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 Prosimy przedstawić dane historyczne za poprzedni rok obrotowy, dane bieżące oraz na planowany okres kredytowania 
 

 

Analizowane okresy 

Okres 

poprzedzający 
Okres bieżący 

Okres 

kredytowania 

Okres 

kredytowania 

Okres 

kredytowania 

………………r ……………r ………………r ………………r ………………r 

A. PRZYCHODY 
    

 

1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług (według ewidencji sprzedaży 

VAT)   

  
 

B. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (1+2-3+4+5+6+7) 
    

 

1. Wartość spisu z natury na początek roku 
  

  
 

2. Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu (według 
ewidencji sprzedaży VAT)   

  
 

3. Wartość spisu z natury na koniec roku (lub szacunkowa wartość zapasów 

na koniec okresu bieżącego za który złożono dane do analizy)   

  
 

4. Wynagrodzenia ogółem z narzutami (według kart wynagrodzeń 

pracowników)   

  
 

5. Amortyzacja środków trwałych (według ewidencji środków trwałych) 
  

  
 

6. Odsetki od kredytów 
  

  
 

7. Pozostałe wydatki (czynsz, energia, koszty remontów, gaz, paliwo, woda, 
telefon, itp.)   

  
 

C. DOCHÓD (LUB STRATA) PODATKOWY BRUTTO (A - B) 
    

 

D. PODATEK DOCHODOWY (lub w ciągu roku zaliczka na podatek 

dochodowy)   

  
 

E. DOCHÓD (LUB STRATA) PODATKOWA NETTO (C - D) 
    

 

F. WYPŁATY WŁAŚCICIELI Z ZYSKU 
  

  
 

G. DOCHÓD NETTO DYSPOZYCYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA 

 (E - F)     
 

 

Analizowane okresy 

Okres 
poprzedzający 

Okres bieżący Okres kredytowania 
Okres 
kredytowania 

Okres kredytowania 

………………r ……………r ………………r ………………r ………………r 

INFORMACJE DODATKOWE  A       
 

  

I. Majątek trwały wykazywany w ewidencji środków trwałych           

II. Majątek obrotowy (1+2+3+4)          

1. Zapasy          

2. Należności          

  - w tym z tytułu dostaw i usług          

3. Gotówka w kasie i na rachunkach bankowych          

4. Inne aktywa krótkoterminowe          
 

Imię i nazwisko / Nazwa firmy (pieczątka) :  

INFORMACJE FINANSOWE 

dla podmiotów opodatkowanych w formie  

karty podatkowej  
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Analizowane okresy 

Okres 
poprzedzający 

Okres bieżący 
Okres 
kredytowania 

Okres 
kredytowania 

Okres 
kredytowania 

………………r ……………r ………………r ………………r ………………r 

INFORMACJE DODATKOWE  B       
 

  

I. Fundusze własne  (1+2)       
 

  

1. Kapitał podstawowy          

2. Wynik netto okresu bieżącego           
II. Kapitały obce  (1+2+3)       

 
  

1. Zobowiązania długoterminowe          
  - kredyty i pożyczki          
  - inne zobowiązania długoterminowe          
2. Zobowiązania krótkoterminowe          

  - zobowiązania wobec dostawców          
  - kredyty i pożyczki krótkoterminowe          
  - zobowiązania wobec budżetu          
  - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe          

3. Pozostałe zobowiązania          
 

Komentarz Wnioskodawcy nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, osiągniętego wyniku finansowego  

(informacja podawana fakultatywnie): 

 

 

 

Inne informacje Wnioskodawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ………………………….  ........................................................................................ 

                           Pieczęć i podpis Wnioskodawcy 


