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Numer  28/2015/ESPI 

 

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Tytuł: 

Wybór biegłego rewidenta 

 

Treść: 

Zarząd Spółki BRASTER S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 09 lipca 2015r. na 

mocy uchwały Rady Nadzorczej dokonano wyboru firmy audytorskiej Mazars Audyt Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (00-549) ul. Piękna 18 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych pod numerem 186, do: 

a. przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego 

za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z Ustawą o 

Rachunkowości (UoR), 

b. badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 1 

stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (UoR). 

 

Wcześniej Spółka korzystała z usług ww. biegłego rewidenta w następującym zakresie: 

- badanie ksiąg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz sporządzenie opinii biegłego 

rewidenta i wydanie opinii;  

- badanie ksiąg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz sporządzenie opinii biegłego 

rewidenta i wydanie opinii; 

- badanie ksiąg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz sporządzenie opinii biegłego 

rewidenta i wydanie opinii; 

- badanie ksiąg za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz sporządzenie opinii biegłego 

rewidenta i wydanie opinii; 

- uczestnictwo przy sporządzeniu prospektu emisyjnego – przeprowadzenie badania porównywalnych 

danych ujętych w sprawozdaniach finansowych Emitenta za lata obrotowe 2011, 2012, 2013 oraz 

dokonanie weryfikacji sprawozdań finansowych sporządzonych dla potrzeb ujęcia w prospekcie 

emisyjnym zgodnie  z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji 

finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, dla której właściwe są polskie zasady rachunkowości. 

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, zaś Umowa zostanie 

zawarta na okres pozwalający na wykonanie przedmiotu umowy. 
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Podstawa prawna: 

§5 ust. 1 pkt 19 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  

 


