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Oferta

na przeprowadzenie badania

jednostkowego sprawozdania finansowego

POLSK| EGO ZW\ĄZKU ŁYZWIARSTWA SZYBKIEGO

za rok obrotowy 20L6

02-97 1 Warszawa, ul. Potułkały 5G/4
tel (+) 48 602 32 64 10

NlP 966-081-58-36 Regon 0157]1243
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Warszawa, dnia 0ż,a3.2OL7

Polski żwiązek Łyżwia rstwa Szybkiego
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4a m 59

00-62I Warszawa

Sz źl]owni Państwo,

Z przyjemnoŚcią zapraszamy do współpracy w zakresie badania sprawozdania finansowego
7ą rOk2OL6.

Firrna jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Na bazie
dotychczasowych doświadczeń wypracowaliśmy metody i techniki pracy pozwalające na

sprawne przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego bez zbędnego angażowania
służbfinansowo - księgowych, połączone z biezącym doradztwem.

Załączona oferta w sposób bardziej szczegółowy przedstawia metody i technikę badania.

Z powazaniem

Agnieszka Hajduk

właściciel

02-971, Warszawa, ul, Potułkały 5G/4
te|, (-) a8 602 32 64 10

NlP 966-081-58-36 Regon 0157]1243
www.a hajduk.com
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przldrniot oferty.

Pri{drniotern oferty jest badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
rol\oczYnającY 01.01.203.6i kończący się 31.12.20].6. Badanie to przeprowadzimy zgodnie z

u^lawą z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. |J. z 2013 roku nr 47, poz. 330 z poŹn,
zrn) oraz Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej.

KaŻdego klienta traktujemy indywidualnie. Termin badania ustalamy każdorazowo z
je dnostką badaną. Badanie wstępne przeprowadzamy w zakresie rozszerlonym o ana|izę z

|2t poprzednich. W analizie historycznej uwzględniamy 2 - 3 lata poprzedzające okres
poddany badaniu. Pozwala to na ustalenie hierarchii problemów itendencji. W trakcie
badania współpracujemy z kierownictwem jednostki informując o ewentualnych zmianach w
sp rawozdaniu czy sprawach wymagających uzupełnienia i wyjaśnienia, W przypadku
stvierdzenia istotnych nieprawidłowości w organizacji księgowości i kontroli wewnętrznej,
nadużyĆ lub innych niedociągnięć stwierdzonych w czasie badania sprawozdania
fin ansowego, moŻemy przesłać Kierownikowi Jednostki list poufny dotyczący wyżej
wyntien ionych nieprawidłowości.

W ustalonym terminie, po zakończeniu badania przedstawimy:

' oPinię i raport z przeprowadzonego badania sprawozdania zgodnie z obowiązującymi
przepisami

ZwracamY uwa8ę/ że za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiada ZarządJednostki. 1arząd Podmiotu
oraz członkowie Rady są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe
sPełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994r, o rachunkowości
(tekst jednolity Dz. U. z201,3 r. nr 47, poz.330 zpóźn. zm.). podmiot uprawniony do badania
sPrawozdań finansowych ponosi natomiast odpowiedzialność, za jakość przeprowadzonego
badania sprawozdania finansowego i wydanej na tej podstawie opinii.

cel badania.

Celenr naszej firmy jest profesjonalna obsługa klienta, dająca poczucie satysfakcji i dobrze
sPełnionego obowiązku. Badanie sprawozdania finansowego, dzięki sprawdzonym
technikom i wzajemnej wspótpracy stron, eliminuje nadmierne zaangażowanie pracowników
badanej jednostki. Przedstawianie nowych rozwiązań, korzystnych dla jednostki pozwala na
zaPewnienie satysfakcji jednostki badanej. Świadomość audytorów o znaczeniu prawidłowej
księgowości pozwala na obiektywizm i rzetelne wykonanie zlecenia.
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nltetoda badania.

gadanie wstępne mające na celu poznanie jednostki, techniki prowadzenia ksiąg, dokonanie
ańalizy wstępnej i poznania skali zjawisk i problemów przeprowadza biegły rewident,
prĄkazując słuzbom księgowym informacje o potrzebie przygotowania niezbędnych
m:teriałów do kazdego kolejnego etapu prac. Na tej podstawie ustalamy plan badania
właŚciwego. W drugim etapie przeprowadzamy badanie właściwe w składzie ustalonyrn na
podstawie badania wstępnego . Zazwyczajjest to badanie wyrywkowe.
PrzY badaniu sprawozdania finansowego metodą wyrywkową, pomimo prawidłowego
L]5tllenia wielkoŚci badanej próby, istnieje ryzyko, ze niektóre uchybienia inieprawidłowości
mogQ byĆ w toku badania przeoczone.

lnformacje o firmie.

A - Hajduk. Doradztwo Finansowe AGNIESZKA HAJDUK jest prywatną firmą audytorską
zarejestrowaną pod numerem 3397, samodzielnie działającą na rynku od 2008r. Jest ona
wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawa pod
nu fTerem 161556. Firnra uzyskała Regon nr a1577L243 oraz numer NlP: 966-081-58-36.

WłaŚcicielem biura jest mgr Agnieszka Hajduk - biegły rewident (nr na liście 11369),
absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, dwóch kierunków: Finanse i Bankowość i
MiędzYnarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Posiada ona długoletnią praktykę w
rachunkowoŚci i finansach oraz organizaĄi podmiotów gospodarczych. Jest członkiem
Krajowej lzby Biegłych Rewidentów i od 2005 roku zajmuje się rewizją sprawozdań
finansowych jednostek z różnych branz, w tym handlowych, usługowych i stowarzyszeń.
Umiejętnie łączy znajomość nowoczesnych technik rewizji finansowej ze standardami
stosowanYmi w Polsce/ co umozliwia sprawne i efektywne przeprowadzanie badań, a takze
poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla Klientów.
Biuro współpracuje ponadto z trzema biegłymi rewidentami.

A - Hajduk. Doradztwo Finansowe jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych, a jego działalność objęta jest ubezpieczeniem w zakresie wykonywania
zawodu.

Przedmiotem działania firmy jest:
e badanie sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
o przeglądysprawozdańfinansowych,
r analizy ekonomiczno - finansowe
r usługi doradztwa finansowego,
. wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wartości firmy,
o doradztwo podatkowe,
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r doradztwo w zakresie fuzji i przejęć,
r doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości
l badanie prawidłowości rozliczenia dotacji.

Na przestrzeni ostatnich lat zdobyliśrny doświadczenie w zakresie badania sprawozdań
finansowych związków sportowych. Zbadaliśmy sprawozdania finansowe następujących
związków:

r Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za 2a1l,r. , 2O1-2r.,2Ot3r,,201,4r.,201,5r.
r polskiego związku podnoszenia cięzarów za żo11,r.
r Polskiego Związku Sportów Sa n eczkowy ch za lallr., 2Ot2r., 2al3r., 201,4r.
. Polskiego ZwiązkuAkrobatyki Sportowej za 2OI2r., żal3r.
r Po|skiego Związku Hokeja na Lodzie za2OIżr.
r PolskiegoZwiązku Kajakowego za 201"2r,
r Polskieg o Związku Ko la rskiego za Zotżr., 201-3r,, 2014r., ż0l5r,
. PolskiegoZwiązku Pięcioboju Nowoczesnego za 201-2r.,201-3r.,2al4r.,2al5r.
r Polskiego Związku Rugby za 201.2r.
r PolskiegoZwiązku Tenisa Stołowego za201-3r., ż01,4r.

Termin badania.

Terminy poszczególnych etapów badania - do uzgodnienia. Ostateczny termin sporządzenia
opiniii raportu - 1,2.05.201,7

Wynagrodzenie.

Proponujemy wynagrodzenie za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
ŻOL6 w wysokoŚci , Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT. Do
proponowanej ceny nie zostaną doliczone żadne inne koszty.

Wyrazamy nadzieję nawiąza n ia współpracy.

Agnieszka Hajduk

właściciel

02-91 1 Warszawa, ul, Potułkały 5G/4
tel (+) 48 602 32 64 I0
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