Powiatowy Bank Spółdzielczy

Załącznik nr 4 do Zasad weryfikacji dokumentów (…)

we Wrześni

INFORMACJA FINANSOWA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPiR)
PEŁNA NAZWA PODMIOTU, ADRES (pieczęć firmy)

-

-

REGON

NIP

FORMA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTWA
spółka osobowa (

jawna/

partnerska/

spółka kapitałowa (

z o.o./

akcyjna)

komandytowa/

komandytowo-akcyjna)

spółka cywilna
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
inna (jaka?)
FORMA WŁASNOŚCI GŁÓWNEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
własność

wynajem/ dzierżawa

działalność nie wymaga stałego miejsca

ZATRUDNIENIE W FIRMIE
liczba osób:

na dzień

PODMIOT PROWADZĄCY KSIĘGOWOŚĆ FIRMY

właściciel

księgowy zatrudniony w firmie

biuro rachunkowe

inny (jaki?)

DODATKOWE INFORMACJE

Czy firma prowadzi działalność sezonową?

nie/

tak (jaką?)

Czy firma działa w więcej niż w jednej branży?

nie/

tak (jakiej?)

Czy wobec firmy toczy się postępowanie
cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe,
naprawcze lub upadłościowe?

nie/

tak (jakie?)

Czy firma jest powiązana z innymi podmiotami?
(powiązania kapitałowe i organizacyjne)

nie/

tak (jakim?)

Czy firma planuje istotne zmiany w prowadzonej
działalności?

nie/

tak (jaką?)

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w innych bankach, poręczeń, gwarancji, leasingu, itp.
wg stanu na dzień …………………………:
Nazwa instytucji finansującej

Rodzaj zobowiązania

Rata miesięczna

Kwota pozostająca do spłaty

Informacje dodatkowe wg stanu na dzień ………………………:
Należności:

Zobowiązania:

Należności przeterminowane pow. 60 dni:

Zobowiązania przeterminowane pow. 60 dni:
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Termin spłaty

Analizowany okres – ostatni okres obrotowy:

/

-

/

A. Przychody ogółem (A = 1+2)
1. przychody ze sprzedaży towarów i usług
2. pozostałe przychody
B. Koszty uzyskania przychodu (B = 1+2+3)
1. amortyzacja
2. saldo zmiany zapasów (wzrost- / spadek +)
3. pozostałe koszty (w tym składki właściciela na ubezpieczenie społeczne)
C. Dochód brutto (C = A-B)
D. Podatek
E. Dochód netto za ostatni okres obrachunkowy (E = C-D)
F. Miesięczny dochód netto (F = E/12)
G. Miesięczne obciążenie spłatą kredytów*
H. Miesięczny dochód netto po spłacie kredytów (H = F-G)
* rata kapitałowa aktualnego zobowiązania kredytowego spłacanego w ratach zaciągniętego w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą (w tym leasing)

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane przeze mnie w
Informacji finansowej (KPiR) są zgodne ze stanem faktycznym.

/miejscowość i data/

/podpis osoby składającej Oświadczenie/

wypełnia pracownik Banku:
dochody zweryfikowano:

POZYTYWNIE / NEGATYWNIE*

przyjęto do oceny zdolności kredytowej średniomiesięczny dochód w wysokości:
weryfikacji oświadczenia klienta o uzyskiwanych dochodach dokonano w oparciu o:

data i podpis i pieczątka funkcyjna pracownika dokonującego weryfikacji dochodów
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