
 UMOWA 
o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 

 
zawartą  w  Dzierżoniowie w dniu …………………………. roku 
 
pomiędzy 
 
NZOZ Szpitalem Powiatowym w Dzierżoniowie Sp. z o.o. z siedzibą 58-200 
Dzierżoniów przy ul. Cichej 1 zwanym dalej „Zleceniodawcą”, 
  
a 
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszym ciągu umowy „Zleceniobiorcą”, o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1.Zleceniobiorca oświadcza, że jest wpisany przez Krajową Izbę Biegłych       
   Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania 
   sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym ………... 
2..Strony stwierdzają, że nie występują okoliczności uniemożliwiające  
   przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy, o których 
   mowa w art.66 ustawy o rachunkowości z dnia 22.09.1994r (Dz. U.1994r.Nr 121 
   poz.591 ze zm.).  
 

§ 2 
 

1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie 
badania sprawozdania finansowego Zleceniodawcy sporządzonego na dzień 
31.12.2016 roku, w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29.09.1994 r o 
rachunkowości (Dz. U. 1994r. Nr 121 poz.591) z późniejszymi zmianami. 
2. W wyniku badania sprawozdania finansowego Zleceniobiorca sporządzi pisemną 
opinię o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego wraz z raportem. 
3.Badanie sprawozdań finansowych zostanie przez Zleceniobiorcę przeprowadzone 
do dnia 31.03.2017 roku, a opinia i raport w 4 egz. przekazany Zleceniodawcy do 
dnia 29.04.2017 roku. 
 

§ 3 
 

   1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
    a. wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy z należytą starannością   
        zawodową 
    b. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych  
        w trakcie badania. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 4 
 

1.Zleceniodawca zobowiązuje się do: 
a. udostępnienia przeprowadzającym badanie z ramienia Zleceniobiorcy biegłym 
    rewidentom ksiąg rachunkowych wraz z całą dokumentacją konieczną do 
    wykonania umowy oraz udzielania wyjaśnień i informacji koniecznych do 
    sporządzania opinii i raportu z badania 
b. ujawnienia wszystkich zobowiązań warunkowych i innych zdarzeń rzutujących  
   na prawidłowość i rzetelność ksiąg oraz sprawozdania finansowego, 
   powstałych nawet po zamknięciu okresu objętego badaniem, których w drodze 
   rewizji nie można ustalić 
c. zapewnienia warunków pracy dla biegłych przeprowadzających badanie 
    sprawozdania finansowego z ramienia Zleceniobiorcy. 
 

§ 5 
 
Ustalenie przedmiotu i zakresu badania należy do Zleceniobiorcy. 
 

 
      § 6 

 
1. W przypadku wystąpienia istotnych nieprawidłowości w księgach 

rachunkowych i badanym sprawozdaniu lub innych okolicznościach 
wymagających rozszerzenia czy pogłębienia zakresu badania, termin 
zakończenia badania, doręczenia opinii i raportu, o którym mowa w § 2 ust.3 
umowy, może zostać za zgodą Zleceniodawcy przedłużony. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających sporządzenie opinii 
o sprawozdaniu finansowym, badanie może być przerwane na okres 
umożliwiający usunięcie nieprawidłowości. Jeżeli nieprawidłowości te nie 
zostaną usunięte w tym terminie zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy. 

3. Zleceniobiorca ma prawo odstąpić od umowy również przypadku 
niedopełnienia przez zleceniodawcę zobowiązań wynikających z § 4 umowy. 

 
 

§ 7 
 

1. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 
ustala się w wysokości ………………………zł netto (słownie: 
………………………………………..)  plus podatek VAT. 

2. Odstępuje się od zaliczki. 
3. W przypadku odstąpienia od badania sprawozdania finansowego z powodów 

o których mowa w § 6 ust.2 i 3, wynagrodzenie zostanie ustalone w drodze 
odrębnych negocjacji. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, płatne jest w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania przez Zleceniodawcę raportu, opinii oraz faktury za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

 
 
 
 



§ 8 
 

1. W przypadkach  nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nie ważności, formy 
pisemnej w drodze aneksu. 

 
 
 

§ 9 
 
            Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym             
            dla każdej ze stron.  
 
 
 
          Zleceniodawca                Zleceniobiorca 
 


