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___________________________________ 
           (nazwa Wnioskodawcy/Kredytobiorcy)  

 

 

INFORMACJA 
(księgowość uproszczona) 

o efektach ekonomicznych, stanie majątkowym i zobowiązaniach na dzień ……………………………………………..…….. 
 

DOCHODY 

A PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (1+2)  

1. przychody ze sprzedanych towarów i usług  

2. pozostałe przychody  

B KOSZTY OGÓŁEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (1+2+3+4+5)  

1. Koszty zakupu (a+b+c-d):  

a. - towarów handlowych i materiałów    

b. - koszty uboczne zakupu  

c. - wartość spisu z natury na początek roku podatkowego  

d. - wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego  

2. wynagrodzenia  

3. pozostałe koszty (bez amortyzacji i odsetek)  

4. amortyzacja  

5. odsetki  

C WYNIK FINANSOWY BRUTTO (A-B)  

D SKŁADKI ZUS WŁAŚCICIELA (nie ujęte w poz.B.3)  

E PODATEK DOCHODOWY  

F WYNIK FINANSOWY NETTO Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  (C-D-E)  

G INNE DOCHODY NETTO (nie wynikające z prowadzonej działalności 

gospodarczej)  

 

H DOCHODY NETTO OGÓŁEM (F+G)  

MAJĄTEK 

A MAJĄTEK FIRMY (1+2)  

1. MAJĄTEK TRWAŁY FIRMY (a+b+c+d)  

a. - nieruchomości (grunty-w tym pr. użytk.wieczys., budynki i budowle)  

b. - maszyny i urządzenia techniczne  

c. - środki transportu  

d. - inne środki trwałe  

2. MAJĄTEK OBROTOWY FIRMY (a+b+c+d+e)  

a. - zapasy (pomniejszone o zapasy niepełnowartościowe i trudnozbywalne)  

b. - roboty gotowe i w toku  

c. - należności bezsporne  

d. - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  

e. - pozostały majątek obrotowy  
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B SZACUNKOWA WARTOŚĆ MAJĄTKU PRYWATNEGO (1+2)  

1. Nieruchomości  

2. Pozostały majątek  

C MAJĄTEK OGÓŁEM (A+B)  

ZOBOWIĄZANIA 

A ZOBOWIĄZANIA FIRMY (1+2+3+4+5+6+7)  

1. Zobowiązania wobec budżetu  

2. Zobowiązania wobec dostawców   

3. Zobowiązania wobec pracowników  

4. Pobrane zaliczki na dostawy i usługi  

5. Kredyty i pożyczki bankowe ogółem (a+b)  

a. - kredyty krótkoterminowe (kredyty przypadające do spłaty w okresie 
najbliższych 12 m-cy oraz raty kredytów długoterminowych przypadające 
do spłaty w okresie najbliższych 12 m-cy) 

 

b. - kredyty długoterminowe (raty kredytów przypadające do spłaty w okresie 
powyżej 12 m-cy) 

 

6. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń  

7. Pozostałe zobowiązania   

B ZOBOWIĄZANIA PRYWATNE (1+2)  

1. Kredyty i pożyczki ogółem (a+b)  

a. - raty kapitałowo – odsetkowe przypadające do spłaty w okresie 12 m-cy  

b. - raty kapitałowo – odsetkowe przypadające do spłaty w okresie powyżej 12 
m-cy 

 

2.  Inne zobowiązania prywatne  

C ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (A+B)  

 

Oświadczam, że w/w dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

………………………………………….………, dnia ……………………………………….. 

(miejscowość)    (data) 
 

 

 

 

 

 

       ………………………………..…………............…………… 

(pieczęć firmowa oraz podpisy osób działających 
 w imieniu Wnioskodawcy / Kredytobiorcy) 


