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AGENCJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.
W ŻORACH

WNIOSEK O POŻYCZKĘ

Nr ewidencyjny .............................................
Wniosek dla Pracodawcy
AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.W ŻORACH
44-240 ŻORY AL. WOJSKA POLSKIEGO 4
tel/fax /0-36/ 4350606 , 4351566
Adres internetowy : http://www.arpsa..pl , Poczta elektroniczna: e-mail: arpsa@ka.onet.pl
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AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

.....................................................
pieczęć firmowa Wnioskującego

.....................................................
miejscowość, data

WNIOSEK O FINANSOWANIE

I.

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

1. Proszę o udzielenie pożyczki w kwocie .................................................................................. zł
/słownie.................................................................................................................................................../
na okres ........................... miesięcy, w tym karencja ............................................. miesięcy
na sfinansowanie: ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Całkowity koszt inwestycji: .............................................
w tym:
pożyczka ARP : ..............................................................
inne pożyczki / kredyty: ...................................................
środki własne: ...................................................................
3. Proponowane prawne zabezpieczenie pożyczki: .........................................................................................
.........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
wartość

Forma zabezpieczenia

*dotyczy środków trwałych
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podstawa*
wyceny

data wyceny*

AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

II.

OPIS PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Dane dotyczące przedsiębiorstwa:

Nazwa: .........................................................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................................................
Telefon :................................................................... Fax :............................................................................
Nr REGON ............................................................ Nr NIP ..........................................................................
Forma prawna przedsiębiorstwa: ....................................................................................................................
Organ rejestrowy: ................................................................................... Nr rejestru ....................................
Rok założenia .....................................

Fundusze własne

....................................................... w PLN

Główni udziałowcy / akcjonariusze:
................................................................................% ................................................................................%
................................................................................% ................................................................................%
Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym: .......................................................................................................
Rachunek bankowy (nazwa banku i numer rachunku): ...................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Dane osobowe Prezesa Zarządu (lub Właściciela)
imię i nazwisko: ...................................................... wiek: ...........................
wykształcenie: ..............................................................................................
Członkowie Zarządu lub współwłaściciele, wspólnicy spółek osobowych (wszyscy):
imię i nazwisko: .............................................................................................
imię i nazwisko: .............................................................................................
imię i nazwisko: ..............................................................................................
Osoba do kontaktowania się :
imię i nazwisko: ............................................................... funkcja: .......................................................
telefon: ........................................................................... fax: ..............................................................
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2. Działalność:

Podstawowa:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Dodatkowa: ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Opis produktu lub usługi (cechy, zalety, wady, ocena jakości): ......................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Możliwości produkcyjne i stopień ich wykorzystania:.....................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Posiadane patenty i znaki towarowe: ............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Charakterystyka odbiorców (zasięg rynku, udział % -odbiorca indywidualny, zbiorowy, udział%- obszar
sprzedaży, oszacowanie popytu, posiadane kontrakty i zamówienia, forma rozliczeń):
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
główni odbiorcy: ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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4. Krótka historia przedsiębiorstwa:

4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz informacja o złożonych wnioskach (z wyjątkiem
aktualnie składanego) o udzielenie pożyczki lub kredytu:
L.p.

nazwa jednostki
kredytującej,
nazwa pożyczkodawcy

kwota kredytu / pożyczki
wg umowy
[zł]

aktualne zadłużenie
[zł]

ostateczny termin
spłaty

5. Udzielone zabezpieczenia spłaty zobowiązań (hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, cesja, weksle itp.):
L.p

forma
zabezpieczenia

krótki opis przedmiotu
zabezpieczenia

nazwa podmiotu na
rzecz którego
udzielono
zabezpieczenia
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kwota
zabezpieczen
ia
[zł]

termin ważności
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III.

OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

1. Krótki opis przedsięwzięcia:

2. Etapy realizacji:
Zakres prac

Termin realizacji

Koszt

1.
2.
3.
4.
5.
RAZEM


Początek realizacji.........................................................



Aktualne zaawansowanie: ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................



Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji ......................................................................



Przewidywany termin osiągnięcia pełnych zdolności produkcyjnych ...................................................
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3. Rachunek wyników – prognoza:

Okres spłaty pożyczki

Opis
[wartości kwot w PLN]
1. Przychody
sprzedaż
inne przychody
2. Koszty operacyjne
surowce i materiały
towary po cenie zakupu
paliwa i energia (energia elektryczna,
węgiel, gaz, odpady, woda, ścieki itp.)
płace z narzutami (ZUS i inne podatki)
koszty transportu
koszty sprzedaży i dystrybucji (reklama)
czynsz
ubezpieczenie
koszty ogólnozakładowe
inne koszty operacyjne (wyszczególnić)
3. Zysk operacyjny (1-2)
4. Amortyzacja
5. Koszty operacji finans. (w tym odsetki od poż.)
6. Zyski i straty nadzwyczajne
7. Zysk brutto (3-4-5-6)
8. Podatek dochodowy
9. Inne obowiązkowe zmniejszenie zysku
10. Zysk netto (7-8-9)
Dane uzupełniające
Nakłady inwestycyjne
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IV

ZATRUDNIENIE

1. Zatrudnienie i prognoza tworzenia miejsc pracy:
Stan na 3 miesięcy
przed datą
złożenia wniosku

Określenie

Stan aktualny

Deklarowana liczba
nowych miejsc pracy

Liczba zatrudnionych pracowników
(na podst. umowy o pracę, bez urlopów
bezpłatnych i zatrudn. młodocianych)
2. Specyfikacja utworzonych miejsc pracy:
lp.

Stanowisko pracy

Planowany okres zatrudnienia

Oświadczenie
Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w przedstawionej dokumentacji są prawdziwe,
a nadto zobowiązuję się do:
 prowadzenia zorganizowanej i zgodnej z obowiązującymi przepisami
księgowości,
 realizacji przedsięwzięcia przyczyniającego się do powstawania nowych
miejsc pracy wymienionych w Rozdziale IV wniosku oraz utrzymania ich
przez okres co najmniej dwóch lat od chwili ich utworzenia,
 udostępnienia dokumentów księgowych oraz zawartych umów handlowych
o każdym czasie na żądanie ARP
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997
o ochronie danych osobowych przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Żorach.
Podpis osoby reprezentującej przedsiębiorstwo:

Data
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SPIS DOKUMENTÓW DO WNIOSKU*:

















Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Rejestru Handlowego.
Umowa spółki.
Decyzja – nadanie REGON.
Decyzja – nadanie NIP.
Zaświadczenie o braku wymagalnych zaległości wobec Urzędu Skarbowego.
Zaświadczenie o braku wymagalnych zaległości wobec ZUS.
Zaświadczenie o braku wymagalnych zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący firmy.
Umowy kredytowe, pożyczkowe itp. oraz zaświadczenie o wysokości zadłużenia i terminowości spłat.
Deklaracja składek ZUS (za okres ostatnich 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku).
Bilans z ostatnich dwóch lat i zamknięcia ostatniego miesiąca bieżącego roku.
Rachunek wyników z ostatnich dwóch lat i zamknięcia ostatniego miesiąca bieżącego roku.
Deklaracje podatkowe z ostatnich dwóch lat.
Deklaracja podatkowa zamknięcia ostatniego miesiąca bieżącego roku.
Wymagane zezwolenia i koncesje.

Inne dokumenty lub informacje, które mogą być użyteczne dla procedury wniosku:

 .................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................
- załączone zakreślić

Podpis osoby przyjmującej wniosek:

Data
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