
 
DOCHÓD ROCZNY W OKRESIE SPŁATY KREDYTU WYNIESIE: 

Przychody  - Koszty  = Dochód 

 

…………….. - ………… = ………….. 

 
 W okresie minionego roku obrotowego w moim majątku trwałym miały 

miejsce następujące zmiany:  
 

Zwiększenie środków trwałych o:  

 Budynki: ……………………………………………………………………  

o wartości ……………..……….zł. 

 Zakupione nieruchomości gruntowe …………..………………………….… 

o pow. …..… ha o wartości ……………… zł.   

 Zakupione maszyny i urządzenia rolnicze: ………………………………… 

………………………………….……………… o wartości ……………. zł. 

Sprzedaż/utrata środków trwałych (jakich i o jakiej wartości): 

……………………………………………………………. ………………………. 

Wg stanu na dzień aktualny stan 

- produkcji roślinnej w toku - ………….……. zł. ,  zapasy ………………… zł.,  

- należności krótko./długo**term. ………………… zł. od ……………………… 

   - zobowiązania krótko./długo**term. …………..…. zł. wobec …………………… 

 

W okresie kredytowania planuję następujące istotne zmiany w założeniach prowadzonego 

gospodarstwa np. produkcyjne:…………………………………………………………. 

Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za przedkładanie podrobionych, 

przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych dokumentów albo 

nierzetelnych, pisemnych oświadczeń dotyczących okoliczności  o istotnym znaczeniu 

dla uzyskania kredytu lub pożyczki albo ulgi w spłacie kredytu lub pożyczki, określona 

w art. 297 k.k. 

dnia …….. ………..….. r.         …..………………………. 
                                                                                             (podpis wnioskodawcy 

** niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 

UPROSZCZONA INFORMACJA EKONOMICZNO -  

FINANSOWA O GOSPODARSTWIE ROLNYM 
 

……………………………………………………………………………… 
(nazwisko i imię właściciela oraz adres) 

Areał  gospodarstwa ……...... ha,            w tym: grunty orne ………… ha  

Rodzaj specjalizacji: ........................................... łąki i pastw. ………... ha 

Zasiewy (podać w ha rodzaj upraw): ...................................     sady ………………... ha 

      ..................................................................................       inne …...…………… ha                                                                                         

................................................................................................................................  

       ...............................................................................................................................              

 
     Wyposażenie w środki trwałe (budynki, budowle, ważniejsze maszyny i narzędzia) 

L.p. Nazwa 
Rok prod. 

budowy  

Aktualna 

wartość 

Uwagi 

banku 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

Aktualny stan inwentarza: 

   krowy ……………. szt.    maciory ……………….. szt. 

   cielęta ……………. szt.    prosięta ………………...szt. 

   bydło 1 rok ………. szt.     warchlaki ……………….szt. 

   opasy dorosłe ……. szt.    tuczniki ……………..… szt. 

   jał. cielne  …………szt.   loszki do chowu ………………  szt.     

Inne np. konie …… szt.                knury  ………………… szt. 



  PLAN PRZYCHODOW I KOSZTOW – rocznie               w okresie spłaty kredytu i rok miniony  w zł./ tys. zł.** 

L.p. 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

PRZYCHODÓW 

 

Rok 

miniony 

 

Rocznie w 

okresie spłaty 

kredytu* 

Uwagi 

banku 

1. Pszenica    

2. Żyto    

3. Jęczmień    

4. Inne zboża:    

5. Pomidory gruntowe    

8. Grzyby (pieczarki, boczniaki itp.    

9. Inne gruntowe    

10. Inne spod osłon    

11. Tuczniki    

12. Warchlaki    

13. Prosięta    

14. Mleko    

15. Opasy    

16. Cielęta    

17. Owce:    

18. Jajka    

19. Drób    

Razem sprzedaż  płodów rolnych   

20. Dopłaty obszarowe    

21. Dotacje do inwestycji    

21. 
Dochody członków rodziny z 

pracy poza gospodarstwem 

   

 

22. 
Inne dochody: 

............................................. 

   

RAZEM  PRZYCHODY    

* Nie wymagane do kredytów krótko- i średnioterminowych    

L.p

. 
WYSZCZEGÓLNIENIE  KOSZTÓW 

Rok 

miniony 

Rocznie w 

okresie 

spłaty kred* 

Uwagi 

banku 

1. Zakup nawozów    

2. Zakup wełny mineralnej    

3. Zakup środków ochrony roślin    

4. 
Zakup materiału siewnego, sadzonki, 

grzybnia 

   

5. Opieka weterynaryjna    

6. Zakup pasz    

7. Zakup opału, gazu itp.    

8. Zakup paliwa, koszt transportu    

9. Zakup usług (SKR, wynagrodzenia prac.)    

10. Zakup zwierząt do chowu, trzmieli    

11. Koszty napraw sprzętu, remonty    

12. Opłata za energię elektryczną    

13. Opakowania     

14. Płachty foliowe    

15. Inne:    

16. Skrzynki, opakowania    

17. Podatki (rolny, komunikacyjny, dochodowy)     

18. Koszty ubezpieczeń osobowe    

19 Inne:    

RAZEM  KOSZTY OPERACYJNE    

20. Prowizje, odsetki od kredytów    

21. 
Koszty utrzymania rodziny 

(…… osób x …………... zł na osobę) 

   

RAZEM KOSZTY    


