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szanowni państwo

Z PrzYjemnoŚcią zapraszamy do wspołpracy w zakresie badania
sPrawozdania finansowego za 2016 rok i przedstawiamy propozycję wspołpracy w
tym zakresie.

l.

AudYt PrzeProwadzic w uzgodnionym terminie, po sporządzeniu i udostępnieniu
komPletnego i podpisanego przez Kierownictwo Jednosiki sprawozdania finansowego,

Realizacja PraC wraz z pzekazaniem ich wynikow w postaci opinii z raportem
nastąPiłabY w oczekiwanym przez Państwa terminie do 10 mai1azo,17 r,, przy założeniu,ze komPletne i PodPisane pzez Kierownictwo sprawozdanie finansowe zostanie nam
przedstawione do badania około 2 tygodni wcześniej.

szczegołowe terminy realizacji prac ustalilibyśmy w trybie roboczym,

ll, warunki finansowe
Uwzględniając przekazane informacje na temat wielkości i struktury państwa

Jednostki- cenę ,badania sprawozdania finansowego, proponujemy na poziomie

(słownie:
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Warunki płatności:

30 % ustalonego wynagrodzenia płatne po podpisaniu umowy, pozostała kwota - po
otrzymaniu rezultatow z badania sprawozdania finansowego na podstawie faktury VAT za
wykonaną usługę

lll. Metodv badania.

Audyt przeprowadzany jest zgodnie ze standardami i przepisami o wykonywaniu
zawodu biegłego rewidenta ustanowionymi przez Krajową lzbę Biegłych Rewidentów.
Proces badania sprawozdania finansowego jest całkowicie zinformatyzowany i

przeprowadzany jest przez biegłego rewidenta. Na kazdym etapie badania Klient jest
informowany o jego pzebiegu iwstępnych rezultatach. Pozwala to na biezące usuwanie
powstałych niedociągnięć, bez konieczności sporządzania kolejnych wersji sprawozdań
finansowych,

Zgodnośc ewidencji anałitycznej i syntetycznej oraz danych wykazanych w
sprawozdaniu finansowych zbadana zostanie metodą pełną. Badanie przeprowadzone
będzie przy zastosowaniu sprawdzenia, obsenłacji, zapytan i potwierdzeń, obliczenia i

analiz,

W technikach badania opisu systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej
wykorzystana zostanie Polityka Rachunkowości, opis zdarzeń, zarządzenia wewnętrzne,
obowiązujące urządzenia i druki oraz opisy słowne.

Przy stosowaniu procedur zgodności wykozystywana będzie metoda obsenłacji,
obliczeń i porównań, W procedurach istotności przeprowadzanych na podstawie dowodów
rewizyjnych, badania prowadzone będą pod kątem ustalenia kompletności, wyceny,
właściwej prezentacji, ujawnienia danych liczbowych i informacji o sprawozdaniu
finansowym,

Stosujemy metodę badań wyrywkowych opartych na wyborze celowyrn i przypadkowym.

lv. oświadczenie

Biegły rewident przewidziany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Państwa

Jednostki spełnia warunki ustawowe do wyrazenia opinii bezstronnej i niezaleznej o badanym

sprawozdaniu,

ll. Przedstawienie Firmy

tsiuro Audytorsko Księgowe Alicja Małek
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właściciel

Alicja Małek - biegły rewident nr 1a422

1. Podstawowe informacje o Firmie

Biuro Audytorsko -Księgowe Alicja Małek z siedzibą w Warszawie, ul Grochowska 357/435
jest wPisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod
numerem 2988 w Krajowej lzbie Biegłych Rewidentów.

Firma jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzo ne1 przez Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy pod numerem 51076
Firma otrzymała,.

. numer identyfikacyjny NlP 563-001-47-33
r REGON 110086479

Alicja Małek - Biegły rewident nr ewidencyj ny 10422,

UkończYła Wydział Ekonomii oraz Wydział Prawa i Administracji w zakresie prawa na
Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała Świadectwo kwałifikacyjne
Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, Aplikację na biegłego
rewidenta odbyła w Firmie Audytorskiej PKF Consult Sp. z o.o. Ma wieloletnie doświadczenie w
PracY na stanowisku Głownego Księgowego i Dyrektora Finansowego w jednostkach
gosPodarczych rÓznych branż, co pozwala jej na podjęcie się realizacjizleceń oznacznyrnstopniu
trudnoŚci. Od roku 2003 bada bądz uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych podmiotow
gosPodarczych działających w wielu sektorach gospodarki oraz posiadających rózne formy
organizacyjne, w tym; spółek kapitałowych, giełdowych (wg MSR/ MSSF), wydawnictwa,
stowarzyszeń, fundacli, izb gospodarczych, instytucji dotowanych przez budżet państwa. W tym
tez okresie przeprowadzała audyty projektów dofinansowanych ze środkow UE, uczestniczyław
Przeglądach połrocznych sprawozdań finansowych oraz badaniu pakietow konsolidacyjnych,
wYcenie majątku wg MSR na dzień objęcia kontroli przez społkę dominującą. Uzyskaną wiedzę
stale Pogłębia uczestnicząc w specjalistycznych kursach i konferencjach oraz szkoleniach
obligatoryjnych biegłych rewidentow. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

2, Przedmiot działania - zakres prowadzonych usług

. badanie rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarcąych, w tym
notowanych na giełdzie, wg MSR

. dokonywanie przeglądów sprawozdań finansowych

. obsługa finansowo-księgowa firm z kapitałem krajowym izagranicznym;
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. sporządzanie list płac,

. analizy ekonomiczno - finansowe,

. prowadzenie kstąg przychodow i rozchodow

. badanie wiarygodności finansowej kredytobiorcow i leasingobiorcow;

. ekspertyzy i doradztwo podatkowe

3. Cele działalności

Podstawowym celenr naszej dzjałalności jest zapewnienie podmiotom korzystającym z naszych
usług PewnoŚci, iz wszystkie sprawy podatkowe będą załatwione sprawnie, terminowo i

profes.lonalnie

Klient i zaspokojenie jego potrzeb sa naszymi prlorytetowymi celami. według których
gwarantujemy naszym Klientom usługi o wysokiej jakości.

Dla zaPewnienia sprawnego przebiegu zleconych prac wspołpracu,lemy z biegłymi rewidentami i

asystentami

WszYstkie prace wykonane przez podmiot są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w
D7llQ^l LU O.^

4.Lista referencyjna * wybrane Jednostki

SpółkiAkcyjne

r DJchem chemikals poland
. lNCO VER|TAS Oddział w Białym Dunajcu
. lNCO VER|TAS Oddział w Koniecpolu
. lNCO VER|TAS Oddział w Ogrodzieńcu
. ZŁOTY lNDYK - Warszawa
e ROLMEX -Warszawa
c Centrum Leasingu i Finansów ,, CL|F" ( współbadająca) -Warszawa
. lNFOMONlTOR Biuro lnformacji Gospodarczej -Warszawa
. PolGaz Telekom - Warszawa
. A.V,lnwestor-Warszawa
. POL-AQUA 5.A Oddział Generalnego Wykonawstwa- Gdańsk
e Elektrornontazwarszawa
r WSElnfoengine S,A. Warszawa
o OXFORD N4EDiCAL Warszawa
. ENERGA Organizacja Odzysku Warszawa
r NOVIAN S,A
. MONDR|AN S A
O NOV|AN PLSKA S A
. NOViAN REAL ESTAE S.A
e NOV|AN EUROPE S A

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

. Rondo - Warszawa

. Azure Hotel Gdańsk

. Apator Rector - Zielona Góra
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. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna
r Autoparts- Warszawa
. Media -Tech Polska - Warszawa
l GRAST & MTB Warszawa
r Elektromontaz lmpoń Warszawa
l Polskie Nagrania Warszawa
, slco polska warszawa
, Lorens & Wiktor Warszawa
, ANTARES Corporate Finance Warszawa
, lDS - BUD Warszawa
, pańska warszawa
r Poznańska 37
l Barco Sp.z o,o.
. Towarżystwo Budownictwa społecznego warszawa - północ

. PADcor Sp, z o,o
t lNSTALEXPORT
r lMw warszawa

lnne

. Funclacja polskie centrum pomocy Międzynarodowej

. polska Agencja lnformacji i lnwestycji zagranicznych s,A.

. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

. Polska lzba Druku

. polskie stowarzyszenie onkologiiGinekologicznej

. Polska Fundacja im. Roberla Schumana Warszawa
o Kontrole wykorzystania dotac]i i projektow UE na zlecenie NCB i R PARP

5, Ustalenia końcowe

. Przedstawia.ląc niniejszą ofertę prosimy uprze,lmie po ewentualnym1ejwyborze, o
bezposrednie lub telefoniczne rozmowy celem uścjśIenia terminow i innych warunkow
potenc.lalnej umowy

Z poważaniem

Alicja Małek

Biegły rewident

Nr ewidencyjny 10422

Załaczone dokumentV,

1, Aktualny odpts z re1estru bległych rewjdentów.

2 Wprs Brura Audytorsko-Ksiegowego Allcla Małek na listę podnrlotow uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych,
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