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 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI  

WNIOSKODAWCA 
Nazwa przedsiębiorcy  

Numer KRS  Wielkość zatrudnienia*  

Struktura własności 
(nazwa, udziały w %) 

Podmiot  Udział % 

  

  

  

Opis prowadzonej 
działalności/ rok 
rozpoczęcia/ 
struktura 
sprzedaży/otoczenie 
rynkowe/konkurencja 
 

 

Wykaz głównych 
dostawców i 
odbiorców wraz z 
określeniem 
procentowego 
udziału w obrotach 
i standardowego 
terminu płatności  
 

Główni 
dostawcy 

% udział w 
obrotach  
  

Standardowy 
termin 

płatności 

Okres 
współpracy 

Główni 
dostawcy 

% udział w 
obrotach  
  

Standardowy 
termin 

płatności 

Okres 
współpracy 

        

        

        

        

        

        

Podmioty powiązane 
kapitałowo lub 
osobowo  
(nazwa, udziały w %) 

Podmiot Typ powiązania 

  

  

  

*stan na koniec 2019r. 
 

WNIOSKOWANA POŻYCZKA  

Rodzaj i Kwota (pożyczka obrotowa finansująca 
wypłatę wynagrodzeń/ pożyczka finansująca 
deficyt w kapitale obrotowym kwota 800.000 zł 
do 5.000.000 zł/) 

 

Okres finansowania (24 mies. /72 mies.)/okres 
karencji w spłacie kapitału max. 12 miesięcy dla 
pożyczki finansującej wynagrodzenia, max. 15 
miesięcy dla pożyczki finansującej deficyt w 
kapitale obrotowym 

 

Cel finansowania/komentarz  Wnioskodawcy do 
bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej w 
odniesieniu do epidemii 
koronawirusa/uzasadnienie kwoty 
pożyczki/działania podjęte dla utrzymania 
zatrudnienia 

 

Zabezpieczenie (przedmiot, rodzaj, podstawa 
wyceny) 

Rzeczowe: 

Przedmiot 
Rodzaj (np. hipoteka, 

zastaw rejestrowy itp.) 

Podstawa wyceny/ 
wartość z wyceny/ ew. 

wartość księgowa netto 

   

   

   

   

Inne nierzeczowe: 

Obowiązkowo: Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o 
dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie w trybie art. 777 § 1 pkt 5), poręczenia 
cywilne głównych udziałowców (>25%) 
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INFORMACJE DODATKOWE (stan na koniec ostatniego kwartału) 

Zadłużenie kredytowe, pożyczkowe, z tytułu emisji obligacji, leasingowe (leasing finansowy, operacyjny), faktoringowe (pełny/niepełny) oraz zobowiązania pozabilansowe (tys.)  

Finansujący Rodzaj  Kwota przyznana/ 

limitu 

Aktualne 

zadłużenie 

 

Wysokość raty miesięcznej 

(przy produktach  

nieodnawialnych) 

Stopa% 

(marża) 

Data 

podpisania 

umowy 

Termin 

spłaty 

Data najbliższej 

płatności kapitału 

Zabezpieczenie (opis  

+ łączna wartość 

zabezpieczenia) 

 
 

 
  

     

 
 

 
  

     

 
 

 
  

     

 
 

 
  

     

 
 

 
  

     

          

Uwagi: 

 

Udzielone/otrzymane finansowanie dłużne wewnątrzgrupowe/właścicielskie (tys.)  

Udzielone dla Kwota udzielona Aktualne zadłużenie  Termin spłaty  
    

    

 

Otrzymane od Kwota udzielona Aktualne zadłużenie  Termin spłaty  
    

    

Uwagi: 
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Struktura wiekowa należności i zobowiązań krótkoterminowych (tys.) na ostatni dzień kwartału: 

 

Wyszczególnienie 

Należności ogółem Należności 

nieterminowe 

w tym nieterminowe (dni): 

0-30 31-90  91-180  181-360  >360 

Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:  
       

od podmiotów powiązanych  
       

Uwagi: 

 

 

Wyszczególnienie 

Zobowiązania 

ogółem 

Zobowiązania 

nieterminowe 

w tym nieterminowe (dni): 

0-30 31-90 91-180 181-360 >360 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:                

wb. podmiotów powiązanych                

Uwagi: 

 

 

OŚWIADCZENIA 

Czy wobec Wnioskodawcy toczą się (lub są podstawy do wszczęcia) postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne, 
upadłościowe, restrukturyzacyjne, inne? 

tak nie 

Uwagi: 

Czy Wnioskodawca zawarł porozumienia, ugody o rozłożeniu długu na raty lub o umorzeniu części zobowiązań? 

tak nie 

Uwagi: 

Czy Wnioskodawca posiada wymagalne zobowiązania wobec instytucji finansowych, wymagalne zobowiązania 
publicznoprawne?  

tak nie 

Uwagi: 

 

 
 
 
………………………………………………………      …………………………………..……………………………………………………………………………………………. 
Miejscowość i data                                               stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych  
                                                                                                                      w imieniu Przedsiębiorcy 
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ZAŁĄCZNIKI 

1. Pełne sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta (o ile jest badane)  rok obrotowy 2018 oraz  Wstępny Bilans i Rzis za rok 2019 lub Pełne sprawozdanie finansowe za rok  2019 

2. Sprawozdanie finansowe za ostatni kwartał  

3. Dokumentacja do proponowanych zabezpieczeń (dla nieruchomości operaty szacunkowe nie starsze niż 24 miesiące przed datą złożenia wniosku; dla środków trwałych operat nie starszy niż 12 miesięcy 
przed datą złożenia wniosku lub wydruk z ewidencji środków trwałych podający wartość księgową netto nie starszą niż wg stanu na 31.12.2019r; dla zastawu rejestrowego na stanach magazynowych- 
zestawienie zapasów z ostatnich 12 miesięcy wraz z podziałem na surowce, materiały, produkcja w toku, wyrobu gotowe i towary oraz opis rodzajowy przedmiotów wchodzących  

4. w skład zapasów; polisy ubezpieczeniowe) 

5. Aktualne opinie z banków/innych instytucji finansowych, w których Wnioskodawca korzysta z kredytów/pożyczek/gwarancji/leasingu oraz zaświadczenia z ZUS i US potwierdzające brak zaległości lub ich 
stan 

6. Prognozy na okres finansowania wraz z  założeniami 

7. Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy („plan”) – szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek 
sprzedaży towarów lub usług*). Zintegrowaną  częścią „planu” jest Rachunek zysków i strat/F01  za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego (dla celów 
porównawczych). „Plan” powinien zawierać opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z 
uwzględnieniem zarówno przewidywanych wpływów tj. przychodów z bieżącej działalności, środków z tytułu uzyskanego wsparcia z innych instytucji (o ile takie wystąpią), jak i  wydatków z 
podziałem na kategorie operacyjne i finansowe: wynagrodzenia, składki ZUS, podatki, usługi obce, koszty: dzierżawy, najmu, inne obciążenia stałe, opłaty, planowane spłaty leasingów finansowych, 
kredytów, pożyczek, innych zobowiązań finansowych) 

8. Oświadczenie majątkowe wspólników (>25%) 

9. Umowa lub statut spółki. 

10. Załącznik z obowiązkowymi oświadczeniami i zgodami 
 

*)Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:  

 nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia 
wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,  
lub  

 nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów 
z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż 
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

 


