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Raport bieżący nr 17/2017      Data sporządzenia: 2017-06-22 

 

Temat: Przedłużenie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 

finansowych 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu:  

Zarząd ”Konsorcjum Stali” S.A. z siedzibą w Zawierciu  (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 

dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie par. 13 ust. 2 lit r) Statutu Emitenta 

dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych poprzez 

przedłużenie dotychczasowej współpracy z firmą PKF Consult spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Orzyckiej 6 /1B ( dalej: PKF 

Consult), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 

numerem 477 Rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.  

W związku z powyższym umowa z PKF Consult zostanie przedłużona w celu wykonania: 

a) przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i 

śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Emitenta sporządzonego na dzień 30.06.2017 r.  

b) badania rocznego  jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania  finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta 

sporządzonych na dzień 31.12.2017 r.  

c) przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta i 

śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Emitenta sporządzonego na dzień 30.06.2018 r.  

d) badania rocznego  jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania  finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta 

sporządzonych na dzień 31.12.2018 r.  

 

Umowa zostanie przedłużona na okres przeprowadzenia wskazanych wyżej badań i będzie 

stanowić odnowienie dotychczasowego zlecenia badania.  

 

Emitent korzystał z usług PKF Consult przy przeglądzie śródrocznego jednostkowego i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego w 2016 oraz przy badaniu rocznego 

jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i 2016.  

Emitent korzystał także wcześniej z usług PKF Consult Sp. z o.o. (z której to spółki w wyniku 

przekształcenia powstała PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) przy 

przeglądzie śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w 

2013, 2014 i 2015 oraz przy badaniu jednostkowego i skonsolidowanego rocznego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i 2014. Emitent korzystał także z usług PKF 

Consult w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz usług szkoleniowych.  
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Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych zgodnie ze Statutem Emitenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami zawodowymi. 

 

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt. 19 oraz § 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.  
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