Załącznik do Uchwały Nr 22/2017
z dnia 8 września 2017 r.
Treść ogłoszenia:

Rada Nadzorcza
Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
zaprasza do składania pisemnych ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki
za lata obrotowe obejmujące okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Warunki badania sprawozdań finansowych:
•

przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz
sporządzenie na piśmie sprawozdań z tych badań za lata obrotowe obejmujące okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;

•

firma audytorska sporządzi pisemne sprawozdania z badań sprawozdań finansowych
Spółki, przedstawi sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki;

•

przedstawiciel firmy audytorskiej - biegły rewident będzie osobiście uczestniczył w
badaniu sprawozdań w siedzibie Spółki;

•

przedstawiciel firmy audytorskiej - biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby do
obecności na Zgromadzeniach Akcjonariuszy rozpatrujących sprawozdania finansowe Spółki za
lata obrotowe od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach Akcjonariuszy ponosi firma audytorska;

•

przedstawiciel firmy audytorskiej - biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na co
najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdania z badania za
dany rok obrotowy. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa (nie więcej niż
dwukrotnie w danym roku) biegłego rewidenta w innych posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska;

•

firma audytorska zobowiązana będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej
sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w
systemie rachunkowości Spółki;

•

firma audytorska zobowiązuje się zawrzeć umowę według wzoru umowy przedłożonego przez
Spółkę, który zamieszczony zostanie na stronie internetowej Spółki do dnia 11 września 2017 r.

•

przedłożenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż odpowiednio - w dniu 09 marca 2018 r. oraz 09 marca 2019 r.;

•

pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy
nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania;

•

warunkiem dokonania pełnej płatności za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
za dany rok obrotowy jest terminowe przedłożenie Spółce sprawozdania z badania - nie później
niż - odpowiednio - do dnia 09 marca 2018 r. oraz 09 marca 2019 r. Za każdy dzień opóźnienia w
przedłożeniu Spółce sprawozdania naliczana będzie kara umowna w wysokości 3% kwoty
wynagrodzenia przysługującego za badanie sprawozdania za dany rok obrotowy.

Dodatkowe informacje oferenci mogą uzyskać w siedzibie Spółki (tel. 85 745-62-16) w
dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30.
Oferta powinna zawierać:
•

informację o firmie audytorskiej, w tym o:
- miejscu i formie prowadzenia działalności,
- wpisie na listę firm audytorskich,
- liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wpisanych do rejestru biegłych rewidentów;

•

oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską i członków zespołu wykonującego badanie
ustawowo określonych wymogów niezależności,

•

oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnego uczestnictwa w Zgromadzeniu
Akcjonariuszy oraz w posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w
ogłoszeniu;

•

cenę netto plus VAT za badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe obejmujące
okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz
sporządzenie pisemnego sprawozdania z badań tych sprawozdań. Cena powinna uwzględniać
wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań;

•

określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz podaniem informacji na temat
ich dotychczasowych doświadczeń na rynku audytorskim;

•

wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich 3 lat;

•

oświadczenie w przedmiocie zawarcia umowy na badanie sprawozdań finansowych
ze Spółką zgodnie ze wzorem umowy umieszczonym na stronie internetowej;

•

wskazanie metod i terminów badań sprawozdań finansowych.

Pisemne oferty należy przesłać pocztą na adres: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia
w Białymstoku „Radio Białystok” S.A., 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1, lub złożyć

osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI „RADIO
BIAŁYSTOK” S.A. ZA LATA OBROTOWE OBEJMUJĄCE OKRES OD
01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R. ORAZ OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R. - NIE
OTWIERAĆ”.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 25 września 2017 r. do godz. 12:00 w
siedzibie Spółki.
W przypadku przekazania oferty drogą pocztową decyduje data doręczenia oferty. Oferty
złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Kryteriami oceny ofert będą:
1. oferowana cena uwzględniająca nakład pracy firmy audytorskiej,
2. pozycja na rynku usług audytorskich,
3. znajomość przez firmę audytorską branży, w której działa Spółka.
Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej
w siedzibie Spółki. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu
składania ofert, wezwania do uzupełnienia ofert oraz unieważnienia zaproszenia bez
podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

