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INFORMACJA O PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 

 

1.   INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I PRZEDSIEBIORSTWA 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwa przedsiębiorstwa (nazwisko właściciela): 

 

 

 

 

Adres prowadzonej działalności: 

 

 

Telefon: 

Fax: 

 

e-mail: 
 

 

Forma własności: 
 

 

Data założenia przedsiębiorstwa: 
 

 

NIP  

Rodzaj prowadzonej działalności (branża) wg  

EKD 

PKD 
 

 

Wykształcenie (zawodowe, średnie, wyższe) 
 

 

Doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstwa 

(ilość lat w branży) 
 

 

Okres współpracy z bankiem: 

rachunek bankowy 
 

 

Zatrudnienie (liczba osób): 
 

 

 

 

B.  WŁAŚCICELE 

Imię i nazwisko Udział w % Wysokość udziałów w tys. zł. PESEL Zawód 

     

     

     

 

 

2. OPIS STANU MAJĄTKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
 

1) Tytuł użytkowania majątku: 
 

                                  własność  dzierżawa  najem   Leasing  

 

 

 

2)  Grunty 

Wyszczególnienie KW nr Powierzchnia(ha) Wartość w zł.  Obciążenie hipoteki 

grunty własne      

     

 

dzierżawa * Powierzchnia(ha) okres obowiązywania umowy dzierżawy 

   

* w załączeniu umowy dzierżawy 
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3)  Budynki i budowle 

Rodzaj 

nieruchomości 

KW nr Rok 

budowy 

Powierzch

nia 

użytkowa 

Wartość 

w zł. 

Ważność polisy 

ubezpieczeniow

ej od ... do... 

Obciążenie 

hipoteki 

       

       

       

       
 

wg ewidencji środków trwałych  
wg wyceny rzeczoznawcy  
wg polisy ubezpieczeniowej  
 

4)  Maszyny i urządzenia: 

Wyszczególnienie Rok 

produkcji 

Wartość w zł. Ważność polisy 

ubezpieczeniowej 

od ... do...  

Zastaw, 

przewłaszczenie 

     

     

     

     

     
 

wg ewidencji środków trwałych  
wg wyceny rzeczoznawcy  
wg polisy ubezpieczeniowej  
 

5)  Środki transportu: 

Wyszczególnienie Rok 

produkcji 

Wartość w zł. Ważność polisy 

ubezpieczeniowej 

od ... do...  

Zastaw, 

przewłaszczenie 

     

     

     

     

     
 

wg ewidencji środków trwałych  
wg wyceny rzeczoznawcy  
wg polisy ubezpieczeniowej  

 

6)  Podstawowe produkty, usługi lub towary sprzedawane przez Wnioskodawcę: 
 

...................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

7)  Zezwolenia (wymagane zezwolenia, koncesje i atesty): 
 

...................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ............................................ 
 

3.  SPOSÓB ROZLICZANIA SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO: (w zł) 

pełna księgowość  

podatkowa księga przychodów i rozchodów  

podatek zryczałtowany  

ryczałt kwotowy (karta podatkowa)  

 

4.    DOTYCHCZASOWI  ODBIORCY  PRODUKTU  LUB  USŁUGI (lokalni, krajowi, eksport): 
 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5.  DOTYCHCZASOWI  DOSTAWCY (lokalni, krajowi, eksport): 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

6.  NAJWAŻNIEJSZE  KONKURENCYJNE  FIRMY  NA  RYNKU: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

7.  ZOBOWIĄZANIA: (kredyty, poręczenia, leasing, faktoring i inne): 
 

 1)  Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytów, poręczeń, pożyczek i udzielonych gwarancji 

Bank kredytujący      

Rodzaj kredytu i 

przeznaczenie 

    Razem 

kredyty 

Razem 

poręczenia 

Kwota udzielonego kredytu / 

zł/ 

     X 

Zadłużenie na ...................... 

/ zł/ 

      

Spłata kapitału      

Spłata odsetek      

Oprocentowanie      

Zabezpieczenie      

Okres kredytowania      

 

2)  Zobowiązania z tytułu leasingu, faktoringu i inne 

Rodzaj zobowiązania  

i przeznaczenia 

Wierzyciel Data powstania Zadłużenie 

według umowy 

Aktualne 

zadłużenie 

Data wygaśnięcia 

      

      

      

      

      

 
8. WYKAZ  GŁÓWNYCH  NALEZNOŚCI  NA  DZIEŃ  OSTATNIEGO  SPRAWOZDANIA  

FINANSOWEGO  LUB  NA  CZAS  UBIEGANIA  SIĘ  O  KREDYT  Z  UWZGLĘDNIENIEM 

STRUKTURY  CZASOWEJ  WEDŁUG  TERMINU  WYMAGALNOŚCI: 
 

 

 

Dłużnik 

 

 

Należności ogółem 

Należności 

0-6 m-cy 6-12 m-cy Powyżej  12 m-cy 

     

     

     

     

Razem      
 

Należności przeterminowane (kwota, okres przeterminowania oraz w przypadku występowania należności 

przeterminowanych podać wysokość utworzonych rezerw) 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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9.  WYKAZ GŁÓWNYCH ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ OSTATNIEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM  STRUKTURY CZASOWEJ WEDŁUG TERMINU 

WYMAGALNOŚCI: 
 

 

 

Wierzyciel 

 

Zobowiązania 

ogółem 

Zobowiązania 

0-6 m-cy 6-12 m-cy Powyżej 

12 m-cy 

     

     

     

Razem      

 

Zobowiązania przeterminowane (kwota i okres przeterminowania): 

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. .............................. 

Otrzymane dotacje unijne, krajowe, inne (wartość i data otrzymania) 

............................................................................................................................................................. .............................. 

........................................................................................................................................................................................... 

 

10.  INNY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI (w tym udziały w innych przedsięwzięciach, spółkach, powiązania 

kapitałowe) wg deklaracji podatkowej: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Udziały w innych spółkach: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Zobowiązania wynikające z wymienionych wyżej działalności (również kredyty zaciągnięte przez spółki powiązane 

kapitałowo z Wnioskodawcą): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Wiarygodność podanych wyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 

 

 

 

.................................... dnia.........................               ........................................................................... 

                             ( podpis Wnioskodawcy, pieczęć ) 

 


