Załącznik nr 2 do wniosku o kredyt

KARTA INFORMACYJNA GOSPODARSTWA ROLNEGO
( ROLNIKA O ŁĄCZNYM ZAANGAŻOWANIU POWYŻEJ 100 000,00 ZŁ )

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA
Imię nazwisko
Adres zamieszkania
Nr telefonu
Forma własności
PESEL
NIP
Rodzaj prowadzonej działalności branża
Wykształcenie – doświadczenie w
prowadzeniu gospodarstwa

2. ZACIĄGNIĘTE KREDYTY i ZOBOWIĄZANIA
- kredyty:
Bank kredytujący

Aktualne zadłużenie

Rodzaj kredytu

x

Kwota kredytu

x

Okres
kredytow. lat

%

x

x

aktualne
zadłużenie

- inne zobowiązania: …. …………………………… ……………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................................................

3. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA
1) Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym: członkowie rodziny ……….. osób, w tym stale
pracujących w gospodarstwie ………….. osób, inne pracujące stale w gospodarstwie …………….. osób.
2) Odbiorcy / dostawcy/posiadane umowy kontraktacyjne …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
3) grunty
Rok poprzedni
Rok aktualny
Rok planowany
Wyszczególnienie
…………………….
……………………….
………………………..
Pow. ha

Pow. ha

Pow. ha

Grunty własne
Grunty dzierżawione
Ogółem
W tym użytki rolne
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4) budynki i budowle
Rodzaj nieruchomości

Rok budowy

Wartość w zł *

Powierzchnia

Ogółem
według polisy ubezpieczenia, wyceny

5) maszyny i urządzenia rolnicze (w tym pojazdy samochodowe)
Wyszczególnienie

Rok produkcji

Stan techniczny

Ogółem

X

X

Wartość w zł*

* według ceny zakupu, polisy ubezpieczenia, wyceny

6) zapasy

Razem

x

Rok aktualny
……………………..
Ilość (kg,
Wartość
szt, l, t)
zł

x

Rok planowany
………………………..
Ilość (kg,
Wartość
szt, l, t)
zł

x
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Wyszczególnienie

Rok poprzedni
…………………
Ilość (kg,
Wartość
szt., l, t)
w zł

7) inwentarz żywy

Wyszczególnienie

Rok poprzedni
……………………….
Wartość
Ilość w szt.
w zł

Rok aktualny
…………………………..
Wartość
Ilość w szt.
w zł

Rok planowany
…………………………….
Wartość
Ilość w szt.
w zł

Stado podstawowe:

Stado obrotowe

x

Razem

x

x

8) należności ......................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
9) środki pieniężne:
- gotówka: .................................................................................................................... ......................................................................
- środki pieniężne w banku............................................................................................................................. ...................................

4. PRODUKCJA I KOSZTY W GOSPODARSTWIE
1) Produkcja roślinna

Uprawa

Rok poprzedni
Rok aktualny
Rok planowany
…………………….
………………………….
…………………………….
Pow. Plon Zużycie Wartość Pow. Plon Zużycie Wartość Pow. Plon Zużycie
Wartość
(ha) (t/ha) własne sprzedaży (ha) (t/ha) własne sprzedaży (ha) (t/ha) własne sprzedaży zł
(t)
zł
(t)
zł
(t)

Żyto
Pszenica ozima
Pszenica jara
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Owies
Pszenżyto
Mieszanki zbożowe
Buraki cukrowe
Rzepak
Łąki i pastwiska
Cebula
………………….
……………………
…………………..

Razem
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2) Produkcja zwierzęca

Wyszczególnienie

Rok poprzedni
Rok aktualny
Rok planowany
……………………….
…………………………
………………………………
Wielkość
Zużycie Wartość Wielkość Zużycie Wartość
Wielkość
Zużycie Wartość
produkcji
własne produkcji produkcji
własne produkcji produkcji w
własne produkcji
w roku
(szt.,l,kg)
w zł
w roku
(szt.,l,kg)
w zł
roku
(szt.,l,kg)
w zł
( szt.,l,kg)
( szt., l, kg)
( szt., l, kg)

Mleko
Cielęta
Opasy
Maciory
Prosięta
Tuczniki
…………….
…………….

RAZEM

x

x

3) Przychody z poza gospodarstwa
Rok poprzedni
…………………….
Rodzaj przychodu
Wartość sprzedaży zł

x

Rok aktualny
………………………….

Rok planowany
…………………………….

Wartość sprzedaży zł

Wartość sprzedaży zł

RAZEM

4) Koszty bezpośrednie
Wyszczególnienie

Rok poprzedni
……………………...
Kwota (w zł)

Rok aktualny
…………………….
Kwota (w zł)

Rok planowany
……………………
Kwota (w zł)

Materiał siewny
Nawozy mineralne
Środki ochrony roślin
Usługi produkcyjne
Inne koszty produkcji roślinnej
Razem koszty produkcji roślinnej
Zakup zwierząt
Zakup pasz
Opieka weterynaryjna
Inne koszty produkcji zwierzęcej
Razem koszty produkcji zwierzęcej

Pozostałe koszty
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5) Koszty pośrednie
Wyszczególnienie

Rok poprzedni
……………………
Kwota zł

Rok aktualny
……………………
Kwota zł

Rok planowany
………………….
Kwota zł

Opłata pracy najemnej
Czynsze dzierżawne
Podatki
Ubezpieczenia
Materiały pędne i smary
Naprawy i konserwacja
Energia i opał
Inne opłaty i wydatki

RAZEM
Koszty utrzymania rodziny

5. UZYSKANA POMOC FINANSOWA W GOSPODARSTWIE
Lp.

Kwota zł

Rodzaj pomocy
Rok poprzedni
……………………

1.

Dopłaty bezpośrednie

2.

Płatność cukrowa

3.

Dopłaty rolno środowiskowe

4.

Dopłaty dla gospodarstw
niskotowarowych

5.

Dopłaty pozostałe

Rok aktualny

Rok planowany

……………………

………………….

RAZEM DOPŁATY

Podpis:…………………………
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Data sporządzenia : ………………………………

