Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019516
NIP 665-000-12-14; Kapitał zakładowy 3 000 000,00 zł
tel. 63 242-82-76, fax 63 242-82-24

ZAPROSZENIE

Rada Nadzorcza i Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej 8
zapraszają
do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

1. Okresy objęte badaniem sprawozdania finansowego:
a/ od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
2. Termin wykonania badania sprawozdania finansowego:
a/ dostarczenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki do dnia 26 marca 2018 r.
3. Termin i miejsce składnia ofert oraz osoba do kontaktu:
a/ termin złożenia oferty:
b/ miejsce złożenia oferty:
c/ osoba do kontaktu:

do dnia 27 września 2017 r.
sekretariat w siedzibie Spółki przy ul. M. Dąbrowskiej 8 w Koninie
Halina Walczak
tel. 63 242 86 01
email: halina.walczak@pgkim.konin.pl

4. Informacje na potrzeby opracowania oferty audytorskiej na badanie sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2017:
4.1. Dane identyfikujące Spółkę:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
Forma prawna:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data powstania: 05.01.1993 r.
Rada Nadzorcza: jest powołana

Udziałowcy:

100 % udziałów posiada Miasto Konin

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000019156
Regon 310018543
NIP: 665-000-12-14
PKD: 38.11. Z
4.2. Przedmiot działalności:
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- prowadzenie i ochrona mini zoo,
- zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja zieleni,
- administrowanie targowiskiem miejskim,
- działalność pogrzebowa i administrowanie cmentarzem komunalnym.
Obszar działania: kraj
Jednostka jednozakładowa.

4.3. Wielkości charakteryzujące PGKiM Sp. z o. o w Koninie za rok 2016 w zł:

a) Suma bilansowa na 31.12.2016 r.

10 010 934

AKTYWA:
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
w tym:
materiały
należności
inwestycje krótkoterminowe

4 185 507
5 825 427
143 574
1 014 941
4 622 312

PASYWA:
6 373 344
Kapitał własny
w tym:
kapitał zakładowy
Rezerwy na zobowiązania
w tym:
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Zobowiązania krótkoterminowe
b) Prognozowana suma bilansowa na 31.12.2017 r.

3 000 000
3 638 590

2 094 669
1 461 852
10 100 000
2

2. Przychody:

a/ za 2016 r.
- przychody netto ze sprzedaży
- pozostałe przychody operacyjne
- przychody finansowe

11 930 824
93 250
76 845

b/ planowane przychody ze sprzedaży za 2017 r.

11 802 740

3. Wynik finansowy netto:

a/ za rok 2016
b/ przewidywany wynik za rok 2017

4. Udziały w innych jednostkach ( w cenie nabycia)
- spółki stowarzyszone

5. Przeciętny stan zatrudnienia w osobach:
- za 2016 r.
- za 8 m-cy 2017 r.

187 418
80 000

270 000

131
129

6. Pozostałe informacje.
a/ Zobowiązania spółki objęte ugodą, układem – nie występują.
b/ Transakcje sprzedaży części przedsiębiorstwa, wydzielenia części przedsiębiorstwa do
innych podmiotów – nie wystąpiły.
c/ Inwentaryzacja:
* środki trwałe: ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona była w 2015 roku,
inwentaryzacja przeprowadzana jest co 4 lata
* rzeczowe aktywa obrotowe:
- materiały: inwentaryzacja przeprowadzana jest co 2 lata ( ostatnia była w 2016 r.)
nie jest planowana inwentaryzacja w 2017 roku
- wyroby gotowe, produkcja w toku, towary – nie występują.
d/ Umowy leasingowe – nie występują.
e/ Sprawy sporne – kilka spraw zw. z dochodzeniem należności.
f/ Pion Głównego Księgowego:
- ilość zatrudnionych osób: 10, w tym w Dziale Księgowości Spółki 5 osób,
- księgowość prowadzona komputerowo.
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g/ Księgi rachunkowe prowadzone są wg ustawy o rachunkowości.
h/ Średniomiesięczna liczba dokumentów- 1400-1500.

4.6. Zmiany organizacyjne, profilu działalności, zakresu usług:
- w roku 2017 nie wystąpiły,
5. Audytor badający sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016:
TAX AUDYT Sp. z o. o. w Koninie
Opinia biegłego rewidenta za rok 2016 r.- bez zastrzeżeń.
6. Dodatkowe wymagania:
- posiadanie doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych spółek komunalnych.

Konin, dnia 18.09.2017 r.
Halina Walczak
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