
 

Raport ESPI 

Typ raportu RB - Raport bieżący 

Numer 18/2017 

Data raportu 29 kwietnia 2017 r. 13:04 

Spółka Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego 

„Baltona” S.A. 

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

  

Temat: Informacja na temat raportów rocznych za 2016 rok 
 

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, 

iż w związku z awarią systemu informatycznego odpowiadającego za sprawozdawczość finansową 

oraz sporządzenie dokumentów sprawozdań finansowych, która miała miejsce w godzinach 

wieczornych w dniu 28 kwietnia 2017 r., dokumenty sprawozdań finansowych za 2016 rok Emitenta 

(odpowiednio jednostkowych oraz skonsolidowanych) jak również sprawozdanie z działalności 

za ww. okres, uległy istotnym zniekształceniom związanym z brakiem kompatybilności z danymi 

źródłowymi, co uniemożliwiło sporządzenie ich w wersji umożliwiającej publikację w dniu 28 kwietnia 

2017 r.  

Pomimo podjętych przez zespół Emitenta działań mających na celu usunięcie skutków awarii 

do późnych godzin nocnych fizyczne sporządzenie ww. dokumentów okazało się niemożliwe. Mając 

powyższe na uwadze Spółka przekazuje poniżej wstępne wyniki za 2016 rok oraz informuje, 

iż ww. sprawozdania zostaną przekazane do publicznej wiadomości w ramach raportów rocznych 

niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z usunięciem skutków awarii. Jednocześnie Emitent 

informuje, iż w związku z brakiem możliwości sporządzenia dokumentów sprawozdań finansowych 

na skutek powyższej awarii, co uniemożliwiło przekazanie tych dokumentów biegłym rewidentom 

realizującym proces rewizji finansowej, aktualnie Spółka nie dysponuje opiniami oraz raportami 

z badania do tych sprawozdań i zostanę one przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie 

po ich otrzymaniu.  

Grupa Kapitałowa Emitenta (dane skonsolidowane): 

• przychody ze sprzedaży 397 774  tys. zł; 

• wynik z działalności operacyjnej 3 201 tys. zł; 

• wynik netto   973 tys. zł 

• EBITDA 12 255 tys. zł 

• aktywa obrotowe 79 090 tys. zł 

• aktywa trwałe 28 452  tys. zł 

• zobowiązania ogółem 99 043  tys. zł 

• kapitał własny ogółem 8 499  tys. Zł 

Emitent (dane jednostkowe): 

• przychody ze sprzedaży 210 847  tys. zł; 

• wynik z działalności operacyjnej (-) 3 235 tys. zł; 



• wynik netto (-) 2 800 tys. Zł 

• EBITDA 20 tys. zł 

• aktywa obrotowe 45 980 tys. zł 

• aktywa trwałe 45 872 tys. zł 

• zobowiązania ogółem 65 995 tys. zł 

• kapitał własny ogółem 25 857 tys. Zł 

 

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Piotr Kazimierski - Prezes Zarządu 

Michał Kacprzak - Członek Zarządu 


