
KARTY INFORMACYJNE 

do przygotowania oferty cenowej na badania sprawozdania finansowego  

A 

1. Pełna nazwa jednostki : Instytut Metali Nieżelaznych (jednostka macierzysta) 

2. Adres jednostki : 44-100 Gliwice ul Sowińskiego 5 

3. Krótki opis działalności: Prowadzenie i koordynowanie prac naukowo-badawczych, 

doświadczalnych i wdrożeniowych w zakresie przeróbki rud, metalurgii i przetwórstwa metali 

nieżelaznych oraz wykonywanie unikalnej produkcji z metali nieżelaznych 

      4. Wielkości charakteryzujące lata:  w tys. zł  2013r. (wyk) 2014 r. (prz. wyk.) 

-          przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 35.712 33.000 

-          pozostałe przychody operacyjne 8.365 6.000 

-          przychody finansowe 2,295 1.300 

-          wynik finansowy netto -408 300 

-          suma bilansowa 118.109 115.000 

-          średnioroczne zatrudnienie w etatach 269 260 

  

5.Szacunkowa ilość dokumentów w miesiącu:  

około  450     faktur zakupu i   350  faktur sprzedaży 

6.Ilość osób zatrudnionych w księgowości : 14 

       7.Data przygotowania sprawozdania finansowego w wersji do badania:       

12.03.2015 – jednostki macierzystej i 12.04.2015 – sprawozdanie zbiorcze     

4.  Preferowana data zakończenia badania sprawozdania  finansowego:  

12.04. 2015 - jednostki macierzystej i 21.04.2015   – sprawozdanie zbiorcze. 

B 

1.Pełna nazwa Jednostki :  INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ W LEGNICY 

2.Adres jednostki :  59-220 LEGNICA,  UL. ZŁOTORYJSKA 89 

3. Krótki opis działalności:   W skład oddziału wchodzą cztery zakłady: Zakład Doświadczalny 

Hutnictwa, Zakład Doświadczalny Chemii, Zakład Materiałów Ściernych w Głogowie, Zakład Produkcji 

Małotonażowej. Zakłady które prowadzą działalność produkcyjną, usługową i badawczą.  



Produkcja: chlorku cynku w trzech asortymentach,   fosforatu cynku, stopów ołowiu, materiału 

ściernego POLGRIT oraz wyrób mineralnych uzdatniaczy wody pitnej. Sprzedaż wyprodukowanych 

wyrobów i usług na kraj i eksport.  

      4. Wielkości charakteryzujące lata:  w tys. zł  2013r. (wyk) 2014 r. (prz. wyk.) 

-          przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 61.662       61 270 

-          pozostałe przychody operacyjne 568            600 

-          przychody finansowe          51                100      

-          wynik finansowy netto     1.810                                          3.100      

-          suma bilansowa 40.686        41 320 

-          średnioroczne zatrudnienie w etatach 130                 130 

 

5. Szacunkowa ilość dokumentów w m-cu – ok. 420 faktur zakupu  i 250  faktur sprzedaży. 

6. Ilość osób zatrudnionych w księgowości : 7 

7. Data przygotowania sprawozdania finansowego w wersji do badania: 20.02.2015 r. 

8. Preferowana data zakończenia badania finansowego: 20.03.2015 r. 

C 

          1. Pełna nazwa Jednostki: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu 
 

 Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw 

          2. Adres jednostki:   6I-362    Poznań ,   uI.    Forteczna 72 

          3. Krótki opis działalności: 

Przedmiotem działania IMN CLAiO  jest prowadzenie prac naukowo-badawczych 

i rozwojowych w zakresie chemicznych źródeł prądu, w tym konstrukcyjnych, 

projektowo-technologicznych i doświadczalnych zmierzających do przygotowania 

nowych wyrobów oraz badań  materiałów do produkcji chemicznych źródeł prądu, 

doskonalenie metod ich wytwarzania i nadzór  nad wdrażaniem wynik w prac u 

odbiorcy (zamawiającego) oraz produkcja doświadczalna i małoseryjna chemicznych 

źródeł energii. 

            
       4. Wielkości charakteryzujące lata: w tys. zł  2013r. (wyk) 2014 r. (prz. wyk.) 

-          przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 8.753 7.000 

-          pozostałe przychody operacyjne 808 750 

-          przychody finansowe 2 3 



-          wynik finansowy netto 342 -200 

-          suma bilansowa 9415 9000 

-          średnioroczne zatrudnienie w etatach 73 69 

 

            5. Szacunkowa ilość dokumentów w miesiącu ok. 150 faktur   zakupu i 30 faktur sprzedaży. 

            6. Ilość osób zatrudnionych w księgowości: 5 

            7. Data przygotowania sprawozdania finansowego w wersji do badania 10.03.2015r 

            8. Preferowana data zakończenia badania finansowego     20.03.2015 r.  

 

                Sprawozdania podlegające badaniu we wszystkich jednostkach oraz łącznym: 

- bilans 

- rachunek zysków i strat 

- zestawienie zmian w kapitale własnym 

- rachunek przepływów pieniężnych 

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

- dodatkowe informacje i wyjaśnienia 

 


