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Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowejw Nysie
Spółka z a.o. z siedzibą w Nysie zaprasza do składania ofert na badanie
sprawozdania finansowegoSpółki za rok obrotowy 2018 wrazze
sporządzeniem sprawozdania i pisemnej opinii zbadania
I. Daneidentyfikacyjnezlecającego:
* Adręs: Przedsiębiorstwo
KomunikacjiSamochodowej
Spótkaz o,o,,
48-303Nysa ul Piłsudskiego
41,
tel
0771433
40
4I
do2,
.
fax:077/4333120,
e-maiI seWetariat@pkSlyS
a.pl
NIP 753-00-00-402,
dominującyPKD 49.39Z
. Forma organizacyjna:Spółkaz ograniczonąodpowiedzialnością
. Przedmiotdziałalności:
1. Pozostałytransportlądowypasażerski,gdzieindziej niesklasyfikowany(PKD 49.39'Z),
2' Transportdrogowytowarów (PKD 49.4l.Z),
3. Działalnośó
usługowawspomagająca
transportlądowy(PKD 52.2I.Z),
4. Wynajenri dzierŻawapozostałychmaszyn, vrządzenaraz dóbr malerialnych, gdzteindziej
(PKD: 77.39.2),
niesklasyfikowane
5. Konserw.acjai naprawapojazdów samochodowych,zvtyłączeniemmotocykli (PKD
4s.20.2),
6. SprzedaŻdęta|icznaczęścii akcesoriówdo pojazdów samochodowych,zvryłączeniem
motocykli(PKD 45.32.2),
7. Sprzedazdeta|icznapaliwdo pojazdów silnikowych na stacjachpaliw (PKD 47,30Z),
8. Pozostał
e badantai ana|izytechniczne(PKD 7 I,20B),
9. Działa|nośó
agencji reklamowych(PKD 73'l | .Z),
10. Wynajemizarządzanienieruchomościami
(PKD 68.20.Z)'
własnymiLubdzierżzawionymi
1I. Pozaszkolneformy edukacji zzak'tęsunaukijazdyi pilotazu(PKD 85.53.Z),
12, Działa|nośó
organizatotówturystyki(PKD 79.|2,Ż),
poŚrednikówturystyoznych(PKD 79.11.B),J4.
13. DziaŁalnośó
I 4' D ziała|no
ść agentówturystycznych (PKD 79,1|,A),
15. DziaŁa|nośó
w zakresieinformacjiturystycznej(PKD 79.90.B),
16.Pozostaładziała|nośó
usługowaw zakresierezerwacji,gdzieindziejniesklasyfikowana

(PKD 7e.e0C).
. Przychody-planna2018* 6.650.0O0,-zł.
.
Ąktywa Spółkina dzień3| 'I2.20IBr ( plan)._ 2369,O00,- zł,
. Sredniezatrudnieniew przeliczeniuna pełneetaty_ ca 99,OO'
il. Pnedmiot zarnówienia.
Zbadanie sprawozclania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 w zakresie
określonymw art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września1994 r. . o rachunkowości'
wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalnościw roku obrotołrym oraz opracowanie
ant

idlao

III. Wymagania szczegółowedofyczącepnedmiotu zarnówienia.
1) Nadżór nad prawidłowościąpłebiegu i wykonania inwentaryzacji aktywów
pieniężnych, finansowych i środków trwałych Spółki w zakrósie określonym
w rozdziale 3 ustawy z dnia 29 września1994 t. - o rachunkowości.Nadzór
nad prawidłowością
Wycenyaktywów i pasywów oraz ustaleniawyniku finansowego
zabadanyrok obrotowy
2) Wyztacza się poziom istotności
w wysokości20 000 zŁ.,po przekroczeniuktórego
badaniumetodąpełn4podlegaÓbędądowodyksięgowe( w liczbie nie prze|<raczająćej
200 dowodów) z następujęcych
obszarów:
a) pozostałeprzychodyi koszty operacyjne,
b) prąlchodyi kosĄ usługzrealizowarrych
na liniachpowiatowych(w tym prawidłowośó
rcrhczpria
powiatuotąynranejnawykonanerratychliniachusługi
nierentowne),
c)przychodyi kosĄ finansowe,
d)zyskii shatynadnvyczajne.
3) BiegĘ rewiderrt sporz4da pisemną opinię o tym czy Spmwozdariefinansowe Spółki
jestpr:awidłowe
arazc4l rzetelnteijasno
przedstawia
sytuacjęmaj4tkow4
i finansową
jak tei wynik finansowy Spółki zabadanyrok obrotowy,
4) BiegĘ rewidentobowiqzanybędziew nzle potrzebydo obecnoś
ci na ZvlyczajnymWalnym
Zgromadzeruuzatlńerdzającymsprawozdanie
finansoweSpołkizarckobrotowy2018.Koszry
uczeshictwaw ZwyczĄnymWalnymZgromadzeniu
ponosibiegłyrewiderrt.
5) Biegłyrewidentobowi4zanyĘdzie do obecności
na co najmniejjednym posiedzeniuRady
Nadzorczejpo przedłozeniuqprawozdaniai opinii z badaruasprawodania finansowego.
Dopllszczasię potzebę ucrestrictwa biegłegorewidentaw innych posiedzeniachRady
Nadzorczej.KosĄ uczestnictwa w posiedzeniachRady Nadzorczej ponosi biegły
rewident.
0 BiegĘ ręwident zobovn4zanybędzie do prznkazantado wiadomościRady Nadzorczej
sporządzarrych
dla Zaruądu(w formie tnv. listów intencyjnycĘinformacji o problemach
w systemierachunkowości
Spółki.
7) Przedłozenie
sprawozdaniai opinii z badantasprawozdarria
finarsowegowirno nasĘić nie
w dniu 3 1 marca2019roku'
wźntejniż
lV. Oczekiwanewarunki finansowe.
. proponowanaceflaza wykonanieprzedmiotuumowy,
. formapłatności
- bezgotówkowo,
. tryb płatności
- przelew,
. termin zapł'atymin. 15 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy. W przypadku

wystąpieniaza|iczki (dopuszczasię max wysokośćdo I5oń wntościprzedmiotu
zamówienia) płahej w iV kwartale roku badanego'w takim przypadku ostateczny
termin zapłaty ulega przedłuzeniudo 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamówtenia.
\/

0 czekiwarria doĘ ezące wykonawcy p rzedm iotu zarn ówienia
.

informacja o formie prowadzonej dziaŁałności
gospodarczej,
. informacja o wpisie do rejestrubiegłychrewidentów bądźpodmiotach
upoważnionych do badania sprawozdań finansowych (KRS itp'),
. adres i NIP wykonawcy,
. informacja o posiadanych osiągnięeiach,wyróznieniach, doświadczęniach
zawodowych itp.
. ewentualne dodatkowebezpłatne usługiw ramach badania, w tym konsultacje i
szkdlenia.

vI.

oferty na adres RADY
NADZORCZEJ
zleceniodawcy należy przesyłać
w zamkniętych lropertach z dopiskiem ,,Badanie sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2018'' w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2018 r.
do godz. 14.00. oferty złożLone
po tym terminie nie będą pod|egaĘ rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nastąpi do końca miesiąca września2018 r. Kryteriami oceny ofert
będą : cena' doświadczeniew badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa
handlowego orar propozycjabezp|atnego świadczeniainnych usługw zakresie
rachunkowości.
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