Załącznik nr 4 do Instrukcji monitoringu

Informacja o gospodarstwie rolnym dla celów monitoringu
Informacja na dzień
Dane do monitoringu za okres
(Dane należy wykazywać
NARASTAJĄCO od początku
roku, np. dane za II kwartał to
okres od 01.01. do 30.06.)
Imię i nazwisko/nazwa
kredytobiorcy
Adres zamieszkania /prowadzenia
działalności
Rodzaj podstawowej działalności
ogółem /ha/

użytki rolne /ha/

powierzchnia gospodarstwa
w tym dzierżawa

1. STAN MAJĄTKU, STRUKTURA SPRZEDAŻY I ZAOPATRZENIA /w tys. zł/

Struktura Sprzedaży
% udziału
nazwa odbiorcy
głównych
odbiorców

Na koniec
analizowanego
roku/okresu

Wyszczególnienie

Wartość

Wartość majątku obrotowego,
w tym:
___1) zapasy:
___produkcja roślinna w toku
___stado obrotowe
___inne
___2) środki pieniężne
___3) należności, w tym:

stan na koniec analizowanego roku/okresu
Struktura Zaopatrzenia
% udziału
nazwa dostawcy
głównych
dostawców

0,00
0,00

______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

0,00
Pozostali

Pozostali

Ogółem

Ogółem

0%

0%

2. ZOBOWIĄZANIA Z TYT. KREDYTÓW, POŻYCZEK, PRZYZNANYCH LIMITÓW,
KART KREDYTOWYCH, LEASINGU /w tys. zł/
Rodzaj
zobowiązania

Instytucja

Stan zadłużenia
(na koniec
analizowanego
okresu)

Razem

Rata/y kapitałowe zapłacona/e
w okresie od początku roku do
końca analizowanego okresu

0,00

0,00

Odsetki od kredytów zapłacone
w okresie od początku roku do
końca analizowanego okresu

0,00

3. INNE ZOBOWIĄZANIA /w tys. zł/
RODZAJ ZOBOWIĄZANIA

typ
zobowiązania 2)

kwota
(na koniec
analizowanego
okresu)

w tym
przeterminowane

Zobowiązania handlowe
ANR
…………………………
inne
Razem
2)

0,00

0,00

D (długoterminowe - powyżej roku), K (krótkoterminowe - poniżej roku)
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4. WPŁYWY I WYDATKI (narastająco od początku roku), tj. /tys. zł/
Sprzedaż produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz inne przychody gospodarstwa
Wpływy z tytułu
(wybrać z listy rośliny i
zwierzęta/produkty zwierzęce)

roku
Ilość ha/szt. zwierząt

Sprzedana ilość ton
(produkcja roślinna),
litrów, kilogramów
żywca

--Produkcji roślinnej w tym:
0,00
pszenica
pszenżyto
żyto
jęczmień
owies
kukurydza na ziarno
inne zboża
rzepak
buraki cukrowe
ziemniaki
kukurydza na paszę
warzywa
owoce
inna sprzedaż
----Produkcji zwierzęcej w tym:
tuczniki
lochy
knury
krowy mleczne
jałówki
buhajki
cielęta
opasy
jaja
brojlery kurze
brojlery indycze
brojlery kacze
inne
----Inne przychody z tytułu:
____dopłat
____dochodu z tytułu chowu/hodowli/upraw na zlecenie
pozostałe np. z tytułu sprzedaży majątku trwałego, usług rol.

Wartość

0,00

0,00

0,00

RAZEM

0,00

(wpisać, czego dotyczy)
Przychody spoza gospodarstwa
np.z tytułu renty, emerytury, umowy o
pracę, zasiłków, innej działalności itp.

Wydatki związane z prowadzeniem
gospodarstwa /w tys. zł/
Wydatki z tytułu:
produkcji roślinnej, w tym:
____materiał siewny
____nawozy
____środki ochorny roślin
____usługi rolnicze
____pozostałe koszty
produkcji zwierzęcej, w tym:
____zakup zwierząt
____pasze
____koszty weterynaryjne
____pozostałe koszty
kosztów pośrednich, w tym:
____paliwa, oleje, smary
____remonty budynków i maszyn
____ubezpieczenia
____podatki
____energia, woda, opał
____czynsze dzierżawne
____wynagrodzenia pracowników
____pozostałe wydatki

roku
0,00

0,00

0,00

3)

odsetek
inne (jakie?)
RAZEM
utrzymania rodziny (………. osób)
koszty uzyskania przychodów spoza
gospodarstwa, w tym koszty z
innych prowadzonych działalności

0,00

3)

dotyczy odsetek od kredytów w Banku Spółdzielczym, SGBBanku S.A., innych banków, odsetek od leasingu i innych
zobowiazań finansowych
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5. Informacja o podmiotach powiązanych
Pełna nazwa podmiotu
4)
powiązanego

Regon

Rodzaj
5)
powiązania

Udział % klienta w
podmiocie
powiązanym

% wzajemnych
transakcji

Pozostałe uwagi
(np. kwota
poręczenia /
pożyczki)

4)

jeśli właściciel gospodarstwa rolnego prowadzi również jednosobową działalność gospodarczą, to należy jako podmiot powiązany wykazać
podmiot prowadzący tę działalność; jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest przez wpółmałżonka kredytobiorcy, z którym występuje
wspólność majątkowa, to należy jako podmiot powiązany wykazać współmałżonka
5)

Kapitałowe (K), Współne właścicielstwo (W), Zarządzenie (Z), Znacząca Współpraca (S), Wzajemne gwarancje i poręczenia (G)

6. INFORMACJE DODATKOWE – WYJAŚNIENIA DO DANYCH FINANSOWYCH:
Przyczyny spadku przychodów z gospodarstwa:

Wyjaśnienie poniesionej straty z gospodarstwa:

Wyjaśnienie wzrostu zapasów:

7. Kredytobiorca oświadcza, iż:

6)

1) w jego posiadaniu znajdują się wszystkie przedmioty kredytowania nabyte w ramach kredytu/kredytów finansowanych przez SGBBank S.A.,oraz przedmioty będące zabezpieczeniem kredytów banku zgodnie z zawartymi umowami,

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*

2) przedmioty kredytowania są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie przedsięwzięcia lub planie inwestycji,

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*

3) zrealizował inwestycję i prowadzi działalność zgodnie z planem przedsięwzięcia lub planem inwestycji lub /i zrealizował cel
kredytowania,

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*

4) nie zmienił kierunku produkcji rolnej (działu specjalnego) określonego w planie przedsięwzięcia (biznesplanie).

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*

5) nie zalega w opłacaniu składek wobec ZUS/KRUS, US, Urzędu Gminy

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY*

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
*niepotrzebne skreślić

miejscowość, data
6)

pieczęć i podpis kredytobiorcy/osób
reprezentujących

w przypadku odpowiedzi "NIE" - wymagany jest komentarz.
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