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załącznik Nr 4 do wniosku 

z dnia …………………… 

 
 

Arkusz do indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy 
wnioskującego o pomoc de minimis* 

 
 
Zestawienie dochodów i kosztów: 
 

Lp. Wyszczególnienie: Stan na: Stan na: Stan na: 

1. Przychody ze sprzedaży    
2. Pozostałe przychody    
3. Razem przychody (A)    
     

4. 
Koszty zakupu towarów i 
materiałów wraz z kosztami 
ubocznymi 

   

5. Zapasy (różnica remanentu na 
początek i na koniec okresu) 

   

6. Koszty towarów i materiałów 
handlowych (4+/-5) 

   

7. Płace łącznie z narzutami    
8. Pozostałe koszty    
9. Razem Koszty (B)    
     

10. Wynik operacyjny (A - B)    
11. Odsetki zapłacone (-)    
12. Amortyzacja (-)    
13. Opłaty leasingowe (-)    
14. Zysk / strata brutto    

     
15 Podatek dochodowy (-)    
16. Dywidenda (-)    

     
17. Zysk zatrzymany    
 
 
 
 
......................................... , dnia ..........................                  …............................................... 
       (stempel firmowy)                                                                                        (podpis wnioskodawcy) 

 
 
__________________________ 
* Załącznik ten stosowany jest w przypadku klientów, którzy nie sporządzają bilansu i rachunku 
wyników. 
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Dane bilansowe – forma uproszczona za pierwszy rok obrotowy 
 
 

Aktywa Stan na: Pasywa Stan na: 

Nieruchomości   Kapitał  

Inwestycje   Zysk zatrzymany 
(strata) 

 

Maszyny 
i urządzenia 

 Kredyty 
długoterminowe 

 

Pojazdy  Zobowiązania 
długoterminowe 

 

Zapasy  Kredyty 
krótkoterminowe 

 

Pozostałe 
należności  Inne zobowiązania 

krótkoterminowe 
 

Należności od 
odbiorców  Zobowiązania wobec 

budżetu 
 

w tym 
przeterminowane 

 
Zobowiązania wobec 
dostawców 

 

Gotówka (kasa 
i bank) 

 

Inne aktywa  
Pasywa razem 

 

Aktywa razem  

 
 
 
 
 
 
......................................... , dnia ..........................                  …............................................... 
       (stempel firmowy)                                                                                        (podpis wnioskodawcy) 
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Dane bilansowe – forma uproszczona za drugi rok obrotowy 
 
 

Aktywa Stan na: Pasywa Stan na: 

Nieruchomości   Kapitał  

Inwestycje   Zysk zatrzymany 
(strata) 

 

Maszyny 
i urządzenia 

 Kredyty 
długoterminowe 

 

Pojazdy  Zobowiązania 
długoterminowe 

 

Zapasy  Kredyty 
krótkoterminowe 

 

Pozostałe 
należności  Inne zobowiązania 

krótkoterminowe 
 

Należności od 
odbiorców  Zobowiązania wobec 

budżetu 
 

w tym 
przeterminowane 

 
Zobowiązania wobec 
dostawców 

 

Gotówka (kasa 
i bank) 

 

Inne aktywa  
Pasywa razem 

 

Aktywa razem  

 
 
 
 
 
 
......................................... , dnia ..........................                  …............................................... 
       (stempel firmowy)                                                                                        (podpis wnioskodawcy) 
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Dane bilansowe – forma uproszczona za trzeci rok obrotowy 
 
 

Aktywa Stan na: Pasywa Stan na: 

Nieruchomości   Kapitał  

Inwestycje   Zysk zatrzymany 
(strata) 

 

Maszyny 
i urządzenia 

 Kredyty 
długoterminowe 

 

Pojazdy  Zobowiązania 
długoterminowe 

 

Zapasy  Kredyty 
krótkoterminowe 

 

Pozostałe 
należności  Inne zobowiązania 

krótkoterminowe 
 

Należności od 
odbiorców  Zobowiązania wobec 

budżetu 
 

w tym 
przeterminowane 

 
Zobowiązania wobec 
dostawców 

 

Gotówka (kasa 
i bank) 

 

Inne aktywa  
Pasywa razem 

 

Aktywa razem  

 
 
 
 
 
 
......................................... , dnia ..........................                  …............................................... 
       (stempel firmowy)                                                                                        (podpis wnioskodawcy) 
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