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UMOWA
o badanie sprawozdania flnansowego

zawarta w dniu r.
pomi^dzy:

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. z siedziba^ w 78-400 Szczecinek, przy ul. Kosciuszki 38, wpisana^
do Rejestru Przedsi^biorcow Krajowego Rejestru Sajiowego prowadzonego przez Sâ d Rejonowy
w Koszalinie, Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Saxlowego, pod numerem KRS 0000307313,
o numerze NIP 673-18-57-008.
reprezentowanym przez:
1. Radoslawa Piotra Niemca - Prezesa Zarzajdu

Zwanym dalej Zamawiajqcym,

- podmiotem uprawnionym do badania sprawozdan finansowych, wpisanym na list£ Krajowej Izby
Biegfych Rewidentow pod nr ,

zwanym dalej Wykonawcq.

o nastfpujacej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowiajzuje si$ do przeprowadzenia badania sprawozdania flnansowego

Zamawiaj^cego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
2. Wykonawca oswiadcza, ze nie zachodza^ okolicznosci wymienione w art. 56 ustawy

z dnia 7 maja 2009 r. o bieglych rewidentach i ich samorza^dzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdan finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2016.1000 j.t. z dnia 11.07.2016 r.),
ograniczaja^ce jego bezstronnosc i niezaleznosc w stosunku do Zamawiaj^cego.

§2
1. Wykonawca przeprowadzi badanie zgodnie z obowia^zuja^cymi przepisami ustawy o rachunkowosci

i nonnami wykonania zawodu bieglego rewidenta i w terminie do 9 maja 2017 r. dostarczy
Zamawiaja^cemu:
a) opinif o prawidtowosci i rzetelnosci badanego sprawozdania, zawierajajca^ dane okreslone

w art. 65 ust. 1-3 ustawy o rachunkowosci w ilosci - po 5 egzemplarzy,
b) raport z badania sprawozdania flnansowego uzupelniaja^cy opini^, zawieraj^cy dane okreslone

w art. 65 ust. 1, 5 i 7 ustawy o rachunkowosci w ilosci - po 5 egzemplarzy,
2. Zastrzega si§, ze wobec dokonania przez bieglych badan wyrywkowych istnieje ryzyko, ze pewne

nieprawidlowosci w ksiejach rachunkowych lub w sprawozdaniu finansowym moga^ bye w toku
badania niedostrzezone.

3. Wykonawca zobowiajzuje si§ do zachowania w tajemnicy faktow i okolicznosci poznanych w toku badania.
4. Wykonawca zobowiajzuje si§ do:

- udziatu w inwentaryzacji,
- uczestnictwa we wskazanym przez Rad? Nadzorcza, posiedzeniu oraz Walnym Zgromadzeniu

zatwierdzaja^cym badane sprawozdanie finansowe, w celu zlozenia w przypadku koniecznosci
stosownych wyjasnien i informacji,

- dokonania analizy kondycji ekonomicznej spolki z wykorzystaniem modeli dyskryminacyjnych
w celu oceny jej potencjalnego zagrozenia flnansowego i okreslenia obszarow ryzyka.
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§3
1. Za wykonanie ushigi wymienionej w §1 Zamawiaja^cy zapiaci Wykonawcy wynagrodzenie

zryczaltowane brutto zl. (slownie: zlotych ..../100).
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 jest ostateczne i Zamawiaja^cy nie przewiduje jego zmiany.
3. Wynagrodzenie powyzsze platne jest na konto Wykonawcy o numerze

w terminie 14 dni od otrzymania opinii i raportu, o ktorym mowa w §2 ust. 1 umowy oraz stosownej
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcy zamowienia.

§4
1. Zamawiaja^cy zobowia^zuje siq do:

a) odpowiednio wczesnego poinformowania Wykonawcy zamowienia o terminach spisow z natury
w celu umozliwienia ich obserwacji,

b) podania hannonogramu prac zwia_zanych z zamknifciem ksiqg rachunkowych i sporza^dzeniem
sprawozdania fmansowego, ktore ma bye poddane badaniu,

c) zapewnienia nieograniczonego dost^pu do wszystkich danych, w tym rowniez informacji
0 indywidualnych wynagrodzeniach oraz protokolow z posiedzeri zarza^du, organow nadzorczych
1 wspolnikow (wlascicieli), jak rowniez danych osobowych.

2. Zamawiaja^cy udost^pni Wykonawcy:
a) bilans, rachunek wynikow i inne obowiajzuj^ce sprawozdania oraz ksi^gi i dowody ksi^gowe

sporza^dzone w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowosci,
b) posiadane programy,
c) protokoly z przeprowadzonych kontroli dokonywanych przez organy wewn^trzne i zewnftrzne,
d) zarza^dzenie wewn^trzne dotyczqce inwentaryzacji rocznej wraz z harmonogramem prac,
e) na za^danie badaja_cego takze inne materialy moga^ce miec wplyw na wyniki prac.

3. Zamawiaja_cy zobowia^zuje si§ ponadto do wykonania cia^za_cych na nim obowia^zkow okreslonych
w art. 67 ust 1 ustawy o rachunkowosci, mie_dzy innymi do:
a) udzielania bieglym potrzebnych informacji o przygotowaniach do sa^dowego dochodzenia

roszczen, jak i o stanie spraw skierowanych na droge post^powania sa^dowego,
b) ztozenia bieglym przed zakonczeniem badania pisemnego oswiadczenia o kompletnosci uj^cia

danych w ksi^gach, ujawnienia wszelkich zobowia_zari warunkowych oraz zdarzen rzutuja^cych na
rzetelnosc i prawidlowosc sprawozdania fmansowego,

c) ztozenia innych oswiadczen oraz wyjasnien niezb^dnych do wydania opinii.

§5
1. Zamawiajqcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacji podatkowej

NIP 673-18-57-008 i upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury VAT bez swego podpisu.
2. Wykonawca zamowienia posiada numer identyfikacji podatkowej NIP

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza^ umowa^ zastosowanie maja^ przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wykonawca Zamawiajacy
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