Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
(stosowana dla Klienta, który nie jest objęty przepisami ustawy o rachunkowości i prowadzi
działalność rolniczą)
Powierzchnia gospodarstwa rolnego ogółem (w ha)
Grunty własne/użytkowane wieczyście (w ha)

Grunty dzierżawione /użytkowane na
podstawie pisemnych umów
dzierżawy/użyczenia (w ha)

Razem (grunty własne/ użytkowanie
wieczyste dzierżawa/ użyczenie w ha)/ w tym
powierzchnia użytków rolnych

Grunty dzierżawione/użytkowane na podstawie pisemnych umów dzierżawy/użyczenia (w ha)
Data końca umowy dzierżawy/użyczenia

Powierzchnia

Lp.

Rodzaj budynku

Rok Budowy

Powierzchnia
użytkowa/zabudowy
(m2)

Wartość (zł)

na podstawie (zaznaczyć
właściwe)
Polisa
Wycena
rzeczoznawcy

1
2
3
4
5

INFORMACJA O PROWADZONEJ W GOSPODARSTWIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (ocena zdolności kredytowej Wnioskodawców
dokonywana jest metodą wskaźnikową)
Rodzaje produkcji rolnej – należy wpisać produkcję w okresie wegetacji (tj. przed zbiorem) lub planowaną na kolejny okres wegetacyjny
jeżeli jest po zbiorach i przed zasiewem/zasadzeniem
Część A
PRODUKCJA ROŚLINNA (W TYM SADOWNICZA)
Pow. w ha
Pszenica konsumpcyjna
Pszenica paszowa
Pszenżyto
Żyto konsumpcyjne
Żyto paszowe
Owies
Jęczmień konsumpcyjny
Jęczmień paszowy
Burak cukrowy
Rzepak
Kukurydza na ziarno
Ziemniak jadalny
Ziemniak przemysłowy
Sad jabłoniowy (do 2 lat)
Sad jabłoniowy (>2 lat)
Cebula na rynek świeży
Maliny do przetwórstwa
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Wiśnie do przetwórstwa
Truskawki do przetwórstwa
Kapusta biała na rynek świeży
Marchew na rynek świeży
Użytki zielone (zielonka, siano, sianokiszonka)
Kukurydza na kiszonkę
Pozostałe owoce

Pow. w ha

Pozostałe warzywa gruntowe - na rynek świeży i przemysłowe

Pow. w ha

Pozostała produkcja roślinna

Pow. w ha

Część B

Pow. w m2

PRODUKCJA POD OSŁONAMI

Warzywa uprawiane w szklarniach nowego typu
Szklarnia nowego typu to szklarnia typu VENLO w której występują co najmniej dwa następujące wyposażenia: Sterowanie klimatem,
Rynny uprawowe, Kurtyny termoizolacyjne, Bufor ciepła, Instalacja
Co2
Warzywa uprawiane w szklarniach starego typu
Warzywa uprawiane w tunelach foliowych
Pieczarki
Część C

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
Średni stan w roku /szt/

Bydło mleczne (mleko)
Jałówkę należy traktować jako 0,5 krowy dorosłej
Średnioroczna wielkość
sprzedaży /szt/
Trzoda chlewna (tucz w cyklu otwartym)
Trzoda chlewna (tucz w cyklu zamkniętym)
Trzoda chlewna (produkcja prosiąt)
Młode bydło opasowe
Produkcja jaj
Produkcja drobiu (brojlery kurze)
Produkcja drobiu (indory)
Produkcja drobiu (indyczki)
Produkcja drobiu (gęsi/ kaczek)
Pozostała produkcja zwierzęca (podać jaka, np.: krowy mamki, konie, itd.)
DOPŁATY, DOTACJE, POZOSTAŁE WPŁYWY I WYDATKI
1. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH WPŁYWACH (DOPŁATY/DOTACJE, INNE ŹRÓDŁA
DOCHODU)
Rodzaj wpływu

Wysokość rocznej płatności

Jednolita i uzupełniająca płatność obszarowa
Płatności ONW
Płatność rolnośrodowiskowa

Ostatni rok obowiązywania 5 letniej umowy (rrrr):

Renta, emerytura, renta strukturalna
Czynsz dzierżawny
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Wynagrodzenie za wynajem środków trwałych
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i krajowych (w tym premia dla Młodego Rolnika)
Inne otrzymane środki pomocowe (np.: klęskowe)
2. INFORMACJA O WYDATKACH (PODATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ,
UBEZPIECZENIA, POZOSTAŁE WYDATKI)
Rodzaj płatności

Wysokość rocznej płatności

Ubezpieczenie KRUS/ZUS (nie należy wpisywać, jeżeli składki na ubezpieczenie Wnioskodawcy
opłaca Pracodawca lub są ujęte w kosztach pozarolniczej działalności gospodarczej)
Podatek rolny
Podatek od działów specjalnych produkcji rolnej
Pozostałe podatki (z wyłączeniem podatku dochodowego z tytułu działalności gospodarczej)
Ubezpieczenie OC maszyn, środków transportu
Ubezpieczenie AC maszyn, środków transportu
Ubezpieczenie budynków
Ubezpieczenie upraw
OC rolnika
Czynsz dzierżawny
Pozostałe wydatki

Podpis Klienta
Świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje
są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

Regon

Nr CB:

Doradca
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