
Załacznik 3 do Regulaminu
ROZLICZENIE INWESTYCJI  (przykład)

inwestycję rozpoczęto 25 czerwca 2003 obiekt oddano do użytku w dniu 15 maja 2004 

Rodzaj nakładu wartosć netto 
(bez VAT)

płatne z 
pożyczki rodzaj dowodu

(należy podać dane identyfikacyjne typu miejsce,
powierzchnia, kubatura, nazwa środka,
wykonawca, dostawca lub tp.)

 w zł

A
zakup gruntów:

115 000,00       -                  
działka KW 10116 Będzin - Grodziec, pow.1,4 

ha
115 000,00       akt notarialny 11/2004

D
zakup maszyn i urządzeń:

209 800,00       80 000,00    
1. aparat do produkcji lodu 88 000,00         80 000,00      F-ra 13/kk/2004

2. krajalnica 15 000,00         F-ra 1001/90/04 i 3/13/04

3. chłodnia 100c (Bayer AG � nowa) 95 550,00         F-ra 13/ji/2004

4. chłodnia 75 c (Bumar Kielce 1995 rok) 11 250,00         
umowa, protokół odbioru W/16 z 17 maja 2004,                  przelew 
z 30 czerwca 2004

B
budowa budynków lub budowli:

96 273,00         -                  

1.      elementy budynku 75 950,00         
umowa, protokół odbioru WKW/2004, F-ry:
13/ZZ/04,101/990/4, 1983/556/04 (niezapłacona)

2.      montaż 11 333,00         125/26/04, 165/2004
F-ry: 13/pop/04,25101/0/4, 683/56/04

3.      prace wykończeniowe 8 990,00           125/26/04, 165/13/2004

C uzbrojenie gruntów: -                     -                  
1.  nie dotyczy 
2.

E zakup i budowa pojazdów: -                     -                  
1.  nie dotyczy 
2.

F
przygotowanie dokumentacji technicznej, 
ekonomicznej (max. 5 %)

                  -                      -      

 nie dotyczy 
F pozostałe KNI : -                     -                  

1.  nie dotyczy 
2.

421 073,00       80 000,00      kredyt bankowy 190.000,-      pożyczka FdS 80.000,-
srodki własne 145.123,-          inne pożyczki i kredyty 0

zobowiązania do zapłaty z tytułu dostaw    5.950,-

pieczęć firmowa

siedziba (Powiat) Będzin

EKD/PKD 3410
opis podatawowej 

działalności
produkcja i sprzedaż pojazdów mechanicznych i części do 
pojazdów mechanicznych 

średnioroczne 
zatrudnienie 115

Podpisy za Pożyczkobiorcę:

(imię i nazwisko, stanowisko, podpis) (imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

Akceptacja rozliczenia przez Pożyczkodawcę

Stwierdzam zgodności danych Pożyczkobiorcy z 
Wnioskiem o pożyczkę oraz pozostałą 
przedstawioną dokumentacją (imię i nazwisko, stanowisko, podpis IP)

Stwierdzam zgodności wartości i struktury
finansowania kwalifikowanych nakładów
inwestycyjnych. (imię i nazwisko, stanowisko, podpis IP)

zatwierdzam: (imię i nazwisko, stanowisko, podpis AP)

Suma

Niniejszym informujemy, że inwestycja polegacjąca na budowie fabryki kostek lodu w Będzinie ul. Dobra 7 została zrealizowana
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