Rada Nadzorcza
MESKO-AGD Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku Kamiennej
zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
MESKO-AGD Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej
Ul. Mościckiego 30 , 26-110 Skarżysko -Kamienna
za rok obrotowy 2017 i 2018
I.

Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018 jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia
sytuację majątkową, finansową, jak też wynik finansowy badanej Spółki.

II.

Warunki badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018:

1. Biegły rewident będzie zobowiązany, w razie potrzeby, do obecności w celu złożenia stosownych
wyjaśnień i informacji na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników,
rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018. Koszty uczestnictwa
w Zgromadzeniu Wspólników, rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
2017 i 2018 ponosi biegły rewident.
2. Biegły rewident będzie zobowiązany do obecności w celu złożenia stosownych wyjaśnień
i informacji, na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania,
dopuszcza się w razie potrzeby uczestnictwo biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady
Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident będzie powiadomiony z tygodniowym
wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej
sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) informacji o problemach
w systemie rachunkowości Spółki.
III. Oferta biegłego rewidenta, dotycząca badania sprawozdania finansowego Spółki powinna
zawierać w szczególności:
a)

-

informacje o oferencie:
forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru;
aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów, do którego wpisany jest oferent;
poświadczenie Krajowej Rada Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
informację o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o
składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania sprawozdania finansowego
Spółki;
oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta wymogów niezależności, o których
mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla
ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,
oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami
umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania,

-

-

-

b)

c)

oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do
rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków
określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,
wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających
posiadanie przez biegłego rewidenta ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z
tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.,
cenę netto i brutto za badanie i sporządzenie dokumentów, (cena winna uwzględniać
wszelkie
koszty
związane
z przeprowadzeniem badania),
opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów
gospodarczych, w których przeprowadził badanie sprawozdania finansowego
w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie
wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem
wstępnym, ostatecznym oraz z udziałem w inwentaryzacji.

IV. Wymagany termin zakończenia realizacji badania wraz z przekazaniem sprawozdania z badania do
dnia 10.02.2018r. za rok 2017 oraz do dnia 10.02.2019r. za rok 2018 r
V. Oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy złożyć w terminie do dnia
31.10.2017 r. do godziny 14.00 na adres: Rada Nadzorcza MESKO-AGD Sp. z o.o. z siedzibą w
Skarżysku - Kamiennej, ul. Mościckiego 30, 26-110 Skarżysko - Kamienna .
VI. Ofertę na badanie sprawozdania finansowego Spółki w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie,
z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki MESKO-AGD Sp. z
o.o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej za rok obrotowy 2017 i 2018” należy przesłać na ww.
adres lub złożyć w sekretariacie Spółki. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki.
Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie Spółki do dnia 27.10.2017 r. godz. 14,00. Informacji
udziela Pani Beata Wilkowska – Główny Księgowy – telefon 606 313 885, e-mail:
finanse@meskoagd.pl.
VII.

Oferty złożone po upływie terminu, określonego w ust. V nie będą podlegały rozpatrzeniu.

VIII.

Wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 20.11.2017 r.

IX. Oferty nie spełniające ww. kryteriów oraz złożone lub przesłane po upływie terminu określonego
do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
X.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz do przeprowadzenia
dodatkowego postępowania wyjaśniającego. O wynikach wyboru Rada Nadzorcza pisemnie
informuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana.

