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Wysokość Kapitału Zakładowego 64.928.000,00 zł OGŁOSZENIE

Spółka „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Kołobrzegu zaprasza uprawnione podmioty 
do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 
2023.

Wymagany termin przeprowadzenia badania oraz złożenia sprawozdania z badania - do dnia 20 marca 2023 r. 
za rok obrotowy 2022, do dnia 20 marca 2024 r. za rok obrotowy 2023.

Warunki i wymogi badania sprawozdania:

1) Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i 2023 
oraz sporządzi sprawozdania z ww. badań, odpowiadające wymogom prawnym, w tym określonym ustawą 
z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto 
w ramach zawartej umowy zleceniobiorca zapewni zleceniodawcy bieżące doradztwo w sprawach 
finansowych.

2) Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej 
po przedłożeniu Sprawozdania z badania. W razie konieczności weźmie udział w innych posiedzeniach Rady 
Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie, z co najmniej jednotygodniowym 
wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa i dojazdu w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

3) Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie 
finansowe Spółki za rok 2022 i 2023 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Koszty z tego tytułu 
ponosi biegły rewident.

4) Firma audytorska powinna posiadać co najmniej 10 - letnie doświadczenie w wykonywaniu badania 
sprawozdań finansowych, w tym doświadczenie w przeprowadzaniu badania sprawozdań finansowych 
w spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych.

5) Badanie sprawozdania finansowego będzie odbywało się wyłącznie w siedzibie Spółki. Nie przewiduje się 
wysyłania dokumentów droga pocztową, ani drogą elektroniczną.

6) Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania obejmuje wszystkie koszty badania i zostanie wypłacone 
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę i doręczonej Zleceniodawcy, w dwóch ratach.

a. pierwsza rata w terminie po przedłożeniu Sprawozdania z badania - 80%,
b. druga rata po posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającym 

sprawozdania finansowe pod warunkiem uczestnictwa w tych posiedzeniach - 20%.
7) Spółka ma prawo pomniejszyć wynagrodzenie o 10% za nieobecność Biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej oraz o 10% za nieobecność Biegłego rewidenta na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za lata 
obrotowe 2022, 2023" należy przesłać na adres „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, 
ul. Artyleryjska 3 lub wrzucić do skrzynki stojącej przy wejściu do budynku Spółki w terminie do dnia 16.09.2022 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 306 74 27 w. 462.

Rada Nadzorcza Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. w Kołobrzegu zastrzega sobie prawo wyboru oferty 
bez jej uzasadnienia.

Podstawowe dane Spółki za 2021 r.:

- suma bilansowa 412.811.010,58 zł,

- przychody netto ze sprzedaży produktów 51.056.385,14 zł

- przychody ogółem 56.877.008,24 zł,

- wynik finansowy netto 204.440,08 zł,

- zatrudnienie 184,21 etatów,

- za rok 2021 opinia z badania bez zastrzeżeń,

- Spółka nie sporządza bilansu skonsolidowanego.
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