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 I.  Raport handlowy 

 1  Nazwa firmy  Zhejiang Integrity Technology 
 Co., Ltd. 

 2  Prawdziwa nazwa firmy  Pile YK Hardware 
 Manufacture Co., Ltd.  1 

 3  Chińska nazwa rejestrowa firmy  皮乐永康金属制品有限公司 

 4  Chiński business number (odpowiednik 
 polskiego NIP) 

 91330784MA2DEXB765 

 5  Adres rejestracji w języku chińskim  浙江省金华市永康市经济开发 
 区华夏路162号  2 

 6  Adres rejestracji w języku angielskim  Oficjalnie nie podany. 
 Widoczny adres na portalu 
 Alibaba jest przetłumaczony i 
 podany przez producenta. 

 7  Adres biura  Brak danych 

 8  Oddziały firmy  Brak danych 

 9  Forma prawna prowadzonej 
 działalności 

 Odpowiednik polskiej spółki z 
 ograniczoną 
 odpowiedzialnością 

 10  Przedstawiciel prawny (angielskie imię)  Ying Yuying 

 11  Przedstawiciel prawny (chińskie imię)  应玉莹 

 12  Powiązane firmy  Brak danych 

 13  Data rejestracji  10 września 2018 

 14  Status działalności  Na dzień 23.06.2022 firma 
 aktywna 

 2  Wiele mniejszych firm w ucieczce przed opodatkowaniem często zmienia siedzibę / magazyn firmy; 

 1  W Chinach nazwa firmy powinna odzwierciedlać branżę, którą zajmuje się firma, jednak pomimo 
 danej nazwy może ona zajmować się czymś innym; 
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 15  Zakres działalności  Produkcja artykułów 
 codziennego użytku z metalu; 
 produkcja sprzętu AGD; 
 produkcja produktów ochrony 
 pracy; produkcja narzędzi 
 pneumatycznych i 
 elektrycznych; produkcja 
 wyrobów szklanych 
 codziennego użytku; 
 produkcja wyrobów z tworzyw 
 sztucznych; produkcja 
 wyrobów gumowych; 
 Produkcja; produkcja wyrobów 
 rzemieślniczych i 
 obrzędowych (z wyjątkiem 
 kości słoniowej i jej wyrobów); 
 produkcja zabawek; produkcja 
 produktów dla matek i dzieci; 
 produkcja tekstyliów 
 domowych; Produkcja 
 pojazdów rekreacyjnych do 
 użytku poza drogami 
 publicznymi i części 
 zamiennych; produkcja 
 narzędzi metalowych; 
 sprzedaż najwyższej klasy 
 sprzętu medycznego; 
 sprzedaż wyrobów 
 medycznych klasy II; 
 produkcja wyrobów 
 sprzętowych (z wyjątkiem 
 przedmiotów podlegających 
 dopuszczeniu zgodnie z 
 prawem, działalność 
 gospodarcza prowadzona jest 
 samodzielnie na podstawie 
 prawa z zezwoleniami na 
 prowadzenie działalności). 
 Przedmioty licencjonowane: 
 import i eksport towarów; 
 import i eksport technologii 
 (projekty podlegające 
 zatwierdzeniu zgodnie z 
 prawem mogą prowadzić 
 działalność gospodarczą 
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 dopiero po zatwierdzeniu 
 przez odpowiednie działy, a 
 wyniki zatwierdzenia 
 podlegają konkretnym 
 projektom biznesowym). 

 16  Zadeklarowany kapitał zakładowy  500.000 CNY (ok. 330.000 
 PLN) 

 17  Wpłacony kapitał zakładowy  35.000 CNY (ok. 23.000 
 PLN)  3 

 18  Udziałowcy  90% Ying Yuying 
 10% Ying Hongguang 

 19  Roczny obrót  Brak danych 

 20  Roczny eksport  Brak danych 

 21  Rejestracja w urzędzie skarbowym  Tak, numer rejestrowy: 
 91330784MA2DEXB765 

 22  Rejestracja w odpowiedniku polskiego 
 ZUS 

 Brak danych 

 23  Rejestracja w urzędzie celnym  Tak, numer rejestrowy: 
 3307966A0N 

 24  Licencja eksportowa  Tak, numer rejestrowy: 
 3307966A0N  4 

 25  Licencja importowa  Tak, numer rejestrowy: 
 3307966A0N 

 26  Powierzchnia fabryki  Jedynie biuro 

 27  Liczba pracowników  Oficjalnie: 2 zatrudnione 

 4  Nie każda firma posiada licencję eksportową; wielu producentów nie jest zainteresowanych 
 eksportem, ponieważ wystarczą im zyski krajowe lub przeszkadza im bariera językowa; 

 3  W odróżnieniu od polskiej spółki z o.o. w Chinach nie ma obowiązku wpłaty całości kapitału 
 zakładowego. W rzeczywistości firma nie musi wpłacać go w ogóle; 
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 osoby  5 

 28  Zarejestrowany znak handlowy  PILEYK 

 29  Certyfikat ISO 9001  Brak danych 

 30  Rejestracja w miejskim biurze nadzoru  Tak, numer rejestrowy: 
 91330784MA2DEXB765 

 31  Konta bankowe  Brak danych 

 32  Niewypłacalność  Na dzień 23.06.2022 firma 
 jest aktywna i nie ogłosiła 
 niewypłacalności 

 33  Strona internetowa  http://integritycn.en.alibaba.co 
 m 

 34  Data rejestracji domeny internetowej  Jedynie strona na portalu 
 Alibaba 

 35  Data wygaśnięcia domeny internetowej  - 

 36  Adres rejestracji domeny internetowej  Na domenie Alibaba  6 

 37  Sprawy sądowe  Przeciwko spółce toczy się 
 sprawa sądowa. Spółka jest 
 stroną pozwaną. 

 38  Przychód firmy  Brak danych  7 

 39  Uwagi  Firma nie jest producentem, a 
 firmą handlową. Firma może 
 współpracować z 
 podwykonawcami jednak 
 natura ich działalności 
 wskazuje jedynie na 
 pośrednictwo (handel), a nie 
 samodzielną produkcję. 

 7  W odróżnieniu od polskiej spółki z o.o. w Chinach uzyskanie informacji o przychodach i dochodach 
 jest praktycznie niemożliwe; 

 6  Wiele firm posiada domenę internetową jedynie na portalu Alibaba z racji na ich dominującą pozycję 
 na rynku oraz łatwość dotarcia do klienta; 

 5  Prawdziwa liczba pracowników firmy może być większa niż liczba wskazana w oficjalnych 
 rejestrach; 
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 II.  Opinia Discolm 

 Nasza firma ryzyko związane ze współpracą z firmą Pile YK Hardware 
 Manufacture Co., Ltd.  szacuje na: 

 niskie  średnie  wysokie 

 Firma Pile YK Hardware Manufacture Co., Ltd. oficjalnie figuruje w rejestrach 
 od roku 2018. Firma nie jest producentem, a jedynie pośrednikiem. Firma 
 posiada licencję eksportową. Firma wpłaciła jedynie część zadeklarowanego 
 kapitału zakładowego. Przeciwko firmie toczy się sprawa sądowa. 

 Firma jest typową spółką trudniącą się handlem.. 

 W przypadku chęci rozpoczęcia współpracy z kontrahentem zalecamy 
 podjęcie poniższych działań: 

 ●  zamówienie próbek (w ilości odpowiadającej małemu zamówieniu) w 
 celu weryfikacji jakości towarów. Sugerujemy nie zamawiać próbki w 
 ilości jednej sztuki z racji na ryzyko otrzymania towaru produkowanego 
 specjalnie do wysyłki jako próbki o wyższej jakości niż standardowa; 

 ●  weryfikacja fizyczna kontrahenta (wizyta w fabryce / biurze 
 kontrahenta); 

 ●  asystowanie podczas załadunku towaru oraz kontrola jakości; 
 ●  podpisanie kontraktu handlowego zgodnego z chińskimi przepisami 

 prawa (UWAGA! nawet najdokładniej przygotowany kontrakt nie 
 zabezpiecza strony w 100% przed oszustwem z racji na utrudnienia w 
 dochodzeniu swoich praw w Chinach (bariera językowa, koszty 
 zastępstwa procesowego itp)) 

 ●  pomimo wyższych kosztów transakcji zalecamy dokonanie zakupu 
 poprzez platformę Alibaba.com 

 Ryzyko współpracy szacujemy jako  średnie  . 
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