Rada Nadzorcza Spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
z siedzibą w Niedzicy, ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica
działając na podstawie Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r.
w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych
spółek z udziałem Skarbu Państwa i Zarządzenia nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23
lipca 2009 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych
rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa
zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 31.12.2014 r.
wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest
prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik
finansowy Spółki.
I. Oferta podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego powinna w
szczególności spełniać następujące warunki tj. zawierać:
1. informacje o oferencie, formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych
rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych i informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2. informacje o posiadanym doświadczeniu w zakresie badania sprawozdań
finansowych,
3. referencje potwierdzające wykonanie badania sprawozdań w spółkach z sektora
elektroenergetycznego,
4. kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia,
potwierdzający, że biegły rewident jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności,
5. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia
bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu, określonych art. 5 i art. 56
Ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
6. oświadczenie o gotowości do obecności biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady
Nadzorczej oraz Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe
za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli
przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki.
7. cenę (netto, VAT, brutto), za: badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie
pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, raport z badania tego
sprawozdania,
8. skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających
uprawnienia biegłego rewidenta,
9. wskazanie metody, terminu i harmonogramu badania sprawozdania finansowego.
II Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych przez
biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą, we własnym imieniu i na
własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich
współpracę.
III. Wskazane dokumenty i obszary działalności Spółki, które powinny zostać zbadane
metodą pełną według założonego poziomu istotności:
1) koszty ogólnego zarządu – dokumenty o wartości powyżej 1.000 zł - szacowana
liczba dokumentów ok. 500,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

koszty sprzedaży – dokumenty o wartości powyżej 1.000 zł - szacowana liczba
dokumentów ok. 1000,
pozostałe przychody operacyjne – wszystkie dokumenty - szacowana liczba
dokumentów ok. 100,
pozostałe koszty operacyjne – wszystkie dokumenty - szacowana liczba
dokumentów 100,
przychody finansowe – dokumenty o wartości powyżej 10.000 zł - szacowana
liczba dokumentów ok. 100,
koszty finansowe – dokumenty o wartości powyżej 10.000 zł - szacowana liczba
dokumentów ok. 50,
rezerwy i odpisy aktualizacyjne – wszystkie dokumenty - szacowana liczba
dokumentów ok. 50,
umowy różnego rodzaju pośrednictwa – wszystkie dokumenty - szacowana liczba
dokumentów ok. 30.

W pozostałym zakresie badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z normami badania
określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
IV.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania wstępnego do 31.01.2015 r. Ostateczny
termin zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem
opinii i raportu do 15.03.2015 r.

V.

Do obowiązków biegłego rewidenta należeć będzie sporządzenie dla Zarządu Spółki
informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (w formie tzw. listów do
zarządu) i przekazanie ich do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki.

VI. Oczekuje się gotowości do obecności biegłego rewidenta na posiedzeniu rady nadzorczej
oraz walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad
są sprawy finansowe spółki. Ewentualny koszt udziału (koszty delegacji) biegłego
rewidenta w Walnym Zgromadzeniu ponosi Spółka.
VII. Kryteria wyboru ofert:
a) cena,
b) doświadczenie w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych w sektorze
elektroenergetycznym,
c) pozycja podmiotu badającego na rynku usług audytorskich,
d) proponowany harmonogram prac.

VIII. Oferty w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z adnotacją ,,Oferta na badanie
sprawozdania finansowego Spółki ZEW Niedzica S.A.” należy składać w terminie do
dnia 07.08.2014r. do godziny 15:00 pod adresem:

Rada Nadzorcza
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
ul. Widokowa 1
34-441 Niedzica,
Oferty złożone po upływie wyżej określonego terminu oraz nie spełniające wymogów
zawartych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu. Decyduje data wpływu do Spółki.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2014r. w siedzibie Spółki w Niedzicy.
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IX. W celu uzyskania informacji, należy zwracać się do Pana Janusza Drabika – Dyrektora
Ekonomicznego - Głównego Księgowego, tel. 018 26 10 104.
X. Rada Nadzorcza Spółki informuje, że podmiot składający ofertę nie może badać
sprawozdania finansowego Spółki ZEW Niedzica S.A. więcej niż przez 3 kolejne lata.
XI. Rada Nadzorcza ZEW Niedzica S.A. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków
prawnych i finansowych.
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