
WZÓR C
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI ROLNIKA
NIEPROWADZĄCEGO PEŁNEJ SPRAWOZDAWCZOŚCI
FINANSOWEJ

(w tys. zł)
Lp. Wyszczególnienie Numer Okres Okres

wiersza poprzedzający bieżący
1 2 3 4 5
1. Zobowiązania krótkoterminowe rolnicze

(w 02 + w 06 + w 07 + w 08 +w 09)
01

2. Kredyty i pożyczki, w tym: 02
3. Kredyty obrotowe odnawialne 1 03
4. Kredyty obrotowe płatne w ratach 04
5. Kredyty inwestycyjne (część krótkoterminowa2, kredytów długoterminowych) 05

6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 06
7. Zobowiązania publicznoprawne  związane z prowadzoną działalnością rolniczą 3 07

8. Zobowiązania z tytułu umów leasingowych leasingu (część krótkoterminowa2

zobowiązań długoterminowych
z tytułu umów leasingowych)

08

9. Inne zobowiązania krótkoterminowe 09
10. Zobowiązania długoterminowe rolnicze

(w 11 + w 12 + w 13)
10

11. Kredyty i pożyczki długoterminowe 11
12. Zobowiązania z tytułu umów leasingowych 12
13. Inne zobowiązania długoterminowe 13
14. Kredyty prywatne (w 15 +  w16 +  w17) 14
15. Kredyty w ROR 1 15
16. Kredyty i pożyczki gotówkowe spłacane w ratach 16
17. Kredyty mieszkaniowe i budowlane spłacane w ratach 17
18. Razem zobowiązania (w 01 + w 10 + w14) 18
19. Należności z tytułu działalności gospodarstwa rolnego4 19

Przypisy:
1. W przypadku kredytów obrotowych odnawialnych oraz kredytów w ROR podać rzeczywiste wykorzystanie przyznanego limitu na koniec

analizowanego okresu.
2. Płatna w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia danego okresu część zobowiązań spłacanych w ratach, których końcowy termin spłaty przypada

później, niż 12 miesięcy od dnia zakończenia danego okresu.
3. Dotyczy podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych zobowiązań publicznoprawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością

rolniczą.
4. Przez należności z tytułu działalności gospodarstwa rolnego należy rozumieć tę część przychodów, o których mowa w tab. 1 w 01 i w 02, która nie

została zapłacona przez odbiorców rolnika do dnia zakończenia danego okresu.

Data (rrrr-mm-dd) Stempel firmowy i podpisy osoby upoważnionej do działania w imieniu
i na rzecz Wnioskodawcy


