
Koziegłowy, dnia 27 kwietnia 2021 r.  

 

Zamawiający:  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  

TRANSKOM Sp. z o.o. 

62-028 Koziegłowy, ul. Piaskowa 1       

NIP  777-00-03-222 

 

  

 Do wszystkich Wykonawców 

 

 

W dniu 22 kwietnia br. do zamawiającego wpłynął wniosek wykonawcy o następującej treści:  

W związku z postępowaniem przetargowym  Numer sprawy: ZP 1/2021 na ,,Dostawa oleju 
napędowego dla P.W.TRANSKOM na okres 24 miesięcy ”, wykonawca  zwraca się z uprzejmą 
prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: 

1. sprawozdanie finansowe za rok 2020 (bilans i rachunek zysków i strat), albo bilans i 
rachunek zysków i strat za 1, 2 i 3 kwartał 2020 roku. 

Odpowiedź zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi Zgromadzenie 
Wspólników nie podjęło jeszcze uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy 2020. Sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami co do zasady powinno 
być sporządzone nie później niż w ciągu trzech  miesięcy od dnia bilansowego (czyli licząc od 
dnia 31 grudnia), natomiast organ ma kolejne trzy miesiące na zatwierdzenie sprawozdania 
(czyli 6 miesięcy licząc od dnia 31 grudnia). Zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników 
sprawozdanie przekazywane jest do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto wskazać należy, 
że zasady i tryb dostępu do informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych regulują 
przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Z art. 8 i art. 8a ust. 
1 pkt 5 tej ustawy wynika, że Rejestr ten jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych 
zawartych w Rejestrze (w tym rocznych sprawozdań finansowych) za pośrednictwem Centralnej 
Informacji. Ma prawo otrzymać także drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, 
zaświadczenia i informacje z Rejestru (art. 8a ust. 2 ustawy). Skoro informacje w zakresie 
sprawozdań finansowych są dostępne na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o 
Krajowym Rejestrze Sądowym, to nie podlegają one udostępnieniu w drodze ustawy o dostępie 
do informacji publicznej (por.. np. wyroki NSA z 9 sierpnia 2011 r. I OSK 877/11, 6 marca 2013 
r. I OSK 2984/12, 26 września 2014 r. I OSK 31/14, 21 kwietnia 2016 r., I OSK 2593/14, 29 maja 
2018 r. I OSK 1976/16). 
 
 
Aleksandra Adamska 
Pełnomocnik zamawiającego 
Poznań, dnia 28 kwietnia 2021 r.  

https://sip.lex.pl/#/document/521162238?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/521433326?cm=DOCUMENT
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https://sip.lex.pl/#/document/522157944?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/522603005?cm=DOCUMENT

		2021-04-28T12:18:12+0200




