
UMOWA 

 

o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2012 

 

 

Dnia  ..............................2012 r.  w Słotwinie, pomiędzy: 

Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym   Sp. z o. o.     Słotwina 36,  58-100 

Świdnica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307935, posiadająca  NIP: 884-26-63-863 oraz Regon: 

020775910 zwaną dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną przez: 

1. Prezesa Zarządu – Lidię Mendak 

a ………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 

…………. w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, posiadającym wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym w …………………. numer ………………………………. oraz 

numer identyfikacji podatkowej NIP - …………………………….. , numer identyfikacyjny REGON - 

……………………. 

 

jako ZLECENIOBIORCĄ reprezentowanym przez : 

 

1) ………………………………………. - ……………………………………….. 

 

2) ………………………………………. - ……………………………………….. 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

  

 

§ 1 

 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania i oceny 

sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za 2012 rok. 

 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do 

realizacji zlecenia zgodnie z prawem i w sposób gwarantujący jego wykonanie w standardach 

obowiązujących w obrocie profesjonalnym. 

 

 

§ 2 

 

1. Badanie sprawozdania finansowego zostanie przez Zleceniobiorcę przeprowadzone na tak 

dobranych próbkach ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja badania stanowiła 

wystarczającą podstawę do sformułowania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

 

2. Dobór prób ksiąg i dowodów do badania zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania u 

Zleceniodawcy systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej. 



§ 3 

 

1. Czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego Zleceniodawcy będą przez 

Zleceniobiorcę  wykonane w okresie do dnia 29 marca 2013 r. pod warunkiem udostępnienia 

Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę w terminie do 28 lutego 2013 r. sprawozdania finansowego, 

ksiąg rachunkowych ( w tym dowodów księgowych ) oraz niezbędnych danych i informacji, 

określonych szczegółowo w § 7 umowy. 

 

1. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniodawcę warunku ustalonego w ust. 1 okres badania 

sprawozdania finansowego przez Zleceniobiorcę zostanie ponownie ustalony przez Strony 

niniejszej umowy z uwzględnieniem możliwości wywiązania się przez podmiot sprawozdawczy z 

obowiązków ustawowych związanych z procedurą zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 

§ 4 

 

1. Za wykonanie usługi  objętej  niniejszą umową, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy : 

       zryczałtowaną kwotę umowną brutto …………………….. zł  słownie : …………………… zł, w         

tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości  zgodnej z obowiązującymi w dniu    

wystawienia faktury VAT przepisami prawa, 

 

2. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy  zaliczkę w wysokości 1/3 części ustalonego 

zryczałtowanego wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. 

 

3. Fakturę   za wykonanie usługi objętej  umową Zleceniodawca ureguluje w terminie 21 dni po 

otrzymaniu rezultatów badania i przedłożeniu tych rezultatów na posiedzeniu Rady Nadzorczej, 

niezależnie od rodzaju wydanej opinii. 

 

4. Cena za wykonanie usługi objętej niniejszą umową obejmuje także koszty dojazdu i noclegów 

osób przy pomocy których Zleceniobiorca wykonywać będzie usługę. 

 

5. Zaliczka i wynagrodzenie zostaną przekazane na rachunek Zleceniobiorcy nr 

…………………………………… w ……………………………………………. . 

 

§ 5 

 

1. W wyniku badania sprawozdania finansowego Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy w pięciu 

egzemplarzach : 

a) opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,  

b) raport uzupełniający tę opinię. 

 

2. Opinia i raport, o którym mowa w ust.1, będą w szczególności zawierały stwierdzenia wymagane 

przepisami art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2009 r. Nr 152 

poz. 1223 ze zmianami ). 

 

3. W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia do prawidłowości lub rzetelności 

sprawozdania finansowego albo wydania o nim opinii negatywnej zostanie Zleceniodawcy 

przekazane pisemne uzasadnienie. 

 

4. W przypadku zrzeczenia się wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym na skutek 

ograniczenia zakresu lub metody badań zostaną Zleceniodawcy na piśmie wyczerpująco 

przedstawione tego powody. 

 

 

 

 



§ 6 

 

Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

1. Przekazania Zleceniobiorcy harmonogramu prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania 

finansowego, w tym inwentaryzacji. 

 

2. Udostępnienia Zleceniobiorcy : 

 

a)   dokumentów założycielskich i organizacyjnych przedsiębiorstwa, 

b)   zawartych przez Zleceniodawcę umów, udzielonych gwarancji, itp. i innych dokumentów, 

c)   sprawozdania finansowego, ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, 

d)   wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy, 

e)   sprawozdania z działalności Zleceniodawcy, 

f)   protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu, 

 

3. Udzielenia wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania raportu i opinii. 

 

4. Składania Zleceniobiorcy pisemnych oświadczeń dotyczących między innymi : 

 

a)   uznania przez kierownictwo Zleceniodawcy odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność 

sprawozdania finansowego, 

b)   stwierdzenia, że według wiedzy i najlepszej wiary Zleceniodawcy, sprawozdanie finansowe, 

o którym zostanie wydana opinia jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń, 

c)   potwierdzenia kompletności udostępnionych Zleceniobiorcy ksiąg rachunkowych i 

sprawozdania finansowego, 

d)   przestrzegania przez Zleceniodawcę, według Jego wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa 

i warunków zawartych umów, istotnych z punktu widzenia działalności Zleceniodawcy, a 

zwłaszcza jej kontynuacji, 

e)   kompletności ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń, które mogą rzutować 

na przyszłą sytuację finansową Zleceniodawcy ( zastawy, poręczenia, zobowiązania 

warunkowe i inne zdarzenia ), 

f)   kompletności identyfikacji i prawidłowości wyceny zapasów nadmiernych i nie 

wykazujących ruchu, 

g)   posiadania tytułów prawnych do wszystkich aktywów, 

h)   kompletności udostępnionych Zleceniobiorcy umów kredytowych, 

i)   spraw przygotowywanych do postępowania sądowego i znajdujących się w toku 

postępowania, 

j)   kompletności ujawnionych Zleceniobiorcy zdarzeń po dacie bilansu mogących mieć wpływ 

na trafność formułowanych przez Zleceniobiorcę opinii i raportu, 

k)   oświadczeń w innych sprawach, stosownie do stwierdzonych w toku badania faktów i 

okoliczności, 

 

5. Współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonywania 

umowy, a w szczególności do : 

 

a)   niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości Zleceniobiorcy w sprawach 

prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego, 

b)   korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym 

Zleceniodawca Zleceniobiorca będą przekonani o celowości i zasadności wprowadzenia 

zmian, 

c)   wydawania dyspozycji, na wniosek Zleceniobiorcy, wykonania przez personel 

Zleceniodawcy wymaganych czynności ( np. kopiowania dokumentów, maszynopisania, 

przygotowania i wysłania korespondencji itp. ). 

 

 



§ 7 

 

1. Zleceniobiorca może powierzyć  wykonanie czynności objętych zakresem umowy tylko 

osobom wskazanym w ofercie .  

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż zobowiązuje się powierzać wykonywanie zlecenia wyłącznie 

podmiotom i osobom świadczącym profesjonalnie usługi objęte przedmiotem zlecenia.  

3.  Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu 

niewykonania i/lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez samego Zleceniobiorcę, 

jak i osoby, którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 8 

 

Uregulowanie przez Zleceniodawcę należności za usługę nie zwalnia Zleceniobiorcy z obowiązku 

udzielenia Zleceniodawcy ewentualnych wyjaśnień związanych z ustaleniami dokonanymi w toku 

przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego. 

 

 

§ 9 

 

1.  Zleceniobiorca oświadcza, iż opinia i raport przygotowywane w ramach wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy nie stanowią utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych i w związku z tym nie podlegają przepisom tej ustawy.  

2.   W przypadku gdy korzystanie przez Zleceniodawcę z opinii i raportu będzie uzależnione od 

przeniesienia praw autorskich majątkowych do opinii i raportu, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do 

przeniesienia tych praw w ramach wynagrodzenia przewidzianego umową.  

3.   Zleceniodawca może przekazać sprawozdania innym doradcom, którzy potrzebują zapoznać się z 

takimi informacjami w ramach wykonywania swoich zobowiązań.  

4.   Zleceniodawca ma prawo do publikacji i/lub przekazania całości lub części sprawozdań bez powołania 

się na firmę Zleceniobiorcy. 

 

      § 10 

 

  1.  W trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej wygaśnięciu Zleceniobiorca oraz wszelkie 

osoby, którymi posłuży się przy realizacji przedmiotu umowy, zobowiązuje się nie ujawniać osobom 

trzecim jakichkolwiek informacji, które otrzymał w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 

(„informacje poufne”). 

  2.  Ujawnienie informacji poufnych w wyniku nakazu sądu, prokuratury, innych organów władzy lub 

administracji państwowej nie będzie stanowiło naruszenia niniejszej umowy. 

3.  Zleceniobiorca ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy 

wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa do wglądu w tego rodzaju dokumenty, a w tym 

organom Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, sprawującym nadzór nad należytym wykonywaniem 

zawodu przez członków Izby. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy faktów i 

okoliczności poznanych w toku badania, pod rygorem obowiązku naprawienia szkody powstałej na 

skutek ujawnienia tajemnicy Zleceniodawcy. 

  4. Informacje poufne przekazane przez Zleceniodawcę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zleceniodawcy, a Zleceniobiorca jest uprawniony do ich wykorzystania wyłącznie w celu wykonania 

niniejszej umowy. 

 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w zakresie związanym z 

nieudostępnianiem informacji poufnych uzyskanych od Zleceniodawcy, doradców Zleceniodawcy 

oraz podmiotów zależnych. 

 6.  Zleceniobiorca zobowiązuje się udostępnić informacje poufne wyłącznie własnym pracownikom oraz 

innym osobom, które są bezpośrednio zaangażowane w prace związane z wykonaniem niniejszej 

umowy, pod warunkiem akceptacji tych osób przez Zleceniodawcę oraz uzyskaniem od nich 

pisemnego zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji poufnych dotyczących 

Zleceniodawcy.  



7.  Wszelkie informacje poufne są i pozostaną własnością Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązuje się, 

że wszelkie dokumenty i inne trwałe nośniki zawierające informacje dostarczone Zleceniobiorcy przez 

Zleceniodawcę oraz wszelkie kopie powyższych informacji wykonane przez Zleceniobiorcę będą 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od rozwiązania niniejszej umowy bądź jej 

wygaśnięcia, zwrócone Zleceniodawcy.  

8.  Zleceniobiorca bierze pełną odpowiedzialność za przestrzeganie powyższych postanowień przez 

własnych pracowników oraz wszelkie inne osoby zaangażowane w realizację zleceń objętych 

przedmiotem umowy. 

 

      § 11 

 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy  nie mogą być przeniesione przez Zleceniobiorcę 

na osoby trzecie j osobie prawnej bez zgody Zleceniodawcy. 

 

§ 12 

 

Zmiany umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 13 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy o rachunkowości, kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 14 

 

Za właściwy do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami niniejszej umowy Strony uznają sądy 

powszechne dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 15 

 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których  dwa egzemplarze 

otrzyma Zleceniodawca i jeden egzemplarz Zleceniobiorca. 

 

                      

 ZLECENIOBIORCA                                                         ZLECENIODAWCA          

 


