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

Konin, dn. 13.08.2019 r.

ZAPROSZENIE
Rada Nadzorcza i Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koninie przy ul. Marii Dąbrowskiej 8
zapraszają
do złożenia oferty na obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2019.

1. Okres objęty badaniem sprawozdania finansowego:
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
2. Termin wykonania badania sprawozdania finansowego:
dostarczenie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki do dnia 24 marca 2020 r.
3. Termin i miejsce składnia ofert oraz osoba do kontaktu:
termin złożenia oferty:
miejsce złożenia oferty:

do dnia 3 września 2019 r.
sekretariat w siedzibie Spółki przy ul. Marii Dąbrowskiej 8 w Koninie

osoby do kontaktu:
Halina Walczak
tel. 63 242 86 01
email: halina.walczak@pgkim.konin.pl
Aleksandra Juszczak
tel. 63 242 86 01 wew.121
email: aleksandra.juszczak@pgkim.konin.pl

4. Informacje na potrzeby opracowania oferty audytorskiej na badanie sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2019:
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: 0000019516
Regon: 310018543
NIP: 665-000-12-14
PKD: 38.11.Z
4.2. Przedmiot działalności:
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- oczyszczanie terenów miejskich,
- zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
- prowadzenie i ochrona mini zoo,
- zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej,
- zarządzanie Targowiskami miejskimi,
- zarządzanie Cmentarzem Komunalnym.
Obszar działania: kraj
Jednostka jednozakładowa.
4.4. Zmiany organizacyjne, profilu działalności, zakresu usług:
a) zmiany w zakresie działalności, zakresu usług:
- od 01.04.2019 r. Spółka zaniechała wykonywanie usług pogrzebowych,
- od 01.04.2019 r. Spółka zarządza Targowiskami miejskimi, do 31.03.2019 r. prowadziła na
Targowiskach miejskich działalność polegającą na wynajmowaniu pawilonów, straganów
i stołów handlowych.
b) zmiany organizacyjne:
- nie wystąpiły.
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4.5. Wielkości charakteryzujące sprawozdanie finansowe PGKiM Sp. z o. o w Koninie
za rok 2018 w zł:
SUMA BILANSOWA na 31.12.2018 r.
AKTYWA:
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
w tym:
materiały
należności
inwestycje krótkoterminowe

11 763 177,34

4 543 767,64
7 219 409,70
125 118,53
1 619 114,63
5 380 374,61

PASYWA:
Kapitał własny
w tym:
kapitał zakładowy

6 585 997,84

Rezerwy na zobowiązania
w tym:
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

2 491 300,00

Zobowiązania krótkoterminowe

2 620 849,02

3 000 000,00

2 479 900,00

Prognozowana suma bilansowa na 31.12.2019 r.

11 800 000,00

PRZYCHODY
za 2018 r.
- przychody netto ze sprzedaży
- pozostałe przychody operacyjne
- przychody finansowe

19 740 001,39
189 795,14
56 235,78

Planowane przychody ze sprzedaży za 2019 r.

19 084 000,00

WYNIK FINANSOWY NETTO
- za rok 2018
- przewidywany wynik za rok 2019

UDZIAŁY/AKCJE W INNYCH JEDNOSTKACH ( w cenie
nabycia)
- spółki stowarzyszone
PRZECIĘTNY STAN ZATRUDNIENIA ( w osobach)
- za rok 2018
- przewidywany stan za rok 2019

289 342,52
145 600,00

240 000,00
240 000,00

125
123
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4.6. 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 : inwentaryzacja środków trwałych planowana na dzień 30.09.2019 r.
* rzeczowe aktywa obrotowe:
- materiały: inwentaryzacja materiałów przeprowadzana jest co dwa lata, ostatnia
odbyła się na dzień 30.11.2018 r.
- wyroby gotowe, produkcja w toku, towary – nie występują.
d/ Umowy leasingowe – umowa leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest samochód
osobowy.
e/ Sprawy sporne – kilka spraw zw. z dochodzeniem przeterminowanych należności.
f/ Pion Głównego Księgowego:
- ilość zatrudnionych osób: 14, w tym w Dziale Księgowości Spółki 7 osób,
- księgowość prowadzona komputerowo.
g/ Księgi rachunkowe prowadzone są wg przepisów ustawy o rachunkowości.
h/ Średniomiesięczna liczba dokumentów- 1100-1200.

5. Audytor badający sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018:
TAX AUDYT Sp. z o. o. w Koninie
Opinia biegłego rewidenta za rok 2018 r.- bez zastrzeżeń.

Główny Księgowy
Halina Walczak
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