
ZAŁĄCZNIK Nr 6

C.1 Przychody operacyjne

Imiona

jednorazowo
w ratach                                

ilość rat
B. Określenie sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji (czy opłata uiszczona będzie jednorazowo czy 

w równych rocznych ratach płatnych w kolejnych latach obowiązywania koncesji ?)*

C. Projektowany rachunek przychodów i kosztów

Nazwa w pełnym brzmieniu Nazwisko

A.1.2 Osoba fizyczna

 - rozpowszechnianie programu w sieciach telekomunikacyjnych 

innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego 

naziemnego w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T lub 

rozsiewczego satelitarnego

w tym:

A. Wnioskodawca

C.2.7 Zakup audycji zagranicznych

C.2.8 Amortyzacja

C.2.9 Czynsze, podatki i opłaty

C.2.10 Inne (jakie ?)

C.1.3 Przychody ze sprzedaży audycji

C.1.4 Przychody ze sprzedaży praw autorskich

C.1.7 Przychody z usług SMS

C.2.3 Emisja (łącza)

C.1.6 Przychody z emisji telesprzedaży 

C.2.1 Wynagrodzenia

C.2.2 Narzuty ogółem

C.2 Koszty w tym

C.2.6 Zakup audycji krajowych

* niepotrzebne skreślić

C.3.2 Dopłaty i darowizny

A.1.1 Osoba prawna lub osobowa spółka handlowa 

C.2.4 Zakup praw i licencji krajowych

C.1.5 Przychody z emisji audycji sponsorowanych

Nr wniosku

Data przyjęcia

A.1 Nazwa wnioskodawcy   

Pierwszy rok planowanej działalności

INFORMACJE EKONOMICZNO - FINANSOWE

C.3 Zysk operacyjny (C.1 - C.2)

C.4 Zysk brutto

C.1.1 Przychody z abonamentu 

C.1.2 Przychody z emisji reklam

C.3.1 Koszty finansowe

C.2.5 Zakup praw i licencji zagranicznych

C.5 Zysk netto

C.4.1 Podatki od zysku
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* niepotrzebne skreślić

F. Inne dokumenty załączone do formularza

F.3

liczba załączników

D. Reklama i sponsoring

E. Wykaz dokumentów, które wnioskodawca obowiązany jest załączyć

liczba załączników

D.1 Przewidywany realny udział reklamy w dziennym czasie emisji [%]

Pierwszy rok planowanej działalności

F.5

F.2
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F.10

Podpis

Pieczęć

F.1

E.1 Sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  za ostatni rok, jeżeli nie 

podlegało ono obowiązkowi złożenia w repozytorium dokumentów finansowych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o 

Krajowym Rejestrze Sądowym, a  w przypadku podmiotów niesporządzających sprawozdań finansowych rachunek wyników działalności 

gospodarczej za ostatni rok *

E.4 Zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i braku tytułów wykonawczych

E.2 Zaświadczenie z banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków 

finansowych 

nie dotyczy 

(sprawozdanie 

złożone w 

repozytorium 

dokumentów 

finansowych)

F.7

F.6

Data wypełnienia wniosku

F.9

F.8

F.4

E.3 Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami

D.3 Średnia stawka za 30 sek. spotu reklamowego

D.2 Przewidywane wykorzystanie czasu reklamowego w roku [min]


