PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Instrukcja dotycząca zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MMŚP

Uwaga: Niniejszy załącznik stanowi jedynie informację jak prawidłowo ustalić kwalifikację
przedsiębiorstwa (mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa) – nie należy go uzupełniać.

CZĘŚĆ A
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MMŚP
Typ przedsiębiorstwa
(Przed wypełnieniem danych przedsiębiorstwa należy zapoznać się z załącznikiem nr I do Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.)
Należy zaznaczyć przypadek, który dotyczy przedsiębiorstwo wnioskodawcy:
Przedsiębiorstwo niezależne
/Dane dotyczące zatrudnienia oraz dane dotyczące wielkości
przychodów i majątku tego przedsiębiorstwa ustalane są
□
wyłącznie
na
podstawie
sprawozdań
finansowych
przedsiębiorstwa wnioskodawcy. W tym przypadku należy
wypełnić tylko CZĘŚĆ A./
Przedsiębiorstwo partnerskie
/W przypadku zaznaczenia tej opcji, należy wymienić
przedsiębiorstwa (podmioty partnerskie) z którymi
wnioskodawca pozostaje w relacji partnerskiej i należy
Nazwy przedsiębiorstw partnerskich:
wypełnić CZĘŚĆ B odrębnie dla każdego podmiotu
1.
partnerskiego. W tym przypadku do danych przedsiębiorstwa
□
2.
wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia oraz danych
3.
4.
dotyczących wielkości przychodów majątku, należy dodać
dane
każdego
przedsiębiorstwa
partnerskiego,
proporcjonalnie do udziału procentowego w kapitale lub
w prawie głosu./
Przedsiębiorstwo związane
/W przypadku zaznaczenia tej opcji, należy wymienić
Nazwy przedsiębiorstw związanych:
przedsiębiorstwa
z którymi
wnioskodawca
pozostaje
1.
w zależności i wypełnić CZĘŚĆ B odrębnie dla każdego
2.
□
podmiotu związanego. W tym przypadku do danych
3.
przedsiębiorstwa wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia
4.
oraz danych dotyczących wielkości przychodów i majątku,
należy dodać w 100% dane przedsiębiorstwa związanego./
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Dane wykorzystywane do określenia kategorii MMŚP
(Przed wypełnieniem danych przedsiębiorstwa należy zapoznać się z załącznikiem nr I do Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.)
W roku
bieżącym1

W ostatnim
zatwierdzonym
okresie
obrachunkowym

W poprzednim
zatwierdzonym
okresie
obrachunkowym

..…..… r.

….…… r.

….…… r.

Wyszczególnienie

W zatwierdzonym okresie
obrachunkowym
za drugi rok wstecz od
ostatniego zatwierdzonego
okresu
obrachunkowego
..….….. r.

Liczba osób
zatrudnionych
Roczny obrót
w euro2
Całkowity bilans
roczny w euro3
Uwagi: …………………..…………………………………………………………………………………………..

1

Pole wypełniane w przypadku, gdy przedsiębiorca działa na rynku krócej niż jeden rok
przedsiębiorstw, których sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane,
dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.
2
Według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
przedsiębiorcy.
3
Według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
przedsiębiorcy.

obrotowy. W przypadku nowo utworzonych
które mają zastosowanie, pochodzą z oceny
obrotowego wybranego do określenia statusu
obrotowego wybranego do określenia statusu
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CZĘŚĆ B
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKWALIFIKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA DO KATEGORII MMŚP
PRZEDSIĘBIORSTWO PARTNERSKIE / ZWIĄZANE4
NR ……....
(Przed wypełnieniem danych przedsiębiorstwa należy zapoznać się z załącznikiem nr I do Rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Część tą należy wypełnić oddzielnie dla każdego podmiotu
pozostającego w układzie partnerskim/zależności, wymienionego w tabeli określającej typ przedsiębiorstwa.)
Przedsiębiorstwo partnerskie / związane5
…………………………………………………………………….
(nazwa i status prawny)

Udział w kapitale lub
prawie głosu (w %)
Wyszczególnienie

W roku
bieżącym6

W ostatnim
zatwierdzonym
okresie
obrachunkowym

W poprzednim
zatwierdzonym
okresie
obrachunkowym

..……r.

………r.

………r.

W zatwierdzonym okresie
obrachunkowym
za drugi rok wstecz od
ostatniego zatwierdzonego
okresu obrachunkowego
….…..r.

Liczba osób
zatrudnionych
Roczny obrót
w euro7
Całkowity bilans
roczny w euro8

4

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
6
Pole wypełniane w przypadku gdy przedsiębiorca działa na rynku krócej niż jeden rok
przedsiębiorstw, których sprawozdania finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone, dane,
dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrotowego.
7
Według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
przedsiębiorcy.
8
Według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku
przedsiębiorcy.
5

obrotowy. W przypadku nowo utworzonych
które mają zastosowanie, pochodzą z oceny
obrotowego wybranego do określenia statusu
obrotowego wybranego do określenia statusu

