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Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. informuje o doręczeniu w dniu dzisiejszym oświadczenia o wypowiedzeniu z dniem 18
czerwca 2019 roku Umowy nr 7/2018/BSF o Badanie Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018 i 2019
zawartej w dniu 31 sierpnia 2018 roku z firmą audytorską - Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Umowa”).
Wypowiedzenie Umowy wynika z decyzji Spółki. Podstawą wypowiedzenia Umowy były opóźnienia w
przeprowadzaniu przeglądu i dostarczaniu sprawozdania z przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych
Spółki i jej Grupy Kapitałowej, a także opóźnienia w przeprowadzeniu badania i dostarczaniu opinii o zbadanych
sprawozdaniach Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok 2018. Ponadto na decyzje Spółki miała wpływ nieuzgodniona
ze Spółką zmiana składu zespołu przeprowadzającego badanie, względem oferty zaakceptowanej przez organ
zatwierdzający sprawozdanie finansowe, która zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu stanowiła podstawę do
zawarcia Umowy.
W okresie obowiązywania Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów
prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy
osobami zarządzającymi Spółką a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług
dotyczących sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej. W raporcie z przeglądu śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel sporządzonego na dzień 30.06.2018 r.
firma audytorska zawarła wniosek z zastrzeżeniem. Zastrzeżenie dotyczyło prawidłowości sporządzenia ww.
sprawozdania finansowego w części dotyczącej danych finansowych jednostki zależnej i jednostki stowarzyszonej,
objętych konsolidacją. Na dzień 30 listopada 2018 roku biegły rewident uzupełnił swój raport z badania, który nie
zawierał już ww. zastrzeżeń.
Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza niezwłocznie przystąpi do wyboru podmiotu uprawnionego do badania
ustawowego sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych
sprawozdań finansowych oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań
finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel.
Jednocześnie Zarząd Eurotel S.A informuje, że wskazana wcześniej data publikacji raportu śródrocznego ustalona
na dzień 12 września 2019 roku pozostaje bez zmian.
Pismo firmy audytorskiej adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające wyjaśnienie przyczyn
rozwiązania Umowy, zostanie przekazane przez Spółkę raportem bieżącym niezwłocznie po jego uzyskaniu.
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