
Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
Oddział

załącznik do wniosku nr 

data zarejestrowania wniosku 

1. Majątek trwały w gospodarstwie

1) budynki i budowle

2) maszyny i urządzenia

3) plantacje wieloletnie

4) stado podstawowe

5)

6)

7)

2. Majątek obrotowy w gospodarstwie

1) inwentarz żywy - stado obrotowe

2) zapasy produktów

3)

4) produkcja w toku

5)

6)

7) papiery wartościowe

planowane inwestycje                                 

(dodatkowo podać zakładaną datę 

realizacji inwestycji)

należności długoterminowe i inne 

składniki majątku trwałego

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ GOSPODARSTWA ROLNEGO

ogólna aktualna wartość 

(w zł.)wymienić składniki majątku, ilości w szt.

rozpoczete inwestycje                               

(dodatkowo podać zakładaną datę 

zakończenia inwestycji)

ogólna aktualna wartość 

(w zł.)

środki na rachunkach bankowych oraz w gotówce

wymienić składniki majatku (rodzaj, ilość, waga itp.)

zapasy materiałów materiałów do 

produkcji rolnej

należności krótkoterminowe                                         

(do 12 m-cy)

środki pieniężne
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3. Zobowiązania finansowe gospodarstwa - inne niż tytułu zaciagniętych kredytów i pożyczek

4. Struktura upraw (określić należy strukturę upraw w ha fizycznych, uzyskiwane przychody, koszty produkcji, dochód roczny)

5. Struktura hodowli (podać rodzaj hodowli i ilość sztuk w obrocie rocznym, uzyskiwane przychody, koszty produkcji, dochód roczny)

3koszty pośrednie - paliwa, energia elektryczna, woda, remonty maszyn i urządzeń, budynków i budowli, najem siły roboczej, czy pozostałe koszty pośrednie

4dochód roczny = przychody ze sprzedaży - koszty bezpośrednie - koszty pośrednie

Wiarygodność podanych danych potwierdzam/y* własnoręcznym/i* podpisem/ami* pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego za złożenie

nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania kredytu.

Razem
1koszty bezpośrednie produkcji roślinnej - materiał siewny, sadzonki, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pozostałe koszty bezposrednio związane z produkcją roślinną
2koszty bezpośrednie produkcji zwierzęcej - zakup zwierząt, zakup pasz, koncentratów, usługi weterynaryjne, pozostałe koszty bezposrednio związane z produkcją

zwierzęcą

rodzaj produkcji zwierzęcej

struktura hodowli                    

(w szt w obrocie 

rocznym)

przychody ze 

sprzedaży                    

(rocznie w zł)

koszty bezpośrednie 2           

(rocznie w zł)

koszty pośrednie 3                  

(rocznie w zł)
dochód roczny 4

rodzaj produkcji roślinnej
struktura upraw                    

(w ha fizycznych)

przychody ze 

sprzedaży                    

(rocznie w zł)

koszty bezpośrednie 1           

(rocznie w zł)

koszty pośrednie 3                  

(rocznie w zł)
dochód roczny

4

podatki

KRUS/ZUS*

Rodzaj zobowiązania
Kwota zobowiązania                             

(w zł)

Termin płatności                             

(miesiąc / kwartał / rok)*

czy występują zobowiązania 

przeterminowane?                     

(TAK / NIE)*

(czytelny podpis Wnioskodawcy II)(czytelny podpis Wnioskodawcy I)

(miejscowość, data)

zobowiązania handlowe względem dostawców 

środków do produkcji rolnej

ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn i 

urządzeń, upraw i inwentarza żywego

inne zobowiązania finansowe

Razem

2


