załącznlk n? 2

do Uchwały nr 7/6/20,17lRN/lX
Rady Nadzorcz8j Spółki Radio Poznań s.A.
z dnia 21.o7.2017 f.

ZAPROSZENlE
DO SKŁADANlA OFERT NA BADANlE SPRAWOZDANlA FlNANSOWEGO SPÓŁKI
RADlo PozNAŃ s,A.

-

Regionalnej Rożgiośniw Poznaniu Radio
Poznań S.A., ul. Berwińsk|ego 5,60-765 Poznań

Rada Nadzorcza Polskiego Radia

2aprasza
uprawnione podmioty do złożeniapisemnych ofert na przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego spólki oraz sporządzenie pisemnei oplnii
Wraz z raportem z badania tego sprawozdania Radia Poznań 5.A. W Poznaniu
za rok 20t7

Termin skladania ofert: do U.08.2017 r.godz. 11.00. Ofertv ziożone po tvm
termInie, nie zawieraiace wszvstkich dokumentów wskazanvch w ogloszeniu
nie beda rozpatrvwane.
Miejsce skladania ofert: siedziba Radia Poznań 5.A., ul. BerWiń5kiego 5,
60-765 Poznań, Biuro Zarządu Spólki
Pisemne oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją
na kopercie:,,oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2017
rok",
l,

ll. spółka określa następuiące Warunki realizacri przedmiotowego

zamówienia:
1. Sporządzenie i przekazanie pisemnej opiniiWraz z raportem o tym, czy
sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie ijasno przedstawia
sfiuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy spótki
2. Gotowość udziału przedstawiciela firmy audytorskiej na zwyczajnym lub
nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym
sprawozdanie finansowe ża ubiegly rok obrotowy w celu złożenia
stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy

finansowe Spółki. KosZty uczestnictwa w waInym zgromadzeniu pono5i firma
audytorska.
3, Uczestnictwo przedstawiciela firmy audytorskiej na co najmniejjednym
posiedzeniu rady nadzorczej po przedłożeniu opinii iraportu z badania,
celem zaprezentowania i omówienia przeprowadzonego badania ijego
wyników. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach rady nadzorczej ponosi firma
audytorska.
4. Przekazanie do wiadomości rady nadzorczej, sporządzonych dla zarządu
spółki (w formie tzw. listów do zarządu}, informacji o ewentualnych
problemach w systemle rachunkowości spółki
5. Termin na zloźenie pisemnejopinii i raportu z badania sprawozdania
finansowego (5 egz. ory8inalnych + 1 egz. W Wersji elektronicznej) - do
31.03.2018 r,
5. Przeprowadzenie badania zgodnie z Wymogami prawa, w tym ustawy o
rachunkowości, z uwzględnieniem specńki prawnei medialnych spółek
radiofonii publicznej.
lll. ofeńa, podpisana przez uorawnionego przedstawiciela firmv audvtorskiei,
winna zawierać:
1. informacje o firmie audytorskiej
a/ forma prowadzonej dziaialności i aktualny odpis z właściwegorejestru
b/ aktualny odpis z reiestru bie8łych rewidentóW, do którego wpisany jest
firma audytorska
c/ informacja o liczbie aktualnie zatrudnionych biegłych rewidentów
Wpisanych do
rejestru biegłych reWidentóW
2. ośWiadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności
uczestnictwa W Walnym zgromadzeniu oraz posiedzeniach rady nadzorczej
na warunkach okreŚlonych W ogloszeniu
3. oświadczenie o spelnianiu przez firmę audytorską i członków zespołu
wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności
4. skład zespołu przeprowadzającego badanie, z Wyszcżególnieniem osób
posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, z określeniem ich
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
5. harmonogram prac obejmujący metody iterminy badania sprawozdania
finansowego
6. wykaz badanych podmiotóW Wytącznie za lata 20L4,2oI5,2oL6 - ze
szczególnym uwzględnieniem spótek radiofonii i telewizji publicznej (wykaz
winien zawierać nazwę badanego podmiotu i rok badania}
7. cenę brutto (z wyszczególnieniem ceny netto iVAT) za badanie
sprawozdanie finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym

spraWożdaniu finansowym WraZ z raportem Z badania tego sprawozdania.
Cena podana w zlotych polskich, winna obejmować wszelkie koszty
żwiąza ne z przeprowadzeniem badania
8. dokument potwierdzający posiadanie aktualne8o ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej
9. projekt umowy o badanie sprawozdania finansowego Radia Poznań s.A.
Dokumentv moźnd skłdddć w formie kserokopii poświadczonvch Drzez
u p rawn ion e ąo pne d stawicie l o fir mv a u dvto r ski e i
lV. Kryteriami wyboiu firmy audytorskiej będą: cena, pozycja na rynku
audytor5kim
oraz doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, ze szczególnym
uwzględnleniem badania spółek radiofonii i telewizji publicznej

v. oferty zostaną otwarte

siedzibie Spótki na posiedzeniu Rady Nadzorczej W
ciągu max. 30 dni od dnia skladania ofert.
W przypadku dokonania wyboru, wybrana firma audytorska zostanie
powiadomiona drogą pisemną o wyborze jej oferty.
W

Vl. Rada Nadzorcza zastrze8a sobie prawo swobodnego Wyboru oferty,
przedłuźeniaterminu składania ofert, ne8ocjacji Warunków umowy oraz
odstąpienia od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek
skutków prawnych i finansowych,

