Załącznik 2.1.9 do Wniosku o kredyt Z/RI

INFORMACJA FINANSOWA
DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU
DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 300 TYS. ZŁ
Dane współwnioskodawcy

Dane wnioskodawcy/poręczyciela*
Imię i nazwisko
adres zamieszkania
nr telefonu, e-mail
Adres prowadzenia działalności
nr telefonu
Forma prowadzenia
działalności
Seria i nr dowodu osobistego
PESEL
NIP
REGON
Nr ewidencyjny gospodarstwa
rolnego
Rodzaj prowadzonej
działalności PKD /
branża / dział specjalny
produkcji rolnej
Podstawowe kierunki produkcji w
gospodarstwie
Data rozpoczęcia działalności

Wykształcenie i doświadczenie
w prowadzeniu gospodarstwa
rolnego, prowadzonej produkcji
Liczba osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym
Liczba osób pracujących w gospodarstwie
na stałe
sezonowo
Pomiędzy małżonkami jest

wspólnota
ustawowa

rozdzielność
majątkowa

nie dotyczy

*Niepotrzebne skreślić
Informacja o podmiotach powiązanych
Czy występują podmioty powiązane

TAK

Pełna nazwa podmiotu powiązanego

K

Rodzaj powiązania*
W
Z
S
G

NIE

REGON

NIP

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

I. Majątek gospodarstwa rolnego
1) posiadane i użytkowane grunty
Stan na dzień

ostatni
zakończony
kwartał
Grunty
własne (ha)

DATA
Wartość (zł)
wg
……………

……………...
Grunty
dzierżawione
(ha)

Grunty dobre
(kl. I, II, III a)
Grunty średnie
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złożenia
oświadczenia
(jeśli uległ zmi anie)
Grunty
własne (ha)

DATA

Wartość (zł) wg
……………

……………...
Grunty
dzierżawione
(ha)

(kl. III b i IV)
Grunty słabe
(kl. V i VI)
Użytki zielone
Tereny pod
zabudowaniami
Pozostałe grunty
i nieużytki
Nieużytki
RAZEM
Komentarz: (stan na dzień złożenia oświadczenia wpisać jeżeli uległ zmianie w stosunku do zakończonego
kwartału)

2) budynki i budowle
Rodzaj
budynku

Rok
budowy

wartość
rynkowa w zł
na ostatni
zakończony
kwartał

wartość
rynkowa w zł
na dzień
złożenia
oświadczenia

Na podstawie czego określono
wartość nieruchomości: (właściwe
proszę zaznaczyć)
P – polisa ubezpieczeniowa,
R- wycena rzeczoznawcy,
O – oferty rynkowe, I –inne (wpisać)

Numer księgi
wieczystej

P / R / O / I (…….……………..)
P / R / O / I (…….……………..)
P / R / O / I (…….……………..)
P / R / O / I (…….……………..)
P / R / O / I (…….……………..)
P / R / O / I (…….……………..)
P / R / O / I (…….……………..)
RAZEM

X

X

X

Komentarz: (stan na dzień złożenia oświadczenia wpisać jeżeli uległ zmianie w stosunku do zakończonego
kwartału)

3) maszyny i urządzenia rolnicze oraz pojazdy samochodowe
Rodzaj, typ

Rok
produkcji

nr fabryczny
(wskazać, jeśli przedmiot
proponowany jest jako
zabezpieczenie)

wartość rynkowa
w zł na ostatni
zakończony
kwartał

wartość rynkowa
w zł na dzień
złożenia
oświadczenia

Uwagi:
(czy przedmiot jest
przewłaszczony lub
zastawiony)

RAZEM
Komentarz: (stan na dzień złożenia oświadczenia wpisać jeżeli uległ zmianie w stosunku do zakończonego
kwartału) (jeśli brakuje rubryk sporządzić spis maszyn jako dodatkowy załącznik z zachowaniem
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informacji jak wyżej)

Stado
podstawowe

4) inwentarz żywy
Wyszczególnienie

Stan na ostatni zakończony kwartał
Ilość (szt.)
Wartość w zł.

Stan na dzień złożenia oświadczenia
Ilość (szt.)
Wartość w zł.

krowy
buhaje
jałówki
maciory

Stado
obrotowe

RAZEM
cielęta
byczki
warchlaki
prosięta
tuczniki

RAZEM
Komentarz: (stan na dzień złożenia oświadczenia wpisać jeżeli uległ zmianie w stosunku do zakończonego
kwartału)

5) aktywa obrotowe
Wyszczególnienie

Stan na ostatni zakończony kwartał
Ilość (ha, q, szt.)
Wartość

Stan na dzień złożenia oświadczenia
Ilość (ha, q, szt.)
Wartość

Produkcja roślinna w toku
Zapasy ogółem, w tym:
pasze
środki do produkcji
zboża
Należności, z tytułu:
dopłat bezpośrednich
Pozostałe, w tym:

Komentarz: (stan na dzień złożenia oświadczenia wpisać jeżeli uległ zmianie w stosunku do zakończonego
kwartału)

6) środki pieniężne
Wyszczególnienie

Stan na ostatni zakończony

Stan na dzień złożenia

kwartał

oświadczenia
Posiadana gotówka
Środki pieniężne na rachunkach
Lokaty
Papiery wartościowe
Jednostki uczestnictwa TFI
Komentarz: (stan na dzień złożenia oświadczenia wpisać jeżeli uległ zmianie w stosunku do zakończonego
kwartału)

7) pozostały majątek (np. działki budowlane, majątek spoza gospodarstwa np. mieszkanie)
Obciążenia/ prawa
Stan na ostatni
Stan na dzień

Rodzaj

zakończony kwartał

złożenia oświadczenia

osób trzecich

Komentarz: (stan na dzień złożenia oświadczenia wpisać jeżeli uległ zmianie w stosunku do zakończonego
kwartału)
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8) informacja o zobowiązaniach
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, przyznanych limitów, kart kredytowych,
udzielonych poręczeń w innych bankach
nie posiadam/y zobowiązań w innych
bankach

nazwa instytucji
finansującej i rodzaj
zobowiązania

kwota i waluta
wg umowy

Posiadam/y zobowiązania w
kwocie ogółem:
Udzieliliśmy poręczeń kwocie
ogółem:
ZOBOWIĄZANIA WŁASNE

Kwota na
ostatni
zakończony
kwartał

Aktualna
kwota
pozostająca
do spłaty

okres
kredytowania
od…do

……………………
…..zł
……………………
…..zł

miesięczna
rata

rodzaj
zabezpieczenia

UDZIELONE PORĘCZENIA

Dane za rok ubiegły i dwa lata wstecz należy wypełnić wówczas jeśli nie były przedstawiane w ramach
monitoringu.

II. Prowadzona produkcja
1) Produkcja zwierzęca
Wyszczególnienie

Dwa lata
wstecz

Rok ubiegły

wartość
wartość /zł/
(zł)
A. Sprzedaż produkcji zwierzęcej (wymienić poniżej)

Stan na ostatni zakończony kwartał
szt.
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Ilość
(t)

cena

Prognoza roczna
na 31.12
bieżącego roku
wartość (zł) wartość (zł)

RAZEM SPRZEDAŻ
B. Koszty produkcji zwierzęcej
Zakup zwierząt
…………………….
Zakup pasz
Koszty weterynaryjne
Pozostałe koszty
RAZEM KOSZTY
Dochód z produkcji
zwierzęcej (A - B)
Komentarz:

szt.
x
x
x
x

x
x
x

2) Produkcja roślinna
Wyszczególnienie

Rok ubiegły

Dwa lata
wstecz

Stan na ostatni zakończony
kwartał

wartość* (zł) wartość* (zł)

Ilość
cena
(t)
A. Struktura zasiewów i sprzedaż produkcji roślinnej (wymienić poniżej)
ha

RAZEM SPRZEDAŻ
B. Koszty produkcji roślinnej
Zakup nasion
Zakup nawozów
mineralnych
Zakup środków ochrony
roślin
Pozostałe koszty
RAZEM KOSZTY
Dochód z produkcji
roślinnej (A - B)

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

Prognoza roczna
na 31.12
bieżącego roku
wartość* (zł)
wartość* (zł)

Komentarz:

**Wartość 0 jeśli produkcja na paszę
III. Koszty pośrednie
Pozostałe koszty prowadzenia gospodarstw (koszty pośrednie)
Wyszczególnienie
Dwa lata wstecz
Rok ubiegły
Stan na ostatni
/zł/

/zł/

Czynsz dzierżawny
Zakup oleju, paliwa
Remonty, naprawy
Opał, gaz
Koszty transportu
Podatki
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zakończony kwartał

Prognoza roczna
na 31.12
bieżącego roku

Ubezpieczenia
KRUS
Płace i ZUS
Prowizje od kredytów
Inne, w tym:
RAZEM
Komentarz:

IV. Pozostałe dane
Wyszczególnienie

Dwa lata wstecz

Rok ubiegły

Stan na ostatni Prognoza roczna
zakończony
kwartał

dane w zł
1. Dopłaty bezpośrednie

na 31.12
bieżącego roku

2. Inne przychody z gospodarstwa
3. Spłata rat kredytów długoterminowych
inwestycyjnych
4. Przychody spoza gospodarstwa z tytułu
……………………………………………………
5. Koszty uzyskania przychodów spoza
gospodarstwa
6. Koszty utrzymania rodziny………….osób

Komentarz wnioskodawcy nt. Sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa rolnego, osiągniętego
wyniku finansowego (informacja podawana fakultatywnie)

OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA
1) Podane przez Pana/ Panią/Państwa informacje mogą być udostępniane przez Bank Spółdzielczy w
Piotrkowie Kujawskim z siedzibą w Piotrkowie Kujawskim ( 88-230), ul Poznańska 13, bankom
Spółdzielczej Grupy Bankowej w celu zawarcia i wykonania umowy konsorcjum bankowego lub zawarcia
umowy cesji wierzytelności;
2) Podstawa prawna:
a) art. 105 i 105a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn.
zm.);
b) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (t.j.: Dz. U. 2018r., poz. 470, z późn. zm.).
Oświadczenia i upoważnienia
(nie dotyczą wnioskodawcy (-ów) wypełniającego (-ych) wniosek o
kredyt)
1) Upoważniam Bank, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia

Poręczyciel

Małżonek

9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych (t.j.: Dz. U. 2018r., poz.
470, z późn. zm.) 3do. 1::
a) wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura
Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji
gospodarczych o moich zobowiązaniach;
b) wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji
Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji
gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczących moich zobowiązań.
1

a) TAK/ NIE/NIE DOTYCZY

a) TAK/ NIE/NIE DOTYCZY

b)TAK/ NIE/NIE DOTYCZY

b)TAK/NIE/NIE DOTYCZY

dotyczy zobowiązań zaciągniętych jako konsument

Oświadczam(y), iż:

1) w okresie kredytowania utrzymany zostanie trend działalności określony w powyższym dokumencie jako
1

dotyczy zobowiązań wnioskodawcy zaciągniętych przez niego jako konsumenta
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prognoza;
spełnia/ nie spełnia/ nie dotyczy kryteria ubiegania się o dopłaty bezpośrednie w tym m.in.
odpowiednio do rodzaju prowadzonej produkcji dobrej kultury rolnej, ochrony środowiska, zdrowotności roślin i
zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt.

2) gospodarstwo

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (t.j Dz. U. z 2017 poz.2204,
z późn. zm.), że informacje podane we Wniosku są prawdziwe, kompletne i nadal aktualne. Wyrażam zgodę na
sprawdzenie przez Bank podanych informacji.

miejscowość, data

pieczęć i podpis wnioskodawcy/-ów

Załączniki:
1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
2. Upoważnienie BIG IM+BK+ZBP- Konsument
3. Upoważnienie BIG IM+BK+ZBP- Firma
4. Klauzula informacyjna BIK
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Załącznik - Prognoza na okres kredytowania
Jeśli nie zaznaczono inaczej, wypełniając dalszą część, w przypadku prognozy podać należy dane wg roku planowanego największego obciążenia w okresie
kredytowania, o ile w okresie kredytowania nie wystąpią zmiany w skali, organizacji, rodzaju produkcji itp. wpływające na wyniki gospodarstwa. Jeżeli planowane są zmiany
należy przedstawić prognozę na cały okres kredytowania (załącznik do niniejszej informacji).Prognoza nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.
Wyszczególnienie
dane w zł/ tys. zł*
A. Przychody

(A=1+2+3+4)

1. Produkcja zwierzęca
…………………………………………..
2. Produkcja roślinna
3. Dopłaty bezpośrednie
4. Inne przychody z gospodarstwa
B. Koszty bezpośrednie (B=1+2)
1. Koszty pr. zwierzęcej
2. Koszty pr. roślinnej
C. Koszty pośrednie
D. Koszty obsługi kredytów* w tym:
-długoterminowych
-krótkoterminowych
E. Razem koszty
(E = B + C +D)
F. Dochód z gospodarstwa
(F =A - E)
G. Spłata rat kredytów
długoterminowych inwestycyjnych
H. Dochód po spłacie kredytów
(H=F-G)
I. Przychody spoza gospodarstwa z tytułu
………………………………………………
J. Koszty uzyskania przychodów spoza
gospodarstwa
K. Dochód spoza gospodarstwa
(K=I-J)
L. Koszty utrzymania rodziny……....osób
M. Dochód dyspozycyjny rolnika
(M= H +K-L)
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