Załącznik do Uchwały Nr 21/2019
z dnia 22 lipca 2019 r.
Treść ogłoszenia:

Rada Nadzorcza
Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” S.A.
z siedzibą w Białymstoku
zaprasza do składania pisemnych ofert
na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki
za lata obrotowe obejmujące okres
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. i od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;

•

kluczowy biegły rewident będzie osobiście uczestniczył w badaniu sprawozdań w siedzibie
Spółki;

•

kluczowy biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zgromadzeniach
Akcjonariuszy rozpatrujących sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r. oraz od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach Akcjonariuszy ponosi firma audytorska;

•

kluczowy 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
uczestnictwa (nie więcej niż dwukrotnie) kluczowego 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;

•

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
13 marca 2020 r. oraz 13 marca 2021 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 (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),
- liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,
- składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki z wyszczególnieniem osób posiadających
uprawnienia biegłego rewidenta oraz podaniem informacji na temat ich dotychczasowych doświadczeń na
rynku audytorskim;

•

oświadczenia firmy audytorskiej o:

- spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz
nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich
zminimalizowania,
- dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie
przeprowadzenie badania,
- wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów
i

w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych

rewidentach,
- przyjęciu zobowiązania do uczestnictwa w Zgromadzeniach Akcjonariuszy oraz w posiedzeniach Rady
Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu;
•

cenę brutto za badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe obejmujące okres od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r. i od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych
badań; cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań oraz
odzwierciedlać pracochłonność i stopień złożoności prac, jak również kwalifikacje biegłych rewidentów
wykonujących badanie, a nie powinna być uzależniona od żadnych warunków, w tym od wyniku badania
oraz świadczenia innych usług na rzecz Spółki;

•

wskazanie metod i terminów badań sprawozdań finansowych;

•

wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich 3 lat;

•

poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę
audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji
finansowej.

Oferty należy przesłać na adres: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku „Radio
Białystok” S.A., ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok, lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA LATA
OBROTOWE OBEJMUJĄCE OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R. ORAZ OD
01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R. - NIE OTWIERAĆ”.
Oferty będą przyjmowane w terminie do 5 września 2019 r. (do godz. 15:00) w siedzibie Spółki.
W przypadku przekazania oferty drogą pocztową decyduje data doręczenia oferty. Oferty złożone po
upływie powyższego 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 oraz zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania nastąpi na posiedzeniu Rady Nadzorczej
w siedzibie Spółki, w terminie do 30.09.2019 r. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni
pisemnie – niezwłocznie po jego zakończeniu.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, wzywania do
uzupełnienia ofert, swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty oraz unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

