INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PEŁNA NAZWA PODMIOTU, ADRES, NIP, REGON (pieczątka firmy)

FORMA PRAWNA

Główni udziałowcy (Właściciele)
imię i nazwisko/ nazwa

wielkość posiadanych udziałów w kwocie i % oraz ich rodzaj

RODZAJ PROWADZONEJ EWIDENCJI
księgi handlowe
księga przychodów i rozchodów
karta podatkowa
brak wymogu ewidencji
PODMIOT PROWADZĄCY KSIĘGOWOŚĆ
właściciel
księgowy zatrudniony w firmie

biuro rachunkowe

ryczałt ewidencjonowany

inny (jaki?) |__

_|

RODZAJ PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI WG PKD/ EKD/ EDG
główne kierunki działalności:

FORMA WŁASNOŚCI GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
własność
wynajem/ dzierżawa
działalność nie wymaga stałego miejsca
ZATRUDNIENIE W FIRMIE
liczba osób:

na dzień

Czy firma prowadzi działalność sezonową?

tak

nie

Czy firma działa w więcej niż w jednej branży?

tak

nie

Czy firma posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatków lub innych
należności?

tak

nie

Czy firma posiada zaległości wobec ZUS/ KRUS?

tak

nie

Czy wobec firmy toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe,
naprawcze lub upadłościowe?

tak

nie

tak

nie

Czy firma terminowo obsługuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów/ poręczeń/
gwarancji/ leasingu/ wystawionych weksli?

tak

nie

Czy firma planuje istotne zmiany w prowadzonej działalności?

tak

nie

Czy firma jest powiązana z innymi podmiotami?
jakimi?:

jakie?:

1/2

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek w innych bankach, kredytu kupieckiego/ pożyczki od udziałowców,
podmiotów powiązanych, poręczeń, gwarancji, leasingu, faktoringu
kwota ogółem
kwota i
nazwa
rodzaj
kwota
rodzaj
waluta
rata
okres
oprocentoinstytucji
zobowiązapozostająca
zabezpiewg
miesięczna
kredytowania
wanie
finansującej
nia
do spłaty
czenia
umowy

INFORMACJA O OBROTACH NA RACHUNKACH W INNYCH BANKACH
średniomiesięczne wpływy w
nazwa banku
ostatnich 12 miesiącach

STRUKTURA SPRZEDAŻY
nazwa
odbiorcy

% udział głównych
odbiorców w sprzedaży
ogółem (powyżej 10%)

wpływy
w ostatnim miesiącu

STRUKTURA ZAOPATRZENIA
% udział głównych
dostawców w
zaopatrzeniu ogółem
(powyżej 10%)

nazwa
dostawcy

liczba odbiorców:

liczba dostawców:

kwota ogółem:

kwota ogółem:

Czy występują należności przeterminowane?

tak

nie

Czy występują zobowiązania przeterminowane?

tak

nie

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
należności na dzień:

zobowiązania na dzień:

ogółem
W TYM NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE
okres
należności przeterminowane
(w dniach)
na dzień……………….Kwota
nazwa podmiotu

zobowiązania przeterminowane
dzień…………………
nazwa na
podmiotu
kwota

<30
30-60
60-90
90-180
>180
razem
Świadom(i) odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z art. 297 § 1 ustawy z dn. 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553
z późn. zm.), oświadczam(y), że wszystkie informacje podane we wniosku o przyznanie kredytu/ pożyczki i załączonych do niego
dokumentach są prawdziwe.
miejscowość, data

pieczęć i podpis kredytobiorcy/ów

