Informacja o prowadzonej działalności rolniczej
za okres od dnia ostatniego monitoringu rocznego/ kwartalnego* do dnia ……………….

1

Imię i nazwisko kredytobiorcy
Adres zamieszkania/prowadzenia działalności
W podanym okresie w moim majątku trwałym miały miejsce następujące zmiany:
Zwiększenie środków trwałych o:

1.



Budynki: …………………………………….…………..………………………… o wartości………..……….zł.



Zakupione nieruchomości gruntowe …………………………...….… o pow. …..… ha o wartości ……… zł.



Zakupione maszyny i urządzenia rolnicze: …………………………………….………… o wartości ……. zł.

Sprzedaż/utrata środków trwałych (jakich i o jakiej wartości): ……………….…………………………..……….

2.

……………………………………………………………….……………………. ……………….……………………….
Wg stanu na dzień aktualny stan z kontrahentami:

3.

- należności ………………… zł. od ………………………………………………………………….……………….…..
- zobowiązania ………………. zł. wobec …………………………………………………………………………...……
4.

Aktualny stan inwentarza:
krowy ……………. szt.
cielęta ……………. szt.
bydło 1 rok ………. szt.
opasy dorosłe ……. szt.
jał. cielne …………szt.

maciory ……………….. szt.
prosięta ………………...szt.
warchlaki ……………….szt.
tuczniki ……………..… szt.
loszki do chowu ……… szt.

Inne - np. działy specjalne:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

5. Zaciągnąłem następujące kredyty/ pożyczki w innych bankach niż BS (gdzie i ile)- ……………………….
6. INNE informacje (dot. istotnych zmian w założeniach produkcyjnych na okres kredytowania i innych mających
wpływ na strukturę rachunku wyników, wyniku finansowego i bilansu np. zmiana skali, organizacji, rodzaju
produkcji; inne zdarzenia również planowane)

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7.

Nie korzystam/ korzystam* z kredytów preferencyjnych w związku z czym (jeśli wnioskodawca nie korzysta lub
złożył to oświadczenie we wniosku o kredyt - nie wypełnia poniższej tabeli):
Komentarz,
oświadczam, że:
Odpowiedź
jeśli NIE
1) w moim posiadaniu znajdują się wszystkie przedmioty kredytowania nabyte w TAK/NIE*
ramach kredytu/kredytów finansowanych przez Bank Spółdzielczy w Dobrzycy
oraz przedmioty będące zabezpieczeniem kredytów banku zgodnie z zawartymi
umowami,
2) przedmioty kredytowania są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem TAK/NIE*
określonym w planie przedsięwzięcia lub planie inwestycji,
3) zrealizowałem inwestycję i prowadzę działalność zgodnie z planem TAK/NIE*
przedsięwzięcia lub planem inwestycji lub/i zrealizowałem cel kredytowania,
4) nie zmieniłem/am kierunku produkcji rolnej (działu specjalnego) określonego w TAK/NIE*
planie przedsięwzięcia (biznesplanie).
5) spełniam wymogi ubiegania się o dopłaty UE i złożyłem/złożę* wniosek o dopłaty TAK/NIE*
za rok bieżący.
*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
1

……………………………………………..
pieczęć i podpis kredytobiorcy

Informacja do kolejnego wniosku w roku obrotowym a także do monitoringu klienta, który w roku obrotowym nie składał
żadnego wniosku, będąca elementem aplikacji wskazanej w Tabeli 6; pracownik jest zobowiązany okres ten zweryfikować o
akta kredytowe klienta.

