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Rozdział I 

Postanowienia ogólne  
 
 
1. Cel i przeznaczenie procedury „Zasady oceny prze dsi ębiorców” 
 

Celem procedury jest określenie podstawowego, formalnie wymaganego 
zakresu oceny przedsiębiorców i ryzyka związanego z ich finansowaniem.  
  

Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy określa jego zdolność 
do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami w przewidzianych umową 
terminach spłaty. Jest ona określana przede wszystkim na podstawie analizy 
przeszłej, bieżącej i prognozowanej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy. 
 
 Podane w procedurze zasady oceny kondycji ekonomiczno-finansowej 
przedsiębiorców powinny być stosowane zarówno przed podjęciem decyzji o 
udzieleniu finansowania, jak również na etapie monitorowania udostępnionej 
pożyczki. 
 
 
2. Zróżnicowanie oceny kondycji ekonomiczno-finansowej ora z narzędzia 

słu żące tej ocenie 
 

Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy jest zróżnicowana w 
zależności od sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców sprawozdawczości 
finansowej (pełna, uproszczona). 
 
 Narzędziami służącymi tej ocenie są następujące metodyki: 
1) metodyka oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przy udzielaniu i 

monitorowaniu pożyczek dla przedsiębiorców prowadzących pełną 
sprawozdawczość finansową (objętych ustawą o rachunkowości), 

2) metodyka oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przy udzielaniu i 
monitorowaniu pożyczek dla przedsiębiorców prowadzących uproszczoną 
sprawozdawczość finansową (nie objętych ustawą o rachunkowości). 

 
Poza podstawową funkcją związaną z analizą kondycji ekonomiczno-

finansowej przedsiębiorców metodyki mają za zadanie selekcję przedsiębiorców w 
celu uniknięcia strat w działalności Funduszu Pożyczkowego. 
 
 
 Merytoryczna ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców jest 
zróżnicowana. Szczegółowe zasady tej oceny określono w rozdziałach II i III 
procedury wewnętrznej. 
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Rozdział II 

Metodyka oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przy  udzielaniu i 
monitorowaniu po życzek dla przedsi ębiorców prowadz ących pełn ą 

sprawozdawczo ść finansow ą 
 
 
1. Merytoryczna ocena przedsi ębiorcy prowadz ącego pełn ą sprawozdawczo ść 

finansow ą. 
 
 Przedsiębiorca prowadzący pełną sprawozdawczość finansową to 
przedsiębiorca, który prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza na ich podstawie 
bilans, rachunek zysków i strat oraz w większości przypadków sprawozdanie z 
przepływów środków pieniężnych – przedsiębiorcy objęci ustawą o rachunkowości. 
 
 Zadaniem oceny merytorycznej przedsiębiorcy jest określenie ekonomicznej 
zasadności udzielenia pożyczki przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą. 
 
 
2. Źródła informacji wykorzystywanych do oceny sytuacji  ekonomiczno-

finansowej przedsi ębiorcy prowadz ącego pełn ą sprawozdawczo ść 
finansow ą. 

 
Do podstawowych źródeł informacji wykorzystywanych do oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej należą w szczególności: 
1) roczne sprawozdania finansowe wraz z danymi wprowadzającymi zawierającymi 

politykę rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 
pieniężnych w wersji pośredniej lub bezpośredniej – jeżeli przedsiębiorca jest 
zobligowany do jego wykonania) sporządzone według ustawy o rachunkowości za 
ostatnie dwa lata obrachunkowe – wg wzorów, 

2) dokumenty finansowe wg wzorów. 
 
 
3. Działalno ść przedsi ębiorcy podlegaj ąca ocenie. 
 

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców prowadzących pełną 
sprawozdawczość finansową jest dokonywana na podstawie dwóch grup czynników 
charakteryzujących różne aspekty działalności przedsiębiorcy. Są to: 
a) czynniki mające charakter obiektywny (ocena finansowa) – można je wyrazić 

liczbowo w postaci wskaźników ekonomicznych, 
b) czynniki mające charakter subiektywny (ocena ekonomiczna – jakościowa) – 

należy je wyrazić liczbowo oraz w formie opisowej. 
 
 
4. Sposób analizy i oceny wszystkich czynników char akteryzuj ących 

działalno ść przedsi ębiorcy. 
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Analiza działalności przedsiębiorcy w poszczególnych jej aspektach jest 
odmienna w odniesieniu do analizy wskaźnikowej oraz subiektywnej oceny 
przedsiębiorcy. 
  
4.1. Analiza wska źnikowa – finansowa. 
 

Analiza wskaźnikowa dotyczy trzech okresów: 
1) poprzedzającego – przyjmuje się, że są to dwa ostatnie lata obrachunkowe, 
2) bieżącego – przyjmuje się, że jest to ostatni miesiąc bieżącego roku 

obrachunkowego, poprzedzający złożenie wniosku o udzielenie 
pożyczki/przeprowadzenie monitoringu, 

3) prognozowanego – przyjmuje się, że są to roczne okresy obrachunkowe 
wydzielone w okresie spłaty pożyczki. 

 
Formuły obliczania poszczególnych wskaźników finansowych oraz ich 

interpretację umieszczono w załączniku nr 1 do metodyki. 
 
4.2. Ekonomiczna ocena przedsi ębiorcy 
 

Ekonomiczna - jakościowa ocena przedsiębiorcy wymaga uwzględnienia 
szeregu zróżnicowanych kryteriów i informacji. Większość danych służących tej 
analizie jest pozyskiwana z „opisowych” części wniosku o udzielenie pożyczki. 
 
 Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy na podstawie czynników 
subiektywnych sporządzana jest w formie punktowej. 
 
 W analizie tej brane są pod uwagę takie czynniki jak: 

1) ocena potencjału Wnioskodawcy lub kadry zarządzającej. 
W ocenie tej należy brać pod uwagę m.in. doświadczenie w zakresie 
prowadzonej działalności, potencjał ekonomiczny i majątkowy oraz 
kwalifikacje kadry zarządzającej. 

2) ocena historii prowadzonej działalności. 
W ocenie tej należy brać pod uwagę m.in. pozytywne jak i negatywne 
dotychczasowe skutki prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualne 
wyróżnienia, nagrody, itp., jak również ewentualne kary, sprawy sądowe, itp.  

3) ocena rozwoju podmiotu i możliwości zbytu. 
W ocenie tej należy brać pod uwagę m.in. w jakim kierunku i w jakim zakresie 
nastąpił rozwój podmiotu oraz jakie posiada możliwości w zakresie zbytu, czy 
występuje konkurencja, a także czy występuje uzależnienie od jednego 
odbiorcy. 

4) ocena przedsięwzięcia, celowość zasadność przedsięwzięcia. 
W ocenie tej należy brać pod uwagę m.in. wpływ wnioskowanej pożyczki na 
sytuację finansową podmiotu oraz jakie wymierne korzyści spowoduje 
planowane przedsięwzięcie.  

5) ocena trwałości ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. 
W ocenie tej należy brać pod uwagę m.in. efekt ekonomiczny i finansowy jaki 
przyniesie realizowane przedsięwzięcie. 

6) ocena proponowanych zabezpieczeń. 
Należy m.in. ocenić rodzaj i jakość przyjętych zabezpieczeń, biorąc pod 
uwagę sposób zaspokojenia z przedmiotowych zabezpieczeń. 
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Przedziały punktowe dla oceny ekonomicznej przedstawia poniższa tabela. 
 
 
Wyszczególnienie Punkty 

Potencjał Wnioskodawcy  lub kadry zarządzającej   0-5 pkt 

Historia prowadzenia działalności 0-5 pkt 

Rozwój podmiotu, możliwości zbytu 0-5 pkt 

Ocena przedsięwzięcia, celowość, zasadność  przedsięwzięcia 0-5 pkt 

Trwało ść ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa 0-5 pkt 

Ocena proponowanych zabezpieczeń 0-5 pkt 
RAZEM 0-30 pkt 

 
 
5. Ostateczna ocena kondycji ekonomiczno-finansowej  przedsi ębiorcy 
 

Zastosowanie wielu kryteriów w ramach systemu oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej przedsiębiorcy wymaga podania metody umożliwiającej sformułowanie 
jednej, końcowej oceny. 
 W tym celu zastosowano metodę punktową. Każdy etap analizy podlega 
punktowej ocenie w skali od 0 do 30.  
 Ostatecznej oceny przedsiębiorcy dokonuje się na podstawie sumarycznej 
liczby punktów uzyskanej z 10 wskaźników finansowych oraz 6 grup oceny 
jakościowej. Maksymalna liczba punktów wynosi 60. 
 Do obliczenia ilości punktów przyznawanych za wskaźniki należy wykorzystać 
skale punktowe opisane w załączniku nr 2 do metodyki. 

W trakcie merytorycznej oceny wniosku o udzielenie pożyczki i w trakcie 
monitorowania sytuacji bieżącej warunkiem koniecznym do umożliwienia udzielenia 
pożyczki jest aby przedsiębiorcy uzyskali minimum 30 punktów. 
 Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnie obowiązujących minimów punktowych 
określa się, ze jego kondycja ekonomiczno-finansowa jest zła. 
 Przeprowadzając ocenę przedsiębiorcy na etapie rozpatrywania wniosku o 
udzielenie pożyczki należy uwzględnić następujące wskazówki: 
1) w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorców podstawą oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej są prognozowane wyniki przedsiębiorcy oraz założenia 
biznes planu na okres objęty umową pożyczki, 

2) pozostali pożyczkobiorcy są poddawani ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej 
na podstawie następujących okresów: poprzedzającego, bieżącego i 
prognozowanego. 

 
 

OSTATECZNA OCENA PRZEDSIĘBIORCY 
 

Ocena przedsiębiorcy: 
 

 
Ocena 

 

 
Liczba punktów 
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zła 

 
0 – 29 

 
słaba 

 
30 – 39 

 
dobra 

 
40 – 49 

 
bardzo dobra 

 
50 – 60 

 
Ocenę przedsiębiorcy prowadzącego pełną sprawozdawczość finansową dokonuje 
się zgodnie z wzorem „Raportu Pożyczkowego Przedsiębiorcy prowadzącego pełną 
sprawozdawczość finansową” stanowiącym załącznik nr 3 do metodyki, wraz z 
analizą wskaźnikową w formie arkusza excel.  
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Załącznik nr 1 

WSKAŹNIKI BĘDĄCE CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ ANALIZY WSKA ŹNIKOWEJ 
Przedsi ębiorcy prowadz ącego pełn ą sprawozdawczo ść finansow ą 

 
 
 Analiza wskaźnikowa sytuacji przedsiębiorcy bazuje na zestawie wskaźników 
obrazujących wyniki jego działalności w aspekcie rentowności, płynności, sprawności 
działania oraz zadłużenia. 
 
1. Wskaźnik rentowno ści netto kapitału – ROE 

 
zysk (strata) netto x 100 

  ROE =          --------------------------------- 
           kapitał własny 

 
Wskaźnik rentowności netto kapitału określa stopę zwrotu zainwestowanego 
kapitału, wyższa wartość wskaźnika rentowności kapitału oznacza korzystniejszą 
sytuację finansową przedsiębiorstwa, wartość wskaźnika powinna być wyższa od 
stopy inflacji; rosnący trend wskaźnika rentowności kapitału świadczy o poprawie 
efektywności wykorzystania kapitałów i wykorzystaniu efektu dźwigni finansowej.  
Wskaźnik ten jest najbardziej interesujący dla właścicieli i przyszłych inwestorów. 
 

2. Wskaźnik rentowno ści netto aktywów – ROA 
 

zysk (strata) netto x 100 
  ROA =         ----------------------------------- 
         suma aktywów 

 
Wskaźnik rentowności netto aktywów informuje o zdolności przedsiębiorstwa do 
tworzenia zysku i efektywności zarządzania aktywami; wyższa wartość wskaźnika 
rentowności aktywów oznacza właściwą alokację kapitałów i korzystniejszą 
sytuację finansową. 
 
 

3. Wskaźnik rentowno ści netto sprzeda ży – ROS 
 
 

zysk (strata) netto x 100 
               ROS =         ----------------------------------   
                przychody netto 
 
 
 Wskaźnik rentowności netto sprzedaży informuje o zdolności przedsiębiorstwa 
do tworzenia zysku i efektywności zarządzania aktywami; wyższa wartość wskaźnika 
rentowności aktywów oznacza właściwą alokację kapitałów i korzystniejszą sytuację 
finansową. 
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4. Wskaźnik bie żącej płynno ści – CR 
 
 

aktywa bieżące 
  CR =       -------------------------------- 
         zobowiązania bieżące 
 
 
 Wskaźnik informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. 
Poziom wskaźnika zależy od rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. 
Bardzo wysoka jego wartość przeważnie świadczy o wysokich zapasach, 
nieskutecznym windykowaniu należności lub „nieproduktywnym” gromadzeniu 
środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych. 
 
5. Wskaźnik płynno ści szybkiej – QR 
 
 

aktywa bieżące – zapasy 
  QR =            ----------------------------------- 
               zobowiązania bieżące 
 
 
 Wskaźnik płynności szybkiej informuje o stopniu pokrycia zobowiązań 
bieżących aktywami o wysokim stopniu płynności czyli po wyłączeniu zapasów, które 
nie mogą być odpowiednio szybko upłynnione, a ponadto część tych zapasów może 
być trudno zbywalna. 
 
 
6. Wskaźnik rotacji nale żności w dniach – WRND 
 
 

należności x długość okresu 
  WRND =       --------------------------------------- 
              przychody netto 
 
 
Wskaźnik ten określa liczbę dni przez, którą nie uzyskano środków pieniężnych ze 
sprzedaży i informuje o tym w jakim stopniu przedsiębiorstwo  kredytuje swoich 
odbiorców. Niższy poziom wskaźnika cyklu należności świadczy o korzystniejszej 
sytuacji finansowej podmiotu, natomiast wyższy oznacza długie okresy oczekiwania 
na gotówkę od odbiorców i może świadczyć o trudnościach ze sprzedażą. 
 
7. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach – WRZD 
 
 

zapasy x długość okresu 
  WRZD =       ---------------------------------- 
        przychody netto 
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Wskaźnik ten określa, co ile dni podmiot odnawia swoje zapasy w celu realizacji 
określonej sprzedaży. Wartość wskaźnika  jest różna w zależności od długości cyklu 
produkcyjnego i częstotliwości dokonywanych zakupów. Im niższa wartość 
wskaźnika, tym szybsza rotacja zapasów.  Pozytywnie powinna być oceniana 
tendencja zmniejszania długości cyklu obrotu zapasów, gdyż świadczy o sprawnej 
gospodarce zapasami i istniejącym popycie na produkowane wyroby. Znaczny 
wzrost wartości wskaźnika rotacji zapasów może oznaczać trudności ze sprzedażą 
produktów 
 
8. Wskaźnik rotacji zobowi ązań w dniach WRZbD 
 
 

zobowiązania z tyt. dostaw i usług x długość okresu 
  WRZbD =        ------------------------------------------------------------------ 
      przychody netto 
 
 
Wskaźnik cyklu zobowiązań z tytułu dostaw i usług informuje jak długo trwa 
przeciętne regulowanie przez przedsiębiorstwo zobowiązań wobec dostawców oraz 
jak zmienia się jego sytuacja płatnicza. Wysoki poziom wskaźnika rotacji zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług może wskazywać na trudności w spłacie zobowiązań, 
natomiast niski o nieefektywnym sposobie finansowania działalności. Za modelową 
relację uznaje się, gdy wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług równy jest 
wskaźnikowi rotacji należności. 
 
9. Wskaźnik pokrycia obsługi długu - WPOD 

 
 

zysk netto + amortyzacja + odsetki 
  WPOD =      ---------------------------------------------- 
       raty kapitałowe + odsetki 
 
 
 Wskaźnik pokrycia obsługi długu informuje, ile razy przepływy pieniężne 
pokrywają roczne spłaty kapitału i odsetek z tytułu kredytów lub pożyczek. Niska 
wartość wskaźnika obsługi długu utrzymująca się przez dłuższy czas – może być 
sygnałem wskazującym na brak środków do pokrycia zobowiązań kredytowych, 
pożyczkowych i na brak zdolności kredytowej.  
 
10. Współczynnik ogólnego zadłu żenia – DR 
 
 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
  DR =       --------------------------------------------------- 
     aktywa ogółem 
 
 Wskaźnik ogólnego zadłużenia obrazuje strukturę finansowania majątku 
Pożyczkobiorcy oraz określa udział kapitałów obcych (zobowiązań) w finansowaniu 
majątku; wysoki poziom wskaźnika świadczy o dużym ryzyku finansowym, oznacza 
możliwość utraty zdolności do obsługi zobowiązań w tym z tytułu pożyczek. 
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Załącznik nr 2 

SKALA PUNKTOWA – ANALIZA WSKA ŹNIKOWA 
 
I. Rentowno ść 
 
Liczba punktów: 
 

 
Wskaźnik 

 
Wartość wska źnika Liczba punktów 

ROE > 20% 3 
≤ 20%, ≥ 2% 2 
< 2%; > 0% 1 
≤ 0% 0 

ROA > 20% 3 
≤ 20%, ≥ 2% 2 
< 2%; > 0% 1 
≤ 0% 0 

ROS > 2% 3 
≤ 2%, ≥ 0,5% 2 
< 0,5%; > 0% 1 

≤ 0% 0 
 

Wskaźniki rentowności aktywów oraz rentowności kapitału własnego są 
wskaźnikami obliczonymi na podstawie bilansu i zawsze do oceny przyjmuje się ich 
wartość z końca ostatniego zakończonego okresu obrachunkowego 
  
II. Płynno ść finansowa 
 

 
Wskaźnik 

 
Wartość wska źnika Liczba punktów 

CR > 2,0 3 
≤ 2,0; ≥ 1,0 2 
< 1,0; > 0,0 1 
≤ 0,0 0 

QR > 1,0 3 
≤ 1,0; ≥ 0,5 2 
< 0,5; > 0,0 1 
≤ 0,0 0 

 
1) nadmiernie wysokie poziomy wskaźnika płynności mogą świadczyć o 

nieprawidłowościach w strukturze oraz wartości aktywów obrotowych, co może 
negatywnie wpływać na rentowność przedsiębiorcy, 

2) niskie wskaźniki płynności są sygnałem o zagrożeniu zdolności płatniczej 
przedsiębiorcy, 
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III. Sprawno ść działania 
 

 
Wskaźnik 

 
Wartość wska źnika Liczba punktów 

WRND ≤ 30 3 
> 30; ≤ 60 2 
> 60; ≤ 90 1 

> 90 0 
WRZD 
 

≤ 30 3 
> 30; ≤ 60 2 
> 60; ≤ 90 1 

> 90 0 
WRZbD ≤ 30 3 

> 30; ≤ 60 2 
> 60; ≤ 90 1 

> 90 0 
 
W przypadku braku wykazanych przez podmiot należności, zapasów czy zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług należy przyjąć maksymalną wartość punktową.  
 
IV. Zadłu żenie   
 

 
Wskaźnik 

 
Wartość wska źnika Liczba punktów 

WPOD > 2,0 3 
≤ 2,0; ≥ 0,5 2 
< 0,5; > 0,0 1 
≤ 0,0 0 

DR < 0,4; > 0,0 3 
≥ 0,4; ≤ 0,65 2 
> 0,65; ≤ 0,8 1 
≤ 0,0; > 0,8 0 
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Załącznik nr 3 

WZÓR RAPORTU POŻYCZKOWEGO  
Przedsi ębiorcy prowadz ącego pełn ą sprawozdawczo ść finansow ą 

 
 

RAPORT POŻYCZKOWY 
 
   
Data złożenia wniosku 
 

              Nr wniosku 
 

Osoba  przeprowadzająca ocenę wniosku  
 

 
I. Dane wnioskodawcy 
 
Pełna nazwa Wnioskodawcy -
Przedsiębiorcy  

 

Adres siedziby firmy  
Forma prawna prowadzonej 
działalności 

 

W przypadku osób fizycznych  adres 
zamieszkania, PESEL, seria nr dowodu 
osobistego 

 

REGON   
Zakres i rodzaj prowadzonej 
działalności wraz z  numerem PKD  

 

Zatrudnienie na dzień składania 
wniosku (bez Właścicieli) 

 

Ilość miejsc pracy utworzonych w 
związku z ubieganiem się o pożyczkę 

 

Data zarejestrowania działalności  
Data rozpoczęcia działalności  
 
II. Wnioskowana pożyczka 
 
Kwota pożyczki  
Okres kredytowania  
Przeznaczenie pożyczki  
Proponowane zabezpieczenie   
Okres wykorzystania  
 
III. Analiza finansowa 

 
Okresy 

Wyszczególnienie Punktacja 
na okres 
bieżący 
roku „n” 

n-2 n-1 Okres 
bieżący  
roku n 

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

Wskaźniki  rentowności           
Rentowność kapitału własnego ROE           
Rentowność aktywów ROA           
Rentowność netto sprzedaży ROS           
Wskaźniki płynności majątku           
Płynność bieżąca  CR           
Płynność szybka   QR           
Wskaźniki sprawności 
gospodarowania 
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Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw 
i usług WRZbD 

          

Rotacja należności WRND           
Rotacja zapasów  WRZD           
Wskaźniki struktury finansowania           
Wskaźnik pokrycia obsługi długu 
WPOD 

          

Współczynnik zadłużenia DR           
RAZEM PUNKTY           

 
 

 
Podsumowanie oceny finansowej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV. Analiza jako ściowa 
 
L.p. Wyszczególnienie Punkty Proponowana ocena 

 
1 Potencjał Wnioskodawcy  lub kadry 

zarządzającej   
 

0-5 pkt  

2 Historia prowadzenia działalności 
 

0-5 pkt  

3 Rozwój podmiotu, możliwości zbytu 
 

0-5 pkt  

4 Ocena przedsięwzięcia, celowość, 
zasadność  przedsięwzięcia 
 

0-5 pkt  

5 Trwałość ekonomiczno-finansowa 
przedsiębiorstwa 
 

0-5 pkt  

6 Ocena proponowanych zabezpieczeń 
 

0-5 pkt  

 RAZEM 0-30 pkt  
 

Uzasadnienie oceny jakościowej: 
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VI. Ocena końcowa: 
 
 

Wyszczególnienie 
Maksymalna liczba 

punktów 
Liczba uzyskanych punktów  

Suma punktów z oceny finansowej 30  
Suma punktów z oceny jakościowej 30  
RAZEM 60  
Końcowa ocena Wnioskodawcy:    
 
 
V. Stanowisko oceniającego: 

 
Podsumowanie oceny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKOMENDACJA 
Rekomenduję przyznanie pożyczki w wysokości: 

 
 
 
 
………………………….…………………….PLN , 
 
na poniższych warunkach 
 
 
 

Nie rekomenduję przyznania pożyczki w wysokości:   

 

 
 
 
………………………………….. PLN , 
 
 

 
 
Warunki udzielenia pożyczki:  

   
1. Nazwa Pożyczkobiorcy  
2. Przeznaczenie pożyczki:  
3. Kwota pożyczki:  
4. Okres spłaty pożyczki:  
5. Okres zastosowanej karencji:  
6. 
 

Wysokość prowizji od udzielenia 
pożyczki: 

 

7. Oprocentowanie pożyczki:  
8. Harmonogram uruchomienia 

środków: 
 

9. Harmonogram spłaty rat kapitału i 
odsetek:: 
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10. Zabezpieczenie pożyczki: 
 

-  

11. Termin udokumentowania pożyczki: 
 

 

 
 
 
data: ……………………….                                                    Podpis oceniającego:……………………… 
 
Decyzja Rady Podkarpackiej Izby Gospodarczej: 

DECYZJA 
Pozytywna decyzja o przyznanie pożyczki w wysokości: 

 
 
 
 
………………………….…………………….PLN , 
 
Na zaproponowanych warunkach/ na warunkach poniższych * 
 
 
data:………………………………….. 
 
Podpis:………………………………… 
 
Podpis:………………………………… 
 
Podpis:………………………………… 
 

Negatywna decyzja przyznania pożyczki w 

wysokości:   

 
 
 
………………………………….. PLN , 
 
 
 
 
data:………………………………….. 
 
Podpis:………………………………… 
 
Podpis:………………………………… 
 
Podpis:………………………………… 
 

* Niepotrzebne skreślić 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

Rozdział III 
Metodyka oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przy  udzielaniu i 

monitorowaniu po życzek dla przedsi ębiorców prowadz ących 
uproszczon ą sprawozdawczo ść finansow ą 

 
1. Merytoryczna ocena przedsi ębiorcy prowadz ącego uproszczon ą 

sprawozdawczo ść finansow ą. 
 

Przedsiębiorca prowadzący uproszczoną sprawozdawczość finansową to 
przedsiębiorca nie spełniający kryteriów wymaganych do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, mający obowiązek prowadzenia sprawozdawczości uproszczonej w 
postaci księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty 
podatkowej. 
 Zadaniem oceny merytorycznej przedsiębiorcy jest określenie ekonomicznej 
zasadności udzielania pożyczki przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą. 
 
 
2. Źródła informacji wykorzystywanych do oceny sytuacji  ekonomiczno-

finansowej przedsi ębiorcy prowadz ącego uproszczon ą sprawozdawczo ść 
finansow ą. 

 
Do podstawowych informacji wykorzystywanych do oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i 
rozchodów należą: 
1) uproszczony bilans, uproszczony rachunek zysków i strat wg wzorów, 
2) księga przychodów i rozchodów, 
3) deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. 

W przypadku przedsiębiorców nie prowadzących księgi przychodów i 
rozchodów podstawowym źródłem informacji ekonomicznej są uproszczony bilans, 
uproszczony rachunek zysków i strat wg wzorów i weryfikowane – w miarę 
możliwości – w oparciu o deklaracje podatku dochodowego. Do tej grupy zalicza się 
przede wszystkim zakłady rzemieślnicze, usługowe, handlowe i inne opłacające 
podatek dochodowy w formie zryczałtowanej. 
 Do zryczałtowanych form opodatkowania zalicza się: 
1) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatnicy są w większości 

obowiązani prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy 
oraz wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także 
posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, 

2) kartę podatkową – podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w tej formie 
są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, 
deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek 
dochodowy. 

 
 
3.  Działalno ść przedsi ębiorcy podlegaj ąca ocenie 
 
 Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców prowadzących 
uproszczoną sprawozdawczość finansową jest dokonywana na podstawie dwóch 
grup czynników charakteryzujących różne aspekty działalności przedsiębiorcy. Są to: 
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a) czynniki mające charakter obiektywny (ocena finansowa) – można je wyrazić 
liczbowo w postaci wskaźników ekonomicznych, 

b) czynniki mające charakter subiektywny (ocena ekonomiczna – jakościowa) – 
należy je wyrazić liczbowo oraz w formie opisowej. 

 
4. Sposób analizy i oceny wszystkich czynników char akteryzuj ących ró żne 
aspekty działalno ści przedsi ębiorcy 
 
             Analiza działalności przedsiębiorcy w poszczególnych jej aspektach jest 
odmienna w odniesieniu do analizy wskaźnikowej oraz ekonomicznej oceny 
przedsiębiorcy. 
 
4.1. Analiza wska źnikowa – finansowa 
 

 Analiza wskaźnikowa dotyczy trzech okresów: 
4) poprzedzającego – przyjmuje się, że są to dwa ostatnie lata obrachunkowe, 
5) bieżącego – przyjmuje się, że jest to ostatni miesiąc bieżącego roku 

obrachunkowego, poprzedzający złożenie wniosku o udzielenie 
pożyczki/przeprowadzenie monitoringu, 

6) prognozowanego – przyjmuje się, że są to roczne okresy obrachunkowe 
wydzielone w okresie kredytowania. 

 
Formuły obliczania poszczególnych wskaźników finansowych oraz ich interpretację 
umieszczono w załączniku nr 1 do metodyki. 
 
4.2. Ekonomiczna – jako ściowa ocena przedsi ębiorcy 
 

Ekonomiczna – jakościowa ocena przedsiębiorcy wymaga uwzględnienia 
szeregu zróżnicowanych kryteriów i informacji. Większość danych służących tej 
analizie jest pozyskiwana z „opisowych” części wniosku o udzielenie pożyczki. 

 
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy na podstawie 

czynników subiektywnych sporządzana jest w formie punktowej. 
 
 W analizie tej brane są pod uwagę takie czynniki jak: 

1) ocena potencjału Wnioskodawcy lub kadry zarządzającej. 
W ocenie tej należy brać pod uwagę m.in. doświadczenie w zakresie 
prowadzonej działalności, potencjał ekonomiczny i majątkowy oraz 
kwalifikacje kadry zarządzającej. 

2) ocena historii prowadzonej działalności. 
W ocenie tej należy brać pod uwagę m.in. pozytywne jak i negatywne 
dotychczasowe skutki prowadzonej działalności gospodarczej, ewentualne 
wyróżnienia, nagrody, itp., jak również ewentualne kary, sprawy sądowe, itp.  

3) ocena rozwoju podmiotu i możliwości zbytu. 
W ocenie tej należy brać pod uwagę m.in. w jakim kierunku i w jakim zakresie 
nastąpił rozwój podmiotu oraz jakie posiada możliwości w zakresie zbytu, czy 
występuje konkurencja, a także czy występuje uzależnienie od jednego 
odbiorcy. 

4) ocena przedsięwzięcia, celowość zasadność przedsięwzięcia. 
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W ocenie tej należy brać pod uwagę m.in. wpływ wnioskowanej pożyczki na 
sytuację finansową podmiotu oraz jakie wymierne korzyści spowoduje 
planowane przedsięwzięcie.  

5) ocena trwałości ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. 
W ocenie tej należy brać pod uwagę m.in. efekt ekonomiczny i finansowy jaki 
przyniesie realizowane przedsięwzięcie. 

6) ocena proponowanych zabezpieczeń. 
Należy m.in. ocenić rodzaj i jakość przyjętych zabezpieczeń, biorąc pod 
uwagę sposób zaspokojenia z przedmiotowych zabezpieczeń. 
 
 

Przedziały punktowe dla oceny ekonomicznej przedstawia poniższa tabela. 
 
Wyszczególnienie Punkty 

Potencjał Wnioskodawcy  lub kadry zarządzającej   0-5 pkt 

Historia prowadzenia działalności 0-5 pkt 

Rozwój podmiotu, możliwości zbytu 0-5 pkt 

Ocena przedsięwzięcia, celowość, zasadność  przedsięwzięcia 0-5 pkt 

Trwało ść ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa 0-5 pkt 

Ocena proponowanych zabezpieczeń 0-5 pkt 
RAZEM 0-30 pkt 

 
 
5. Ostateczna ocena kondycji ekonomiczno-finansowej  przedsi ębiorcy 
 

Zastosowanie wielu kryteriów w ramach systemu oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej przedsiębiorcy wymaga podania metody umożliwiającej sformułowanie 
jednej, końcowej oceny. 
 W tym celu zastosowano metodę punktową. Każdy etap analizy podlega 
punktowej ocenie w skali od 0 do 30.  
 Ostatecznej oceny przedsiębiorcy dokonuje się na podstawie sumarycznej 
liczby punktów uzyskanej z 5 wskaźników finansowych oraz 6 grup oceny 
jakościowej. Maksymalna liczba punktów wynosi 60. 
 Do obliczenia ilości punktów przyznawanych za wskaźniki należy wykorzystać 
skale punktowe opisane w załączniku nr 2 do metodyki. 

W trakcie merytorycznej oceny wniosku o udzielenie pożyczki i w trakcie 
monitorowania sytuacji bieżącej warunkiem koniecznym do umożliwienia udzielenia 
pożyczki jest aby przedsiębiorcy uzyskali minimum 30 punktów. 
 Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnie obowiązujących minimów punktowych 
określa się, ze jego kondycja ekonomiczno-finansowa jest zła. 
 Przeprowadzając ocenę przedsiębiorcy na etapie rozpatrywania wniosku o 
udzielenie pożyczki należy uwzględnić następujące wskazówki: 
3) w przypadku nowo utworzonych przedsiębiorców podstawą oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej są prognozowane wyniki przedsiębiorcy oraz założenia 
biznes planu na okres objęty umową pożyczki, 

4) pozostali pożyczkobiorcy są poddawani ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej 
na podstawie następujących okresów: poprzedzającego, bieżącego i 
prognozowanego. 
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OSTATECZNA OCENA PRZEDSIĘBIORCY 
 

Ocena przedsiębiorcy: 
 

 
Ocena 

 

 
Liczba punktów 

 
zła 

 
0 – 29 

 
słaba 

 
30 – 39 

 
dobra 

 
40 – 49 

 
bardzo dobra 

 
50 – 60 

 
Ocenę przedsiębiorcy prowadzącego uproszczoną sprawozdawczość finansową 
dokonuje się zgodnie z wzorem „Raportu Pożyczkowego Przedsiębiorcy 
prowadzącego uproszczoną sprawozdawczość finansową” stanowiącym załącznik nr 
3 do metodyki wraz z analizą wskaźnikową w formacie excel. 
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Załącznik nr 1 

WSKAŹNIKI BĘDĄCE CZĘŚCIĄ SKŁADOWĄ ANALIZY WSKA ŹNIKOWEJ 
przedsi ębiorcy prowadz ącego uproszczona sprawozdawczo ść finansow ą 

 
 
 Analiza wskaźnikowa sytuacji przedsiębiorcy bazuje na zestawie wskaźników 
obrazujących wyniki jego działalności w aspekcie rentowności, płynności oraz 
zadłużenia. 
 
1. Wskaźnik rentowno ści netto aktywów – ROA 

 
zysk (strata) netto x 100 

  ROA =         ----------------------------------- 
         suma aktywów 

 
Wskaźnik rentowności netto aktywów informuje o zdolności przedsiębiorstwa do 
tworzenia zysku i efektywności zarządzania aktywami; wyższa wartość wskaźnika 
rentowności aktywów oznacza właściwą alokację kapitałów i korzystniejszą 
sytuację finansową. 
 
 

2. Wskaźnik rentowno ści netto sprzeda ży – ROS 
 
 

zysk (strata) netto x 100 
               ROS =         ----------------------------------   
                przychody netto 
 
 
 Wskaźnik rentowności netto sprzedaży informuje o zdolności przedsiębiorstwa 
do tworzenia zysku i efektywności zarządzania aktywami; wyższa wartość wskaźnika 
rentowności aktywów oznacza właściwą alokację kapitałów i korzystniejszą sytuację 
finansową. 
 
 
 
3. Wskaźnik bie żącej płynno ści – CR 
 
 

aktywa bieżące 
  CR =       -------------------------------- 
         zobowiązania bieżące 
 
 
 Wskaźnik informuje ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. 
Poziom wskaźnika zależy od rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę. 
Bardzo wysoka jego wartość przeważnie świadczy o wysokich zapasach, 
nieskutecznym windykowaniu należności lub „nieproduktywnym” gromadzeniu 
środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych. 
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4. Wskaźnik pokrycia obsługi długu - WPOD 

 
 

zysk netto + amortyzacja + odsetki 
  WPOD =      ---------------------------------------------- 
       raty kapitałowe + odsetki 
 
 
 Wskaźnik pokrycia obsługi długu informuje, ile razy przepływy pieniężne 
pokrywają roczne spłaty kapitału i odsetek z tytułu kredytów bankowych. Niska 
wartość wskaźnika obsługi długu utrzymująca się przez dłuższy czas – może być 
sygnałem wskazującym na brak środków do pokrycia zobowiązań kredytowych, 
pożyczkowych i na brak zdolności kredytowej  
 
5. Współczynnik ogólnego zadłu żenia – DR 
 
 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
  DR =       --------------------------------------------------- 
     aktywa ogółem 
 
 Wskaźnik ogólnego zadłużenia obrazuje strukturę finansowania majątku 
kredytobiorcy oraz określa udział kapitałów obcych (zobowiązań) w finansowaniu 
majątku; wysoki poziom wskaźnika świadczy o dużym ryzyku finansowym, oznacza 
możliwość utraty zdolności do obsługi zobowiązań w tym z tytułu pożyczek. 
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Załącznik nr 2 

SKALA PUNKTOWA – ANALIZA WSKA ŹNIKOWA 
 
I. Rentowno ść 
 
Liczba punktów: 
 

 
Wskaźnik 

 
Wartość wska źnika Liczba punktów 

ROA > 20% 6 
≤ 20%, ≥ 2% 4 
< 2%; > 0% 2 
≤ 0% 0 

ROS > 2% 6 
≤ 2%, ≥ 0,5% 4 
< 0,5%; > 0% 2 

≤ 0% 0 
 

Wskaźniki rentowności aktywów oraz rentowności kapitału własnego są 
wskaźnikami obliczonymi na podstawie bilansu i zawsze do oceny przyjmuje się ich 
wartość z końca ostatniego zakończonego okresu obrachunkowego 
  
II. Płynno ść finansowa 
 

 
Wskaźnik 

 
Wartość wska źnika Liczba punktów 

CR > 2,0 6 
≤ 2,0; ≥ 1,0 4 
< 1,0; > 0,0 2 
≤ 0,0 0 

 
3) nadmiernie wysokie poziomy wskaźnika płynności mogą świadczyć o 

nieprawidłowościach w strukturze oraz wartości aktywów obrotowych, co może 
negatywnie wpływać na rentowność przedsiębiorcy, 

4) niskie wskaźniki płynności są sygnałem o zagrożeniu zdolności płatniczej 
przedsiębiorcy, 
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III. Zadłu żenie   
 

 
Wskaźnik 

 
Wartość wska źnika Liczba punktów 

WPOD > 2,0 3 
≤ 2,0; ≥ 0,5 2 
< 0,5; > 0,0 1 
≤ 0,0 0 

DR < 0,4; > 0,0 3 
≥ 0,4; ≤ 0,65 2 
> 0,65; ≤ 0,8 1 
≤ 0,0; > 0,8 0 

 



 24 

 
Załącznik nr 3 

WZÓR RAPORTU POŻYCZKOWEGO  
Przedsi ębiorcy prowadz ącego uproszczon ą sprawozdawczo ść finansow ą 

 
 

RAPORT POŻYCZKOWY 
 
   
Data złożenia wniosku 
 

              Nr wniosku 
 

Osoba  przeprowadzająca ocenę wniosku  
 

 
I. Dane wnioskodawcy 
 
Pełna nazwa Wnioskodawcy -
Przedsiębiorcy  

 

Adres siedziby firmy  
Forma prawna prowadzonej 
działalności 

 

W przypadku osób fizycznych  adres 
zamieszkania, PESEL, seria nr dowodu 
osobistego 

 

REGON   
Zakres i rodzaj prowadzonej 
działalności wraz z  numerem PKD  

 

Zatrudnienie na dzień składania 
wniosku (bez Właścicieli) 

 

Ilość miejsc pracy utworzonych w 
związku z ubieganiem się o pożyczkę 

 

Data zarejestrowania działalności  
Data rozpoczęcia działalności  
 
II. Wnioskowana pożyczka 
 
Kwota pożyczki  
Okres kredytowania  
Przeznaczenie pożyczki  
Proponowane zabezpieczenie   
Okres wykorzystania  
III. Analiza finansowa 

 
Okresy 

Wyszczególnienie Punktacja 
na okres 
bieżący 
roku „n” 

n-2 n-1 Okres 
bieżący  
roku n 

n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 

Wskaźniki  rentowności           
Rentowność aktywów ROA           
Rentowność netto sprzedaży ROS           
Wskaźniki płynności majątku           
Płynność bieżąca  CR           
Wskaźniki struktury finansowania           
Wskaźnik pokrycia obsługi długu 
WPOD 

          

Współczynnik zadłużenia DR           
RAZEM PUNKTY           
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Podsumowanie oceny finansowej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV. Analiza jako ściowa 
 
L.p. Wyszczególnienie Punkty Proponowana ocena 

 
1 Potencjał Wnioskodawcy  lub kadry 

zarządzającej   
 

0-5 pkt  

2 Historia prowadzenia działalności 
 

0-5 pkt  

3 Rozwój podmiotu, możliwości zbytu 
 

0-5 pkt  

4 Ocena przedsięwzięcia, celowość, 
zasadność  przedsięwzięcia 
 

0-5 pkt  

5 Trwałość ekonomiczno-finansowa 
przedsiębiorstwa 
 

0-5 pkt  

6 Ocena proponowanych zabezpieczeń 
 

0-5 pkt  

 RAZEM 0-30 pkt  
 

Uzasadnienie oceny jakościowej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Ocena końcowa: 
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Wyszczególnienie 
Maksymalna liczba 

punktów 
Liczba uzyskanych punktów  

Suma punktów z oceny finansowej 30  
Suma punktów z oceny jakościowej 30  
RAZEM 60  
Końcowa ocena Wnioskodawcy:    
 
V. Stanowisko oceniającego: 

 
Podsumowanie oceny: 
 
 
 
 
 
 

REKOMENDACJA 
Rekomenduję przyznanie pożyczki w wysokości: 

 
 
 
 
………………………….…………………….PLN , 
 
na poniższych warunkach 
 
 
 

Nie rekomenduję przyznania pożyczki w 

wysokości:   

 
 
 
 
………………………………….. PLN , 
 
 

 
Warunki udzielenia pożyczki:  

   
1. Nazwa Pożyczkobiorcy  
2. Przeznaczenie pożyczki:  
3. Kwota pożyczki:  
4. Okres spłaty pożyczki:  
5. Okres zastosowanej karencji:  
6. 
 

Wysokość prowizji od udzielenia 
pożyczki: 

 

7. Oprocentowanie pożyczki:  
8. Harmonogram uruchomienia 

środków: 
 

9. Harmonogram spłaty rat kapitału i 
odsetek:: 

 

10. Zabezpieczenie pożyczki: 
 

-  

11. Termin udokumentowania pożyczki: 
 

 

 
 
 
data: ……………………….                                                               Podpis oceniającego::………………………. 
 
 
 
 
 
 



 27 

Decyzja Rady Podkarpackiej Izby Gospodarczej: 

DECYZJA 
Pozytywna decyzja o przyznanie pożyczki w wysokości: 

 
 
 
 
………………………….…………………….PLN , 
 
Na zaproponowanych warunkach/ na warunkach poniższych * 
 
 
data:………………………………….. 
 
Podpis:………………………………… 
 
Podpis:………………………………… 
 
Podpis:………………………………… 
 

Negatywna decyzja przyznania pożyczki w 

wysokości:   

 

 
 
………………………………….. PLN , 
 
 
 
 
data:………………………………….. 
 
Podpis:………………………………… 
 
Podpis:………………………………… 
 
Podpis:………………………………… 
 

* Niepotrzebne skreślić 

 
 

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

 


