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Załącznik nr 13.14.B do Instrukcji kredytowania Klientów Instytucjonalnych

INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH (W ZŁ):     
        

Rachunek wyników
Przedostatni rok obrotowy (pełny)

Ostatni
rok

obrotowy
(pełny)

Okres
bieżącyPrognoza    

2019 2020 VI 2021 2021     
A. Przychody ze sprzedaży
(1+2+3) 0 0 0 0    

    1. produkcji roślinnej     
    2. produkcji zwierzęcej     
    3. pozostałej produkcji i
usług     

B. Dopłaty bezpośrednie     
C. Koszty bezpośrednie (1+2+3) 0 0 0 0    
    1. produkcji roślinnej
(nawozy, środki ochrony roślin,
nasiona)

    

    2. produkcji zwierzęcej
(pasze, usługi weterynaryjne)     

    3. pozostałej produkcji i
usług     
D. Koszty pośrednie (suma 1 do
6) 0 0 0 0    

    1. koszty paliw/energii     
    2. utrzymanie środków
trwałych, remonty budynków i
maszyn

    

    3. ubezpieczenia     
    4. koszty usług/koszty pracy     
    5. inne koszty (podatek rolny)     
    6. odsetki od kredytów na
działalność rolniczą (bez
odsetek od kredytu
wnioskowanego)

    

E. Dochód brutto z działalności
rolniczej (A+B-C-D) 0 0 0 0    

    podatek     
F. Dochód netto z działalności
rolniczej     

G. Dochody spoza gospodarstwa
(w tym dotacje)[1]

    

H. Koszty utrzymania rodziny     
I. Dochód osobisty (F+G-H) 0 0 0 0    
-------------------------------------------------        
[1] - dochód z działalności pozarolniczej (prowadzona działalność gospodarcza, praca najemna, umowa zlecenie, umowa o dzieło, najem,
dzierżawa, itp.) Wnioskodawcy i współmałżonka (jeśli wspólność majątkowa) bez dochodów spółek, których klient jest właścicielem/
współwłaścicielem/ wspólnikiem.

    

Przedostatni rok obrotowy (pełny)

Ostatni
rok

obrotowy
(pełny)

Okres
bieżącyPrognoza    

2019 2020 VI 2021 2021     
J. Informacja dodatkowa     
Majątek trwały [1]     
Zobowiązania kredytowe
ogółem[2]/     
Raty kapitałowo-odsetkowe z
tytułu kredytów i pożyczek
zaciągniętych przez klienta i/lub
współmałżonka prywatnie jako
osoba fizyczna (kredyty
detaliczne, hipoteczne) oraz
kwota rat kapitału posiadanych
kredytów obrotowych na
działalność (bez kredytu
wnioskowanego)

    

Spłata rat kapitału od kredytów na
działalność rolniczą i gospodarczą
udzielonych na cele inwestycyjne,
KLH udzielone na cele
inwestycyjne, pożyczek
długoterminowych i leasingów

    



finansowych Spłata odsetek od
kredytów na
działalność
rolniczą i
gospodarczą
udzielonych na
cele inwestycyjne,
KLH udzielone na
cele inwestycyjne,
pożyczek
długoterminowych
i leasingów
finansowych

    

    

Spłata rat kapitałowych z tyt.
kredytów obrotowych na
działalność

    

-------------------------------------------         

[2] - wartość majątku trwałego gospodarstwa (wartość gruntów własnych, budynków, maszyn, urządzeń i środków transportu, stada
podstawowego) z uwzględnieniem majątku trwałego firmy prowadzonej w ramach działalności gospodarczej (jeśli klient prowadzi
działalność jako osoba fizyczna), ale bez majątku spółek, których klient jest właścicielem/współwłaścicielem/wspólnikiem)

    

[3] - Zobowiązania kredytowe ogółem = suma zobowiązań zaciągniętych na działalność rolniczą (kredyty, pożyczki, leasing, zobowiązania
wobec KOWR) + suma zobowiązań zaciągniętych przez Wnioskodawcę i/lub współmałżonka prywatnie jako osoba fizyczna, w tym z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej

    

         
         

____________________________________________________ _______   
(miejscowość, data, imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)

   

        




