
 
 

 
     ....................................., dnia ................................. 

 
OBLICZENIE SZKODY KRADZIEŻOWEJ  

W CENACH NETTO (BEZ MARŻY I PODATKU VAT) 
 
  
powstałej w dniu .............................. , w mieniu należącym do ........................................................ 
......................................................................., znajdującym się ( rodzaj placówki i adres) 
....................................................................................................................................................... 
 
Działalność gospodarcza prowadzona jest od dnia  ................................ i rozliczana z Urzędem 
Skarbowym w ....................................................................................... na podstawie : 
 
      -    ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość)                                             *               
      -    księgi przychodów i rozchodów  
      -    ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  
      -    karty podatkowej  
 
1. Wartość początkowa środków obrotowych (ostatnia inwentaryzacja przed włamaniem) z dnia 

................................................ wynosiła w cenach netto ............................................................ 
2. W okresie od ............................... (stanu początkowego) do ................... (dnia zajścia szkody) 

zakupiono i przyjęto towar w cenach netto na sumę .................................................................. 
3. W okresie od ........................ (stanu początkowego) do ....................... (dnia zajścia szkody) 

wypłaty (brutto) z tytułu sprzedaży (utargi) wyniosły ..................................................................  
4. Wysokość średniej marży stanowi  ............................................... % . 
5. Wysokość średniego podatku VAT stanowi  ................................. % . 
6. Wartość sprzedaży (utargów) bez marży i podatku VAT ............................................................ 
7. Inwentaryzacja według arkuszy spisowych po włamaniu z dnia .................... wykazała 

wartość towarów w cenach netto = ............................................................................................. 
8. Stan gotówki w kasie w czasie zajścia szkody ...........................................................................  
 
9.  WYLICZENIE SZKODY: 
     a )  Wartość początkowa (pkt. 1) ............................... + zakupy (pkt.2)     .................................  

= ............................................... . 
      b )  Inwentaryzacja po włamaniu (pkt. 7) .................................. + wartość utargów sprzedaży 

bez marży i podatku VAT (pkt. 6) ......................................... = = .................................... 
      c  ) SZKODA :   (pkt. 9 a) .................................... - (pkt. 9 b) ............................................  =                          
 
               =      ........................................... 
 
Słownie ............................................................................................................................................ 
  
Niniejsze obliczenie oparte na prowadzonej przez nas rachunkowości jest zgodne ze 
stanem faktycznym. Wszystkie obroty towarów, materiałów i gotówki zostały na dzień 
szkody prawidłowo zaksięgowane. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883 ze zmianami) informujemy, że Pani/Pana dane 
osobowe będą przetwarzane przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą 61-119 Poznań, ul. św. Michała 43 w 
celu i zakresie realizacji umowy ubezpieczenia. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. 

         
        ................................................  
        /podpis i pieczątka poszkodowanego/ 
 
 
* - zakreślić właściwy wiersz znakiem „x” 
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