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T reść raportu:

Zarząd ZASTAL S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 22 stycznia 2019 roku
rozwiązana została za porozumieniem stron umowa o przeprowadzenie przeglądów oraz badanie sprawozdań
finansowych zawarta w dniu 20 sierpnia 2018 roku. Umowa dotyczącą prac za rok obrotowy 2018 i 2019 na usługi
audytorskie zawarta z MORISON FINANSISTA AUDIT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Rozwiązanie umowy dotyczy
prac, które na dzień rozwiązania umowy nie zostały jeszcze zrealizowane.
Przyczyną rozwiązania Umowy był brak wyrażenia zgody przez Zarząd Spółki na zaproponowane przez biegłego
rewidenta zawarcie aneksu w celu wydłużenia terminu realizacji badania sprawozdania finansowego Spółki za
2018 rok. W okresie obowiązywania Umowy nie wystąpiły przypadki w zakresie różnic poglądów pomiędzy
osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów
badania.
Fakt rozwiązania umowy został skonsultowany z Radą Nadzorczą.
Zarząd informuje, iż podjęte zostały wszystkie niezbędne działania, aby jak najszybciej, w terminie umożliwiającym
przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prawa badań dokonać wyboru nowej firmy audytorskiej.
Zarząd deklaruje również dołożenie wszelkiej staranności celem zapewnienia niezakłóconego zapewnienia
spółce prawidłowego wykonywania czynności rewizji finansowej.
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