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

 Miejscowość, data 

 
FORMULARZ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERSKIEGO 

 

 
Identyfikacja przedsiębiorstwa partnerskiego 
 
Nazwa przedsiębiorstwa 
partnerskiego 

 

Adres (siedziba)  
Nazwa i numer dokumentu 
rejestrowego  

 

Imię, nazwisko i stanowisko 
osoby reprezentującej 
przedsiębiorstwo1 

 

 

Dane szacunkowe (niezatwierdzone) dotyczące przedsiębiorstwa partnerskiego 
 

Okres referencyjny  (rok) 

 
Liczba zatrudnionych 

osób (RJR) 
Roczny obrót (*) 

 

Całkowity bilans 
roczny (*) 

 

Dane szacunkowe 
(niezatwierdzone) 

   

(*) W euro 

 
Proszę pamiętać: 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. 

 
Obliczenie przez proporcjonalne dodanie 
a) Należy dokładnie określić udział3 przedsiębiorstwa sporządzającego oświadczenie 

(lub przedsiębiorstwa związanego, za którego pośrednictwem nawiązano relację 
                                                           
1
 Prezes, dyrektor naczelny lub osoba na równorzędnym stanowisku. 

2
 Definicja, art. 6 ust. 3 akapit pierwszy Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
(Dz. Urz. UE L187/1 z dnia 26.06.2014 r.) 

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 Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE 
L187/1 z dnia 26.06.2014 r.). 

 



 

 

2 

z przedsiębiorstwem partnerskim), w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa 
partnerskiego, którego dotyczy niniejszy formularz: 

 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
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: 
Liczba zatrudnionych 

osób (RJR) 
Roczny obrót (*) 

 

Całkowity bilans 
roczny (*) 

 

Wyniki 
proporcjonalnego 

dodania 

   

(*) W euro. 
 

Dane należy wpisać w zestawieniu A załącznika A. 
 

 

 

 

 

  ...............................................................  
Data i podpis oraz pieczęć imienna lub firmowa 

Wnioskodawcy 

 


