Rada Nadzorcza Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 77, 22-400 Zamość

Zaprasza uprawnione firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań
finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 30 czerwca 2018 r. i 30 czerwca 2019 r.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań jednostkowych sprawozdań
finansowych Spółki za lata obrotowe kończące się 30 czerwca 2018 r. i 30 czerwca 2019 r.
oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze
zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017, poz.1089).
Oczekiwany termin złożenia Sprawozdań z badania:
•

za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2018 r.: do dnia 15 września 2018 r.
UWAGA (powyższy rok obrotowy obejmuje okres od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.)

•

za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 r.: do dnia 15 września 2019 r.

W ramach badania Spółka oczekuje od Wykonawcy:
•

dostarczenia pisemnego Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego w języku
polskim;

•

dostarczenia wersji elektronicznej dokumentu, o którym mowa w pkt. 1), w formacie
.doc oraz .pdf;

•

obecności kluczowego biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na posiedzeniu
Rady Nadzorczej, podczas którego Rada dokona oceny sprawozdania będącego
przedmiotem badania i na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki,
zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i
informacji;

•

w przypadku wystąpienia w trakcie badania uwag i spostrzeżeń, a także porad i
zaleceń w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w
trakcie badania – przekazanie ich w formie Listu do Zarządu Spółki

Termin składania ofert : 12 czerwca 2018 r. do godz. 14:00.
W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje termin wpływu do Rady Nadzorczej Spółki.
Miejsce składania ofert:
Adres Zamawiającego:
Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 77
22-400 Zamość
1

