Wrocław 15.10.2020 r.
Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ATM GRUPA S.A. za okres dwóch lat 2021- 2022 oraz dodatkowo ATM Inwestycje
Sp. z o.o. za okres dwóch lat 2020-2021 przez firmę audytorską

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
ATM GRUPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: Bielany Wrocławskie, ul. Dwa Światy 1,
55-040 Kobierzyce), wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000157203, REGON 930492316, NIP 8971008712 , kapitał zakładowy 8.430.000 zł PLN.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie przeglądu i badanie jednostkowego oraz
skonsolidowanego sprawozdana finansowego ATM Grupy oraz przedstawienie sprawozdania z badania za
okres dwóch lat 2021-2022 i trzech lat 2021-2023,
- przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego
spółki ATM System Sp. z o.o. oraz przedstawienie sprawozdania z badania za okres dwóch lat
2021-2022 i trzech lat 2021-2023,
- przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego
spółki ATM Inwestycje Sp. z o.o. oraz przedstawienie sprawozdania z badania za okres dwóch lat
2020–2021,
- przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej oraz
przedstawienie sprawozdania z badania.
3. Dane finansowe ATM Grupy S.A.
Spółka oraz jej jednostki zależne prowadzą podstawową działalność w ramach sześciu segmentów:
produkcja telewizyjna i filmowa, zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie, działalność deweloperska,
produkcja gier komputerowych oraz działalność pozostała.
Szczegółowe informacje o naszej Spółce i Grupie Kapitałowej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
www.atmgrupa.pl.
4. Zamawiający oczekuje w szczególności usług:
a) - przegląd półroczny oraz badanie roczne sprawozdania finansowego spółki ATM Grupa S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ATM Grupa (wg MSSF);
b) - badanie roczne sprawozdania finansowego spółki zależnej ATM System Sp. z o.o. (wg MSSF);
c) - przegląd bądź inne procedury w odniesieniu do informacji finansowej przygotowanej do celów konsolidacji
Grupy przez spółki zależne nie objęte obowiązkowym badaniem i przeglądem:
- spółki konsolidowane metodą pełną (ATM Studio Sp. z o.o., Studio A Sp. z o.o., Production Services Poland
Sp. z o.o., ATM Living AB);
- spółki konsolidowane metodą praw własności (FM Aldentro Sp. z o.o. wraz z jej spółką zależną Aldentro
Sp. z o.o., Black Photon Sp. z o.o.);
d) – badanie roczne sprawozdania finansowego spółki zależnej ATM Inwestycje Sp. z o.o. za okres 2020-2021
zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.
1047 wraz późniejszymi zmianami);
e) - przeprowadzenie badania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.

W skład Grupy Kapitałowej, konsolidowaną metodą praw własności, wchodzi również spółka
BoomBit S.A. notowana na GPW i obecnie badana przez UHY ECA Audyt.
5. Kryteria oceny ofert:
a) cena badania wraz z kosztami dodatkowymi,
b) doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań spółek notowanych na Warszawskiej
Giełdzie Papierów Wartościowych,
c) doświadczenie kluczowego biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań spółek notowanych na
Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,
d) wiedza i doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży
w której działa ATM Grupa S.A.,
e) dostępność personelu i proponowany harmonogram zgodny z oczekiwaniami ATM Grupa S.A.,
f) bezstronność i niezależność firmy audytorskiej względem Grupy Kapitałowej.
6. Miejsce i termin złożenia ofert:
Do 22.10.2020 r. na adres e-mail: mszczepanska@atmgrupa.pl
ATM Grupa S.A. zastrzega prawo do podpisania umowy na badanie sprawozdania finansowego
za okres 2021-2022/2021-2023 z wyłączeniem badania spółki ATM Inwestycje Sp. z o.o. za okres
2020-2021.

