Załącznik nr 6 do Instrukcji

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU
DANE FINANSOWE DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA GOSPODARSTWA, ADRES
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Analizowany okres – ostatni okres obrachunkowy

/

-

/

A. Przychody z gospodarstwa ogółem (A=1+2+3+4)
1. przychody z tyt. produkcji zwierzęcej (sprzedaż mleka, trzody chlewnej, bydła,
cieląt, itp.)
2. przychody z tyt. produkcji roślinnej (sprzedaż zbóż, ziemniaków, owoców,
warzyw, itp.)
3. dopłaty bezpośrednie
4. inne przychody z gospodarstwa (np. z tytułu świadczonych usług, pobieranych
czynszów dzierżawnych, itp.)
B. Koszty gospodarstwa bezpośrednie (B=1+2)
1. Koszty produkcji zwierzęcej (zakup zwierząt, zakup pasz, koszty weterynaryjne,
itp.)
2. Koszty produkcji roślinnej (zakup nawozów mineralnych, środków ochrony
roślin, nasion, itp.)
C. Koszty gospodarstwa pośrednie (czynsz dzierżawny, zakup paliwa, oleju, remonty
i naprawy budynków inwentarskich, opał i gaz używany do prowadzenia
gospodarstwa rolnego, koszty transportu, podatki, ubezpieczenia, składki KRUS,
ZUS, inne)
D. Koszty obsługi kredytów (odsetki)
E. Przychód z działów specjalnych produkcji rolnej
F. Koszty z działów specjalnych produkcji rolnej
G. Razem koszty gospodarstwa (G=B+C+D+F)
H. Razem dochód z gospodarstwa (H=(A+E)-G)
I. Przychody spoza gospodarstwa
J. Koszty przychodów spoza gospodarstwa
K. Dochód spoza gospodarstwa (K=I-J)
L. Dochód dyspozycyjny za ostatni okres obrachunkowy (L=H+K)
M. Miesięczny dochód dyspozycyjny (M=L÷12)
N. Miesięczne obciążenie spłatą kredytów (kapitał)*
O. Miesięczny dochód po spłacie kredytów (O=M-N)
Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), że informacje podane w
Danych finansowych są prawdziwe i nadal aktualne.

miejscowość, data, pieczęć i podpis księgowego
miejscowość, data, pieczęć i podpis klienta

* rata kapitałowa aktualnego zobowiązania kredytowego spłacanego w ratach zaciągniętego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym leasing)
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wypełnia pracownik Banku
dochody zweryfikowano:
przyjęto do oceny zdolności kredytowej średniomiesięczny dochód w wysokości:
weryfikacji oświadczenia klienta o uzyskiwanych dochodach dokonano w oparciu o:
data, podpis i pieczęć funkcyjna pracownika dokonującego weryfikacji dochodów
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