
Rada Nadzorcza Spółki 

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. z siedzibą w Będzinie 

ul. Sielecka 1, 42-500 Będzin, 

działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, 

zaprasza do składania ofert na:  

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego  

oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania  

za rok obrotowy 2021 oraz rok obrotowy 2022 

 

 

1. Firma i siedziba spółki 

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. z siedzibą w Będzinie, 

ul. Sielecka 1,  

42-500 Będzin 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania 

z przeprowadzanego badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz rok 

obrotowy 2022. 

 

3. Termin i miejsce składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki 

Pisemne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie 

sprawozdania finansowego spółki FPE S.A. za 2021 r. i 2022 r.” należy przesyłać 

pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:  

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. 

ul. Sielecka 1,  

42-500 Będzin,  

lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki. 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 17 września 2021 roku do godziny 

14:00. 

 

4. Warunki i oczekiwania wobec firmy audytorskiej: 

1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzenie pisemnego 

sprawozdania z badania za 2021 r. i 2022 r. wraz z memorandum informacyjnym  

w terminie do 25 marca 2022 r. za 2021r. i za 2022 r. do 24 marca 2023 r zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217 , z późn. zm.) oraz ustawy o biegłych rewidentach; 

2) wzięcie udziału, w razie potrzeby, w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r. i 2022 r., o terminach 

których Zarząd Spółki powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem. Koszty 

uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ponosi firma audytorska; 

3) uczestniczenie przez kluczowego biegłego rewidenta w co najmniej jednym 

posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu sprawozdania z badania. 

O terminach posiedzeń Rady Nadzorczej wymagających obecności biegłego 



rewidenta Zarząd Spółki powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem. Koszty 

udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident; 

4) przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie 

tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki. 

 

5. Oferta powinna zawierać: 

1) informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzenia działalności, 

wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust 1. ustawy o biegłych rewidentach, 

firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym), o liczbie zatrudnionych na 

umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o o biegłym rewidencie/składzie 

zespołu audytowego wyznaczonych do badania Spółki; 

2) oświadczenia firmy audytorskiej o: 

a) spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy 

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz 

nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także stosowaniu 

zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania; 

b) dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami 

umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania; 

c) wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru 

biegłych rewidentów i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków 

określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorcze publicznym. 

3) cenę (netto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego 

sprawozdania – przy czym wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma 

odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje 

biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione 

żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na 

rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych (cena powinna być 

skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata). 

4) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów 

potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji 

finansowej. 

 

6. Data i miejsce otwarcia ofert 

Otwarcie ofert i wybór firmy audytorskiej nastąpi w siedzibie Spółki do dnia 30 

września 2021 r. 

 

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

rozpatrzeniu 

 

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez 

podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. 



 


