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Treść raportu:

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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, Zarząd
PATENTUS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 grudnia 2015 roku wpłynął do Spółki podpisany protokół Rady
Nadzorczej Spółki wraz z uchwałą z dnia 30.11.2015 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 pkt. 3.8 Statutu Spółki, wybrała firmę Przedsiębiorstwo Usługowe
„Book-Keeper” Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Paderewskiego 4/1b,
nr uprawnień 512 – na firmę przeprowadzającą:
- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok.;
- badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok.;
- przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016r.
- przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016r.
Podstawowym powodem, który przemawiał za wyborem tej firmy jest fakt, iż posiada 20 letnie doświadczenie oraz
350 zbadanych sprawozdań finansowych jednostek z różnych branż i gałęzi gospodarki. Przeprowadzili audyty
jednostkowych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych, jak i sprawozdania jednostek wielozakładowych.
Świadczą usługi na rzecz jednostek notowanych na GPW, a to jeden z ważnych elementów przemawiający za
wyborem tej firmy audytorskiej. Oferta zawiera następujące propozycje: sporządzenie opinii o prawidłowości i
rzetelności jednostkowych sprawozdań finansowych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej; raport z badania sprawozdania finansowego, przygotowany zgodnie z wymogami ustawy z 29
września 1994 roku o rachunkowości, normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej; szczegółowe
przedstawienie i omówienie z kierownictwem lub przedstawicielami Spółki wyników badania oraz wniosków z
niego wynikających. Należy nadmienić, iż w/w firma znajduje się w obszarze pod który podlega PATENTUS S.A.
Urzędowi Skarbowemu w Bielsku Białej.
Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonano zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami zawodowymi.
Szczegółowy okres, na jaki ma zostać zawarta umowa z biegłym rewidentem, zostanie uzgodniony z wybranym
podmiotem.
Spółka do tej pory nie korzystała z usług Przedsiębiorstwa Usługowego „Book-Keeper” Kancelaria Biegłych
Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.
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