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Załącznik A do Regulaminu 
 

Przedsiębiorstwa partnerskie 

W poniższej tabeli podsumowującej należy wpisać dane z zawartego w oświadczeniu pola 
„przedsiębiorstwa partnerskie" dla każdego przedsiębiorstwa, dla którego wypełniono formularz 
dotyczący partnerstwa (po jednym formularzu dla każdego partnera przedsiębiorstwa wnioskodawcy oraz 
dla każdego partnera przedsiębiorstwa związanego, którego dane nie zostały ujęte w skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych tego przedsiębiorstwa związanego1): 

Zestawienie A 

Przedsiębiorstwo 
partnerskie 

(nazwa/określenie) 

Okres 
referencyjny 

(*) 

/wpisać rok/ 

Liczba 
zatrudnionych 

osób (RJR) 

Roczny obrót 
(**) 

Całkowity 
bilans roczny 

(**) 

1.  

1.     

2.     

3.     

2. 

1.     

2.     

3.     

3.  

1.     

2.     

3.     

Łącznie 

1.     

2.     

3.     

(*) Wszystkie dane muszą odnosić się do trzech ostatnich, zatwierdzonych okresów obrachunkowych i być 
obliczone  
w stosunku rocznym. W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania finansowe 
jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z wiarygodnej oceny dokonanej w trakcie 
roku obrotowego. Wypełnianie zacząć od ostatniego okresu referencyjnego (ostatni zatwierdzony okres 
obrachunkowy) 

(**) W euro 

 

Uwaga: 

Dane te są wynikiem obliczenia przez proporcjonalne dodanie, dokonanego na formularzu, przeznaczonego 
dla przedsiębiorstw pozostających z przedsiębiorstwem wnioskodawcy w bezpośrednich lub pośrednich 
relacjach partnerskich („formularz dla przedsiębiorstwa partnerskiego"). 

Dane wpisywane w rubryce „Łącznie" powyższej tabeli należy wpisać także w rubryce 2 (dotyczącej 
przedsiębiorstw partnerskich) tabeli znajdującej się w załączniku do oświadczenia. 
 

 

                                                           
1 W razie potrzeby należy dołączyć dodatkowe strony lub rozszerzyć niniejszą tabelę. 
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FORMULARZ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO 

1. Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa partnerskiego 

Imię i nazwisko lub nazwa  

Adres (siedziba)  

Numer w rejestrze/numer VAT  

Imię, nazwisko i stanowisko osoby 
reprezentującej przedsiębiorstwo 
(zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

 

 
 

2. Dane szacunkowe (niezatwierdzone) dotyczące przedsiębiorstwa partnerskiego 

Okres referencyjny (*) 

 
Liczba zatrudnionych 

osób (RJR) 
Roczny obrót (**) 

Całkowity bilans 
roczny (**) 

Dane szacunkowe 
(niezatwierdzone) 

   

(*) Wszystkie dane muszą odnosić się do trzech ostatnich, zatwierdzonych okresów obrachunkowych i być 
obliczone w stosunku rocznym. W przypadku nowo utworzonego przedsiębiorstwa, którego sprawozdania 
finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, należy przyjąć dane pochodzące z wiarygodnej oceny 
dokonanej w trakcie roku obrotowego. Wypełnianie zacząć od ostatniego okresu referencyjnego (ostatni 
zatwierdzony okres obrachunkowy) 

(**) W euro. 

Uwaga:  

Niniejsze dane szacunkowe (niezatwierdzone) pochodzą ze sprawozdań finansowych i innych danych 
przedsiębiorstwa partnerskiego, skonsolidowanych, o ile takie istnieją. Do danych tych dodaje się 100% 
danych przedsiębiorstw związanych z przedsiębiorstwem partnerskim, o ile dane finansowe tych 
przedsiębiorstw związanych nie zostały wcześniej ujęte, w drodze konsolidacji, w sprawozdaniach 
przedsiębiorstwa partnerskiego2. W miarę potrzeby, dla przedsiębiorstw, które nie zostały wcześniej ujęte 
przez konsolidację, należy dołączyć dodatkowe formularze dotyczące powiązań. 

3. Obliczenie przez proporcjonalne dodanie 

a) Należy dokładnie określić udział3 przedsiębiorstwa sporządzającego oświadczenie (lub 
przedsiębiorstwa związanego, za którego pośrednictwem nawiązano relację z przedsiębiorstwem 
partnerskim), w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa partnerskiego, którego dotyczy niniejszy 
formularz:  

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

                                                           
2 Definicja, art. 6 ust. 3 akapit pierwszy. 
3 Jeśli chodzi o udział w kapitale lub prawach głosu, należy przyjąć tę wartość udziału, która jest większa. Do tej wartości procentowej należy dodać udziały, 
jakie w tym przedsiębiorstwie mają poszczególne przedsiębiorstwa związane (definicja, art. 3 ust. 2 akapit pierwszy). 
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Ponadto należy wskazać udział przedsiębiorstwa partnerskiego, którego dotyczy niniejszy formularz, w 
kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa sporządzającego oświadczenie (lub przedsiębiorstwa 
związanego): 

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

b) Przy ustalaniu szacunkowych (niezatwierdzonych) danych wpisywanych w poprzednim zestawieniu 
należy przyjąć spośród tych dwóch udziałów ten, którego wartość jest wyższa. Wyniki obliczenia 
dokonanego przez proporcjonalne dodanie należy wpisać do poniższej tabeli: 

 
 
„Przedsiębiorstwa partnerskie" 

Procent:  

Okres 
referencyjny 

/wpisać rok/ 

Liczba 
zatrudnionych 

osób (RJR) 

Roczny 
obrót (*) 

Całkowity 
bilans 

roczny (*) 

Wyniki proporcjonalnego dodania  

1.    

2.    

3.    

(*), (**) wyjaśnienia jak wyżej. 

Dane należy wpisać w zestawieniu A załącznika A (strona 1)  


