliczenie znacz cej transakcji nie
wchodz cej w normalny zakres
działalności Spółki
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W badanym okresie Spółka dokonała
rozliczenia
znacz cej
transakcji
wynikaj cej z zawartej umowy z
Krajowym
Ośrodkiem
Wsparcia
Rolnictwa. Zagadnienie zostało określone
jako kluczowe ze względu na istotn
wartość transakcji oraz różnicę zdań
pomiędzy Spółk , a KOWR w zakresie jej
rozliczenia.
Ujawnienia
dotycz ce
zagadnień rozliczenia znacz cej transakcji
i powstałego sporu zostały zawarte w nocie
25 informacji dodatkowej sprawozdania
finansowego.

a) zrozumienie znacz cej transakcji poprzez
analizę umów, dokumentacji księgowej oraz
korespondencji maj cej zwi zek z rozliczeniem
zawartej umowy z Krajowym Ośrodkiem
Wsparcia Rolnictwa,
b) analiza dokonanych księgowań zwi zanych z
rozliczeniem transakcji,
c) ocena ujęcia w księgach i sprawozdaniu
finansowym ujawnień zwi zanych z transakcj ,

Koncentracja sprzedaży do jednego
odbiorcy
W badanym okresie wyst piła istotna
koncentracja sprzedaży do jednego
odbiorcy. Ustawa o rachunkowości
wymaga, aby Spółka ujawniła w
sprawozdaniu finansowym istotne dane i
objaśnienia niezbędne do tego, aby
przedstawiało ono jasny i rzetelny obraz
Spółki. Istnieje ryzyko jakościowe dla
sprawozdania finansowego, zwi zane z
informacj o koncentracji sprzedaży oraz
skali tej koncentracji zawart
w
sprawozdaniu finansowym. Ujawnienia
dotycz ce koncentracji sprzedaży zostały
zawarte w nocie 26 informacji dodatkowej.

a) omówienie z Kierownictwem Spółki kwestii
koncentracji sprzedaży oraz ujawnień w
sprawozdaniu
finansowym
dotycz cych
koncentracji sprzedaży,
b) weryfikacja zakresu ujawnienia dotycz cego
koncentracji sprzedaży ujętego w sprawozdaniu
finansowym,
uzgodnienie
danych
prezentowanych do ewidencji księgowej,
rozważenie, czy ujawnienie to pozwala na
osi gnięcie przez sprawozdanie finansowe
jasnego i rzetelnego obrazu,

Odpowiedzialność Zarz dcy i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarz dca Spółki jest odpowiedzialny za sporz dzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksi g rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz
sytuacji maj tkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityk ) rachunkowości oraz z obowi zuj cymi
Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzn , któr Zarz dca uznaje za
niezbędn , aby umożliwić sporz dzenie sprawozdania finansowego niezawieraj cego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporz dzaj c sprawozdanie finansowe Zarz dca Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności
Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw
zwi zanych z kontynuacj działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako
podstawy rachunkowości, z wyj tkiem sytuacji, kiedy Zarz dca albo zamierza dokonać
likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej
alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarz dca Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej s zobowi zani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej s odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej Spółki.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami s uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawieraj cego nasz opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniej ce istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mog powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i s uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub ł cznie mogłyby wpłyn ć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego
sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarz dcę Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy os d i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadaj ce tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które s wystarczaj ce
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikaj cego z oszustwa jest większe niż tego wynikaj cego z błędu,
ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia
w bł d lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które s 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 powi zanych ujawnień dokonanych przez Zarz dcę Spółki;
- wyci gamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarz dcę Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność zwi zana ze zdarzeniami lub warunkami,
która może poddawać w znacz c w tpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas
zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powi zane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia s nieadekwatne, modyfikujemy
nasz opinię. Nasze wnioski s oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia
sporz dzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub
warunki mog spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogóln prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będ ce ich podstaw transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniaj cy rzeteln prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znacz cych ustaleniach badania, w tym wszelkich znacz cych
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotycz cych niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich
powi zaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowi ce
zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
o zastosowanych zabezpieczeniach.
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Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znacz ce podczas badania sprawozdania finansowego za bież cy okres
sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w
naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniaj
publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyj tkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie
powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie
oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu
publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2019 r. („Sprawozdanie z działalności”) i Raport Roczny za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2019 r. wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego,
o którym mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
(„Raport roczny”) (razem „Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarz dcy i Rady Nadzorczej
Zarz dca Spółki jest odpowiedzialny za sporz dzenie Sprawozdania z działalności oraz Innych
informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarz dca Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej s zobowi zani do zapewnienia, aby
Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w ustawie
o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności
i Innych informacji. W zwi zku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowi zkiem
jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i Innymi informacjami, i czyni c to,
rozpatrzenie, czy nie s istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub nasz wiedz
uzyskan podczas badania, lub w inny sposób wydaj się istotnie zniekształcone. Jeśli na
podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności
i Innych informacjach, jesteśmy zobowi zani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu
z badania. Naszym obowi zkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest
również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporz dzone zgodnie
z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowi zani do wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu
zasad ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed dat niniejszego sprawozdania
z badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy
istotne zniekształcenie w Raporcie Rocznym, jesteśmy zobowi zani poinformować o tym Radę
Nadzorcz Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie
z działalności Spółki:
- zostało sporz dzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
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Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła
informacje określone w Uchwale 293/2010 Zarz du Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie dokumentu "Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect" wydanej na podstawie art. 25 Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w oświadczeniu o stosowaniu ładu
korporacyjnego s zgodne z maj cymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Wykazana w sprawozdaniu finansowym strata w wysokości 36 304 463,31 zł przekroczyła
sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedn trzeci kapitału zakładowego na dzień
31 grudnia 2019 roku. W zaistniałych okolicznościach, zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek
Handlowych, Zarz dca jest zobligowany do zwołania Walnego Zgromadzenia celem podjęcia
uchwały odnośnie dalszego istnienia Spółki.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Ireneusz Biernat.
Działaj cy w imieniu BDI Audyt Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 3036, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał
sprawozdanie finansowe.
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