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Tytuł: Wskazanie rozbieżności biegłych rewidentów odnośnie sprawozdania finansowego i jego
elementów oraz zmiana terminu publikacji wyników okresowych
Spółka Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent", „Spółka”) informuje, że w związku z
weryfikacją przez biegłego rewidenta, wybranego przez Spółkę w dniu 07.08.2020 r. (tj. PRO AUDIT
Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie), skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Digitree Group oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze
2020 r., Zarząd Spółki powziął informację o rozbieżnościach w interpretacji i podejściu do wyników
okresowych oraz polityki rachunkowości pomiędzy obecnym oraz poprzednim biegłym rewidentem. Na
skutek powyższego, aktualnie trwają wyjaśnienia do wskazanych przez PRO AUDIT Kancelaria
Biegłych Rewidentów sp. z o.o. kwestii spornych, w których uczestniczy również Zarząd Spółki. Należą
do nich zagadnienia związane z:
I. Rezerwą na wypłatę premii poprzednim akcjonariuszom spółki zależnej Fast White Cat S.A.;
II. Rezerwami urlopowymi;
III. Metodą wyceny udziałów w spółkach zależnych;
IV. Opcją PUT jako zobowiązaniem przy nabyciu akcji Fast White Cat S.A.;
V. Odpisem aktywów netto spółki VideoTarget sp. z o.o.;
VI. Wartością firmy, która powstawała w przeszłości przy transakcjach, dotyczących odkupienia części
udziałów spółek zależnych od udziałowców mniejszościowych.
Zarząd Emitenta poinformuje raportem bieżącym, kiedy powyższe kwestie sporne zostaną rozwiązane.
Dodatkowo informujemy, że wskazania te mogą wpłynąć na wyniki szacunkowe Emitenta, przekazane
przez Spółkę raportem bieżącym nr 29/2020 z dnia 03.08.2020 r. Ewentualne zmiany nie będą mieć
wpływu na sytuację Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, ponieważ dotyczą jedynie ujęcia księgowego
przedmiotowych kwestii.
W związku z trwającymi wyjaśnieniami, o których mowa powyżej, Zarząd Emitenta zgodnie z § 80 ust.
2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
postanawia również o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze
2020 roku z dnia 2 września 2020 r. (dotychczasowa data publikacji) na dzień 28 września 2020 roku
(nowa data publikacji). Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia
28 stycznia 2020 roku nie ulegają zmianie.
Zarząd Spółki zaznacza, iż sprawozdanie finansowe za okres I półrocza 2020 r. podlega obecnie
przeglądowi przez biegłego rewidenta.
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