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Raport niezaleŜnego biegłego  
rewidenta z przeglądu  
sprawozdania 
finansowego sporządzonego 
za okres od 1 stycznia 2011 roku  
do 30 czerwca 2011 roku  

Dla Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. 

1 Dokonaliśmy przeglądu załączonego sprawozdania finansowego  Przedsiębiorstwa Handlu 

Zagranicznego Baltona S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, ul. Działkowa 115, na które 

składają się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 

30 czerwca 2011 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) 

własnym, rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 

2011 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

2 Za zgodność tego sprawozdania finansowego z odpowiednimi przepisami oraz za rzetelność i 

jasność informacji zawartych w tym półrocznym sprawozdaniu finansowym odpowiada Zarząd 

Spółki. Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tego sprawozdania finansowego. 

3 Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do: 

− przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 

 z 2009 roku Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami), 

− postanowień Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów. 

 

Wskazane wyŜej standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia 

przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, Ŝe sprawozdanie finansowe nie 

zawiera istotnych nieprawidłowości. 
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Przeglądu dokonaliśmy głównie drogą analizy danych półrocznego sprawozdania finansowego, 

wglądu w księgi rachunkowe oraz wykorzystania informacji uzyskanych od Zarządu oraz 

personelu odpowiedzialnego za finanse i księgowość Spółki. 

Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie róŜnią się od badań leŜących u 

podstaw opinii wyraŜanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 

rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego 

nie moŜemy wydać takiej opinii o załączonym sprawozdaniu. 

 

4 Dokonany przez nas przegląd nie wykazał niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, Ŝe załączone 

sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości 

oraz Ŝe  rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i  

finansową Spółki na dzień 30 czerwca 2011 roku oraz jej wynik finansowy za okres od 

1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi 

w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie 

przepisami. 

5 Nie zgłaszając  zastrzeŜeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania 

finansowego, zwracamy uwagę na kwestię ujawnioną w nocie IX dodatkowych informacji i 

objaśnień do sprawozdania finansowego. Przed Sądem  Rejonowym w Gdyni toczy się 

postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości  połoŜonej w Gdyni. W 

postępowaniu tym współwłaściciel nieruchomości domaga się od Spółki zwrotu poŜytków z 

nieruchomości. Kwota ewentualnego odszkodowania nie została ustalona. Zdaniem Zarządu 

Spółki w chwili obecnej nie jest moŜliwe wiarygodne oszacowanie ewentualnego 

odszkodowania. Z tego powodu w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 

30 czerwca 2011 roku nie ujęto Ŝadnych rezerw na koszty ewentualnego odszkodowania.  

 
 
Ryszard Maciejewski 

Biegły Rewident nr 7392 
 
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu 
Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 
Poznań, pl. Wiosny Ludów 2, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,  
numer ewidencyjny 3654 
 
 
 

Poznań, dnia 10 sierpnia 2011 roku. 
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