Bank Spółdzielczy w Nidzicy
Grupa BPS

www.bsnidzica.pl

…………..…………, dnia …………….…….
INFORMACJA
o osobistym stanie majątkowym i działalności rolniczej
Kredytobiorcy
Dane osobiste

imię/imiona ……………………..………….., nazwisko ………………………….……………...
imiona rodziców ……………………..……………….., data urodzenia ..……….……………..
adres ………………………………..……………………, stan cywilny …………………………
PESEL ………………………………….., dowód osobisty ……………….………….. wydany
dnia ………………….. przez …………………………………………………..………………….

Stan rodziny

………… osób, w tym: - na utrzymaniu …… osób
- pracujących w gospodarstwie ……. Osób

Stosunki
majątkowe
między
małżonkami

wspólnota majątkowa / rozdzielność majątkowa / nie dotyczy*

Data
rozpoczęcia
działalności
Forma prawna
własności

własność / dzierżawa*

Informacja o

nieruchomości (rodzaj; wartość; położenie; forma prawna władania: własność, najem,
dzierżawa, użytkowanie; nr księgi wieczystej)
 grunty ogółem ……………. ha

majątku

 grunty orne (klasa) .………………………………………….………….……..………….
……………………….…………………………………………….………..….……………
……………………….…………………………………………….….…….….……………
 użytki zielone …………… ha
 zabudowania i ich wartość: ………………………………….…………..….….………..
………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………….…………………..…….………………
………………………………………………………………………………..………….….
…………………………………………………………………………………..………..…
Maszyny i

rodzaj, wartość i rok produkcji, obciążenia zastawem bankowym:………………..…..……...

urządzenia

……………………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………….……..

Obciążenia

majątku
Majątek
obrotowy

 inwentarz żywy (ilość sztuk, wartość):
– krowy ………………………………………………….…………………………………………....
– młode bydło (0,5 r. – 2 l) ………………………….……………………………………………...
– cielęta do 0,5 r. ……………….………………….………………………….…………………….
– tuczniki …………………………...……………….…………………………….………………….
– maciory ………………………..………………….……………………………….……………….
– warchlaki …………………………………..…….…………………………………….…………..
– prosięta ………………………………………….…..…………………………………….……….
– pozostałe ……………………………………….…………………………………..………….…..
 produkty roślinne; zapasy (ilość wartość):
– zboża ………………………….……………….…………………………………………………..
– ziemniaki ……………………………….…….…………………………………………………....
– inne …………………………………………….…..………………………………………….……
 pozostałe zapasy (rodzaj, wartość):
– pasze przemysłowe ………………………….…………………...……………………………...
– nawozy, środki ochrony roślin ……….………….……………………..………………………..
– paliwo ………………….……………………………….…………………………..………………
– inne …………………….………………………………….…………………………………..……
 należności i środki pieniężne
………………….……………………………..……….…………………………………….

Struktura
zasiewów i
planowanie
zbiory

………………………….………………………….…………………………………………………..
………………………….………………………………….…………………………………………..
…………………….………………………………………………….………………………………..
……………………….…………………………………………….…………………………………..
………………………….………………………………………….…………………………………..

Planowane
sprzedaże w
okresie
kredytowania
(ilość i wartość)

………………………………………………………….…….………………………………………..
……………………………………………………………………..…………………………………..
………………………………………………………….…………….………………………………..
…………………………………………………………………….…….……………………………..
……………………………………………………………………………..…………………………..

Informacja o
kredytach i
pożyczkach
zaciągniętych w
innych bankach
oraz poręczeniach i
gwarancjach
udzielonych przez
Kredytobiorcę

…………………………………………………………….………………….………………………..

Informacja o
poręczeniach i
gwarancjach
udzielonych
Kredytobiorcy

………………………………………………………………………………………………………....

Numery rachunków
bankowych w

………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………….……………….……………………..
……………………………………………………….…………………………….…………………..
……………………………………………………….……………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
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innych bankach

……………………………………………………………………………………………………..…..

ZESTAWIENIE
dochodów i kosztów w roku ……………..
w zł
DOCHODY
Dochody ogółem

KOSZTY
Koszty ogółem

z tego z tytułu sprzedaży:

z tego na zakup:

- mleka

- nasion, sadzonek

- prosiąt, tuczników

- nawozy

- cieląt, jałówek, krów

- środki ochrony roślin

- zbóż

- usługi obce

- ziemniaków

- paliwo

- dopłaty

- energia

- innych

- zakup pasz
- zakup inwentarza
- remonty
- ubezpieczenia
- KRUS
- odsetki od kredytów
- inne
Podatki
Spłata posiadanych kredytów
(kapitał)
Pozostałe
STRATA

ZYSK

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności
karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny ( Dz. U. z 1197 r.
Nr 88 , poz. 553 ze zm.).

………….……………………….………………..
(podpis Kredytobiorcy)
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