Załącznik 4.5 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym

Informacja o gospodarstwie rolnym dla celów monitoringu
za okres………………………………………………….1
wypełniona w dniu ……………………….…..

Imię i nazwisko kredytobiorcy

Adres zamieszkania/prowadzenia działalności
Rodzaj podstawowej działalności

ogółem /ha/

użytki rolne /ha/

powierzchnia gospodarstwa
w tym dzierżawa:

1. WARTOŚĆ MAJĄTKU I ZMIANY W MAJĄTKU W ROKU/OKRESIE ………………….
Na koniec roku/okresu
………………………………….. /tys. zł/

Planowana na koniec kolejnego roku2
………………………………….. /tys. zł/

Wartość majątku
obrotowego
w tym:
Zapasy
………………………………………..
Produkcja roślinna w toku
…………………………………………
Gotówka
Należności w tym:
z tytułu dopłat
przeterminowane
Wartość majątku trwałego

ZMIANY W MAJĄTKU
Zakupiony (Z)/wydzierżawiony (D) majątek, w tym
wzrost wartości stada zwierząt (Z)
rodzaj

wpisać
Z lub D

wartość
zakupionych
/tys. zł/

Sprzedany (S)/zniszczony (Z) majątek (podać
przyczynę), w tym spadek wartości stada zwierząt (S)
Rodzaj (przyczyna
zniszczenia)

RAZEM

1

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

wpisać
S lub Z

RAZEM

wartość
/tys. zł/

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK W INNYCH BANKACH
posiadam kredyty w kwocie ogółem w tys. zł:
……………………………………………………………
w tym rata kredytów inwestycyjnych w analizowanym okresie
………………………………………………………………
planowana na kolejny okres……………………………………….

nie posiadam kredytów
w innych bankach

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

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

3. INNE ZOBOWIĄZANIA ……………………………tys. zł, w tym przeterminowane …………………………
tys. zł.
4. PRZYCHODY I KOSZTY /tys. zł/
Sprzedaż produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz inne przychody gospodarstwa
W okresie monitoringu
Przychody z tytułu:

od …………………… do ………………………
Ilość
ha/szt.
zwierząt

Produkcji roślinnej w tym:

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

Wartość*
/tys. zł/

Prognoza w kolejnym roku kalendarzowym2
…………………..
Ilość ha/szt.
zwierząt

X

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

Wartość*
/tys. zł/

X

Produkcji zwierzęcej w tym:

X

X

X

X

Inne (np. usługi, dotacje) z
tytułu ……………………..
Dochód z tytułu
chowu/hodowli/upraw na
zlecenie
Dopłat
RAZEM
Przychody spoza
gospodarstwa
z tytułu…………………………………

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

*wartość 0,00, jeśli produkcja na paszę lub remont stada.
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Prosimy o wypełnienie, jeżeli Kredytobiorca zamierza ubiegać się o kredyt obrotowy na kolejny rok w celu przyśpieszenia
procedury oceny wniosku.
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Koszty w okresie od …………………… do ……………………
W okresie monitoringu
Koszty z tytułu:

od …………………… do
………………………
Wartość /tys. zł/

Prognoza w kolejnym
roku kalendarzowym2
…………………..

Wartość /tys. zł/

produkcji roślinnej
produkcji zwierzęcej
kosztów pośrednich
odsetek
inne (jakie?) ……………………………
RAZEM
utrzymania rodziny ………. osób
przychodów spoza gospodarstwa
Kredytobiorca oświadcza, iż:
1) w jego posiadaniu znajdują się wszystkie przedmioty
kredytowania nabyte w ramach kredytu/kredytów
finansowanych przez Bank Spółdzielczy Pojezierza
Międzychodzko – Sierakowskiego w Sierakowie 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) Oświadczam, że spełniam wymogi ubiegania się o dopłaty UE i
złożyłem/złożę* wniosek o dopłaty za rok bieżący.

Komentarz, jeśli NIE
TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*

TAK/NIE*
TAK/NIE*

*niepotrzebne skreślić

Świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z art. 297 § 1 Ustawy z dn. 6 kwietnia 1997 r. Kodeks karny
(Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są
prawdziwe.

………………………………………………………….

……………………………………………………..

miejscowość, data

pieczęć i podpis kredytobiorcy
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