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Oferta 

 

na przeprowadzenie badania  

jednostkowego sprawozdania finansowego  

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

za rok obrotowy 2014  
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Warszawa, dnia  04.07.2014 

 

Polski Związek Tenisa Stołowego 
ul. Mokotowska 24  

00 - 561 Warszawa   

         

Szanowni Państwo, 

 

Z przyjemnością zapraszamy do współpracy w zakresie badania sprawozdania finansowego 
za 2014 rok. 

Firma jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Na bazie 
dotychczasowych doświadczeń wypracowaliśmy metody i techniki pracy pozwalające na 
sprawne przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego bez zbędnego angażowania 
służb finansowo – księgowych, połączone z bieżącym doradztwem. 

Załączona oferta w sposób bardziej szczegółowy przedstawia metody i technikę badania. 

 

 

     Z poważaniem 

 

    Agnieszka Hajduk 

 

 
        Właściciel 
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Przedmiot oferty. 

 

Przedmiotem oferty jest badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014. 
Badanie to przeprowadzimy zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. 
U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz  Krajowymi Standardami Rewizji 
Finansowej.  

Każdego klienta traktujemy indywidualnie. Termin badania ustalamy każdorazowo z 
jednostką badaną. Badanie wstępne przeprowadzamy w zakresie rozszerzonym o analizę z 
lat poprzednich. W analizie historycznej uwzględniamy 2 – 3 lata poprzedzające okres 
poddany badaniu. Pozwala to na ustalenie hierarchii problemów i tendencji. W trakcie 
badania współpracujemy z kierownictwem jednostki informując o ewentualnych zmianach w 
sprawozdaniu czy sprawach wymagających uzupełnienia i wyjaśnienia. W ustalonym 
terminie, po zakończeniu badania przedstawimy: 

• opinię i raport z przeprowadzonego badania sprawozdania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 

Cel badania. 

 

Celem naszej firmy jest profesjonalna obsługa klienta, dająca poczucie satysfakcji i dobrze 
spełnionego obowiązku. Badanie sprawozdania finansowego, dzięki sprawdzonym 
technikom i wzajemnej współpracy stron, eliminuje nadmierne zaangażowanie pracowników 
badanej jednostki. Przedstawianie nowych rozwiązań, korzystnych dla jednostki pozwala na 
zapewnienie satysfakcji jednostki badanej. Świadomość audytorów o znaczeniu prawidłowej 
księgowości pozwala na obiektywizm i rzetelne wykonanie zlecenia. 

 

Metoda badania. 

 
Badanie wstępne mające na celu poznanie jednostki, techniki prowadzenia ksiąg, dokonanie 
analizy wstępnej i poznania skali zjawisk i problemów przeprowadza biegły rewident, 
przekazując służbom księgowym informacje o potrzebie przygotowania niezbędnych 
materiałów do każdego kolejnego etapu prac. Na tej podstawie ustalamy plan badania 
właściwego. W drugim etapie przeprowadzamy badanie właściwe w składzie ustalonym na 
podstawie badania wstępnego. 
 
 
 



                                        

 

A - Hajduk.  Doradztwo Finansowe 

Agnieszka Hajduk 
  

 

03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 18/104 
tel. kom. 0-602-32-64-10 

NIP 966-081-58-36 Regon 015771243 
 

Strona 4 z 5 

 

Informacje o firmie. 

 

A – Hajduk. Doradztwo Finansowe AGNIESZKA HAJDUK jest prywatną firmą audytorską 
zarejestrowaną pod numerem 3397, samodzielnie działającą na rynku od 2008r. Jest ona 
wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawa pod 
numerem 161556. Firma uzyskała Regon nr 015771243 oraz numer NIP: 966-081-58-36.  

Właścicielem biura jest mgr Agnieszka Hajduk – biegły rewident (nr na liście 11369), 
absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, dwóch kierunków: Finanse i Bankowość i 
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Posiada ona długoletnią praktykę w 
rachunkowości i finansach oraz organizacji podmiotów gospodarczych. Jest członkiem 
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i od 2005 roku zajmuje się rewizją sprawozdań 
finansowych jednostek z różnych branż, w tym handlowych, usługowych i stowarzyszeń. 
Umiejętnie łączy znajomość nowoczesnych technik rewizji finansowej z normami 
stosowanymi w Polsce, co umożliwia sprawne i efektywne przeprowadzanie badań, a także 
poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla Klientów.  
Biuro współpracuje ponadto z trzema biegłymi rewidentami.  
 
A – Hajduk. Doradztwo Finansowe jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań 
finansowych, a jego działalność objęta jest ubezpieczeniem w zakresie wykonywania 
zawodu.  
 
Przedmiotem działania firmy jest: 

• badanie sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych,  

• przeglądy sprawozdań finansowych, 

• analizy ekonomiczno – finansowe, 

• usługi doradztwa finansowego, 

• wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wartości firmy, 

• doradztwo podatkowe, 

• doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, 

• doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości. 
 
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat zdobyliśmy doświadczenie w zakresie badania 
sprawozdań finansowych związków sportowych. Zbadaliśmy sprawozdania finansowe 
następujących związków: 

• Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za 2011r., 2012r. i 2013r. 

• Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów za 2011r. 

• Polskiego Związku Sportów Saneczkowych za 2011r., 2012r. 

• Polskiego Związku Bokserskiego za 2012r., 2013r. 

• Polskiego Związku Hokeja na Lodzie za 2012r. 
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• Polskiego Związku Kajakowego za 2012r. 

• Polskiego Związku Kolarskiego za 2012r., 2013r. 

• Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego za 2012r., 2013r. 

• Polskiego Związku Rugby za 2012r. 
 

Termin badania. 

 
Terminy poszczególnych etapów badania - do uzgodnienia. 
 

Wynagrodzenie.        
 
Proponujemy wynagrodzenie za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za  2014 
rok w wysokości 10.000 zł. netto. Do kwoty netto zostanie doliczony  podatek VAT. Do 
proponowanej ceny nie zostaną doliczone żadne inne koszty.  
 
 
Wyrażamy nadzieję nawiązania współpracy. 
 
 
     Agnieszka Hajduk 
 

 
       Właściciel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


