
Adres Jednostki

Telefon/ Fax

E-mail

3 Krótki opis przedmiotu działalności

Wielkości charakteryzujące za rok ubiegły (w zł) :

a.       suma bilansowa

b.       przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

c.       pozostałe przychody operacyjne

d.       przychody finansowe

e.       suma a+b+c+d

5  Czy jednostka jest wielozakładowa

6
Czy badanie sprawozdania finansowego będzie obejmować 

również konsolidację (podać liczbę spółek)

7 Liczba zatrudnionych

Czy zobowiązania Jednostki są objęte:

a.       ugodą bankową

b.       układem sądowym

Czy w badanym okresie dokonywane były transakcje:

a.       sprzedaży części Jednostki

b.       wydzielenie części Jednostki do innych podmiotów

c.       inne (jakie?)

10 Audytor za rok ubiegły, cena netto za badanie

11 Opinia o sprawozdaniu finansowym za rok ubiegły (rodzaj)

12 Czy w Jednostce zaangażowany jest kapitał zagraniczny

13
Czy w Jednostce występuje wewnątrzwspólnotowa dostawa 

(nabycie), import lub eksport

14  Czy Jednostka posiada komórkę kontroli wewnętrznej

15 Ilość osób zatrudnionych w księgowości 

16 Okres objęty sprawozdaniem finansowym

17
Data przygotowania sprawozdania finansowego w wersji do 

badania

18
Preferowana data zakończenia badania sprawozdania 

finansowego

Ilość dokumentów, które mają być zbadane metodą pełną:

koszty Zarządu

koszty sprzedaży

pozostałe koszty i przychody operacyjne

koszty i przychody finansowe

zyski i straty nadzwyczajne

umowy różnego rodzaju pośrednictwa

Termin składania ofert na badanie bilansu

Opis ewentualnych zmian związanych z:

               podwyższenie/ obniżenie wysokości kapitału

               aporty

               połączenia lub podział spółki

              znaczące wydatki na zakup lub budowę składników                                              

aktywów trwałych

               inne znaczące transakcje (krótki opis)

21 Dodatkowe informacje 

9.12.2021

20

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

31.01.2022

31.03.2022

19

NIE

NIE

NIE

0

2021 rok

9

NIE

NIE

NIE

8 500,00

39 012,88

34 314 839,49

NIE

NIE DOTYCZY

6

8 NIE

NIE

2

40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38

+48 798743073 

kontakt@sfr-slaskie.pl

Śląski Fundusz Rozwoju jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją finansową, 

której celem jest zbudowanie na Śląsku trwałego wieloletniego sytemu finansowania 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w 

regionie. W praktyce Spółka ma za zadanie organizować programy wsparcia dla 

śląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne.

4

33 534 893,59

676 682,65

64 250,37

KARTA KLIENTA

dotycząca wyłącznie przygotowania oferty cenowej

w zakresie badania sprawozdania finansowego

1 Pełna nazwa Jednostki

ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
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