
 

 

UZUPEŁNIENIE SEKCJI E-2 DO ZAŁ. 7  BIZNESPLAN  

Prognoza efektów ekonomicznych prowadzenie działalności gospodarczej prze okres pierwszych 12 miesięcy 
  
należy przedstawić prognozę planowanego rachunku wyników na pierwszy rok działalności w układzie miesięcznym (12 miesięcy) i rocznym – 
tj. za okres pierwszych 12 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu sezonowości oraz przestojów w produkcji i w 
sprzedaży.  
Przedstawione kwoty powinny wynikać z powyższej symulacji. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 RAZEM 

PRZYCHODY (brutto)              

01. z działalności handlowej 
 

            
 

02. z działalności   
      produkcyjnej 

              
 

03. z działalności usługowej 
 

            
 

04. inne              

I. Razem Przychody   
            (01:04) 

             

KOSZTY (brutto)              

01. zakupy towarów 
 

             

02. zużycie    
      surowców/materiałów 

             

03. wynagrodzenie   
      pracowników 

             

04. czynsz              

05. transport              

06. energia, co, woda, gaz              

07. usługi obce              

08. podatki lokalne              



 

 

 

09. reklama, promocja              

10. ubezpieczenia  
      majątkowe 

             

11. koszty administracyjne  
      i telekomunikacyjne 

             

12. leasing              

13. inne koszty              

14.odsetki od   
      pożyczek/kredytów 

             

15. amortyzacja              

II. RAZEM  KOSZTY   
           (01:15) 

             

III. ZUS właściciela              

IV. ZYSK BRUTTO  
     (I-II-III)  

             

V. Podatek dochodowy              

VI. ZYSK NETTO (IV-V)              

01. spłata kredytów              

VII. ZYSK POZOSTAŁY  
(zysk netto – spłata kredytów) 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą pełnej księgowości, wypełniają zestawienie bilansowe wystarczające będzie wypełnienie danych 
szacunkowych na poziomie poszczególnych kategorii głównych: 
 
A. Aktywa trwałe, 
B. Aktywa obrotowe, 
C. Kapitał (fundusz) własny, 
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, bez konieczności rozpisywania poszczególnych elementów w ramach tych kategorii.  
 
 
 

Aktywa N - I rok działalności  
N+ 1 rok 
(20…) 

N + 2 rok 
(20…) 

A. Aktywa trwałe (I+II+III)    

I. Wartości niematerialne i prawne     

II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5)    

1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu)  

   

2. budynki i budowle     

3. urządzenia techniczne i maszyny     

4. środki transportu     

5. pozostałe środki trwałe     

III. Pozostałe aktywa trwałe     

B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)    

I. Zapasy     

II. Należności krótkoterminowe     

III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki 
pieniężne) 

   

IV. Pozostałe aktywa obrotowe     

Aktywa razem (A+B)    



 

 

Pasywa 
Okres poprzedzający 

(20…) 
1 rok 

(20…) 
2 rok 
(20…) 

C. Kapitał (fundusz) własny    

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
(I+II+III+IV) 

   

I. Rezerwy na zobowiązania     

II. Zobowiązania długoterminowe (1+2)    

1. kredyty i pożyczki    

2. pozostałe    

III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3)    

1. z tytułu dostaw i usług    

2. kredyty i pożyczki    

3. pozostałe (dotacja)    

Pasywa razem (C+D)    
 

 

 

 

 
……………………………………………………………. 

                       data i  podpis Wnioskodawcy 

 

 


