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Załącznik 2.1.2 do Wniosku o kredyt inwestycyjny - Z/KI

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU INWESTYCYJNYM
1
WNIOSKÓW O KREDYTY INWESTYCYJNE
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU NR
Pełna nazwa podmiotu

1.

- DOTYCZY

z dnia

Nazwa inwestycji

2. Opis inwestycji (opis nakładów na aktywa trwałe/finansowe lub wartości niematerialne i prawne)

3.

Rodzaj inwestycji
rozwojowy

modernizacyjny

odtworzeniowy

4.

Lokalizacja inwestycji (dokładny adres)

5.

Uzasadnienie realizacji inwestycji, ocena opłacalności nakładów i ich wpływ na prowadzoną
działalność

6.

Nakłady inwestycyjne i struktura ich finansowania

Całkowity koszt projektu - wartość brutto z uwzględnieniem VAT
Całkowity koszt projektu - wartość netto (bez VAT)

2

W tym udział środków własnych zaangażowanych w przedsięwzięcie

Oświadczam(y), że środki finansowe przeznaczone na wkład własny
pochodzą z kredytu.

………. tys. PLN
………. tys. PLN
………. tys. PLN, tj. ………. %

pochodzą/

nie

Nie dotyczy rolnika wypełniającego załącznik 2.1.8 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym i wniosków z biznesplanem
zawierającym poniższe informacje.
2
Dotyczy klientów będących płatnikami podatku VAT.
1

7.

Okres realizacji inwestycji

Termin rozpoczęcia
Planowany termin zakończenia
Planowany termin osiągnięcia docelowych zdolności produkcyjnych
8.

Harmonogram realizacji i finansowania nakładów inwestycyjnych z podziałem na etapy realizacji i
terminy ich zakończenia

9.

Budżet inwestycji (struktura, podział na lata) w tys. PLN (należy podawać w wartościach
brutto/netto w zależności od ujęcia wartości inwestycji w pkt 6).
Poniższa tabela wymagana w przypadku braku kosztorysu lub biznesplanu zwierających budżet
inwestycji.
Następne
Wyszczególnienie
Rok: ………
Rok: ………
Rok: ………
lata:
………….

1)

Wydatki przedinwestycyjne

2)

Budynki i budowle

3)

Maszyny i urządzenia

4)

Koszty montażu

5)

Patenty i licencje

6)

Konsultacje i szkolenia

7)

Transport

8)

Ubezpieczenia

9)

Cła i podatki

10) Inne
11) Rezerwy na nieprzewidziane
wydatki
KOSZT CAŁKOWITY (1:11)
10. Źródła finansowania inwestycji
Wyszczególnienie

Rok: ………
Razem
Kwota

1)

Środki własne

2)

Pożyczki

3)

Kredyty

4)

Inne zobowiązania

Rok: ………
Kwota

Następne
lata:
………….
Kwota
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11. Stopień zaawansowania inwestycji na dzień złożenia wniosku

12. Charakterystyka wykonawcy inwestycji

Oświadczam(y) pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.), że wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe i zgodne
ze stanem rzeczywistym.

Miejscowość, data

Pieczęć i podpis/y Wnioskodawcy/ów

Podpis pracownika banku przyjmującego wniosek
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