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1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

1.1 Badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych Asseco Business Solutions 

S.A. sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej zatwierdzonymi przez UE 

 

Asseco Business Solutions S.A., jako spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w Warszawie ma obowiązek sporządzania i przekazywania do publicznej wiadomości sprawozdań 

jednostkowych, które to sprawozdania muszą być dodatkowo w okresach półrocznych przeglądane,  

a w okresach rocznych badane przez niezależnego biegłego rewidenta. 

Zarząd Asseco Business Solutions S.A., działając z upoważnienia Komitetu Audytu powołanego przez Radę 

Nadzorczą spółki, postanowił zorganizować przetarg skierowany do podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych na świadczenie usług audytorskich na lata 2018-2019. 

Prosimy o przygotowanie i przekazanie w terminach i na zasadach określonych poniżej, oferty na usługi 

audytorskie, która będzie obejmować następujący zakres: 

• przeprowadzenie dwóch przeglądów półrocznych skróconego sprawozdania finansowego Asseco Business 

Solutions S.A. za okres pierwszych 6 miesięcy 2018 roku oraz za okres pierwszych 6 miesięcy 2019 roku 

sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 

przez UE.  

• przeprowadzenie dwóch badań, rocznego sprawozdania finansowego Asseco Business Solutions S.A. 

odpowiednio za pełne lata 2018 i 2019 sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE.  

  

 

1.2 Niezależność 

 

W związku z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz Ustawy 

z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym, niniejszym chcielibyśmy również prosić o zawarcie w Państwa ofercie 

oświadczenia o spełnieniu wymogów dotyczących Państwa niezależności w rozumieniu wyżej wymienionych 

przepisów wraz z wyszczególnieniem danych o wszelkich usługach pozaaudytowych, które w roku 2017 (a jeśli 

mają Państwo już dane to także w 2018 roku) świadczyli Państwo bezpośrednio (lub przez podmioty z Państwa 

sieci) dla spółki Asseco Business Solutions S.A. oraz kwot wynagrodzeń uzyskanych z tytułu świadczenia tych 

usług. 
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2. TERMINY PROWADZENIA PRAC 

Orientacyjny harmonogram publikacji sprawozdań finansowych Asseco Business Solutions S.A. w latach 

objętych zapytaniem ofertowym jest następujący: 

 

Data bilansowa Przewidywana Data publikacji 

2018-06-30 2018-08-02* 

2018-12-31 2019-03-05 

2019-06-30 2019-08-06 

2019-12-31 2020-03-03 

* termin opublikowany w raporcie bieżącym nr 2 z 2018 r. 

Terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować spółce wywiązanie się  

z obowiązków publikacji sprawozdań finansowych. 

3. KRYTERIA WYBORU AUDYTORA 

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. ustalił ramowe wytyczne niezbędne do 

przygotowania dokumentacji przetargowej. 

 

Warunki konieczne: 

• Formalne potwierdzenie niezależności, a także brak wykonywania usług zakazanych (zgodnie  

z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia  2014 oraz art. 136 

Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach). 

• Potwierdzenie przez Firmę Audytorską zgodności działania z wymogami Ustawy  z 11 maja 2017 r.  

o biegłych rewidentach w szczególności  w zakresie systemu kontroli jakości (art. 64 Ustawy)  

• Umowa zawarta na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia na kolejne trzy lata. 

 

W postępowaniu przetargowym będą mogły wziąć udział firmy audytorskie spełniające minimum następujące 

kryteria:  

• kryterium niezależności  

• niewykonywanie usług zakazanych w terminach zdefiniowanych przepisami prawa 

• zdolność wydania opinii o sprawozdaniu finansowym  Asseco Business Solutions SA  

• doświadczenie w badaniu spółek notowanych na GPW 

• doświadczenie w badaniu spółek z branży IT  

• dostępność zasobów ludzkich o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, która pozwoli na 

przeprowadzenie badanie zgodnie z oczekiwanymi terminami 

• dostępność ekspertów wspierających zespół audytowy w zakresie MSSF, podatków, wycen, systemów 

informatycznych i kontroli wewnętrznej; 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 5 z 6 

Copyright © Asseco Business Solutions S.A. 

Copyright © Asseco Poland S.A.  

W postępowaniu przetargowym istotnym elementem przy wyborze oferty będzie cena badania wraz  

z kosztami dodatkowymi. 

Przy wyborze firmy audytorskiej Asseco Business Solutions S.A.  kieruje się naczelną zasadą przejrzystości  

i niedyskryminowania. Organizacja procedury przetargowej w żaden sposób nie wyklucza z udziału w procedurze 

wyboru firm, które uzyskały mniej niż 15% swojego całkowitego wynagrodzenia z tytułu badań od jednostek 

zainteresowania publicznego w Polsce w poprzednim roku kalendarzowym (art. 16 ust. lit. a) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego nr 537/2014) 

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty w formie elektronicznej powinny zostać złożone najpóźniej do dnia 20 lutego 2018 roku na adres:  

biuro.zarzadu@assecobs.pl  oraz  Artur.Czabaj@assecobs.pl 

Oferty w formie papierowej nie są wymagane. Jeśli mimo to chcieliby Państwo taką ofertę dostarczyć, 

prosilibyśmy o przesyłanie jej na adres:  20-607 Lublin, ul. Konrada Wallenroda 4C, na nazwisko:  Artur Czabaj. 

 

5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY 

ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU. 

Sprawozdania są do pobrania na oficjalnej stronie internetowej spółki pod linkami:  

https://www.assecobs.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-polroczne/sprawozdanie-finansowe-

asseco-business-solutions 

https://www.assecobs.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-polroczne/sprawozdanie-finansowe-grupy-

asseco-bs-za-i-polrocze-2017-r 

*W 2017 r. Asseco Business Solutions S.A. przejęła spółkę Macrologic S.A.,  2 stycznia 2018 r.  nastąpiło 

połączenie Asseco Business Solutions S.A. z Macrologic S.A. o czym spółka poinformowała w raporcie 

bieżącym nr 1/2018 opublikowanym 2 stycznia 2018 r. 

 

6. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 

31 GRUDNIA 2016 ROKU. 

Sprawozdanie jest do pobrania na oficjalnej stronie internetowej spółki pod linkiem:  

https://www.assecobs.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-roczne/sprawozdanie-finansowe-za-2016-

rok 

mailto:biuro.zarzadu@assecobs.pl
mailto:Artur.Czabaj@assecobs.pl
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