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Stanowisko Zarządu w sprawie opinii biegłego rewidenta
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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie („Spółka") informuje, że w dniu 13 maja 2019 roku podjął
uchwałę o zatrudnieniu przez Spółkę doradcy finansowo-księgowego do przeprowadzenia niezależnej oceny
kwestii wskazanych w sprawozdaniu biegłego rewidenta, PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sp.k., z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018
roku („Sprawozdanie Finansowe”) zawierającego odmowę wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania
Sprawozdania Finansowego. Zarząd nie zgadza się z szeregiem uwag podniesionych przez biegłego rewidenta,
akceptuje jednak, iż może zajść konieczność m.in. pozyskania przez Spółkę dodatkowych danych od kontrahentów
Spółki, przygotowania dodatkowych testów na utratę wartości aktywów lub zmiany niektórych elementów polityki
rachunkowości Spółki. Dlatego oprócz analizy finansowo-księgowej podstaw odmowy wydania opinii z badania,
zakres prac doradcy będzie obejmował także wsparcie w konsultacjach z biegłym rewidentem, a także
sformułowanie niezależnych rekomendacji dla Spółki, w tym rekomendacji ewentualnych zmian w polityce
rachunkowości Spółki, jeśli okażą się one konieczne.
Spółka opublikowała Raport roczny Spółki za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta w dniu 30
kwietnia 2019 r. Zarząd przedstawi swoje stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii z badania Sprawozdania
Finansowego przez biegłego rewidenta po uzyskaniu analiz i rekomendacji, o których mowa powyżej, jednak w
miarę możliwości nie później niż wraz z publikacją raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.
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