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         Zielona Góra, 10-11-2021 r. 

         

         Biegły rewident 
         wg rozdzielnika 
         

W imieniu Rady Nadzorczej 
Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą 

w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 32 B 
Zarząd Spółki zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie : 

 

przeprowadzenie badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2021 oraz 2022, z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okres 

 

Warunki badania sprawozdania finansowego: 

1. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na 
Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za 
rok obrotowy 2021  oraz 2022, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, 
jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa                   
w Walnych Zgromadzeniach ponosi biegły rewident. 

2. Obecności na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej (o ile Organ 
wyrazi taką wolę) po przedłożeniu opinii i raportu z badania za każdy rok 
obrotowy. O terminach tych posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co 
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach 
Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident. 

3. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady 
Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów intencyjnych) 
informacji  o problemach w systemie rachunkowości Spółki. 

4. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 
winno nastąpić nie później niż w dniu 20 marca 2022 roku, zaś za rok 2022 nie 
później niż w dniu 20 marca 2023 r. 

5. Sprawozdanie z badania prócz formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
elektronicznym podpisem Biegły rewident zobowiązuje się do przekazania 
również w formie papierowej ( min. pięć egzemplarzy) . Sprawozdanie z badania                
zawierać będzie w szczególności ustalenia wymagane przepisami                
ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.  
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U. 2020r. poz. 1415 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o ustawę o 
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późniejszymi zmianami). 

Oferta winna zawierać: 

1. Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident przed przyjęciem lub    
kontynuowaniem zlecenia badania są obowiązani ocenić i udokumentować, czy: 

 
a. spełnione zostały wymogi niezależności, o których mowa w art. 69–73 

ustawy o biegłych rewidentach (Dz. U. 2020 poz. 1415 z późniejszymi 
zmianami),a także czy istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz o 
zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania; 

b. dysponują kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami 
umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania, 

c. osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia 
do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych 
uzyskane w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest 
badanie, w tym czy została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych 
rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym 
badania. 

2. Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident do oferty zobowiązani są 
dołączyć stosowne oświadczenia o spełnianiu wymogów niezależności,                     
o których mowa  w art. 69-73 oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich 
niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich 
zminimalizowania. 

3. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli                      
o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie                                            
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

4. Dodatkowo oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności 
uczestnictwa w 
Walnych   Zgromadzeniach   oraz   posiedzeniu   Rady   Nadzorczej   na   warun
kach określonych w ogłoszeniu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Pisemne oferty należy przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki 
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych ul. Kupiecka 32 B 65-058  Zielona Góra lub 
złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem                   
„Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz 2022″.                           
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Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku                             
do godz. 15.00. 

  

 

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI DO OGŁOSZENIA 
LUBUSKIEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.  
DOTYCZĄCEGO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO 
ZA ROK OBROTOWY 2021, 2022  

Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA UMOWY NA KOLEJNY 2-LETNI OKRES  

Dane za rok obrotowy 2020  

  Dodatkowe informacje wartość w tys. zł 

1. Przychody netto 118,87 

2. Wynik finansowy  4,20 

3. Kapitał zakładowy 7.900,0 

4. Suma bilansowa 47.131,3 

  

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku: 6 etatów 

 


