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     Piaseczno, dnia 12.03.2020 r. 
 
 

Do Firm Audytorskich 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
 
Zapraszamy Państwa do składania ofert na badania i przeglądy sprawozdań finansowych 
Sfinks Polska S.A. (dalej: Spółka) oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska (dalej: Grupa),  
a także dla dwóch spółek akcyjnych należących do Grupy, które nie rozpoczęły jeszcze 
prowadzenia działalności (SFX S.A. i CHJ S.A.) 
 
Informacje na temat przedmiotu działalności Spółki i Grupy oraz danych finansowych znajdą 
Państwo na stronie internetowej naszej Spółki www.sfinks.pl. 
 
Oferty mają być składane w dwóch wariantach i dotyczyć: 

• okresu dwóch lat i 

• okresu trzech lat  
począwszy od badań i przeglądów sprawozdań finansowych za rok sprawozdawczy 2020 r. 
 
Pozostałe wymagania w stosunku do oferenta/oferty: 

1) potwierdzenie spełnienia kryterium niezależności zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, potwierdzenie to powinno dotyczyć zarówno Spółki, SFX S.A., 
CHJ S.A. oraz Grupy,  

2) wskazanie dotychczasowego doświadczenia w badaniu sprawozdań jednostek  
o podobnym profilu działalności do Spółki oraz Grupy,  

3) wskazanie dotychczasowego doświadczenia w badaniu sprawozdań jednostek 
zainteresowania publicznego; 

4) wskazanie zespołu badawczego, w tym m.in. liczby osób dostępnych do prowadzenia 
badania, stanowiska, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie;  

5) potwierdzenie dostępności wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zagadnień 
specyficznych w sprawozdaniach finansowych, takich jak wycena rezerw 
aktuarialnych, wycena instrumentów pochodnych, 

6) potwierdzenie udziału kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Komitetu 
Audytu przed publikacjami raportów okresowych (w tym również raportów 
kwartalnych),  

7) wskazanie terminów przeprowadzania przeglądów i badań (elastyczność w tym 
zakresie będzie dodatkowym atutem), 

8) określenie ceny za badania i przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy  
oraz za badania sprawozdań finansowych SFX S.A., CHJ S.A. wraz podaniem limitu  
na koszty dodatkowe (w dwóch wariantach, o czym mowa powyżej), 

9) termin ważności ofert – min. 90 dni od daty ich przesłania. 

Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu, do którego mogą Państwo załączyć 
dodatkowe informacje, które uznają za zasadne. 
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W sytuacji, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o ich przesłanie 
na adres e-mail: biuro@sfinks.pl. 
 
Oferty prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail biura Zarządu 
Spółki: biuro@sfinks.pl  w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r.  

 
 

 Z poważaniem, 
 
 Zarząd Sfinks Polska S.A. 

mailto:biuro@sfinks.pl
mailto:biuro@sfinks.pl
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Oferta na usługi audytorskie   
Sfinks Polska S.A., SFX S.A., CHJ S.A., Grupa Kapitałowa Sfinks Polska 

 
1. Dane oferenta. 

 
 

2. Potwierdzenie spełnienia kryterium niezależności zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa (w stosunku do Sfinks Polska S.A., SFX S.A., CHJ S.A., Grupy Kapitałowej Sfinks 
Polska). 

 
 

3. Dotychczasowe doświadczenie w badaniu sprawozdań jednostek o podobnym profilu 
działalności do Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska, w zakresie: 
 
a) badania sprawozdań finansowych: 

 
b) świadczenia innych usług (opisać jakich): 

 
 

4. Wskazanie zespołu badawczego, w tym m.in. liczby osób dostępnych do prowadzenia 
badania, stanowiska, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (załącznik nr ….). 

 
 

5. Potwierdzenie dostępności wykwalifikowanych specjalistów z zakresu zagadnień 
specyficznych w sprawozdaniach finansowych, takich jak wycena rezerw aktuarialnych, 
wycena instrumentów pochodnych. 

 
 

6. Potwierdzenie udziału kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Komitetu Audytu 
Sfinks Polska S.A. przed publikacjami raportów okresowych (w tym również raportów 
kwartalnych). 

 
 

7. Wskazanie terminów przeprowadzania przeglądów i badań (wskazanie na elastyczność 
w tym zakresie będzie dodatkowym atutem). 
 
a) Wariant dwuletni (za lata 2020-2021) 

 
b) Wariant trzyletni (za lata 2020-2022) 

 
 

8. Określenie ceny za badania i przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy oraz 
odrębnie za badanie sprawozdań finansowych SFX S.A., CHJ S.A. wraz podaniem limitu 
na koszty dodatkowe. 
 
a) Wariant dwuletni (za lata 2020-2021) 

 
b) Wariant trzyletni (za lata 2020-2022) 

 
 

9. Termin ważności oferty (min. 90 dni od daty ich przesłania). 
 

10. Dodatkowe informacje. 


