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Powiatowy Bank Spółdzielczy 

 
we Wrześni 

 

INFORMACJA FINANSOWA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 
(gospodarstwo rolne) 

  
IMIĘ I NAZWISKO, ADRES GOSPODARSTWA (pieczęć) 

 

 
 

 

 
Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem: 

 właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni ………… ha, w tym użytki rolne o pow. …………… ha, 

 dzierżawcą areału o pow. …………… ha. 

 

UPROSZCZONA INFORMACJA O MAJĄTKU GOSPODARSTWA ROLNEGO NA DZIEŃ SKŁADANIA OŚWIADCZENIA: 
 

Wyszczególnienie Wartość [zł] 

Budynki i budowle   

Maszyny i urządzenia  

Stado podstawowe  

Należności od odbiorców   

Zapasy towarów, środków do produkcji, itd.   

Środki pieniężne  

Zobowiązania wobec dostawców  
 

ZADŁUŻENIE Z TYT. KREDYTÓW, POŻYCZEK I INNYCH TYTUŁÓW (W TYS. ZŁ – NIE DOTYCZY ZADŁUŻENIA W PBS WE WRZEŚNI): 

 

Lp. nazwa instytucji finansowej 
kwota 

pozostająca do 
spłaty 

rodzaj produktu 
okres 

kredytowania 
rata 

miesięczna 
Zabezpieczenie 

1.             

2.             

3.             

4.       
 

DODATKOWE INFORMACJE DOT. DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ: 
 

data rozpoczęcia działalności [mm/rrrr]    -     

 

Rodzaj prowadzonej działalności – podstawowe kierunki w gospodarstwie: 

 

 

 

   

Czy gospodarstwo prowadzi działy specjalne 
produkcji rolnej? 

nie/ tak  (jakie?) 
 

   

Czy wobec gospodarstwa toczy się 
postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne, 
karne skarbowe, naprawcze lub upadłościowe?  

nie/ tak  (jakie?) 

 

   

Czy gospodarstwo jest powiązane z innymi 
podmiotami? (powiązania kapitałowe i 
organizacyjne) 

nie/ tak  (jakim?) 

 

 

Czy gospodarstwo planuje istotne zmiany w 
prowadzonej działalności?  

nie/ tak  (jaką?) 
 

 

Czy gospodarstwo jest płatnikiem podatku VAT? nie/ tak  
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Analizowany okres – ostatni okres obrotowy:    /     -   /      

  

A. Przychody z gospodarstwa ogółem (A=1+2+3+4):  

1. przychody z tytułu produkcji zwierzęcej  

2. przychody z tytułu produkcji roślinnej  

3. dopłaty bezpośrednie  

4. inne przychody z gospodarstwa (np. działy specjalne produkcji rolnej)  

B. Koszty ogółem (B=1+2+3):  

1. koszty produkcji zwierzęcej (B.1=a+b+c):  

a. zakup pasz  

b. zakup zwierząt  

c. inne koszty  

2. koszty produkcji roślinnej (B.2=a+b+c+d):  

a. materiał siewny  

b. nawozy mineralne  

c. usługi  

d. inne koszty  

3. pozostałe koszty (np. odsetki, czynsz dzierżawny, podatki), w tym:  

- odsetki od kredytów  

C. Dochód z gospodarstwa (A-B)  

D. Dochód spoza gospodarstwa  

E. Dochód dyspozycyjny (C+D)  

F. Miesięczny dochód dyspozycyjny (E/12)  

G. Miesięczne obciążenie spłatą kredytów (kapitał)*  

H. Miesięczny dochód po spłacie kredytów (F-G)  

Zyskowność z gospodarstwa [%] (C/A x 100%)  

* rata kapitałowa aktualnego zobowiązania kredytowego spłacanego w ratach zaciągniętego w związku z prowadzoną działalnością 

rolniczą (w tym leasing) 
 

 

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane przeze mnie w Informacji 
finansowej dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą (gospodarstwo rolne) są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 
   

/miejscowość i data/  /podpis osoby składającej Oświadczenie/ 

 

 

 
wypełnia pracownik Banku: 

dochody zweryfikowano: POZYTYWNIE / NEGATYWNIE* 
  
przyjęto do oceny zdolności kredytowej średniomiesięczny dochód w wysokości:  

  

weryfikacji oświadczenia klienta o uzyskiwanych dochodach dokonano w oparciu o:  

  

  

  
data i podpis i pieczątka funkcyjna pracownika dokonującego weryfikacji dochodów  
 

 


