
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytorskich w latach 2021-2022

08.06.2021r.

Przedmiot zapytania ofertowego

Spółka HM Inwest  S.A. („Spółka”) jest według art. 2. pkt 9 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2017 roku, poz. 1089) („Ustawa”) 
jednostką zainteresowania publicznego. Spółka jest również jednostką dominującą w Grupie 
Kapitałowej HM INWEST S.A. („Grupa Kapitałowa”).
Spółka oraz jej Grupa Kapitałowa poddawane są badaniu ustawowemu. Jednostkowe sprawozdanie 
finansowe Spółki i sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej za dany rok i za półrocze danego
roku sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej podlega 
ustawowemu badaniu i przeglądowi przez firmę audytorską według wymogów międzynarodowych 
standardów rewizji finansowej.

Prezes Zarządu HM Inwest S.A. przekazuje niniejsze Zapytanie ofertowe podmiotom uprawnionym do
badania sprawozdań finansowych w celu umożliwienia składania ofert na świadczenie usług 
audytorskich w latach 2021-2022.

Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest:
1) przeprowadzenie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego HM INWEST S.A za okres 
pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego 2021, to jest za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. oraz 
okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego 2022, to jest za okres 01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.,
2) przeprowadzenie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HM 
INWEST S.A. za okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego 2021, to jest za okres 01.01.2021 r. – 
30.06.2021 r. oraz okres pierwszych 6 miesięcy roku obrotowego 2022, to jest za okres 01.01.2022 r. 
– 30.06.2022 r.,
3) przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego HM INWEST S.A. za rok obrotowy 
2021, to jest za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. oraz za rok obrotowy 2022, to jest za okres 
01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.,
4) przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HM INWEST 
S.A. za rok obrotowy 2021, to jest za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. oraz za rok obrotowy 2022, 
to jest za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.,
 
Spełnienie wymogów niezależności

W związku z przepisami wynikającymi z:
1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w 
sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych 
jednostek interesu publicznego,
2) Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym, prosimy Państwa o zawarcie w ofercie oświadczenia o spełnieniu wymogów dotyczących
niezależności w rozumieniu wyżej wymienionych aktów prawnych.

Kryteria wyboru firmy audytorskiej

Komitet Audytu HM INWEST S.A. ustanowił Politykę wraz z procedurą wyboru firmy audytorskiej do 



badania sprawozdania finansowego Spółki HM INWEST S.A. i Grupy Kapitałowej HM INWEST S.A., 
która zawiera ramowe wytyczne dotyczące wyboru firmy audytorskiej.

Przy wyborze firmy audytorskiej zastosowane zostaną następujące kryteria:
1) spełnienie przez firmę audytorską wymogów niezależności – warunek konieczny,
2) najwyższa jakość wykonywanych prac audytorskich,
3) znajomość przez firmę audytorską modelu biznesu prowadzonego przez Spółkę w Grupie 
Kapitałowej,
4) koszty świadczonych usług audytorskich,
5) zasoby personalne firmy audytorskiej umożliwiające wykonanie badania w określonych terminach, 
wg. Harmonogramu publikacji raportów okresowych.

Szacunkowe terminy publikacji raportów finansowych

Poniższa tabela przedstawia szacunkowy termin publikacji sprawozdań finansowych HM INWEST S.A. 
w latach objętych zapytaniem ofertowym. Termin badania/przeglądu sprawozdań finansowych 
powinien gwarantować Spółce możliwość publikacji raportów finansowych w poniżej wymienionych 
terminach.
 

Rodzaj raportu Data bilansowa
Szacunkowa data publikacji raportu 
finansowego

Raport półroczny za I półroczne 2021 
roku

30 czerwca 2021 
r.

30 września 2021 r.

Raport roczny za rok obrotowy 2021 31 grudnia 2021 r. II poł. kwietnia 2022 r.*

Raport półroczny za I półroczne 2022
30 czerwca 2022 
r.

II poł. września 2022 r.*

Raport roczny za rok obrotowy 2022 31 grudnia 2022 r. II poł kwietnia 2022 r.*

* HM INWEST S.A. przekaże do publicznej wiadomości oraz zamieści na swojej stronie internetowej 
informacje o potwierdzonych datach publikacji raportów finansowych w terminach do 31.01.2022 r. i
do 31.01.2023 r.

Okres obowiązywania umowy

Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 3 lata z 
uwzględnieniem rekomendacji Komitetu Audytu.

Termin składania ofert

Prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.zawadka@grupainwest.pl do
dnia 22 czerwca 2021 roku.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt na adres e-
mail: anna.zawadka@grupainwest.pl
W następnym kroku planujemy zorganizowanie spotkania w siedzibie HM INWEST S.A. w Warszawie, 



w celu omówienia ofert.

O kolejnych etapach procesu poinformujemy wybranych Oferentów.

Prezes Zarządu 

Piotr Hofman


