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Kraków, 17.10.2022 r. 

 

 

                                                                                     
 

                                                       ZAPYTANIE OFERTOWE 

Szanowni Państwo, 
 

W związku z koniecznością wyłonienia podmiotu, którego zadaniem będzie przeprowadzenie 

badania sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz za rok 2023 w Małopolskim Regionalnym 

Funduszu Poręczeniowym Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zwracamy się z uprzejmą prośbą 

o przygotowanie wyceny usługi w zakresie niniejszego audytu. Poniżej przedstawiamy dane bilansowe 

za 2021 rok niezbędne do przygotowania wyceny badania sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie winno być przeprowadzone w oparciu o przepisy „Ustawy o Rachunkowości” 

i zgodnie z obowiązującymi normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez 

Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów. Obejmowało będzie między innymi sprawdzenie prawidłowości 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, weryfikację poprawności zastosowanych przez Jednostkę zasad 

polityki rachunkowości, analizę znaczących wskaźników ekonomicznych, weryfikację dowodów 

i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym 

oraz całościową ocenę sprawozdania finansowego.  

  

dane bilansowe niezbędne do 

przygotowania wyceny badania 

sprawozdana finansowego  
za 2021 rok 

1. 2. 3. 

    

1. przychody ogółem, w tym: 520 335,54 

1a przychody netto ze sprzedaży 520 335,54 

2. pozostałe przychody operacyjne 2 654 426,35 

3. przychody finansowe 81 515,04 

4. suma bilansowa 48 637 288,76 

5. aktywa trwałe 181 975,73 

6. wynik finansowy netto 114 969,34 

7. kapitał własny 14 773 197,93 

8. kapitał podstawowy  21 700 000,00 
9. wielkość zatrudnienia (w osobach) 8 

10. audytor za rok ubiegły Pol – Tax 2 Sp. z o. o.  

11. struktura własności 

 62,67% Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego SA,  
36,87% Bank Gospodarstwa 

Krajowego, 
 0,46% Województwo 

Małopolskie 
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Raport z badania sprawozdania finansowego powinien uwzględniać również następujące 

kwestie: 

a) poziom zobowiązań pozabilansowych funduszu z tytułu udzielonych poręczeń 

i generowane z tego tytułu dla spółki ryzyko,  

b) sposób tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatność ich 

wysokości do poziomu ryzyka, 

c) wysokość tworzonych przez Spółkę odpisów aktualizacyjnych na należności wynikające  

z wypłaconych poręczeń. 

Realizacja przedmiotowego badania winna być wykonana w terminie 1 miesiąca od daty 

przedłożenia do badania sprawozdania finansowego Spółki. Państwa wycena nie będzie traktowania 

jako oferta zgodnie z Ustawą „Prawo o zamówieniach publicznych”. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie w ofercie informacji na temat: 

- posiadanych przez Państwa doświadczeń w zakresie badania podmiotów świadczących usługi 

finansowe, 

- terminów i szczegółowej metodyki prowadzenia audytu, 

- ceny wykonania niniejszej usługi, 

- oraz wskazanie osób bezpośrednio realizujących badanie ksiąg rachunkowych. 

Mile widziana będzie lista referencyjna. 

            Ponadto Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania biegłego do obecności na posiedzeniu 

Rady Nadzorczej opiniującej sprawozdanie finansowe oraz/lub na Zgromadzeniu Wspólników celem 

złożenia wyjaśnień. 

Prosimy o przekazanie informacji w zakresie opisanego audytu w nieprzekraczalnym terminie 

do 27 października 2022 r. do godziny 15:00 w formie papierowej na adres: MRFP Sp. z o.o., 

ul. Mogilska 69A, 31-545 Kraków, w zamkniętej kopercie z opisem: „badanie sprawozdania 

finansowego MRFP Sp. z o.o. za rok 2022 i 2023”. 

                                                                                                   Z poważaniem, 

 

                                                                                 Prezes Zarządu MRFP Sp. z o.o.  

                                                                                          Andrzej Cyganowski  

                                                                             (dokument podpisano elektronicznie) 
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