Poznań, dnia 17 listopada 2021 r.
PFPK – 344/XI/2021/KK

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania
i oceny sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021 oraz za rok obrotowy 2022.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku 2021, Zarząd Poznańskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki.
Oferta powinna zawierać dwa warianty cenowe: w przypadku jednorazowego badania
bilansu za rok 2021 oraz w przypadku zawarcia umowy na badanie w dwóch kolejnych
latach, tzn. za rok 2021, 2022.
Termin złożenia oferty: 30 listopada 2021 r.
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. Sprawozdanie z badania prócz formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym Biegły rewident zobowiązuje się przekazać również
w formie papierowej (min. trzy egzemplarze) . Sprawozdanie z badania zawierać
będzie w szczególności ustalenia wymagane przepisami ustawy o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz. str. 2 U. 2020r. poz.
1415 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o ustawę o rachunkowości (Dz. U.
z 2021 r., poz. 217 z późniejszymi zmianami).
5. W ramach standardowo przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za
2021 r. konieczne będzie szczegółowe omówienie przez biegłego rewidenta
następujących kwestii:

a) poziomu zobowiązań pozabilansowych funduszu z tytułu udzielonych poręczeń
i generowane z tego tytułu dla spółki ryzyko,
b) sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową
i adekwatność ich wysokości do poziomu ryzyka,
c) wysokość tworzonych przez Spółkę odpisów aktualizujących na należności
wynikające z wypłaconych poręczeń.
Ponadto przedstawiamy informacje o Spółce, które mogą być pomocne podczas
sporządzania wyceny:
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. jest spółką celową, non profit – zysk
jest wyłączony od podziału pomiędzy wspólników i w całości jest przeznaczany na
podwyższenie kapitału poręczeniowego. Zadaniem Spółki jest wspieranie małych
i średnich przedsiębiorstw. Specyfiką takich instytucji finansowych jak fundusze
poręczeniowe jest duża suma bilansowa i niewielka wartościowo, w odniesieniu do tej
sumy, kwota przychodów ze sprzedaży. Spółka nie ma obowiązku przeprowadzania
corocznego audytu sprawozdań finansowych, jednakże z uwagi na współpracę z bankami
– badanie sprawozdania finansowego jest dobrze widziane przez jej kontrahentów.
Dane za rok obrotowy 2020 [w tysiącach zł]:
− przychody netto 205,2
− wynik finansowy 8,2
− kapitał zakładowy 4.500,0
− Suma bilansowa 34.417,0
Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 roku: 6 etatów
Badanie powinno rozpocząć się przed zakończeniem roku 2021 (i 2022 – w przypadku
zawarcia umowy obejmującej dwa lata obrotowe) i zostać zakończone w terminie, który
umożliwi przekazanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz informacji
zawierającej omówienie dodatkowych elementów do 17 lutego roku następującego po
roku obrotowym poddanym badaniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, bądź pytań,
proszę o kontakt pod podanym niżej numerem telefonu lub o przysłanie zapytania drogą
mailową.
Oferty można przesyłać na wskazany niżej adres e-mail.
tel.: (61) 102 67 50
e-mail: kinga.kalitka@pfpk.pl

