8. sz. melléklet

ÁTHIDALÓ MEGOLDÁSOK - KÉRELEM
ADATLAP TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE
AZ ADATLAP AZ ÜGYLETELBÍRÁLÁS ALAPDOKUMENTUMA, KÉRJÜK ÜGYELJEN A PONTOS KITÖLTÉSRE!
Ügyfél információk
Cégnév:
Székhely:
Ingatlana bérelt?
Nem
Igen

Cégjegyzékszám:
Adószám:

Ha igen, kitől bérli?

Mennyi a havi bérleti díj?

Kapcsolattartó személy neve:
Telefon:
E-mail:

Fax:

Telefon:
E-mail:

Fax:

Könyvelő / gazd. vezető neve:

Cégvezető(k) neve:
Szakmában eltöltött éveinek száma:
Számlavezető pénzintézet neve

Számlaszám

Számlaforgalom aránya (%)

A tevékenység rövid leírása

Tevékenységi körök
Az alábbiakban tüntesse fel tevékenységeiből származó bevételeinek arányát a teljes árbevételhez viszonyítva a
tevékenységi körök arányában.
2011
2012
2013
Tevékenység
(%)
(%)
(%)

100%
A vállalkozás 1 éven belül tervezi új tevékenység elindítását?

igen

nem

igen

nem

Ha igen, a tevékenység bemutatása:

A vállalkozás 1 éven belül indított-e új tevékenységet?

Piaci helyzet megítélése
a cég csak lokális mikropiacon értékesít stb.
a cég lokálisan és részben export piacon értékesít
a cég regionális szinten értékesít
a cég regionális szinten értékesít, részben exportra is termel
a cég országos szinten értékesít
a cég országos szinten értékesít, részben exportra is termel
a cég csak exportra termel

100%

100%

Versenyhelyzet
nincs verseny a cég monopol helyzetben van az adott piaci szegmesben
csekély konkurencia, jó piaci helyzet
átlagos konkurencia, jó piaci helyzet
átlagos konkurencia
erős konkurencia nagyfokú árverseny
kiszorító hatás a versenyben, (sok kicsi és egy nagy piaci szereplő)

Tulajdonosi kapcsolatok
Kérjük, itt tüntesse fel a főbb tulajdonosok nevét, valamint részesedéseik arányát ill. az ügyvezetők adatait.
Tulajdonos
Születési hely és idő (év, hó, nap)
. . .
. . .
. . .
. . .

Név

Név

Anyja neve

Mióta tulajdonos

Részesedés (%)

Mióta tulajdonos

Részesedés (%)

Fizetési határidő
(nap)

Fizetési mód

2012 (ezer Ft)

2013. akutális
főkönyv alapján
(ezer Ft)

Ügyvezető adatai, amennyiben nem tulajdonos
Születési hely és idő (év, hó, nap)
Anyja neve
. . .
. . .
. . .
. . .

Vállalkozás és a tulajdonosainak részesedése más
vállalkozásokban

Kapcsolt cég
adószáma

Jelentősebb vevői kapcsolatok részletezése

Főbb vevők

Kapcsolat
kezdete
(év)

Éves forgalom (ezer Ft)
2011

2012

2013

Vevőkövetelések

2011 (ezer Ft)
Összes vevőkövetelések értéke
Ebből lejárt: 0 és 30 nap között
30 és 60 nap között
60 napot meghaladó
A lejárt követelések oka:

Peresített vevőkövetelést tart-e nyilván?
Nem
Igen
Ha igen, mekkora összeg, kivel szemben áll fenn?

Jelentősebb szállítói kapcsolatok részletezése
Kapcsolat
kezdete
(év)

Főbb szállítók, alvállalkozók

Éves forgalom (ezer Ft)
2012

2011

2013

Fizetési határidő
(nap)

Adatlap
kitöltésekor
fennálló tartozás

2012 (ezer Ft)

2013. aktuális
főkönyv alapján
(ezer Ft)

Szállítói tartozások

2011 (ezer Ft)
Összes szállítói tartozások értéke
Ebből lejárt: 0 és 30 nap között
30 és 60 nap között
60 napot meghaladó
A lejárt tartozások oka:

Átütemezett szállítói tartozása van?
Nem
Igen
Ha igen, mekkora összeg, kivel szemben áll fenn?
Köztartozások (APEH, VPOP)
Átütemezett köztartozása van?
Nem
Igen

Ha igen, mekkora összeg, milyen időszakra?

Megkötött keretszerződések

Szerződött partner

Munka jellege

Megrendelés
összértéke (eFt)

Időszak

Megrendelés értéke évenként (eFt)
2013

2014

2015

2016

Fennálló hitelek, kölcsönök, mérlegen kívüli kötelezettségek (operatív lízing, bérlet, garancia, kezesség stb)
Amennyiben nemleges, kérjük jelölje X-szel!
Típus (hitel,
kölcsön,
lízing stb.)

Szerződött
összeg
(e Ft)

Jelenleg
fennálló
tőketartozás
(e Ft)

Szerződés
kezdete

vége

Törlesztés
ütemezés részlet

Finanszírozó

Biztosítékok
(ingatlan,
kezesség stb.)

Devizanem megoszlások:
Árbevétel megoszlása:
HUF
EUR
Egyéb

2011

2012

2013

Költségek, ráfordítások megoszlása:
HUF
EUR
Egyéb

2011

2012

2013

2011 (ezer Ft)

2012 (ezer Ft)

2013 (ezer Ft)

Egyéb kiegészítő információk
Alkalmazottak száma (fő):
Tagi hitel összege (e HUF):
ebből éven belüli rész (e HUF):
Éven belül esedékes visszatérítendő támogatások összege:
Éven túli hitelek, lízingek éven belül visszafizetett része:
Fizetendő kamatok összege:
Pénztár, csekkek (házipénztár) összege:
180 napon túli, elfekvő készletek értéke:
Ingatlanok értéke:
Mérlegen kívüli kötelezettségek, operatív lízing
Mérlegen kívüli kötelezettségek, bankgarancia
Mérlegen kívüli kötelezettségek, kezesség
Tulajdonosok szándéka a tagi hitellel?
lejáratkor kivonják a cégből
lejáratkor meghosszabbítják
nincs lejárata a tulajdonosi hitelnek
likviditási problémák kezelésére időszakosan bocsátják rendelkezésre
az osztalékot bennhagyják tulajdonosi hitelként
nincs ilyen hitel
Tulajdonosi hitelek lejárata (dátum):
Kik a foglalkoztatottak?
a tulajdonos(ok)
a tulajdonos(ok) és családtagjaik
alkalmazott (családi és tulajdonosi kötelék nélkül)
tulajdonosok és alkalmazottak (családi és tulajdonosi kötelék nélkül)
fentiek kombinációja

Jelenlegi géppark, járműpark
Megnevezés

db Gyártási év

Beszerzés
dátuma

Üzemóra /
Km óra

Finanszírozás
módja

Rendelkezik a cég vagyonbiztosítással a tevékenység végzését meghatározó eszközökre?
Igen, minden meghatározó vagyonelemre, nem csak a K&H biztosítékát képező vagyonárgyakra
Igen, de kizárólag a K&H biztosítékát képező vagyonárgyakra
nincs vagyonbiztosítás

Lejárat

Következő évre vonatkozó előrejelzések, üzleti várakozások
Pénzügyi terv
Nettó árbevétel
Adózás előtti eredmény
Osztalékfizetés
Értékcsökkenési leírás
Átlagos hitelállomány

2014 (ezer Ft)

2015 (ezer Ft)

2016 (ezer Ft)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy jelen adatlapon megjelölt cég fenti adatai a valóságnak megfelelnek, a
társaság ellen peres vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban. Továbbá hozzájárulok, hogy a jelen adatlapban foglalt, illetve esetlegesen
mellékletként csatolt üzleti, illetve banktitoknak minősülő, továbbá személyes adatokat a K&H Bank Zrt. Lízing Üzletága vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek, illetve az általános kockázatkezelési szempontoknak megfelelően kezelje, nyilvántartsa. Egyidejűleg kijelentem, hogy a jelen
adatlapban feltüntetett személyes adatok vonatkozásában az érintett személy(ek)el olyan megállapodással bírunk, amely alapján az érintett személy(ek)
önként hozzájárult(ak) személyes adatai(k)nak a K&H Bank Zrt. Lízing Üzletága részére történő átadásához, kezeléséhez az ügylet elbírálása céljából.
Visszavonhatatlanul hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a finanszírozási kérelemben meghatározott eszközre vonatkozóan a K&H Bank Zrt. Lízing
Üzletága a saját költségemre értékbecslői szakértői véleményt készítsen vagy készíttessen. A szakértői vélemény költségeinek megfizetését az
ügyletkötés elmaradása esetén is vállalom.

Kelt:

,
cégszerű aláírás

