
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wybór firmy 
audytorskiej do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej  

sprawozdań finansowych Brand24 S.A. za lata 2021 - 2022 

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Brand 24 S.A. ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław (Spółka) 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez firmę audytorską (Zleceniobiorca) 
czynności rewizji finansowej obejmujących: 

a) badanie sprawozdań finansowych – jednostkowych oraz skonsolidowanych, zgodnych z 
MSSF, w tym przygotowanie przez biegłego rewidenta pisemnego sprawozdania z badania 
o tym, czy sprawozdania finansowe są zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) 
rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, 
jak też wynik finansowy Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 
rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2022,  

b) przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 
2021 r. oraz 30 czerwca 2022 r. 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki winno zostać przeprowadzone zgodnie z 
obowiązującymi Spółkę przepisami prawa w tym w szczególności ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz nadzorze publicznym. 

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do sporządzenia sprawozdania z badania za wskazane 
wyżej okresy w języku polskim w terminach ustalonych umową. 

OFERTA FIRMY AUDYTORSKIEJ: 

1. Oferta firmy audytorskiej powinna zawierać w szczególności:  

a) informację o biegłym rewidencie, formie prowadzenia działalności, doświadczeniu  

w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na rynku regulowanym,  

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, 

c) potwierdzenie wpisu do rejestru firm audytorskich, 

d) informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz informację o osobach, 

które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego 

badanie sprawozdania finansowego Spółki, z wyszczególnieniem osób posiadających 

uprawnienia biegłego rewidenta), 

e) polisę ubezpieczeniową OC zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 

grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 



podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. /Dz. U. 2009 Nr 205 

poz.1583/, 

f) oświadczenie, że: 

(i) spełnione zostały wymogi niezależności, o których mowa w art. 69–73 Ustawy  z 

dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym; 

(ii) nie istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz zastosowano zabezpieczenia w 

celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń; 

(iii) dysponują kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami 

umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania; 

(iv) osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia do 

przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane w 

państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym czy została 

wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w 

państwie Unii Europejskiej wymagającym badania; 

g) cenę (netto i brutto) za dokonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego 

za okres 6 miesięcy oraz badanie Sprawozdań Finansowych; 

h) wykaz spółek notowanych na rynku regulowanym, w których oferent przeprowadził 

badanie sprawozdania finansowego w ciągu ostatnich 5 lat; 

i) wskazanie propozycji w zakresie: (i) metod i orientacyjnych terminów badania 

sprawozdania finansowego Spółki, (ii) poglądowego harmonogramu prac 

określającego metody badania i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, 

ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji, (iii) a także wstępny termin 

przedstawienia sprawozdania z badania Spółki.  

2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, 

zgodnie z przedłożonym aktem rejestracyjnym. Wymagane dokumenty winny być 

przedłożone w oryginale, w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub 

podpisane elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta, a jeśli jej 

upoważnienie wynika z pełnomocnictwa, do oferty powinno być załączone 

pełnomocnictwo.  

3. Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 30 dni od upływu terminu do ich 

składania. 

4. Firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie przed przystąpieniem do 

badania składa oświadczenie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 

69–73 Ustawy  z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli  

o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 



 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM: 

Do postępowania zostaną dopuszczeni Zleceniobiorcy spełniający następujące warunki:  

1) Posiada uprawnienia biegłego rewidenta lub dysponuje minimalnie jedną osobą 
posiadającą uprawnienia biegłego rewidenta, a także posiada niezbędną wiedzę i 
doświadczenie do przeprowadzenia badania.  

2) Zapewni bezstronność i niezależność w wykonaniu przedmiotu zamówienia, co nie 
zostanie zapewnione m.in., jeżeli osoba lub podmiot przeprowadzający badanie w 
szczególności: posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w jednostce z 
nią powiązanej, jest lub był w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym 
(pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych, zarządzających, administrujących lub 
pracownikiem Spółki lub w jednostce z nią powiązanej, jest małżonkiem, krewnym lub 
powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, 
przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorczych, 
zarządzających lub administrujących Spółki albo zatrudnia do wykonywania czynności 
rewizji finansowej takie osoby, uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez Spółkę w 
zakresie mającym związek ze świadczonymi usługami, z innych powodów, po 
przeprowadzeniu czynności zmierzających do wyeliminowania powstałych zagrożeń, nie 
może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii lub raportu. 

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie badania. 

4) Złożą ofertę z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz 
zaświadczeniami. 

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY: 

1. W toku przygotowywania przez Komitet Audytu rekomendacji, a następnie w procesie 

wyboru Zleceniobiorcy dokonywanego przez Radę Nadzorczą BRAND24 S.A., 

uwzględniane są następujące kryteria: 

a) dotychczasowe doświadczenie Zleceniobiorcy oraz kwalifikacje 

i doświadczenia osób delegowanych do wykonywania czynności rewizji finansowej; 

b) znajomość branży, w której działa Spółka; 

c) warunki cenowe zaoferowane przez Zleceniobiorcę; 

d) zaproponowany harmonogram prac związanych z czynnościami rewizji finansowej; 

e) kompletność usług zadeklarowanych przez Zleceniobiorcę; 

f) reputacja Zleceniobiorcy; 

2. W toku przygotowywania przez Komitet Audytu rekomendacji, a następnie w procesie 

wyboru Zleceniobiorcy dokonywanego przez Radę Nadzorczą BRAND24 S.A., uwzględnia 

się również przygotowaną przez Zleceniobiorcę oraz kluczowego biegłego rewidenta 

ocenę: 

a) Spełniania przez Zleceniobiorcę wymogów niezależności, o których mowa 

w art. 69–73 Ustawy o biegłych; 



b) Istnienia zagrożeń dla niezależności Zleceniobiorcy oraz zastosowania 

zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania; 

c) Dysponowania przez Zleceniobiorcę kompetentnymi pracownikami, czasem 

i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania; 

d) Posiadania przez osobę wyznaczoną jako kluczowy biegły rewident uprawnienia do 

przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych uzyskane 

w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym czy została 

wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w 

państwie Unii Europejskiej wymagającym badania. 

3. Przed wydaniem rekomendacji Komitet Audytu ocenia również: 

a) niezależność Zleceniobiorcy oraz osób zaangażowanych w czynności rewizji 

finansowej w świetle art. 69–73 Ustawy o biegłych; 

b) ograniczenia ustawowe odnoszące się do możliwości świadczenia usług na rzecz 

Spółki; 

c) ewentualne wnioski oraz wytyczne zawarte w rocznym raporcie z kontroli wydanym 

przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, o którym mowa w art. 90 ust. 5 Ustawy o 

biegłych w stosunku do Podmiotu Uprawnionego, mogące wpłynąć na wybór firmy 
audytorskiej. 

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

Ofertę należy dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2021 za pośrednictwem poczty polskiej 
(decyduje data wpływu do siedziby Brand24  S.A.), kuriera bądź na adres mailowy 
compliance@brand24.com  

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają 
rozpatrzeniu. 

PODSTAWOWE INFROMACJE O SPÓŁCE 

Spółka Brand 24 S.A. tworzy grupę kapitałową (Grupa Brand 24), w skład której wchodzi ona 
jako podmiot dominujący oraz spółka zależna Brand24 Global Inc. z siedzibą w Daytona 
Beach (USA),  w której Brand 24 S.A. posiada 100% kapitału/głosów. 

Działalność Grupy prowadzona jest w ramach spółek Brand 24 S.A. (Emitent, Brand 24, 
Jednostka Dominująca), która jest liderem na polskim rynku usług monitoringu Internetu 
oraz spółki zależnej Brand24 Global Inc. (Spółka Zależna), która odpowiada za obsługę 
klientów spoza Polski.  

Emitent został założony w 2011 roku jako spółka akcyjna. Podstawowym przedmiotem jego 
działalności jest sprzedaż dostępu do oprogramowania internetowego umożliwiającego 
monitoring treści w sieci.  

Grupa Brand 24 posiada 3 biura w Polsce zlokalizowane we Wrocławiu, Warszawie i 
Gdańsku. 

Spółka Zależna została utworzona i działa zgodnie z prawem stanu Delaware (USA). Emitent 
posiada 100% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów w tej spółce. Spółka Zależna 

mailto:bartosz.kozlowski@brand24.com.


prowadzi działalność tożsamą do działalności Emitenta na terytorium Stanów 
Zjednoczonych i dostarcza rozwiązania identyczne jak Brand 24 S.A. Działalność operacyjna 
Spółki Zależnej sprowadza się do roli dystrybutora usług, jakie świadczy Brand 24 S.A, a 
zarazem Spółka Zależna nie handluje żadnymi innymi usługami. Spółka Zależna oraz Emitent 
od 2016 roku są związani umową odsprzedaży („reseller agreement”), której przedmiotem 
jest dystrybucja produktu Brand24 na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz współpraca 
stron w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług świadczonym klientom ze Stanów 
Zjednoczonych.  

Począwszy od 2018 roku Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, które 
obejmują wyniki Jednostki Dominującej oraz Spółki Zależnej. Wyniki Spółki Zależnej 
konsolidowane są metodą pełną. 

Konsolidacją obejmowane są jednostki, nad którymi Brand 24 S.A. posiada kontrolę. 
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Brand 24 obejmują sprawozdanie finansowe 
Spółki Brand 24 S.A. oraz jednostki zależnej Brand 24 Global Inc.  

Działalność operacyjna Grupy jest prowadzona w głównej mierze przez Jednostkę 
Dominującą, a spółka zależna nie generowała w 2020 r. istotnych kosztów w związku ze 
współpracą z podmiotami zewnętrznymi, realizując jedynie postanowienia umowy między 
spółkami w Grupie. 

Ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 jest sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską.  

Od sprawozdania za rok 2018, Spółka przygotowuje sprawozdania zgodnie z MSSF. 

POZOSTAŁE INFORMACJE: 

W procesie naboru mogą być uwzględniane również oferty, które wpłynęły przed dniem 

rozpoczęcia zbierania ofert, pod warunkiem, że oferty te spełniają kryteria i wymogi. 

Wszystkie oferty rozpatrywane są w ramach Procedury wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych Brand24 S.A.  

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania 

ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty i unieważnienia 

postepowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej, bez podania przyczyny i ponoszenia z 
tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Spółka zamieści stosowną informację, o 
rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na stronie internetowej. Umowa z wykonawcą 
zostanie zawarta przed podjęciem współpracy w terminie wyznaczonym przez Spółkę. 

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz  
nie stanowi zobowiązania Brand24  S.A. do zawarcia umowy. Brand24  S.A. może odstąpić od 
podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji. 



 

Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udzielić może: Bartosz 
Kozłowski, Dyrektor Finansowy w Brand 24 S.A., kontakt e-mail:  
bartosz.kozlowski@brand24.com 

 

Wrocław, 12 sierpnia 2021 r.  


