Informacja o gospodarstwie rolnym dla celów monitoringu
za okres od ………………… do …………………………….1

Imię i nazwisko kredytobiorcy

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności

Rodzaj podstawowej działalności

ogółem /ha/

użytki rolne /ha/

powierzchnia gospodarstwa
w tym dzierżawa:

1. MAJĄTEK TRWAŁY i OBROTOWY:
Wyszczególnienie

/w tys. zł/
Wartość
(na koniec analizowanego okresu)

Wartość majątku obrotowego, w tym:
___1) zapasy:
___produkcja roślinna w toku
___stado obrotowe
___inne (np. nawozy, materiał siewny, itp.)
___2) środki pieniężne (gotówka)
___3) należności, w tym:
______z tytułu dopłat bezpośrednich:
______przeterminowane:
Wartość majątku trwałego, w tym:
___1) grunty
___2) budynki i budowle
___3) maszyny, urządzenia, środki transportu
4) środki trwałe w budowie
5) stado podstawowe
6) inny majątek

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK W INNYCH BANKACH:
nie posiadam kredytów
w innych bankach

posiadam kredyty w kwocie ogółem w tys. zł:
……………………………………………………………
w tym rata kredytów inwestycyjnych w analizowanym okresie
………………………………………………………………

nie udzieliłem poręczeń

udzieliłem poręczenia w kwocie ………………………………… tys. zł:
wobec …………………………………………….

Od złożenia ostatniej informacji/wniosku:
nie zaciągnąłem kredytów
w innych bankach

1

zaciągnąłem następujące kredyty w innych bankach
(wymienić poniżej):
kredyty obrotowe ……………………………………………. tys. zł
kredyty inwestycyjne …………………………………………… tys. zł
pożyczki ………………………………………………. tys. zł

Dane wypełniane za okresy kwartalne lub roczne, dane bilansowe na koniec danego okresu.

3. INNE ZOBOWIĄZANIA /tys. zł/
Typ
zobowiązania 2)

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA

Kwota
(na koniec
analizowanego okresu)

w tym
przeterminowane

0,00

0,00

Zobowiązania handlowe
KOWR
ZUS/KRUS/UG
Inne (wymienić) ………….
Razem
2)

D (długoterminowe - powyżej roku), K (krótkoterminowe - poniżej roku)

4. PRZYCHODY I KOSZTY /tys. zł/
Sprzedaż produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz inne przychody gospodarstwa
Przychody z tytułu:

Ilość ha/szt. zwierząt

Produkcji roślinnej, w tym:
uprawy zbóż
rzepak
kukurydza
buraki
ziemniaki
inne (wymienić) …………………………….
Produkcji zwierzęcej, w tym:
bydło
mleko
trzoda chlewna
drób
inne (wymienić) …………………………….
Inne przychody (np. usługi, sprzedaż
majątku) z tytułu ……………………..
Dochód z tytułu
chowu/hodowli/upraw na zlecenie
Dopłaty
RAZEM
Przychody spoza gospodarstwa
z tytułu……………………………………

Ilość sprzedana ton
(produkcja roślinna),
litrów, kilogramów
żywca

x

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Wartość */tys. zł/

*wartość 0,00, jeśli produkcja na paszę lub remont stada.

Koszty
Koszty z tytułu:
produkcji roślinnej
produkcji zwierzęcej
kosztów pośrednich
odsetek3
leasing
inne (jakie?) ……………………………
RAZEM
utrzymania rodziny ………. osób
Koszty uzyskania przychodów spoza gospodarstwa, w
tym koszty z innych prowadzonych działalności

Wartość /tys. zł/

Spłaty rat kapitałowych w analizowanym okresie
3)

dotyczy odsetek od kredytów w Banku Spółdzielczym, SGB-Banku S.A., innych banków, odsetek od leasingu i innych zobowiązań

finansowych
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5. INFORMACJE DODATKOWE – WYJAŚNIENIA DO DANYCH FINANSOWYCH:
Przyczyny spadku przychodów z gospodarstwa
Wyjaśnienie poniesionej straty z gospodarstwa:
Wyjaśnienie wzrostu zapasów:

Kredytobiorca oświadcza, iż:
1) w jego posiadaniu znajdują się wszystkie przedmioty
kredytowania nabyte w ramach kredytu/kredytów
finansowanych przez bank oraz przedmioty będące
zabezpieczeniem kredytów banku zgodnie z zawartymi
umowami
2) przedmioty kredytowania są wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia
lub planie inwestycji
3) zrealizował inwestycję i prowadzi działalność zgodnie
z planem przedsięwzięcia lub planem inwestycji
lub/i zrealizował cel kredytowania
4) nie zmienił kierunku produkcji rolnej (działu specjalnego)
określonego w planie przedsięwzięcia (biznesplanie)
5) nie zalega w opłacaniu składek wobec ZUS/KRUS, US,
Urzędu Gminy
6) na sytuację kredytobiorcy nie mają wpływu inne
podmioty
powiązane
(kapitałowo,
wspólne
właścicielstwo, zarządzanie, znacząca współpraca,
wzajemne gwarancje/poręczenia)
7) % udział głównych odbiorców w sprzedaży ogółem nie
wynosi powyżej 20%
8) % udział głównych dostawców w sprzedaży ogółem nie
wynosi powyżej 20%?

Komentarz, jeśli NIE
TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*
TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*
TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*
TAK/NIE*
TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*
TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*

*niepotrzebne skreślić

Świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z art. 297 § 1 Ustawy z dn. 6 kwietnia 1997 r. Kodeks karny
(Dz.U. z 2016r., poz. 1137, z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są
prawdziwe.

………………………………………………………….

……………………………………………………..

miejscowość, data

pieczęć i podpis kredytobiorcy
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