Załącznik nr 5
do Zasad weryfikacji dokumentów (…)

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA GOSPODARSTWA, ADRES (pieczęć)

-

-

REGON

-

NIP

KRS

RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WG PKD

podać główne kierunki działalności/ branża; podstawowe kierunki w gospodarstwie
data rozpoczęcia działalności

-

-

ZATRUDNIENIE W GOSPODARSTWIE
Na dzień

-

Liczba osób zatrudnionych wynosi

-

DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ
Czy gospodarstwo prowadzi działy specjalne produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych?
Rodzaj upraw i produkcji

powierzchnia/ ilość

Rodzaj upraw i produkcji

powierzchnia/ ilość

Rodzaj upraw i produkcji

powierzchnia/ ilość

nie/

tak

RODZAJ PROWADZONEJ EWIDENCJI
prowadzenie ewidencji nie jest wymagane

księga przychodów i rozchodów

księgi handlowe

PODMIOT PROWADZĄCY KSIĘGOWOŚĆ GOSPODARSTWA
nie dotyczy

właściciel

księgowy

biuro rachunkowe

inny (jaki?)

DODATKOWE INFORMACJE O GOSPODARSTWIE
Czy gospodarstwo działa w więcej niż w jednej branży?

nie/

tak (jakiej?)

Czy wobec gospodarstwa toczy się postępowanie
cywilne, egzekucyjne, karne, karne skarbowe,
naprawcze lub upadłościowe?

nie/

tak (jakie?)

Czy gospodarstwo jest powiązane z innymi podmiotami?
(powiązania kapitałowe i organizacyjne)

nie/

tak (jakim?)

Czy gospodarstwo planuje istotne zmiany w
prowadzonej działalności?

nie/

tak (jaką?)
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ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GOSPODARSTWA
Czy gospodarstwo terminowo obsługuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych: kredytu/poręczenia/
pożyczki/ kredytu kupieckiego/ kredytu preferencyjnego/ pożyczki od udziałowców lub podmiotów
powiązanych/gwarancji/lesingu operacyjnego lub finansowego/ wystawionych weksli/faktoringu?
Zobowiązania finansowe ogółem na dzień:
rodzaj
zobowią
zania

nazwa instytucji
finansującej

-

kwota i waluta
wg umowy

tak/

nie/

nie dotyczy

kwota ogółem:

kwota
pozostająca
do spłaty

rata
miesięczna

okres
kredyto
wania

oprocen
towanie

rodzaj
zabezpieczenia

INFORMACJA O OBROTACH NA RACHUNKACH W BANKACH
średniomiesięczne wpływy
w ostatnich 12 miesiącach

nazwa banku

STRUKTURA SPRZEDAŻY

nazwa odbiorcy

wpływy
w ostatnim miesiącu

STRUKTURA ZAOPATRZENIA

% udział głównych
odbiorców w sprzedaży
ogółem (powyżej 10%)

% udział głównych
dostawców w
zaopatrzeniu ogółem
(powyżej 10%)

nazwa dostawcy

liczba odbiorców:

liczba dostawców:

kwota ogółem:

kwota ogółem:

Czy występują należności przeterminowane?

nie/

tak

Czy występują zobowiązania przeterminowane?

nie/

tak

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
OGÓŁEM
należności

zobowiązania

na dzień
kwota
PRZETERMINOWANE
należności

nazwa podmiotu

kwota

zobowiązania
okres
przeterminowa
nia w dniach

nazwa podmiotu

kwota

okres
przeterminowa
nia w dniach
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MAJĄTEK GOSPODARSTWA
POSIADANE I UŻYTKOWANE GRUNTY
grunty własne (ha)

wartość rynkowa (zł)

nr księgi wieczystej
i obciążenie hipoteki

grunt dzierżawiony (ha)

klasa I
klasa II
klasa III a
klasa III b
klasa IV a
klasa V
klasa VI
użytki zielone
pozostałe
RAZEM
Powierzchnia prowadzonego gospodarstwa ogółem (w ha)
komentarz:

POSIADANE BUDYNKI I BUDOWLE
rodzaj budynku

rok budowy

aktualna wartość rynkowa:
wg polisy ubezpieczeniowej/
wg wyceny rzeczoznawcy w zł

nr księgi wieczystej i
obciążenie hipoteki

komentarz:

POSIADANE MASZYNY I URZĄDZENIA ROLNICZE ORAZ POJAZDY SAMOCHODOWE
wyszczególnienie

rok produkcji

aktualna wartość rynkowa:
wg polisy ubezpieczeniowej/
wg wyceny rzeczoznawcy w zł

obciążenie/
prawa osób trzecich

komentarz:

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn.
zm.), że informacje podane w Informacji o prowadzonej działalności rolniczej są prawdziwe i nadal aktualne.

miejscowość, data, pieczęć i podpis klienta

miejscowość, data, pieczęć i podpis księgowego
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