
Załącznik nr 2.10.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym (…) 

 
        

INFORMACJA FINANSOWA O GOSPODARSTWIE ROLNYM 
 

…………………..……………………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko posiadacza gospodarstwa rolnego/ 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
/siedziba gospodarstwa rolnego - adres/ 

I. Powierzchnia gospodarstwa ogółem ……………. ha, w tym:  

Grunty własne [w ha] Grunty dzierżawione [w ha] 

grunty dobre 

 (klasy: I, II, IIIa) 
grunty średnie 

 (klasy: IIIb, IV) 
grunty słabe 

 (klasy: V, VI) 
umowa pisemna umowa ustna 

     

II. Wyposażenie w środki trwałe (wg stanu na dzień 31.12 roku ubiegłego): 

Lp. Nazwa rok produkcji/ budowy aktualna wartość w zł 

Budynki i budowle: 

1.       

2.    

3.     

4.    

Maszyny i urządzenia 

1.     

2.     

3.     

4.    

5.     

6.    

7.    

8.    

III. Średnioroczny stan inwentarza (wg stanu na dzień 31.12 roku ubiegłego): 

Stado podstawowe Stado obrotowe 

rodzaj ilość sztuk wartość w zł rodzaj ilość sztuk wartość w zł rodzaj ilość sztuk wartość w zł 

krowy   prosięta   cielęta   

lochy   tuczniki   bydło 1-2 lat   

………………..   warchlaki   bydło pow. 2 lat   

………………..   drób   ………………. 
  

IV. Struktura zasiewów i zbiorów: 

Wyszczególnienie 
Rok bieżący 

Prognoza na kolejne lata 

 na poziomie z roku bieżącego 

Pow. [ha] Zbiór [t] Wartość [zł] Pow. [ha] Zbiór [t] Wartość [zł] 

Pszenica       

Pszenżyto       

Jęczmień       

Rzepak        

Ziemniaki       

Buraki cukrowe       

TUZ, trawa na GO       

Inne:……………………       

Inne:……………………       

RAZEM       

 
Powiatowy Bank Spółdzielczy 

 
we Wrześni 
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V. Informacje dodatkowe nt. gospodarstwa (według stanu na dzień 31.12. roku ubiegłego): 

Wyszczególnienie  

1. Zapasy w gospodarstwie (np. zboża, paszy, środków ochrony roślin) w zł:  

2. Stan gotówki w zł:  

3. Stan zobowiązań wobec dostawców w zł:  

4. Stan zobowiązań kredytowych w innych bankach w zł:  

5. Stan należności od odbiorców w zł:  

6. Stan należności z tyt. dopłat bezpośrednich (przyznane, a niewypłacone dopłaty obszarowe):  

7. Czy w ostatnim roku dokonano sprzedaży majątku trwałego (podać wartość w zł)? 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Czy poczynione zostały inwestycje w ostatnim roku obrotowym (budowa, rozbudowa, remont, zakup 

nieruchomości, maszyn, podać wartość)? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Czy gospodarstwo rolne jest podatnikiem podatku VAT? TAK/NIE* 

10. Główni odbiorcy produktów z gospodarstwa: …………………………………………………………………………………………… 

11. Główni dostawcy środków do produkcji: ………………………………………………………………………………………………… 

12. Ilość osób w gospodarstwie domowym:..................................., w tym na utrzymaniu: ................................. 

VI. PRZYCHODY 

Rodzaj przychodów Rok ubiegły Rok bieżący 
Prognoza na kolejne lata 

 na poziomie z roku bieżącego 

 wartość [zł] ilość wartość [zł] ilość wartość [zł] 
 

I. Produkcja zwierzęca      

1. Mleko      

2. Bydło rzeźne i jałówki      

3. Trzoda:      

• tuczniki      

• prosięta      

4. Drób      

5. Inna produkcja zwierzęca      

II. Produkcja roślinna (towarowa)      

1. Pszenica      

2. Pszenżyto      

3. Jęczmień      

4. Rzepak      

5. Burak cukrowy      

6. Ziemniaki      

7. Inne: …………………………………………      

III. Wynagrodzenia pozostałe, renty, emerytury  x  x  

IV. Dopłaty bezpośrednie  x  x  

V. Dochody członków rodziny z pracy poza gosp.  x  x  

VI. Inne przychody  x  x  

RAZEM  x  x  

 
Wysokość rat kapitałowych od kredytów inwestycyjnych i 

obrotowych spłacanych w ratach (w innych bankach) 
 x  x  



Strona | 3  

 

VII. KOSZTY (wartość w zł): 

Rodzaj kosztów Rok ubiegły Rok bieżący 
Prognoza na kolejne lata 

 na poziomie z roku bieżącego 

Koszty produkcji zwierzęcej (bezpośrednie)    

1. Zakup zwierząt    

2. Zakup pasz    

3. Pozostałe koszty produkcji zwierzęcej    

Koszty produkcji roślinnej (bezpośrednie)    

1. Materiał siewny    

2. Nawozy    

3. Środki ochrony roślin    

Inne koszty bezpośrednie    

Koszty pozostałe (pośrednie)    

1. Zakup usług    

2. Koszty napraw sprzętu    

3. Energia elektryczna, opał, gaz    

4. Koszty ubezpieczeń majątkowych    

5. Woda, telefon    

6. Koszty paliwa    

7. Koszty wynagrodzeń pracowników    

8. Koszty odsetek od kredytów    

9. Inne koszty pośrednie    

10. Podatki    

11. KRUS    

RAZEM    

 

 

VIII. Komentarz Wnioskodawcy nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa rolnego, osiągniętego wyniku 

finansowego (informacja podawana fakultatywnie): 
 

 

Oświadczam, iż: 

1) w okresie kredytowania utrzymany zostanie trend działalności określonym w powyższym dokumencie jako prognoza; 

2) gospodarstwo spełnia / nie spełnia* kryteria ubiegania się o dopłaty bezpośrednie, w tym m.in. dobrej kultury rolnej, ochrony 

środowiska, zdrowotności roślin i zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy). 

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, że informacje podane powyżej są prawdziwe i 

aktualne. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji. 

 

........................................., dnia ..................................   .......................................................................... 
           /podpis Wnioskodawcy/ 

*niepotrzebne skreślić;  zaznaczyć znakiem x, jeżeli dotyczy 

Wypełniając niniejszą Informację, o ile nie określono inaczej, rok bieżący jest rozumiany jako cały bieżący rok, czyli dotychczasowe wykonanie + 

prognoza do końca roku, natomiast prognoza na kolejne lata dotyczy danych średniorocznych planowanych do uzyskania w okresie spłaty kredytu 

przy założeniu, iż kolejne lata prognozy kształtować się będą na zbliżonym poziomie. Jeżeli w okresie kredytowania planowane są zmiany (np. w skali, 

organizacji, rodzaju produkcji, itp.) wpływające na wyniki gospodarstwa, należy przedstawić prognozę na cały okres kredytowania (wg załącznika 

nr 2.11.1 lub 2.11.2 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym). Prognoza nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym Agro z terminem 

spłaty do 1 roku i karty kredytowej/chargé. 


