
 
 

 
 

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej i dane finansowe 
 

Podstawowe informacje o gospodarstwie 
IMIĘ/ IMIONA, NAZWISKO, ADRES GOSPODARSTWA, NIP, REGON  
   
 
 
 

 
Data rozpoczęcia i rodzaj prowadzonej działalności wg PKD 

   data rozpoczęcia działalności    
   główne kierunki działalności/ branża   
   podstawowe kierunki produkcji w gospodarstwie    

 
 

Czy Gospodarstwo działa w więcej niż w jednej branży?  tak  nie 
   
Czy występują zaległości z tytułu podatków lub innych należności?   tak  nie 
   
Czy występują zaległości wobec ZUS/ KRUS?  tak  nie 
   Czy wobec Gospodarstwa toczy się postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, karne 
skarbowe, naprawcze lub upadłościowe?  tak  nie 
   
Czy Gospodarstwo jest powiązana z innymi podmiotami?  tak  nie 

jakimi?: 
 

      
  
   Czy terminowo obsługiwane są zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów/ poręczeń/  
gwarancji/ leasingu/ wystawionych weksli?  tak  nie 
   Czy planowane są istotne zmiany w prowadzonej działalności?  tak  nie 
   jakie?: 

 
 

  
 
Informacje ekonomiczno-finansowe 

INFORMACJA O OBROTACH NA RACHUNKACH W INNYCH BANKACH 
    

nazwa banku  średniomiesięczne wpływy  
w ostatnich 12 miesiącach  wpływy  

w ostatnim miesiącu 
 

            
            

 
STRUKTURA SPRZEDAŻY  STRUKTURA ZAOPATRZENIA  

      
nazwa 

odbiorcy 
 
 

% udział głównych 
odbiorców w sprzedaży 
ogółem (powyżej 10%) 

 
 
 

nazwa 
dostawcy 

 
 

% udział głównych 
dostawców w 

zaopatrzeniu ogółem 
(powyżej 10%) 

       .........................  .........................  .........................  ......................... 
       .........................  .........................  .........................  ......................... 
       .........................  .........................  .........................  ......................... 
       .........................  .........................  .........................  ......................... 
       .........................  .........................  .........................  ......................... 
       liczba odbiorców:  .........................  liczba dostawców:  ......................... 

       kwota ogółem:  .........................  kwota ogółem:  ......................... 
 

Czy występują należności przeterminowane?  tak  
   Czy występują zobowiązania przeterminowane?  tak  



 
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM  
      należności na dzień:    zobowiązania na dzień:    

      ogółem      
   
W TYM NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA PRZETERMINOWANE  

     okres 
(w dniach) 

 
 

należności przeterminowane 
na dzień………………. 

 
 

zobowiązania przeterminowane 
na dzień…………………          nazwa podmiotu  kwota  nazwa podmiotu  kwota 

         <30         
         30-60         
         60-90         
         90-180         
         >180         
         razem         

 
 

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń, inne 
     nazwa instytucji finansującej           
             rodzaj kredytu  
i przeznaczenie 

 
         razem kredyty  

 razem poręczenia 

              kwota i waluta udzielonego 
kredytu /zł/ 

 
            

              
zadłużenie na dzień        /zł/             

           spłata kapitału           
           spłata odsetek           
           oprocentowanie           
           zabezpieczenie           
           okres kredytowania           

 
Zobowiązania z tytułu leasingu, kredytu kupieckiego/ pożyczki od udziałowców, podmiotów powiązanych gwarancji, 
faktoringu 

  kwota ogółem       
       

nazwa instytucji  rodzaj 
zobowiązania 

 
 

kwota i waluta 
wg umowy 

 
 
 

kwota 
pozostająca do 

spłaty 
 

termin 
wygaśnięcia/ 

spłaty 

 
 
 

uwagi: 
inne istotne warunki 

umowy 
                       

                       
                       
                       

 
 
 
 

 
Świadom(i) odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z art. 297 § 1 ustawy z dn. 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 
z późn. zm.), oświadczam(y), że wszystkie informacje podane we wniosku o przyznanie kredytu/ pożyczki i załączonych do niego 
dokumentach są prawdziwe. 
 
 

 

 
miejscowość, data 

 
 
 

 
pieczęć i podpis Kredytobiorcy/ów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rachunek wyników  
 

imię i nazwisko: 
 w okresie ostatnich  

12 miesięcy 
 

    analizowane okresy   
  A. Przychody ogółem (A=1+2+3+4)   
  1. przychody z tyt. produkcji zwierzęcej   
  2. przychody z tyt. produkcji roślinnej   
  3. dopłaty bezpośrednie   
  4. inne przychody   
  B. Koszty ogółem (B=1+2)   

  1. Koszty produkcji zwierzęcej (1=a+b+c)   
    a. zakup pasz   
    b. zakup zwierząt   
    c. inne koszty   
  2. Koszty produkcji roślinnej (2=a+b+c+d+e)   
    a. materiał siewny   
    b. nawozy mineralne   
    c. pestycydy   
    d. usługi   
    e. inne koszty   
  C. Koszty pośrednie   
  D. Koszty obsługi kredytów, w tym   
  Długoterminowych   
  Krótkoterminowych   
  E. Razem koszty (E=B+C+D)   
  F. Dochód z gospodarstwa (F=A-E)   
  G. Spłata kredytów długoterminowych   
  H. Dochód po spłacie kredytów (H=F-G)   
  I. Przychody spoza gospodarstwa   
  J. Koszty przychodów spoza gospodarstwa    
  K. Dochód spoza gospodarstwa (K=I-J)   
  L. Koszty utrzymania rodziny   
  M. Dochód dyspozycyjny (M=H+K-L)   
  Zyskowność z gospodarstwa [%] (F/A x 100%)   
 

komentarz: 
 

 
 
 
 

 
miejscowość, data 

 
 
 
 

 
pieczęć i podpis Kredytobiorcy/ów 

 


