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ZAŁĄCZNIK DO OŚWIADCZENIA 

OKREŚLAJĄCEGO PRZYNALEŻNOŚĆ DO DANEJ KATEGORII PRZEDSIĘBIORSTWA 

 
METODA OBLICZENIA DANYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO LUB ZWIĄZANEGO 

W razie potrzeby należy dołączyć następujące załączniki: 

- W przypadku gdy przedsiębiorstwo wnioskodawcy posiada co najmniej jedno przedsiębiorstwo 
partnerskie – załącznik A (oraz dodatkowe strony) 

- W przypadku gdy przedsiębiorstwo wnioskodawcy posiada co najmniej jedno przedsiębiorstwo 
związane – załącznik B (oraz dodatkowe strony) 

Metoda obliczania danych dla przedsiębiorstwa partnerskiego lub związanego1 (patrz: nota 
wyjaśniająca) 

Okres referencyjny2 

 

Okres 
referencyjny 

/wpisać rok/ 

Liczba 
zatrudnionych 

osób (RJR) 

Roczny obrót 
(*) 

Całkowity 
bilans roczny 

(*) 

1. Dane3 przedsiębiorstwa wnioskodawcy lub 
pochodzące ze skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego (skopiować dane z zestawienia B(1)  
w załączniku B3) 

1.    

2.    

3.    

2.Proporcjonalnie skumulowane  dane3 wszystkich 
przedsiębiorstw partnerskich (jeśli istnieją) 
(skopiować dane z zestawienia A w załączniku A) 

1.    

2.    

3.    

3. Zsumowane dane3 wszystkich przedsiębiorstw 
związanych (jeśli istnieją), w przypadku gdy nie 
zostały one ujęte, w drodze konsolidacji, w rzędzie 1 
(skopiować dane z zestawienia B(2) w załączniku B) 

1.    

2.    

3.    

Łącznie 

1.    

2.    

3.    

(*) W euro. 

 

Dane wpisywane w rubryce „Łącznie" powyższej tabeli należy wpisać także w oświadczeniu, w rubryce „Dane 
wykorzystywane do określenia kategorii przedsiębiorstwa". 

 

 

                                                           
1 Definicja, art. 6 ust. 2 i 3. 
2 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) – definicja, art. 4. 
3 Dane przedsiębiorstwa, włącznie z liczbą osób zatrudnionych, ustala się na podstawie sprawozdań finansowych i innych danych 
przedsiębiorstwa lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa bądź skonsolidowanych sprawozdań, w których 
przedsiębiorstwo zostało ujęte w drodze kumulacji, o ile takie sprawozdania istnieją. 


