OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
DLA FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW
NIEPUBLICZNYCH
Zarząd Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Towarzystwo”)
ogłasza konkurs ofert na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań
finansowych Funduszu First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów
Niepublicznych za lata 2023 – 2025 w tym dokonywania przeglądów półrocznych sprawozdań
finansowych.
1. Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Funduszu First Private Equity za lata
2023-2025 wraz ze sporządzeniem sprawozdania z badania oraz dokonanie przeglądów
półrocznych sprawozdań finansowych za lata 2023 – 2025 wraz ze sporządzeniem raportu z
przeglądu.
2. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy przesyłać lub składać do dnia 16 września 2022 roku do godziny 16:00,
w siedzibie Towarzystwa (00-108 Warszawa, ul. Zielna 37 budynek B), w zamkniętej kopercie,
z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania funduszu First Private Equity
FIZAN” lub elektronicznie na biuro@origintfi.com.
3. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta:

1. Informacja o firmie audytorskiej, w tym o wpisie na listę firm audytorskich
z podaniem numeru wpisu, pełnej nazwie i adresie, formie organizacyjno – prawnej,
liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Oświadczenie firmy audytorskiej o:
2.1. spełnieniu wymogów niezależności, o której mowa w art. 69-73 ustawy z dnia
11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (Dz. U. 2020.1415, dalej jako: „Ustawa o Biegłych Rewidentach”)
oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu
zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania, pod rygorem odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie powinno zawierać
klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 Ustawy o Biegłych
Rewidentach);
2.2. dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami
umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania i przeglądu;
2.3. gotowości przekazania sprawozdania z przeprowadzonego badania rocznego
sprawozdania finansowego i raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania
finansowego w terminach do 26 marca (sprawozdanie z badania sprawozdania
finansowego) do 20 sierpnia (raport z przeglądu półrocznego sprawozdania
finansowego);
2.4. wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru
biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków
określonych w art. 4 ust. 2-5 Ustawy o Biegłych Rewidentach.
3. Wynagrodzenie brutto za badanie ustawowe i sporządzenie sprawozdań z badań
oraz dokonanie przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych wraz ze
sporządzeniem raportu z przeglądu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie:
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3.1. nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania
oraz świadczenia innych usług na rzecz Funduszu First Private Equity FIZAN;
3.2. ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i wymagane
kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie;
Wskazanie metod badania sprawozdania finansowego.
Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych,
w tym w badaniu sprawozdań funduszy inwestycyjnych zamkniętych
w szczególności publicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów
potwierdzających
posiadanie
przez
firmę
audytorską
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.
Deklaracja firmy audytorskiej o uczestnictwie kluczowych biegłych rewidentów
w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu odpowiednio: przy
ustaleniu harmonogramy prowadzonych przeglądów i badań, przedstawienia stanu
prac w toku prowadzonych przeglądów i badań, oraz przedstawienia oceny
przeprowadzonych przeglądów i badań sprawozdań finansowych za lata obrotowe
2023- 2025 objętych przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego. Koszty
uczestnictwa ponosi biegły rewident.
Deklaracja firmy audytorskiej, że w przypadku sporządzenia listu do Zarządu
Towarzystwa o problemach w systemie rachunkowości, zostanie on przekazany
Radzie Nadzorczej / Komitetowi Audytu do wiadomości.

4. Informacje dodatkowe:

1. Rozstrzygniecie postępowania nastąpi do dnia 30 września 2022 r.
2. Zawarcie Umowy nastąpi w terminie do 31 października 2022 r.
3. Informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne będą od dnia ukazania
się ogłoszenia pod numerem telefonu 22 395-73-40 oraz adresem e-mail
biuro@origintfi.com
4. O wyniku postępowania ofertowego firmy audytorskie zostaną powiadomione
pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mail, w terminie 7 dni od daty
rozstrzygnięcia. postępowania.
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