
 

  

Informacja o gospodarstwie rolnym dla celów monitoringu  

za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 

 
 

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:                                                                                                 /w tys. zł/ 
Wyszczególnienie 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 

   
zaciągnąłem następujące kredyty w innych bankach 
(wymienić poniżej): 

kredyty obrotowe     …………………………………………….  tys. zł 
kredyty inwestycyjne …………………………………………… tys. zł 
pożyczki ………………………………………………. tys. zł 
 

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

zobowiązania 
2)

 

Kwota    
(na koniec 

analizowanego okresu)  

w tym 
przeterminowane                     

Zobowiązania handlowe       

KOWR       

ZUS/KRUS/UG    

Inne (wymienić) ………….       

Razem   0,00 0,00 
2
) D (długoterminowe - powyżej roku), K (krótkoterminowe - poniżej roku) 

 
4. Rachunek wyników na koniec analizowanego okresu 

A.  Przychody (1+2+3), w tym  

      1.Wpływy ze sprzedaży produkcji zwierzęcej  

      2.Wpływy ze sprzedaży produkcji roślinnej  

      3. DOPŁATY  

4. Inne Przychody  

B.  Koszty bezpośrednie (1+2), w tym:  

      1. Koszty bezpośrednie na produkcję zwierzęcą  

      2. Koszty bezpośrednie na produkcję roślinną  

C.  Koszty pośrednie*  

D.  Koszty obsługi kredytów (odsetki, prowizje) w tym:**  

      1.Długoterminowych  

      2.Krótkoterminowych  

E.  Razem koszty (B+C+D)  

F.  Dochód z gospodarstwa (A-E)  

G.  Spłata rat kapitałowych kredytów (bez kredytu w rachunku bieżącym) i rat 

kapitałowych leasingu finansowego** 
 

H.  Dochód po spłacie kredytów (F-G)  

I.  Przychody spoza gospodarstwa  

J.  Koszty przychodów spoza gospodarstwa, w tym spłata rat kapitałowo-odsetkowych  

kredytów np. gotówkowych, mieszkaniowych itp. i innych zobowiązań osobistych** 
 

K.  Dochód spoza gospodarstwa (I-J)  

L.  Koszty utrzymania rodziny, tj. ……  osób (w miejsce wykropkowane wpisać ilość 

osób a w następnej kolumnie wpisać kwotę kosztów) 
 

M.  Dochód dyspozycyjny rolnika (H+K-L)  

N. Zyskowność z gospodarstwa (F/A) w %  

*oplata pracy najemnej, czynsze dzierżawne, podatki, ubezpieczenia, paliwo, remonty, energia, raty kapitałowo-

odsetkowe leasingu operacyjnego, raty odsetkowe leasingu finansowego itd. 

**we wszystkich bankach i instytucjach 

 

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

 
Wyjaśnienie poniesionej straty z gospodarstwa:  

 
Wyjaśnienie wzrostu zapasów:  

 

 
Kredytobiorca oświadcza, iż:  Komentarz, jeśli NIE 

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 

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 TAK/NIE/NIE  
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z planem przedsięwzięcia lub planem inwestycji  
lub/i zrealizował cel kredytowania 

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*  

6) na sytuację kredytobiorcy nie mają wpływu inne podmioty 
powiązane (kapitałowo, wspólne właścicielstwo, zarządzanie, 
znacząca współpraca, wzajemne gwarancje/poręczenia) 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY* 

 

7) % udział głównych odbiorców w sprzedaży ogółem nie 
wynosi powyżej 20% 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY* 

 

8) % udział głównych dostawców w sprzedaży ogółem nie 
wynosi powyżej 20%? 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY* 

 

*niepotrzebne skreślić  

 
 

INFORMACJA O PODMIOTACH POWIĄZANYCH  

Czy występują podmioty powiązane? TAK        NIE        

Wykaz i struktura podmiotów 
powiązanych:  

BEZ ZMIAN        

 

w odniesieniu do ostatnio przekazanej do Banku informacji 

Poniższa tabela wypełniana w przypadku zmian dot. podmiotów powiązanych: 
 

Pełna nazwa podmiotu 
powiązanego 

Rodzaj 
powiązania* 

REGON NIP 

Udział % 
klienta w 

podmiocie 
powiązanym 

% 
wzajemnych 

transakcji 

Uwagi  
(np. kwota 

poręczenia / 
pożyczki) 

Sytuacja podmiotu 
powiązanego 

stabilna (tak/nie) 

 
 

   
    

 
 

   
    

 
 

   
    

*) Kapitałowe (K); Wspólne właścicielstwo (W); Zarządzanie (Z); Znacząca współpraca(S); Wzajemne gwarancje poręczenia (G) 

 
 
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 

 


