Załącznik 2.1.8 do Wniosku o kredyt Z/RI
Uchwała Zarządu nr 30/2019 z dnia 27.02.2019 r.

Informacja finansowa dla rolników
DANE WNIOSKODAWCY I
imię/ imiona

nazwisko

data urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA
miejscowość

seria i nr dowodu osobistego

ul.

gmina

PESEL

nr

kod
województwo

powiat

ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
miejscowość
ul.
gmina

kod

poczta
województwo

powiat

NIP

REGON

NUMER GOSPODARSTWA

NR TELEFONU
e-mail

DANE WNIOSKODAWCY II
imię/ imiona

nazwisko

data urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA
miejscowość

poczta

seria i nr dowodu osobistego

ul.

gmina

PESEL

kod

poczta
województwo

powiat

Wykształcenie rolnicze

Tak / NIE

Rozpoczęcie działalności rolniczej , rok
Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
w tym na utrzymaniu
ZATRUDNIENIE – Tak / Nie , ilość osób,
- sezonowo – Tak/ Nie
INFORMACJA O MAJĄTKU GOSPODARSTWA

POSIADANE I UŻYTKOWANE GRUNTY
grunty własne
(ha)

wartość rynkowa
(zł)

Obciążenia hipoteki
(ha)

grunty dzierżawione
(ha)

Grunty orne
Użytki zielone
Sady i plantacje wieloletnie
Razem użytki rolne
tereny pod zabudowaniami
pozostałe grunty
Razem

PRZEWAGA GRUNTÓW W KLASIE …………….…., GRUNTY POŁOZONE NA TERENIE ONW – TAK/NIE
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BUDYNKI I BUDOWLE
rodzaj budynku

rok budowy

aktualna wartość rynkowa/ wg polisy
ubezpieczeniowej/
wg wyceny rzeczoznawcy* (w zł)

POSIADANE MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE (W TYM POJAZDY SAMOCHODOWE)
aktualna wartość rynkowa/ wg
wyszczególnienie
rok produkcji
polisy ubezpieczeniowej/
wg wyceny rzeczoznawcy* (w zł)

obciążenie
hipoteki

obciążenie/
prawa osób trzecich

ZAPASY
wyszczególnienie
pszenica
pszenżyto
żyto
jęczmień
owies
Rzepak
kukurydza
kiszonka z kukurydzy
sianokiszonka
siano
słoma
ziemniaki
pasze, koncentraty
nawozy mineralne
środki ochrony roślin
paliwa
ŚRODKI PIENIĘŻNE – kwota w zł
wyszczególnienie
posiadana gotówka

Stan aktualny na dzień ………………………………………….
Ilość w tonach
Wartość zł

Stan aktualny na dzień ………………..……

środki pieniężne na rachunkach
lokaty
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PRODUKCJA ROŚLINNA
PRODUKCJA ROŚLINNA
rodzaj uprawy

rok ubiegły
powierzchnia (ha)

produkcja
plon
(t/ha)

Zbiór
t razem

Zużycie wewnętrzne
Pasza
Siew
t
t

Zbiór
t razem

Zużycie wewnętrzne
Pasza
Siew
t
t

ilość (t)

sprzedaż
Cena
Zł//t

wartość
(zł)

sprzedaż
Cena
Zł//t

wartość
(zł)

sprzedaż
Cena
Zł//t

wartość
(zł)

Razem

PRODUKCJA ROŚLINNA
rodzaj uprawy

rok bieżący
powierzchnia (ha)

produkcja
plon
(t/ha)

ilość (t)

Razem

PRODUKCJA ROŚLINNA
rodzaj uprawy

planowana w okresie kredytowania
powierzchnia (ha)

produkcja
plon
(t/ha)

Zbiór
t razem

Zużycie wewnętrzne
Pasza
Siew
t
t

Razem

- PRODUKCJA ZWIERZĘCA
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PRODUKCJA ZWIERZĘCA – sprzedaż w roku ubiegłym
rodzaj produktu /inwentarza/

Jednostka (szt. lub litry)

ilość (kg lub litry/szt.)

Cena (zł)

wartość(zł)

razem

- STAN INWENTARZA ŻYWEGO na dzień ……………………………..…..
Wyszczególnienie
STADO PODSTAWOWE
Krowy mleczne
Jałówki zacielone
Maciory
knury
RAZEM
STADO OBROTOWE
Opasy
Cielęta

ilość szt.

Wartość (w zł)

Tuczniki
Warchlaki
Prosięta
RAZEM
Ogółem wartość inwentarza żywego
PRODUKCJA ZWIERZĘCA – sprzedaż w roku bieżącym
rodzaj produktu /inwentarza/

Jednostka (szt. lub litry)

ilość (kg lub litry/szt.)

Cena (zł)

wartość(zł)

razem

PRODUKCJA ZWIERZĘCA – planowana sprzedaż w okresie kredytowania w okresach rocznych
rodzaj produktu /inwentarza/

Jednostka (szt. lub litry)

ilość (kg lub litry/szt.)

Cena (zł)

wartość(zł)

Razem

Oświadczam(y), iż w okresie kredytowania utrzymany zostanie trend działalności określony w
powyższym dokumencie jako prognoza.
Oświadczam(y), iż gospodarstwo spełnia/nie spełnia* kryteria ubiegania się o dopłaty bezpośrednie w
tym: dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt.
*Niepotrzebne skreślić

Świadom(i) odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z art. 297 § 1 ustawy z dn.6.04.1997r (Dz.U. nr 88
poz. 553 z późn. zm.) kodeksu karnego, oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w niniejszym
dokumencie są prawdziwe

miejscowość, data

pieczęć i podpis Wnioskodawcy
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RACHUNEK WYNIKÓW
imię i nazwisko/ nazwa gospodarstwa rolnego:

ROK
UBIEGŁY

PROGNOZA NA
ROK
BIEŻĄCY

Prognoza na okres kredytowania

analizowane okresy
A.

Gotówka na początek okresu

B.

Przychody ogółem (B=a+b+c+d)

a. przychody z tyt. produkcji zwierzęcej
b. przychody z tyt. produkcji roślinnej
c. dopłaty bezpośrednie
d. inne przychody
C.

Koszty ogółem (od 1 do 19)

1. materiał siewny
2. nawozy mineralne
3. środki ochrony roślin
4. zakup zwierząt
5. zakup pasz
6. usługi weterynaryjne
7. wynajem maszyn
8. usługi obce
9. wynagrodzenie pracowników sezonowych
10. paliwo, olej, smary
11. remonty budynków i maszyn
12. ubezpieczenia
13. KRUS
14. ZUS i Płace
15. dzierżawy
16. podatki w tym podatek rolny
17. energia elektryczna, opał
18. odsetki od kredytów
19. inne koszty
D.

Dochód z gospodarstwa (D=B-C)

20. zakup składników majątku
21. Sprzedaż majątku
E.

Saldo z działalności inwestycyjnej
( 21-20)

22. Zaciągnięcie kredytów bankowych
23 Spłata kredytów krótkoterminowych
24. Spłata kredytów długoterminowych
F.

Saldo z działalności finansowej
(22-23-24)

25. pozostałe dochody
26. Koszty utrzymania rodziny
G. Saldo z pozostałej działalności (2526)
H.

Gotówka z działalności (D+E+F+G)

I.

Gotówka na koniec okresu (A+H)

miejscowość, data

pieczęć i podpis Wnioskodawcy
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