Adatlap verzió száma: 001/2016/MG

MEZŐGAZDASÁGI ADATLAP
az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. által elvégzendő hitelképességi vizsgálathoz
Aktuális állapotra vonatkozóan, melynek dátuma: …………………………
1. A Lízingbevevő / Adós (a továbbiakban: vállalkozás) adatai*
Név
Cím
Adószám
Cégjegyzékszám /
Egyéni vállalkozói igazolvány /
Őstermelői igazolvány szám
Legmagasabb iskolai végzettsége:
Kapcsolattartó neve
Kapcsolattartó telefonszáma (vezetékes)
Kapcsolattartó telefonszáma (mobil)
Kapcsolattartó fax száma
Kapcsolattartó e-mail címe
Bankszámlaszáma 1
Bankszámlaszáma 2
Áfa bevallás gyakorisága

Negyedéves

Havi

Éves

ÁFA körön kívüli

Őstermelők és egyéni vállalkozók esetén kitöltendő
Tevékenység kezdete
Alkalmazottak száma
Legmagasabb iskolai végzettség
Családi állapot
Házastárs neve
Közös háztartásban élők száma
Havi nettó jövedelem
Havi rezsiköltség
Háztartás össz. további jövedelme
Havi törlesztések összesen
Lakóhely tulajdonviszonya
A családi gazdaságról szóló határozat száma:
A családi gazdaság tagjainak száma:
A családi gazdasági tagjai
Név
1
2
3
4
5

Életkor

Pénzügyi vezető
Saját alkalmazott?
Név
Telefonszám
E-mail cím

igen

Könyvelő

nem

igen

nem
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2. A vállalkozás jelen adatlapot aláíró, cégjegyzésre jogosultja(i)nak adatai*
Név
(Leánykori név)
Állandó lakcím
Születési hely
Születési idő
Anyja neve
Azonosító okmány száma
Azonosító okmány lejárata
Lakcím kártya száma
Állampolgárság

3. A vállalkozás tulajdonosainak adatai (amennyiben a vállalkozás rendelkezik további tulajdonosokkal,
kérjük a 4. számú mellékleten feltüntetni)
a) Természetes személy* (magánszemély) tulajdonos esetén:
Tulajdonos

Tulajdonos

Név
(Leánykori név)
Születési hely, idő
Anyja neve
Azonosító okmány száma
Azonosító okmány lejárata
Részesedés mértéke (%-ban)

További tulajdonosok adatai feltüntetésre kerültek 4. számú mellékleten?

igen

nem

b) Gazdasági társaság* tulajdonos esetén:
Tulajdonos

Tulajdonos

Cégnév
Adószám
Cégjegyzékszám
Részesedés mértéke (%-ban)

További tulajdonosok adatai feltüntetésre kerültek 4. számú mellékleten?

igen

nem

4. A vállalkozás működési adatai
4.1. A vállalkozás által művelt földterület
Összes művelt terület nagysága (az utolsó föld alapú
támogatási határozatnak megfelelően)
Összes művelt területből a saját földterület nagysága
Összes művelt területből a bérelt földterület nagysága
A bérelt földterületből a vállalkozás magánszemély tulajdonosai és közvetlen hozzátartozóik ( házastárs, regisztrált élettárs, szülő, gyermek ) által tulajdonolt terület
nagysága

(hektárban)
(százalékban)
(százalékban)

(hektárban)

4.2. A vállalkozás bevételei
Előző (lezárt) év
Bevétel összesen
1. Növénytermesztésből származó
2. Állattenyésztésből származó
3. Föld alapú támogatás
4. Egyéb támogatás
5. Szolgáltatás, bérmunka
Tárgy év (tervezett)
Bevétel összesen

(forintban)
(forintban)
(forintban)
(forintban)
(forintban)
(forintban)
(forintban)
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1.
2.
3.
4.
5.

Növénytermesztésből származó
Állattenyésztésből származó
Föld alapú támogatás
Egyéb támogatás
Szolgáltatás, bérmunka

(forintban)
(forintban)
(forintban)
(forintban)
(forintban)

4.3. A vállalkozás termelése
Termények leírása
1

Kertészeti kultúra
Termények felsorolása:

2

Szántóföldi kultúra
Termények felsorolása:

Művelt terület
előző évben
(hektárban)

Árbevétel (forintban)

egyéb termények (kérjük pontosan felsorolni)
3
4
5

Állatok leírása

Darab

Az állat által előállított termék előző (lezárt) évben
Teljes bevétel
(forintban)

1 Juh
2 Tehén (Tej)
3 Szarvasmarha (Hús)
4 Sertés
5 Tojó baromfi
6 Vágó baromfi
7 Kacsa
8 Liba
9 Pulyka
egyéb állatok (kérjük felsorolni)
10
11
12

4.4. A vállalkozás eszközparkja
Mezőgazdasági berendezések leírása

Lóerő
(LE)

Üzemóra / km óra
állása

Életkor
(év)

Saját tulajdonban van?

1

igen

nem

2
3
4
5
6
7
8
9
10

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
nem
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4.5. A vállalkozás szerződései
Termelői (szerződések leírása)
Vevő neve
Szerződés tárgya
1
2
3
4
5
Bérmunka (szerződések leírása)
Vevő neve
Szerződés tárgya
1
2
3
4
5

Szerződött mennyiség

Bevétel (forintban)

Szerződött mennyiség

Bevétel (forintban)

4.6. A vállalkozás pénzintézet(ek) általi finanszírozásainak bemutatása (amennyiben van a vállalkozásnál):
Jelen adatlap 1. számú mellékleteként csatolandó, a kimutatásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
 Finanszírozó pénzintézet neve
 Finanszírozás fajtája (Pl.: beruházási hitel, pénzügyi lízing, folyószámlahitel, rulírozó hitel, készletfinanszírozási
keret, Széchényi kártya , egyéb)
 A szerződés összege és devizaneme
 Szerződés kelte
 Fennálló tartozás összege
 Szerződés lejárata

4.7. A vállalkozás biztosításai (vihar-, elemi-, jégkár, egyéb)
Termény megnevezése

Biztosítási jellege

1
2
3
4
5

5. Lejárt, átütemezett köztartozással rendelkezik a vállalkozás?

igen

nem

Ha igen, részletezése:

6. Információk az aktuális beruházásról
Beruházás tárgya
Darabszám

Megnevezés

Beruházás indoka:

Beruházás várható megtérülése:
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Aluljegyzett,…………………………………………………………………………………...………………….. (név)
………………………………………………………………………………………………………………(székhely)
………………………….. (adószám) kijelentem / kijelentük, hogy a jelen adatlapon feltüntetett adatok, tények a valóságnak megfelelnek, kijelentem / kijelentük továbbá, hogy a vállalkozás jelen adatlapon feltüntetett cégjegyzéki, nyilvántartási adataiban változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban.
Kelt:………………………………..
………………………………………..
(cégszerű) aláírás
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Mellékletek
1.

számú mellékletként csatolandó:
A vállalkozás pénzintézet(ek) általi finanszírozásainak bemutatása
(amennyiben van a vállalkozásnál)

2.

számú mellékletként csatolandó:
A szállítóállomány bemutatása, (Pénzintézetek felé / szállítók felé / egyéb) lejárt állomány korosításával (késedelem: 1-15 nap, 15-30 nap, 30-60 nap, 60-90 nap, 90-180 nap, kétes követelés)

3.

számú mellékletként csatolandó:
A vevőállomány bemutatása, a lejárt állomány korosításával (késedelem: 1-15 nap, 15-30 nap, 30-60 nap, 60-90
nap, 90-180 nap, kétes követelés)

4.

számú melléklet: További tulajdonosok adatai

5.

számú elválaszthatatlan melléklet: *Adatvédelmi Tájékoztatás

6.

számú elválaszthatatlan melléklet: Tényleges tulajdonosi nyilatkozat

Az elvégzendő hitelképességi vizsgálathoz szükséges további dokumentumok, melyet kérünk a kitöltött
adatlappal egy időben megküldeni
Minden vállalkozás (Társaság, egyéni vállalkozás, őstermelő) esetében:



szállítói árajánlat (részletes) másolata
30 napnál nem régebbi NAV tartozásmentes igazolás vagy NAV folyószámla kivonat másolata
(amennyiben Lízingbevevő nem szerepel a NAV által közzétett, hivatalos köztartozásmentes adózói nyilvántartásban)

Társaságok esetében:









hatályos társasági szerződés / alapító okirat / alapszabály
a Társaságot képviselő természetes személy(ek) aláírási címpéldánya
a Társaságot képviselő természetes személy(ek) személyazonosság igazolására alkalmas 2 féle fényképes,
hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) másolata, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
tárgyévi utolsó lezárt negyedév főkönyvi kivonata
utolsó lezárt pénzügyi év főkönyvi kivonata
utolsó lezárt pénzügyi év mérlegbeszámolója és kiegészítő mellékletei
könyvvizsgálói jelentés (amennyiben készült)
egységes területalapú támogatásról (SAPS) szóló határozat másolata

Egyéni vállalkozók esetében:








egyéni vállalkozói igazolvány másolata
személyazonosság igazolására alkalmas 2 féle fényképes, hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány,
útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) másolata, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
Tárgyév pénztárkönyve/naplófőkönyv
utolsó 2 lezárt év adóbevallása
egységes területalapú támogatásról (SAPS) szóló határozat másolata
Családi gazdaság esetén a családi gazdaság megalakulásáról szóló határozat másolata
Családi gazdaság esetén a tagok utolsó 2 lezárt év adóbevallásának azon oldala, melyen az árbevétel és költség kerül feltüntetésre

Őstermelők esetében:








őstermelői igazolvány másolata
személyazonosság igazolására alkalmas 2 féle fényképes, hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány
és útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) másolata, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata
tárgyév pénztárkönyve/naplófőkönyv
utolsó 2 lezárt év adóbevallása
egységes területalapú támogatásról (SAPS) szóló határozat másolata
Családi gazdaság esetén a családi gazdaság megalakulásáról szóló határozat másolata
Családi gazdaság esetén a tagok utolsó 2 lezárt év adóbevallásának azon oldala, melyen az árbevétel és költség kerül feltüntetésre
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A vállalkozás további tulajdonosainak adatai (4. számú melléklet)
a) Természetes személy* (magánszemély) tulajdonos esetén
Tulajdonos

Tulajdonos

Tulajdonos

Tulajdonos

Tulajdonos

Tulajdonos

Tulajdonos

Tulajdonos

Tulajdonos

Tulajdonos

Név
(Leánykori név)
Születési hely, idő
Anyja neve
Azonosító okmány száma
Azonosító okmány lejárata
Részesedés mértéke (%-ban)
Név
(Leánykori név)
Születési hely, idő
Anyja neve
Azonosító okmány száma
Azonosító okmány lejárata
Részesedés mértéke (%-ban)
Név
(Leánykori név)
Születési hely, idő
Anyja neve
Azonosító okmány száma
Azonosító okmány lejárata
Részesedés mértéke (%-ban)

b) Gazdasági társaság* tulajdonos esetén
Cégnév
Adószám
Cégjegyzékszám
Részesedés mértéke (%-ban)
Cégnév
Adószám
Cégjegyzékszám
Részesedés mértéke (%-ban)
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