
Stanowisko Zarządu odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską 

w sprawozdaniu z badania odmowy wyrażenia opinii 

        Bielsko-Biała, 24 lipca 2020r. 

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, Członkowie Rady Nadzorczej, 

Przekazujemy Państwu Raport Rocznym Spółki Module Technologies SA za 2019 rok. 

Informujemy, że Raport zawiera Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania finansowego, w którym biegły rewident odmówił wyrażenia opinii. 

Na wstępie pragniemy zaznaczyć, że odmowa wyrażenia opinii nie oznacza iż biegły rewident 

kwestionuje prawidłowość sporządzenia sprawozdania, lecz wskazuje na brak możliwości uzyskania 

satysfakcjonujących dla audytora dokumentów umożliwiających wydanie opinii, w szczególności w 

zakresie możliwości kontynuacji działalności spółki, przy której założeniu niniejsze sprawozdanie 

zostało sporządzone.  

Decyzja Zarządu o sporządzeniu sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji 

działalności poparta jest aktualnym stanem wiedzy Zarządu co do możliwości restrukturyzacji 

zobowiązań a następnie rozwoju spółki. Zarząd stoi na stanowisku, że jedynym sposobem na 

zapewnienia spłaty jak największej kwoty zobowiązań w proporcjach zgodnych z zaangażowaniem 

finansowym dostarczycieli kapitału jest przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia w ramach 

obecnie obowiązujących środków prawnych (Tarcza antykryzysowa) dlatego też Zarząd oczekuje 

współpracy wierzycieli w celu uchronienia Spółki przed upadłością likwidacyjną, której otwarcie na 

razie wierzycieli na utratę swoich należności. Zarząd zwraca uwagę że Spółka dysponuje 

niebagatelnym majątkiem (zarówno z uwagi na wartość finansową jak i ekonomiczną), co powinno 

pozwolić na uruchomienie procesów produkcyjnych i sprzedaży produktów realizowanych w 

nowoczesnych technologiach. Wpływy z wynajmu części majątku powinny zapewnić uzyskania 

środków na dalsze prowadzenie działalności operacyjnej oraz wprowadzenie w etap realizacji planów 

produkcyjnych, które na dzień dzisiejszy znajdują się w  daleko zaawansowanych negocjacjach z 

renomowanymi kontrahentami. Ostateczne zawarcie negocjowanych kontraktów pozwoli na 

osiągnięcie w przyszłości pozytywnych przepływów pieniężnych. W toku badania sprawozdania 

finansowego Zarząd nie jest w stanie przedstawić biegłemu wystarczających dowodów i dokumentów 

na potwierdzenie powyższego z uwagi na fakt, że duża część założeń oparta jest na prowadzonych 

negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi, a stosowne umowy nie zostały jeszcze zawarte. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Zarząd Module Technologies SA 

 

 


