Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublińcu ul. K. i W. Niegolewskich 5 zaprasza uprawnione podmioty do
składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz sporządzenie pisemnej
opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
Oferta powinna zawierać:
1) informację o biegłym rewidencie, w tym: formie prowadzenia działalności, wpisie do
rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do
wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniu finansowym,
3) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym
sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
4) harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym,
ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.
Wymagany termin przeprowadzenia badania wraz ze złożeniem opinii i raportu: do dnia
31 marca 2016 r.
W przypadku zainteresowania badaniem sprawozdania Spółki prosimy o złożenie pisemnej
oferty w terminie do dnia 21września 2015 r. do godz. 1400w siedzibie Spółki:
42-700 Lubliniec, ul. K. i W. Niegolewskich 5.
Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „oferta na
badanie sprawozdania finansowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Lublińcu Sp. z o. o.”. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania
nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta przez Pełnomocnika Wspólnika Spółki nastąpi do
dnia 28 września 2015 r.
Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:
1) biegły rewident powinien być obecny (o ile będzie to konieczne) na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok
obrotowy 2015 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem
obrad będą sprawy finansowe Spółki, a także uczestniczyć w spotkaniu z Pełnomocnikiem
Wspólnika, dokonującym oceny sprawozdania finansowego,
2) informacje o problemach w systemie rachunkowości podmiotu, sporządzane dla Zarządu
w formie tzw. listów intencyjnych, powinny być przekazane do wiadomości
Pełnomocnika Wspólnika,
3) biegły rewident powinien posiadać doświadczenie i pozycję na rynku usług audytorskich
oraz znajomość branży, w której działa Spółka.
Karta informacyjna o Spółce do pobrania na stronie www.pkslubliniec.pl

