
WZÓR B
PODSTAWOWE DANE O SYTUACJI EKONOMICZNO-
FINANSOWEJ ROLNIKA NIEPROWADZĄCEGO PEŁNEJ
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

PRZYCHODY GOSPODARSTWA ROLNEGO (w tys. zł)
Lp. Wyszczególnienie Numer Okres Okres

wiersza poprzedzający bieżący
1 2 3 4 5
1. Przychody ze sprzedaży produktów rolnych 01
2. Przychody z pozostałej działalności gospodarstwa rolnego, w tym2: 02

1)  produkcja leśna 03
2) usługi świadczone własnym sprzętem na zewnątrz gospodarstwa rolnego 04

3)  usługi agroturystyczne 05
4)  czynsze dzierżawne (otrzymywane) 06
5)  odszkodowania produkcyjne 07
6) inne przychody gospodarstwa rolnego, w tym odsetki 08

3. Dotacje3 09
- w tym o charakterze obszarowym lub inne przyznawane cyklicznie4 10

4. Ogółem przychody gospodarstwa rolnego
(w 01 + w 02 + w 09)

11

Przypisy:
1. Kwota przychodów podawana jest bez należnego podatku od towarów i usług (w przypadku rolników ryczałtowych do wartości przychodów

należy doliczyć zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług ustalony przy zastosowaniu stawki zryczałtowanego zwrotu podatku określonej
w art. 115 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług).

2. Dotyczy przychodów z działalności dodatkowych wykonywanych przez rolnika z wykorzystaniem majątku gospodarstwa rolnego, przy czym
działalność ta nie może być wykonywana w ramach zarejestrowanej pozarolniczej działalności gospodarczej.

3. Należy uwzględniać tylko dotacje potwierdzone decyzją właściwej instytucji.
4. W tym wierszu należy wpisać dotacje o charakterze powtarzalnym, np. dotacje obszarowe przyznawane co roku. Nie należy wpisywać dotacji

o charakterze jednorazowym, np. z tytułu inwestycji.

KOSZTY PRODUKCJI ROLNICZEJ BRUTTO (z podatkiem od towarów i usług)1 (w tys. zł)
Lp. Wyszczególnienie Numer Okres Okres

wiersza poprzedzający bieżący
1 2 3 4 5
1. Nasiona i sadzeniaki 01
2. Nawozy i środki ochrony roślin 02
3. Zwierzęta wchodzące do działalności, w celu wymiany stada 03

4. Usługi weterynaryjne i leki 04
5. Pasze 05
6. Ubezpieczenia specjalne (konkretnych upraw i zwierząt) 06
7. Pozostałe koszty bezpośrednie 07
8. Koszty bezpośrednie produkcji razem (w 01 + … + w 07) 08
9. Energia elektryczna 09
10. Opał i paliwo napędowe 10
11. Remonty, konserwacje i przeglądy 11
12. Usługi 12
13. Ubezpieczenia majątkowe (np. OC gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie produkcji) i

społeczne (składki KRUS)
13

14. Pozostałe koszty ogólnogospodarcze 14
15. Koszty ogólnogospodarcze razem (w 09 + …+ w 14) 15
16. Koszty pracy najemnej 16
17. Czynsze dzierżawne ponoszone 17
18. Odsetki 18
19. Koszty czynników zewnętrznych razem

(w 16 + w 17 + w 18)
19



20. Podatki2, w tym: 20
21. Podatek od działów specjalnych 21
22. Ogółem koszty produkcji rolniczej

(w 08 + w 15 + w 19  + w 20)
22

Przypisy:
1. Nie dotyczy czynnych podatników podatku od towarów i usług, w przypadku których w rachunku kosztów nie należy uwzględniać podatku od

towarów i usług.
2. Na podatki składają się w szczególności: podatek rolny, podatek leśny, podatek od działów specjalnych, podatek od nieruchomości, akcyza.

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


