
Kaľta infoľmacyjna na potrzeby badania sprawozdania ŕinansowego za ľok/lata.

NazwaiadľesFIRMY(pieczęć) ..'öĺľĘDZY6pí.Iť{NY.Z1I{ŁAD6osP6DÄR:lg

Dane kontaktowe: tel 0DPÁDAMI. KO'MUNALNY.MI Sp' z.o.o..

e-mail:.. 27-552 BaĆkowice, Janczyce 50
" "' "'ŤéÍ.",ťĺ'242 6Ö'ôU'

NIP: 8631698913, REGON; 260698163
KRS: 0000462775, BDO: 000003898

Wielkości chaľakterysty cz^e za 2020 i 2021' t ok
2020 2021

Suma bilansowa 16 001 144,40 19 512 453,98

2 Kapitał zakłac1owy 7 641 000,00 7 641 000,00

3

Pľzychody
_ netto ze sprzedaży pľoduktów
- pozostałe opeľacyjne
- z operacii Íinansowvch

13.129.052,17

621.761,90
't a!) )1

13 753 235,00

567 095,96

4. Wynik finansowy netto 248 274,93 2 976 130,59

5. Liczba pĺacowników 56 58

6.
Liczba dokumerrtów (proszę o podanie szacunkowej liczby
segľegatoľów lub liczby operacji księgowyclr za badany ľok) 11 I

7
Proszę poc{ać przybliżoną liczbę korrtľahentów (zakup
i spĺzeciaż) z podziałem na kľajowych i zagranicznych 60012 70012

B.
I1ość osób zatrudnionych w dziale Íinansowo księgowym
(w tym Główny Księgowy) 1 1

9.
Czy w bieżącym ľoku obľotowyrn nastąpiło połączenie
(poclział) jedrrostki? TAK/NIE NIE

10 Liczb a zaw artych umów leasingowych

'1,1 Czy spőlka realizuje irrwestycje dfu goteľminowe? (jakie?) NIE

't2. Notowany na
tl GPW ll New Connect
i INNE t Xrie dotyczy

E PoZosTAŁE

Czy księgi jednostki badanej są pĺowadzone w formie
zewnętľzrrej (outsouľcingu)? Czy w ew nątr z Íir my ? Wewnątrz firmy

Knncelaľia Bieglego Rewidenta l}aľbara Witalĺo ul. Kanrykowa 43' 03_289 Warszawa,
FiľmaAudytoľskanľ409ó'@tcl.+48602893269



2. Miejsce pľowaclzenia ksi4 jeśli jcst inne niż sicclziba fiľnry

1 Księgi ľachulrkowe prowaclzone są Wg llstawy
o ľachulrkowclści czy MSIi/MSSIł Ustawy o rachunkowoŚci

4.
Czy spółka Irależy clo gľupy kapitałowcj?'I'ak/Nie
Pľoszę podać l1azvr'c qľupv kapiiałowei NIE

5. Ilość spółck za|cżnych

6. Czy spółki z,ależne pocllegają bactaniu?

7.
Czy I(oczne SI; z-a lata trbiegłe było baclalre? Pľĺlszę wskazać
ostatni badany rok NIE

8.
I)alrc Íiľmy audytoľskicj badającej ostatni zamknięty ľok
obľotowy tlľaz. ľodz'aj wyrażoncj opirlii

B. Czy baĺlanie wymaganc jcst pľzcpisami ustawy? TAK

9.

Czy jcclnostka jcst wiclozakładoV/a?
Ilc posiacĺa <lddz,iałów lz'akładć>w samodziclnic
sp<'lľządz,ającyclr spľawozdalric ŕirralrsowc? I)ľoszę pocĺać
Iiczbę oraz ich lokalizacię

NIE

10.
Inrrc Istĺltne írríoľmacje dotyczącc 2021 ľoku (ckspoľt,
impoľt, leasilrgi, inwcstycje, dotacje, śľoclki z taľcz ) Dotacja RPo woj' Świętokrzyskieg

1,1,

Czy byĘ kolrtľole Zewnętľznc (podatkowc, Zus, PIP, inrrc)
w ciągu ostatnich 3 lat? Jcśli tak to pľzez jaki poclmiot w
jakim zakľesic? Jaki jcst ľczultat kontľo1i ( niepľawidłowości,
zasLĺzeżenía, czy bez zasÚzeżen)?

ZUS lipiec 2018 ( koľckty IlP nadpłac

PIP maľzec 20lr9 zastrzeżcnia I]I-IP

1,2
Czy byly w ľoku 2027 zmlany w Zarz.ądztelKicľownictwic
T^J_'-^ĺl-:2 NIE

1a Czy byĘ w ľoku Ż027 zmiany na stanowisku Dyrektoľa
ľinalrsowego/ Główrrej Księgowej? NIE

14
Użytkowarry systeln inÍoľlrratyczl-ty íinalrsowy, księgowy,
kadľowo'płaco\4/y/ magazynowy itp' ( i od kiedy) 2013 księgowy kadry i płac zinteg

15

Czy fiľma posiada rnagaz,yny?
I)ľĺlszę podać ĺlość magazyn(>w i ich lokalizację
Data ostatllicj inwcIltaľyzacji
-zapasťrw
-śl oĺ1kciw pielriężnych
'śľodków tľwaĘch

TAK
1 siedziba firmy

31.12.2020
31.12.2020

2017

16
Stosowany waľiatrt cwiclerrcji kosztów (pełny/iylko
ĺ odza1ow y l tylko kalkulacyjny) Tvlko rodzaiowy

17
I)osiadanc instľumcnty finansowe - jakie, w tym:
-ikrść ulnów kľcdytowych i pożyczkowych I

18.
Czy wycena instľumentów Íínalrsowyclr opaľta jest na
szacunkach wyspecjalizowanych jednostek (jakich?) NIE

ry)

wany

l(ancelaľia l}ieglego llewidenta I}arbłľa Witalt, ul. Kalnyl<owa 43' 03_289 Warszarva,
Ii'iľnrł Auclytoľska llľ 4096 , www.ebieg|yl.cwiclcnt.pl tcl. +48 602 ź]93 Ż69



Planclwana data pľzcclłożetria ľoczncgo spľawozdalria ĺjnansowcgĺl do baclalria

19 93,?9??....

oczekiwana clata otľzymania spľawozdania biegłcgo ľewidenta z badalria r'ocznĺ:go spľawozdania
f inansowe go.? 9,9 ! ;2. 9.??

Zagadnienia, na któľe KIicnt oczekuje zwľóccnia szczególnci u\^/agi:

'' ry':l.I lC "!jpl1, ŕľsffiŤ$ffiľ'uo'.
Data sp<;ľządzcnia P ie cz ę ć i rr**vzvŔryłn tbwľ ery 

a Źn i o nc j

DZIĘKUIEMY ZAWYPEŁNIENIE PowyŻszEJ ANKIETY

Kancelaľĺa l}ieglego lł.ewidenta l}nľbaľa Witalt, ul' Kalnykowa 43,03-289 Waľszarva,
liiľnra Átldvtoľska lrľ 4096 , www.clrieglvľerviĺlent.pl tel. +48 602 893 269



Ą' Wyrnżanl zgodę na pľzekoaľznrLie nloich danl1ch osollĺlloycll ĺlo cel&u organizacyjllycll niniejszcj uslugí ornz al celu 1lronllcji usłĺlg

póżn. znl.(Dz'U. z 1997 ť' Nľ 133 poz. 883)

Knncelal'in ltieglego lłelviclenta IJaľlraľa Witalt, uI. l(łlnykorva 43' 03-289 Waľszarva,
Ii'iľnrlr Audytoľska lrľ 409ó , rvww.ebicglvl'cwiclcnt.Dl tel. +48 602 893 269


