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UMOWA Nr....... (WZOR)
o przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego

zawartadnia.......... w

..................... pomigdzy:

Warmirisko-Mazurskim Funduszem ,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. z siedzibq
w Dzialdowie, l3-200 Dzialdowo, ul. WolnoSci 4, wpisan4 do Krajowego Rejestru S4dowego
pod numerem KRS 0000217603 w S4dzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru S4dowego, o kapitale zakladowym 6.880.000,00 zl,
NIP

5

7 I - I 6 - | 9 -647,

REGON

5 | 9 5 867

..

zwanq w dalszej treSci

-

22, reprezentowanE przez:

Prezesa Zarz4du,

umowy,,ZLECENIODAWC4",

a

NIP..........

REGON

reprezentowan1przez:

......................t

zw anq

w dalszej treSci umowy,,ZLECENIOB IORC.4"

o nastgpuj4cej treSci:

$r
1. ZLECENIODAWCA dzialaj4c na podstawie Uchwaly Rady Nadzorczej zleca,
a ZLECENIOBIORCA zlecenie przyjmuje i zobowi4zuje sig do przeprowadzenia badania
Sprawozdania Finansowego Sp6lki za okres/okresy.........
oraz przedlohenia ZLECENIODAWCY Sprawozdania z badania w formie pisemnej,
stwierdzaj4cego, czy Sprawozdanie Finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
maj4tkowej i finansowej oraz wyniku linansowego Sp6lki zgodnie z maj4cymi
zastosowanie przepisami dotycz4cymi rachunkowoSci i sprawozdawczoSci finansowej, a
IakZe z przyjgtymi zasadami (polityk4) rachunkowoSci, ze szczeg6lnym zwr6ceniem uwagi
na poziom zobowiEzari pozabilansowych Sp6lki z tltulu udzielonych porgczeri oraz
generowane ztego tytulu dla Sp6lki ryzyko orazna spos6b tworzenia rezerw zwrEzanychz
dzialalnoSci4 porgczeniow4 i adekwatnoSi ich wysokoSci do poziomu ryzyka, a takle na
wysokoSi tworzonych przez Sp6lkg odpis6w aktualizacyjnych na nale2noSci r.vynikaj4ce z
wyplaconych porgczefr, mog4cych miei wplyw na wynik i kapitaly Sp6lki oraz czy
wielkoSi aktywnego portfela porgczeniowego nie stwarza zagrolenia dla funkcjonowania
Sp6lki.
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2.

W wyniku przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego ZLF.CENIOBIORCA
przekaae ZLECENIODAWCY 4 egzemplarze Sprawozdania z badania za okres/okresy
w formie pisemnej, sporz4dzone w jgzyku polskim.

a
J.

Zleceniobiorca zobowiqzany jest do om6wienia w Sprawozdaniu z badania
Sprawozdania Finansowego kwestii poziomu zobowi4zarfl pozabilansowych Sp6lki z
tytulu udzielonych porgczefi oraz generowane z tego tytulu dla Sp6lki ryzyko,
sposobu tworzenia rezerrr zwipzanych z dzialalno5ci4 porgczeniowq i adekwatno5d
ich wysoko6ci do poziomu ryzyka oraz wysokoSci tworzonych przez Spt6lkg odpis6w
aktualizacyjnych na nale2noSci wynikajqce z wyplaconych porgczefi, a takirc zawarcia
informacji, czy wielkoSd aktywnego portfela porgczeniowego nie stwarza zzgroLenit
dla funkcjonowania Sp6lki.

4.

ZLECENIOBIORCA oSwiadcza, 2e jest firm4 audytorsk4

w rozumieniu Ustawy

o

bie gtych rewidentac h, fi rmach audytorsk ic h or az nadzorze publ icznym.

5.

ZLECENIOBIORCA zobowiqzuje sig do wykonania badania Sprawozdania Finansowego
oraz do sporz4dzenia Sprawozdania zbadania z najv'rylsz4 starannoSci4, zgodnie z ustaw4
o rachunkowoSci, ustaw4 o bieglych rewidentach, firmach audytorskich onz nadzorze
publicznym, z uwzglgdnieniem bieZ4cych zmian w przepisach prawnych, krajowymi
standardami badania w rozumieniu ustawy o bieglych rewidentach, firmach audytorskich
oraznadzorze publicznym oraz zasadami etyki zawodowej bieglych rewident6w.

6.

W przypadku wydania opinii zawieraj4cej

zastrzehenie co do prawidlowoSci lub
rzetelnoSci zbadanego Sprawozdania Finansowego albo wydania o nim opinii negatywnej

- zastrzelenie lub opinia negatywna powinny zawierac uzasadnienie.
s2
l. CzynnoSci zwi4zane z badaniem Sprawozdania Finansowego oraz opracowaniem
i przekazaniem Sprawozdania z badania zostan4 wykonane przez ZLECENIOBIORCE
pod warunkiem udostgpnienia
w terminie/terminach do
ZLECENIOBIORCY przez ZLEC ENIODAWCE w terminie/terminach do .............
kompletnego Sprawozdania Finansowego.
2. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bgdzie protok6l odbioru Sprawozdania z
badania za dany rok obrotowy podpisany przez ZLECENIODAWCQ.

3.

Za zwlokg w wykonaniu zobowi1zan wynikaj4cych z niniejszej umolvy,
ZLECENIOBIORCA zaplacr ZLECENIODAWCY karg umown4 w wysokoSci l,506
wynagrodzenia brutto okreSlonego w $ 5 ust. l, za ka2dy dzien zwloki, liczqc od dnia
uplywu terminu okreSlonego w $ 2 ust. l.

s3
l. ZLECENIOBIORCA moze powierzyi wykonanie niekt6rych czynnoSci badania
podmiotom wpisanym na listg firm audytorskich prowadzonE przez Krajow4 Radg
Bieglych Rewident6w spelniaj4cym warunki do wyraleniabezstronnej
o tym sprawozdaniu.

5IIl
gt:Fr
TT Wil{MINSKO-MAZI

S.

lvlnnlisto-Xn2uEtl Furdus:''PoRcnnlr l(ndylom"
IRSKI ITJNDIJSZ

"ruRECZ[NIA KR.[DITOWI"

I

3-200 Dziaktoy/o

rl

\YohoSci

t

tel 23 097 50 52

e-ml Ftsetilld@ptreasie-loedytowe'nfo

M

Sp. r o.o. wl):iatlowie
23 097 50 5{
ptrec2enelsHlyloR nfo

fil

NlP57l-16'19-6.17 Reqon519586722.(RS0000217603.Krp{da$adowy6880000F,LN

Wilr{irto.taru l:li Fudusz "Portcilr$a KFdytof,!'

#o*",*r*0-MM,Rsr{

f rrNDr Jsl
"PORECZ[.NI,{ KREDYTOWE'

Sp.

r o.o. w tlriiltortr

l3-200De1akl0w ul Woln05o4 lel 236975052 lar 23S97505J
e.nErl skretaflatrQp0fe,:zenia.kredl,tow int0 *mr pareczenB-kredytoE.nh
\ip571.16.19'd,17 Reg0n5'195867?2 (RS0001217003 &p[alrikhdaviv688J000PLN

i

niezalelnej opinii

/
!i:#,i,

2. ZLECENIOBIORCA ma prawo korzystai przy badaniu sprawozdania

z

pomocy

rzeczoznawc6w lub asystent6w.
3.

ZLECENIOBIORCA ponosi odpowiedzialnoSi za nale?yte wykonanie umowy przez
wszystkie osoby badaj4ce Sprawozdanie Finansowe w jego imieniu. ZLECENIOBIORCA
oSwiadcza, i2 jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej z tytulu wykonywania
czynnoSci bgd4cych przedmiotem tej umowy.

$4
l. ZLECENIODAWCA udostgpni ZLECENIOBIORCY przeprowadzai4cemu

badanie

Sprawozdania Finansowego, kompletne Sprawozdanie Finansowe bgd4ce przedmiotem
badania, zapewni dostgp do ksi4g rachunkowych oraz dokument6w stanowi4cych
podstawg dokonanych w nich zapis6w, oraz wszelkich innych dokument6w, jak r6wnie2
udzieli wyczerpuj4cych informacji, wyja6nieri i oSwiadczeri - niezbgdnych do sporz4dzenia
Sprawozdania z badania.
2.

ZLECENIODAWCA ponadto umozliwi ZLECENIOBIORCY uzyskanie informacji
zwi4zanych z przebiegiem badania od kontrahent6w Sp6lki, w tym takZe od bank6w i
doradc6w prawnych.

3. ZLECENIODAWCA z wyprzedzeniem nie mniejszym niL 14 dni poinformuje
ZLECENIOBIORCE o terminach spis6w z natury w celu ich obserwacji przez bieglego
rewidenta.
4.

1.

ZLECENIODAWCA zloLy oSwiadczenie o kompletnym ujgciu danych w ksiggach
rachunkowych oraz Sprawozdaniu Finansowym, wykazaniu wszelkich zobowi1zafi i
aktyw6w warunkowych oruz poinformuje ZLECENIOBIORCQ o istotnych zdarzeniach,
kt6re wyst4pily po dacie bilansu wchodz4cego w sklad Sprawozdania Finansowego.

$s
Za nale2yte wykonanie przedmiotu umowy, ZLECENIODAWCA zaplaci
ZLECENIOBIORCY wynagrodzenie ryczaltowe w wysokoSci ............. zl brutto
(slownie:
...... zlotych brutto), w tym nalezny podatek

VAT.
ust. I zaspokaja wszelkie roszczenia
2. Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w
ZLECENIOBIORCY z tl.tulu wvkonania umowy, w tym koszty wykonania czynno5ci
okreSlonych w $ 7.
3. Zaplata wynagrodzenia, o kt6rym mowa w ust. I nast4pi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez ZLECENIOBIORCE, w nastgpuj4cych ratach i terminach:
.. zlotych brutto)
zl brutto (slownie:
a) kwota
zabadanie roku obrotowego 2019 w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury,
.. zlotych brutto)
zl brutto (slownie:
b) kwota
za badanie roku obrotowego 2020 w terminie l4 dni od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.
Podstaw4 wystawienia faktury przez ZLECENIOBIORCE jest podpisanie przez
ZLECENIODAWCE protokolu odbioru, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 2.

"daWARTIINSKO-MAZIIRSKI !'UNDIJSZ
*''
€t!

.ruRECZINIA KRID}TOWE"

flh*",*r*o-M*rRs*
"PORECZTNIA KREDYTOWE'
^rNDrrsl

Itamlisto-Hatulsll Fundusr "t'oec[nla Kndytom" Sp. z o.o. w Orialdowie
13.200 0z6ld0rJo. ui wdnoso {. lel 23 697 50 52 ln 23 697 iO 5{.
e-ml Fkretard@pofeeili3-k|edytoE nfo M porec:ena-krediowe nfo
NlP57l.l6.19-617 Re90n519586722.(RS00t)02l7603,KapnalzakJadowyOB80000F'l-N

lvrn{dslo-taruBld

Fundusr

{

"lbecttnir K[dytom"

13-2C0 Daaldowo rX Wdn0so
lel 23 697 b0
e.nral: sekrclarial@p0ieuenB-kred,rtowe info

{|F571,16.19.0tr7

52

*w

ln

Sp.

r o.o. w

Dlaldorvlt

23 097 50 5J

pareeenia-kredy'aw.mfo
Regon5195S67?2 (RSt1000217603 iQp{alzakladowD830001)pl"l

$6
1.

2.

ZLECENIOBIORCA i osoby wykonuj4ce zlecenie w jego imieniu zobowiqzani s4 do
zachowania tajemnicy o rezultatach badania oraz faktach, okolicznoSciach i zdarzeniach
poznanych w toku badania.
ZLECENIODAWCA ma prawo zqda(, od ZLECENIOBIORCY usunigcia ewentualnych
wad Sprawozdania zbadania oraz udzielenia pisemnych wyjaSnief i wykonania w zwiqzku
z tym niezbgdnych czynnoSci w zakresie przewidzianym niniejsz4 umow4, do czasu
zatwierdzenia badanego sprawozdania. Z1danie powinno byc zgloszone na piSmie.

s7

l.

ZLECENIOBIORCA zobowi4zuje sig bez dodatkowego wynagrodzenia do uczestnictwa
bieglego rewidenta badaj4cego Sprawozdanie Finansowe za dany rok, w posiedzeniach
Rady Nadzorczej oraz Zgromadzeniach Wsp6lnik6w opiniuj4cych lub zatwierdzaj4cych
Sprawozdanie Finansowe za dany rok, stanowi4ce przedmiot badania.

2. ZLECENIOBIORCA zapewni udzielenie odpowiednich informacji

i

wyjaSnieri

dotycz1cych czynnoSci wykonanych na podstawie tej umowy firmie audytorskiej badaj4cej
Sprawozdanie Finansowe ZLECENIODAWCY w roku nastgpnym po zakofczeniu

wykonywania tej umowy.

$8
Zmiany warunk6w umowy wymagaj4 fo.my pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

se

W

sprawach nieuregulowanych niniejsz4 umowq maj4 zastosowanie przepisy ustawy o

bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ustawy

o

rachunkowoSci, Kodeksu cywilnego i Kodeksu sp6lek handlowych.

sl0
Strony ustalaj4, ze w sprawach spomych wlaSciwym do rozstrzyganiajest s4d powszechny
wlaSciwy miejscowo dla miejsca wykonania Umowy.

$11
Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, po jednym dla kaldej ze
stron.
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