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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO 
SPRAWOZDAINIA FINANSOWEGO 
 
 
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i Zarządu Satis Group S.A. 
 

Wprowadzenie  

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Satis 
Group S.A. z siedzibą w Warszawie, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2020 r., 
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za 
okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. oraz informacja dodatkowa („śródroczne skrócone 
sprawozdanie finansowe”).  
 

Odpowiedzialność Zarządu Spółki 

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego skróconego 

sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 

roku, poz. 351, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”, wydanymi na jej podstawie 

przepisami wykonawczymi oraz w formie określonej zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 

marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757), zwanym dalej 

„rozporządzeniem o informacjach bieżących i okresowych”. 

Odpowiedzialność Biegłego rewidenta 

Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu. 

Zakres przeglądu 

Przeprowadziliśmy przegląd zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Przeglądu 2410 w brzmieniu 

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych 

przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. 

Przegląd śródrocznych skróconego sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań, przede 

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

analitycznych i innych procedur przeglądu.  
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Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami 

Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 roku (z późniejszymi zmianami) i w 

konsekwencji nie umożliwia nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby 

zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione.  

W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego śródrocznego skróconego sprawozdania 

finansowego. 
 

Wniosek   

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu, nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że 
załączone śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich 
istotnych aspektach, zgodnie z ustawą o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi oraz w formie określonej zapisami rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych. 

Paragraf objaśniający 

Nie zgłaszając zastrzeżeń zwracamy uwagę na notę nr 32 załączonego skróconego sprawozdania 
finansowego, w której Zarząd Spółki przedstawił powody, dla których Spółka przygotowała skrócone 
śródroczne sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności mimo istnienia ujemnego 
kapitału własnego w kwocie (-) 270 514 tys.  

Aktualna ogólnoświatowa sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 (koronawirusa) 
determinuje działalność każdej jednostki w warunkach niepewności zarówno w skali makro jak i 
mikroekonomicznej. Zarząd badanej Jednostki podjął odpowiednie działania organizacyjne w celu 
ograniczenia ryzyka kontynuacji działalności. Na dzień wydania raportu nie jest możliwe określenie 
potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę w przyszłości, niemniej Zarząd na ten moment nie 
widzi istotnych zagrożeń mających wpływ na kontynuację działalności Jednostki związanych z otoczeniem 
zewnętrznym. Zwracamy uwagę na notę Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na sytuację Spółki 
zamieszczoną na stronie 22 dodatkowych informacji i objaśnień do śródrocznego sprawozdania 
finansowego, która zawiera informacje dotyczące wpływu trwającej pandemii na przyszłą działalność 
Jednostki. 

 

Renata Lubowicka 

Kluczowy Biegły Rewident nr ew. 11041 

Działający w imieniu Polscy Biegli Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Bema 87 lok.U3  

wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4159 

Warszawa, 30 września 2020 r.   
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