
 

 

Raport ESPI 

Typ raportu RB - Raport bieżący 

Numer 38/2014 

Data raportu 23 lipca 2014 r. 

Spółka Przedsiębiorstwo Handlu 

Zagranicznego „Baltona” S.A. 
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finansowych 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) 
informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza na podstawie § 15 ust. 5 
Statutu Spółki dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
zawodowymi, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych Emitenta za rok obrotowy 2014, 2015 oraz 2016. 

Podmiotem uprawnionym została wybrana spółka działająca pod firmą 
KPMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 
w Warszawie (dalej: KPMG), ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 
3546 Rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

Zakres badania obejmuje przegląd: jednostkowego sprawozdania finansowego 
Emitenta za okres I półrocza  2015 oraz 2016, jednostkowego sprawozdania 
finansowego Emitenta za okres roku 2014, 2015, 2016 oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres I półrocza  
2015, 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Emitenta za okres roku 2014, 2015, 2016. 

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres obejmujący 
wykonanie czynności wskazanych powyżej. 

Emitent korzystał w przeszłości z usług KPMG w zakresie: przeglądu 
jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta za okres I półrocza 2011, 
2012, 2013, 2014 oraz okresu roku 2011, 2012, 2013 oraz skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za okres I półrocza 2011, 
2012, 2013, 2014 i za okres roku 2011, 2012, 2013.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). 
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