Do:
Pan Marcin Niewęgłowski
ul. 1go Maja 28a/19
26-200 Końskie

Oferta na:


Okresowy audyt spraw szczególnych w celu zbadania zagadnień
związanych z prowadzeniem spraw Spółki

obejmująca:

A. Wynagrodzenie
B. Zakres prac
C. Prezentację
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OFERTA
Ja, niżej podpisany Maciej Skórzewski działając w imieniu i na rzecz: WBS
Audyt Sp. z o.o., składam niniejszą ofertę na zbadanie spraw szczególnych
określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.
Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
wartość netto: 14,000.00

zł. (słownie: czternaście tysięcy )

stawka podatku VAT 23. %
wartość brutto: 17,220.00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście
dwadzieścia)

PRZEDMIOT I ZAKRES BADANIA
Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie prowadzenia spraw
Spółki w zakresie dotyczącym:
a) kontaktów Członków Zarządu Spółki z niektórymi akcjonariuszami Spółki
tj.:

Magna Inwestycje Sp.z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie,

PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu,
QRL Investments Limited, spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace,
a także członkami organów tych podmiotów lub ich przedstawicielami
ujawnionymi

wobec

Spółki,

a

w

szczególności

zbadanie

zakresu

przekazywanych Akcjonariuszom informacji dotyczących Spółki,
b) wewnątrzkorporacyjnego obiegu informacji dotyczących Spółki, a także
zgodności

tego

obiegu

z

procedurami

przyjętymi

w

Spółce

oraz

postanowieniami obowiązującego prawa,
c) prawidłowości realizacji przez Spółkę obowiązków wynikających z procedur
przyjętych w Spółce.
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TERMIN PRZEPROWADZENIA BADANIA
Termin przeprowadzenia i przedstawienia pisemnego raportu z badania:
2 miesiące od dnia przekazania ostatnich materiałów do badania.
Wskazane kwoty obejmują:





raport biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania,
konsultacje wybranych tematów z audytorem,
współpraca z Komitetem Audytu (ewentualna)
na życzenie udział biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

Zlecenie zostanie wykonane również w sytuacji gdy WZA nie podejmie uchwały a
wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych nastąpi przez Sąd Rejestrowy.
Nasze prace realizujemy w zespołach składających się z biegłych rewidentów
mających do dyspozycji zespół doświadczonych asystentów i konsultantów, a
także prawników oraz ekspertów podatkowych.
Zapewniamy, że członkowie zespołu audytorskiego będą spełniać warunki
niezależności i bezstronności określone art. 56 ust. 3 i 4 ustawy o biegłych
rewidentach. Ponadto w okresie objętym badaniem nie świadczyliśmy usługi na
rzecz spółki, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jej jednostki dominującej
lub znaczącego inwestora, ani nie należymy do tej samej grupy kapitałowej co
podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej (zgodnie z art.84 pkt 3
ustawy o ofercie publicznej).
Wysoki poziom profesjonalizmu i wyszkolenia fachowego naszej kadry umożliwia
realizację zadań z należytą starannością oraz gwarantuje szybkość, terminowość
i wysoką jakość realizowanych projektów.

Z wyrazami szacunku:

Maciej Skórzewski
Prezes Zarządu
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