Załącznik nr I.5B do Instrukcji
kredytowania działalności rolniczej

Informacja o przychodach i kosztach
rolnicy / specjalne działy produkcji rolnejmonitoring (zaangażowanie Banku do 200 tys. zł)
w złotych

A) Oświadczam, że:
Ostatni pełny rok
……………..................

I

II

Uzyskane przychody / wpływy ze sprzedaży w moim gospodarstwie
w roku poprzednim wyniosły około:
- w tym:
ze sprzedaży produkcji zwierzęcej*/roślinnej*/pozostałej produkcji*
Dochód osiągnięty w moim gospodarstwie z prowadzonej działalności
rolniczej /specjalnego działu ( bez uwzględniania odsetek i prowizji od
kredytów/pożyczek ) - zamknął się kwotą rzędu :

III

w tym otrzymane dopłaty bezpośrednie wyniosły:
Inne dochody spoza gospodarstwa które uzyskałem w poprzednim
roku (np. renta *, wynagrodzenie*…………………………) wyniosły:

IV

Poniosłem w poprzednim roku następujące wydatki na:

1

utrzymanie rodziny
zapłatę odsetek i prowizji od kredytów zaciągniętych na potrzeby
gospodarstwa
………………………………………………………………………….
w tym w Banku Spółdzielczym:

……………………………

2
spłatę rat kredytów zaciągniętych na potrzeby gospodarstwa
(raty kapitałowe płatne z dochodu)
………………………………………………………………………….
w tym w Banku Spółdzielczym

……………………………

3
4

Spłatę innych rat kapitałowo-odsetkowych kredytów i pożyczek
zaciągniętych na cele prywatne (np. konsumpcyjnych)

V

Dochód osobisty (II +III -IV)

Oświadczam, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………. ,………..…………….r.
………………………………………………………
( podpis Kredytobiorcy)

B) Posiadany majątek i zobowiązania
Dodatkowe informacje rolnika / prowadzącego specjalny dział prod. rolnej . nt. sytuacji
majątkowej gospodarstwa - wymagane przy zaangażowaniu kredytowym w Banku

Spółdzielczym powyżej 20 tys. zł do 200 tys. zł włącznie /na moment dokonywania
monitoringu/
1) Oświadczam , że posiadam niżej wymieniony majątek rzeczowy , którego szacunkowa
orientacyjna wartość na koniec 20……….r. wynosi około :
Wartość w złotych
Majątek trwały
grunty , budynki i budowle (dom mieszkalny * , budynki gospodarcze* ,
obiekty szklarniowe*,* kotłownia* ………………………..):
w tym nowo zakupione w roku poprzednim :
……………………………………………………………………………….
maszyny i urządzenia oraz środki transportu
w tym nowo zakupione w roku poprzednim : …………………………………
…………………… …………………………………………………………….
pozostały majątek trwały :np. stado podstawowe *
inne: …………………………………………………………………….……..
Zapasy : zbóż* , nawozów* ,środków ochrony roślin*, opału*, paszy*, stado
obrotowe* ;Inne zapasy *:…..………………………………………………….
Posiadane środki pieniężne ( w banku lub / oraz w gotówce )
 Stan majątkowy gospodarstwa w roku poprzednim nie uległ*/uległ*zmniejszeniu z tytułu sprzedaży :
……………………………………………………………………………………………………………

2) Jednocześnie oświadczam , że na koniec 20……….roku:
 Otrzymałem zapłatę od wszystkich odbiorców za sprzedane produkty* / część moich odbiorców nie
dokonała zapłaty za nabyte produkty w łącznej kwocie około …………………………zł*;
 Nie posiadam*/ Posiadam* :
zaległości wobec KRUS*/Urzędu Skarbowego*/Urzędu Gminy*/swoich dostawców*/inne
…………………………………………………..…w kwocie …………………………........zł


Moje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w BS Kłomnice (kwota pozostająca do spłaty)
wynosiło: ………………..………….zł



Moje zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w innym Banku / innej instytucji
wynosiło :
w Banku : …………………………………………..……….. – termin spłaty …………………….
w Banku : …………………………………………..……….. – termin spłaty …………………….

Oświadczam, że wszystkie przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
…………………………………… , ……………….r.
………………………………………………………
( podpis Kredytobiorcy)

* niepotrzebne skreślić

