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STANOWISKO ZARZĄDU ALTA S.A. 

 W SPRAWIE RAPORTU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGOĄDU 
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALTA S.A. ZA I 

PÓŁROCZE 2019R., KTÓRE ZOSTAŁO WYDANE Z ZASTRZEŻENIEM 
 

Zarząd ALTA S.A., w związku z otrzymaniem Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta z 
przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za I półrocze 2019r. z 
zastrzeżeniem, informuje, że: 

•  po zapoznaniu się z treścią wydanego zastrzeżenia uznaje za konieczne zwrócić się do 
podmiotu wydającego w/w Raport tj. do PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k  i do Biegłego 
Rewidenta o przekazanie podstawy do wydanego zastrzeżenia, w tym w szczególności 
o przekazanie kalkulacji do wskazanej w zastrzeżeniu korekty odnoszącej się do 
wyniku Spółki za I półrocze 2019r., jak też za rok 2018r. 

• po otrzymaniu wyjaśnień Zarząd Spółki dokona analizy, a także zasięgnie opinii 
niezależnych zewnętrznych doradców, 

•  wynik analizy Zarządu wraz z informacją niezależnej firmy doradczej zostaną 
niezwłocznie przekazane do publicznej wiadomości wraz z decyzją Zarządu co do 
ewentualnego uwzględnienia w/w korekty. 

Jednocześnie Zarząd informuje, że: 
• zastrzeżenie ujęte przez Niezależnego Biegłego Rewidenta w Raporcie z przeglądu 

skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego ALTA S.A. za 2019r. z 
zastrzeżeniem, nie wpływa na bieżącą działalność Spółki ALTA ani jej inwestycji tj. 
Spółki Chmielowskie Sp. z o.o., wyceny, której dotyczy, 

• zgodnie z polityką rachunkowości inwestycja Chmielowskie sp. z o.o. jest wyceniana 
raz w roku, wg stanu na koniec roku bilansowego 

Zarząd ALTA S.A. wskazuje także, że opinie Niezależnych Biegłych Rewidentów z badania 
sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe zostały wydane bez zastrzeżeń, a Spółka 
stosowała w okresie 2019r. te same standardy, politykę rachunkowości, i techniki wycen jak 
w roku 2018.  
. 
………………………………….. 
Robert Jacek Moritz 
 
Prezes Zarządu 
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