Sytuacja finansowa przedsiębiorcy
(należy wypełnić tylko białe pola)

Nazwa Wnioskodawcy:
n = ostatni zamknięty rok obrachunkowy lub numer ostatniego zamkniętego
kwartału w przypadku danych śródrocznych
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Aktywa trwałe (AT)
Aktywa obrotowe (AO)
AKTYWA RAZEM (Suma aktywów)
Kapitał własny (KW)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (Z i R)
PASYWA RAZEM (Suma pasywów)
Wybrane pozycje z AKTYWÓW bilansu:
Wartości niematerialne i prawne (AT)
Rzeczowe aktywa trwałe (AT)
Należności długoterminowe (AT)
Inwestycje długoterminowe (AT)
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (AT)
w tym aktywa z tytułu podatków odroczonych
Zapasy (AO)
Należności krótkoterminowe (AO)
w tym z tytułu dostaw i usług (podmioty powiązane i pozostałe)
Inwestycje krótkoterminowe (AO)
w tym środki pieniężne i inne aktywa (AO)
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach (AO)
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (AO)
Wybrane pozycje z PASYWÓW bilansu:
Kapitał podstawowy ( pozycja I ) (KW)
Pozostałe kapitały (pozycja II - IX) (KW)
Rezerwy na zobowiązania (Z i R)
w tym rezerwy z tytułu podatków odroczonych
Zobowiązania długoterminowe (Z i R)
w tym kredyty, pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe - długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe (Z i R)
w tym kredyty, pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe - krótkoterminowe
w tym z tytułu dostaw i usług (podmioty powiązane i pozostałe)
Rozliczenia międzyokresowe (Z i R)
Wybrane pozycje z RZS :
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (pozycja A. wariant porównawczy / kalkulacyjny)
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaż towarów i materiałów
Koszty działaności operacyjnej
w tym amortyzacja
WYNIK ZE SPRZEDAŻY
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Przychody finansowe
Koszty finansowe
ZYSK (STRATA) BRUTTO
Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych
ZYSK (STRATA) NETTO

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej składania nierzetelnych oświadczeń co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.
Data, podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania oświadczeń finansowych
(osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Data, podpis i pieczątka osoby składającej oświadczenie

Uwagi:
1. Wszystkie kwoty proszę wpisywać w zaokrągleniu do pełnych złotych.
2. Wszystkie informacje podane w oświadczeniu powinny znajdować potwierdzenie w księgach rachunkowych lub w książce przychodów i rozchodów (w przypadku
podmiotów, które nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych).

