KANCELA R I A AUDYTORSKO - DORADCZA

KADiaz
00-105 Wars/2mm. ul. SIomimkicgo 17‘

I t } . (22) 66| 3'4

30. fax. (‘22) 661 54 30

OPINIA
w r a z z raportem
z badania
sprawozdania finansowego

STOPPOINT S.A.
(na dziefi 31.12.2016 r.
Produkty Klasztorne S.A.)
za rok obrotowy zakor’lczony
w dniu 31 grudnia 2016 roku

Kancelaria Audytorsko-Doradcza Manena Mazur
Warszawa, 22 maja 2017 roku

Slappm‘m S A .
Opinia niezaleznega bieglega rewfdenm

OPINIA

NIEZALEZNEGO B I EGLEGOREWIDENTA
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
STOPPOINT SPéLKA AK CYJNA
(NA DZIEN31.12.2016 R. PRODUKTY KLASZTORNE S.A.)
dln Akcjonnriuszy iRady Nadzorczej Spo’lki
Przeprowadzilifimy badanie zahgczonego sprawozdania finansowego Stoppoint Spélka Akcyjna (na
dzier‘l 31.12.2016 r. Produkty Klasztome S A ) 2 siedzibq w Warsuwie p a y ul. Modlir’nskiej 6, na
ktére sk1ada 51¢:

‐
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‐
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wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sponadzony na dziefi 31 grudnia 2016 roku, ktéry po stronie ak‘ywéw i pasywéw

wykazuje sum: 34.675,“ z1,
rachunek zyskéw i strat za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku
wykazujqcy strut; neno 404.783,“ 21,
zestawienie zmian w kapimle Masnym, wykazujqce wzrost kapitalu w1asnego w okresie
od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 mku o kwot¢ 37.47158 11,
rachunek przeplywéw pienicznych wykazujgcy wzrost stanu érodkéw pieniQZnych w
okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku o kwote 1.538,42 11,
dodatkowe infon-nacje i objas’nienia.

Zarzqd Sp61ki jest odpowiedzialny za prawid1owos'é ksiag rachunkowych, sporzqdzenie i rzetelnq
prezemach [ego sprawozdania finansowego oraz sporzadzenie sprawozdania z dzia1a1noéci zgodnie z
ustawq z dnia‘ 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowos'ci (Dz. U. z 2016 r. poz, 1047) (,,usvawa o
rachunkowoéci"), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi
obowiqzujqcymi przepisami pmwa. Zamd jest réwniei odpowiedzialny 2a kontrolg wewngtrznq,
ktérq uznaje za niezbednq, aby spomdzane sprawozdania finansowe by1y wolne 0d nieprawidbwoéci
powsta1ych wskutek celowych dzia1ar'1 lub Medéw.
Zgodnie z ustawq o rachunkowos’ci, Zarzqd oraz czlonkowie Rady Nadzorczej sq zobowiqzani do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzia1alnos’ci spe1nia1y wymagania
przewidziane w ustawie o rachunkowos’ci.

Naszym zadaniem by1o wyraiznie opinii o lym, czy sprawozdanie finansowe netelnie i jasno,
przedstawia sytuacjg maqukowq i finansowa, jak tez wynik finansowy Stoppoint Spé1ka Akcyjna (na
dziefi 31.12.2016 1'. Produkty Klasztome SA.) zgodnie z majqcymi zastosowanie pnepisami ustawy o
rachunkowos’ci i przngtymi usadami (politykq) rachunkowos'ci.

Badanie sprawozdania finansowego pneprowadziliémy stosownie do postanowiefi:
1) rozdziam 7 ustawy o rachunkowos’ci,
2) Krajowych standardéw rewizji finansowej wydanych pnez Krajowq Rad; Bieg1ych
Rewideméw w Polsce.

Regulacje re nak1adajq na nas obowiqzek postepowania zgodnego z usadami etyki oraz zaplanowania
i przeprowadzenia badania w taki sposéb, aby uzyskaé mcjonalnq pewnos’c’, 2e sprawozdanie
finansowe i ksiggi rachunkowe smnowiqce podstaw; jego spomgdzenia sq wolne od istotnych
nieprawid1owo§ci.
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Badanie polega na pneprowadzeniu procedur majqcych na celu uzyskanie dowodéw badania
dotyczzgcych kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybér procedur badania
zaleiy 0d naszego osqdu, w tym oceny ryzyka \vysiqpienia istotnych nieprawidlowos'ci W
sprawozdaniu finansowym na skutek celowych dzialafi lub biodéw. Przepmwadzajac ocene tego
ryzyka bienemy pod uwago kontrolg wewnetrznq zwiqzanq ze spomdzeniem oraz rzetelng
prezentach sprawozdania finansowego w celu uplanowania stcsownych do okolicznos'ci procedur
badania, nie zaé w celu wyraZenia opinii na temat skutccznos’ci dzialania kontroli wewngtmiej w
jednosice. Badanie obejmuje ro’wniei 0cen¢ odpowicdnios'ci stosowanej polityki rachunkowos'ci,
usadnoéci smcunkéw dokonanych pnez Zarmd Spéiki omz ocenq ogélnej prezemacji sprawozdania
finansowego.
Wyrazamy pmekonanie, ze uzyskane przez nas dowody badania stanowiq wys'arczajch i
odpowiedniq podstawg do wymienia p m z nas opinii.
Nasza opinia z badania sprawczdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z dziaialnoéci.
Jednakz’e naszym 0b0wiqzkiem bylo, w zwiazku z pneprowadzonym badaniern sprawozdania
finansowego, zapoznnnie sig 2 Ire§ciq sprnwozdania z dziaialnos’ci i wskaunie czy informacje \v nim
mwane uwzglqdniajq postanowienin an. 49 ustawy 0 rachunkowoéci i czy sq one zgodne z
informacjami uwanymi w ulqczonym sprawozdaniu finansowym. Naszym obowiqzkiem byio takZe
zioZenie oéwiadczenia, czy w éwielle naszej wiedzy 0 jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas
badania sprawozdania finansowego stwierdzilis'my w sprawozdaniu z dziaialn0§ci istome

znieksztaicenia.
Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowc:

a) paekazuje rzeielny ijasny obraz sytuacji maqukowej i finansowcj badanej Spéiki na dzier’l 31
grudnia 2016 roku,jak lczjej wyniku finansowcgo za okres 0d 1 stycznia 2016 mku do 31 grudnia
2016 roku, zgodnie z majqcymi ustosowanie pnepisami ustawy o rachunkowos'ci i przngtymi
zasadami (politykq) rachunkowoéci,
b) zosta1o sponadzone, na podslawie prawidiowo prowadzonych ksiqg rachunkowych oraz

c) jest zgodne‘co do formy i tres'c' z obowiqzujacymi Stoppoint Spé1ka Akcyjna pnepisami prawa i
postanowieniami umowy.

Nie zgiaszajqc zastrzeier’l do prawidlowos'ci i netelnoéci zbadanego sprawozdania finansowego
zwracamy uwngg, Ze za1oicnie kontynuacji dzialalnos'ci Zen‐14d opiera na podjgtych dzialaniach
zmiemijacych do restrukturyzacji spo'lki. W okresie od czenvca do listopada 2016 roku Zanzid Spéiki
prowadzi1 negocjacje ze spélkg Dazumi Sp. z 0.0., ktére misty skutkowaé nawiquniem écisiej
wsp61pracy oraz docelowo mialy sluzyé paejgciu pnez Stoppoint S.A. (poprzednio: Produkty
Klasztome S.A.) 100% udzia16w sp01ki Dazumi sp. 2 0 . 0 . . Obydwie strony okreéliiy, 2e 5:;
zainteresowane przeprowadzeniem zamierzenia inwestycyjnego polegajqcego na:
a) podwy'uzeniu kapitaiu ukladowego spélki Stoppoim S.A. (popnednio: Produkty Klasztome S.A.)
pnez emisjg nowych akcji skierowanych do udzialowcéw Dazumi Sp. z 0.0., w umian 221 apon w
posiaci 100% udzia1ow w spélce Dazumi Sp. z 0 . 0 . ;
b) scaleniu akcji w stosunku 1:10 w taki sposéb Zeby wanos’é nominalna jednej akcji wynosi1a 1
(jeden) z1otych;
d) zmianie nazwy firmy, pod jakq dzia1a spoflca Produkty Klasztome S.A. (obecnie Stoppoint S.A.)
oraz pnedmiotu jej dzia1alnos’ci na dzialalnoéé spéiek holdingowych.
e) zmianie siedziby Spé1ki na wskazanq p m z Dazumi Sp. z 0 . 0 . ;
f) dopmwadzenie do zmian w skiadzie organéw Spélki.
W dniu 28 kwietnia 2017 roku zmiany zawane w punktach a) oraz d)-f) zostaiy zarejestrowane przez
sad, jednaRZe skutki finansowe tych dzia1an’1 bedq znane w prayszioéci i bieg1y nie moie potwierdzié,
2ezmiany powy‘uze 'pnyczynia sig do moiliwos’ci kontynuowania dziaialnos’ci przez Stoppoim S.A.
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Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowos'ci, stwierdzzmy, 1e informacje zawane w sprawozdaniu
z dziatalno§ci uwzglqdniajq posmnowienia an. 49 ustawy o rachunkowoéci i 5:; zgodne z informacjami
zawartymi w Lalqczonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w fiwietle wiedzy o Stoppoint Spélka
Akcyjna i j e j otoczeniu uzyskanej podcus badania sprawozdania finansowego, os'wiadczamy, i2 nie
stwierdziliémy istotnych znieksztaloefi w spmwozdaniu z dzialalnoéci.
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