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Stalowa Wola, 28,02,201,6 r.

Polski Związek
Łyżwiarstwa Szybkiego
w warszawie

UPrzejmie prosimy 0 przyjęcie naszej olerty na badanie sprawozdania

finanscrve8o za rok obrotowy 2016. W skład Zarządu Spółki lvchodzą:

- fitsr Agnieszka Łuk,.nty * Prezes Zarządu, biegły rewident, doradca podatkowy,

; uPrawnieniami do prowadzenia ksiąg iz biegłą znajomością języka niernieckiego i

an g ielskiego, potwierdzoną egzam ina m i państwowym i,

- rn8r LucYna Szczęszek - Członek Zarządu z uprawnieniami biegłego rewidenta ocl

198o roku, osobiście odebrała ponad 200 sprawozdań finansowych,

Badaniem sprawozdań Biuro zajrnuje się od ]_ marca 1993 roku Rocznie

odbieranych jest ponad kilkanascie sprawozdań finansowych,

W Pracach Przy odbiorze sprawozdań uczestniczą biegli rewjdenci z dtugoletnim

stazem zawodowyrn iasystenci z diugoletnim stazenl pracy na slanowiskach

kierowniczYch isarłodzreln,v,ch w księgotvości oraz eksperci do spra,,ł r-ozliczeri z

btl cjzetem.

Obecnie Biuro zatrudnia drvóch biegtych rewidentólrv na urnowę o pracę oraż

l<ilku bieglYch relviderltÓlv, ktorzy są zatrudnianina un]owę cl cJzieło wg potrzeb Biura
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u.Ąl ciągu cafego roku obrachunkoivego Biuro prowadzi rownlez księgi podatkowe i

}-r;ndlotve oraz rozliczenia podatkorve dla ponad pięccJzlesięciu jednostek

gcsPadarCZYCh, Przy r-ealizacji w/w prac zatrL:cjnionych jest siedmiu pracor,vników z

Ccoowiednim Przygotowaniem zawodowym i stazem rv księgowosci. Biuro pclsiada

§ute doświadczenie w b.ldaniu sprawozdań finansowych - zał, nr 1,

Oswiadczam o spełnreniu przei biegłegc rewic]enta warunkoy; do wyrazania

l>eistronnej iniezaieznej opinii o spralvozdaniil finansowym Społki, o ktorym mowa

tłY art. 56 ust. 2-4 ustawy dnia 07 nla1a o biegłych rewiclentach i ich samorządzie,

p odmiotach uPrawnionych do badania sprawozdań finansowyclr oraz o nadzorze

p ublicznym {Dz.U. Nr 77, paz.649),

Biuro PrżeProWadzi badanie sprawozdania finansowego dotyczącą zagaclnień

is totnych - metodą kompietną, a pc}lostałą częśc metodą repreze ntacyjną,

Badanie sPrawozdania finansowego proponujemy przeprowadzić do dnia

12.a5,2017 roku lub w innym terminie Państlvu dogodnym,

proponowanv cJo badania sprawozdan]a finansowego zespoł:

- ragr Lucyna Szczęszek * kluczowy biegły rewident

- mgr Agnieszka Łukantv - biegty rewident, doracjca podatkowy,

ProPonowana odpłatnoŚĆ za badanie sprawozdania finanscwego społki za 2016

rok i sporządzerlie pise,*nncj opinii !vraz z raprrrlem wynosi

23 % = dplatność za badanie za żO1,7 rok tvynosl

MamY nadzieję, Że nasza oferta spotka się z zainteresowa niem z państlva

StronV.
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i) Wykaz wykonan,vch badari -spralvozdarl finan5owych za lata 2010 - 2O15


