
WNIOSKODAWCA: 

zakres danych finansowych 
dane historyczne z ostatniego pełnego roku 

obrachunkowego 2019
dane bieżące z roku  2020 

Okres (np. XII 2012)

ilość dni w okresie (np. 360) 360 360

A. Przychody ogółem 

1. - przychody ze sprzedaży towarów i usług 

2. - pozostałe przychody

3.

- pozostałe dochody pywatne (z innej działalności, 

dochody współmałżonka, o ile dotyczą) 

B. 

Koszty ogółem i zmniejszenie wyniku 

finansowego 

1. 

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (zakup 

towarów i materiałów)

2. - różnica remanentu

3. - koszty uboczne zakupu 

4. - wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe/ ZUS

5. 

- pozostałe wydatki - koszty (bez amortyzacji i 

odsetek)

6. - amortyzacja 

7. - odsetki od dotychczasowych kredytów

- odsetki od wnioskowanego kredytu

8. - podatek dochodowy*

9.  - składki na ubezp. społeczne i zdrowotne

C. Wynik ze sprzedaży 

E. Zysk przed opodatkowaniem  (Dochód brutto)

F. Zysk po opodatkowaniu -netto

G. Roczne koszty utrzymania 

INFORMACJE DODATKOWE 

A. 
Szacunkowa wartość majątku Wnioskodawcy (majątek 

firmy i prywatny) 

B. Zobowiązania kredytowe 

C.
Roczna spłata rat kapitału dotychczasowych kredytów i 

pożyczek zaciągniętych przez klienta jako przedsiębiorca 

D. 

Roczna spłata rat kapitałowo-odsetkowych kredytów i 

pożyczek  niezwiązanych z kredytowaną działalnością np. 

zaciągniętych przez klienta jako osoba fizyczna oraz jako 

wspólnik spółki cywilnej

E. Zobowiązania ogółem (poza kredytowymi)

F. Należności ogółem (bez przeterminowanych)

G. Poziom zapasów (remanent)

GŁÓWNI DOSTAWCY 
POZIOM OBROTÓW ZA 

OSTATNI ROK
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GŁÓWNI ODBIORCY
POZIOM OBROTÓW ZA 

OSTATNI ROK

DANE FINANSOWE KLIENTA
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Czy w ostatnim roku nastapiły zmiany w podmiotach 

powiązanych kapitałowo: 

(posiada bezpośrednio lub pośrednio  co najmniej 20% 

udziałów w kapitale zakładowym innego podmiotu lub posiada 

prawa do wykonywania co najmniej 20% głosów w organach 

innego podmiotu) - jeśli TAK Wymienić 

Czy w ostatnim roku nastapiły zmiany w podmiotach 

powiązanych organizacyjnie?

Podmioty są wspólnie zarządzane lub kontrolowane jeżeli 

wnioskodawca lub podmiot z nim powiązany  uczestniczy w 

organie zarządzania albo organie kontroli i nadzoru drugiego 

podmiotu.- jeśli TAK Wymienić 

Czy w ostatnim roku nastapiły zmiany w podmiotach 

powiązanych z tytułu silnych relacji gospodarczych?

Powiązania z tytułu silnych relacji gospodarczych występują w 

sytuacji gdy 2 podmioty prowadzą działalność gospodarczą, 

której ustanie lub pogorszenie może mieć istotny wpływ na 

sytuacje ekonomiczno - finansową podmiotu wnioskującego 

(istotny wpływ dotyczy zawsze powiązań handlowych o udziale 

powyżej 20% w przychodach podmiotu wnioskującego o kredyt 

lub wynika z poręczenia zobowiązania) - jeśli TAK Wymienić 

Czy w ostatnim roku nastapiły zmiany w podmiotach 

powiązanych z tytułu wspólności majątkowej?

Powiązania z tytułu wspólności majątkowej występują w 

przypadku małżonków nie posiadających rozdzielności 

majątkowej, posiadania wspólnych nieruchomości z innymi 

osobami, udziałów małżonka w podmiotach, w których jest on 

powiązany kapitałowo, organizacyjnie lub występują silne 

relacje gospodarcze - jeśli TAK Wymienić 

 

INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH

 PODMIOT POWIĄZANY  NR 1  

 PODMIOT POWIĄZANY  NR 2

 PODMIOT POWIĄZANY  NR 3 

podpis i pieczęć wnioskodawcy

Informacje podstawowe  - nazwa podmiotu, regon/pesel,  siedziba/ adres zamieszkania, źródła dochodu / rodzaj 

prowadzanej działalności

Posiadane zobowiązania:

………………………………………………………………………..

Informacje podstawowe  - nazwa podmiotu, regon/pesel,  siedziba/ adres zamieszkania, źródła dochodu / rodzaj 

prowadzanej działalności:

Posiadane zobowiązania:

Informacje podstawowe  - nazwa podmiotu, regon/pesel,  siedziba/ adres zamieszkania, źródła dochodu / rodzaj 

prowadzanej działalności

Posiadane zobowiązania:


