Éves Felülvizsgálati Adatlap
Vállalati Ügyfelek számára
Gép és Berendezés Finanszírozási Üzletág

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, hogy az alábbi adatlap gondos kitöltésével segítse elı
hitelképességének gyors és objektív nyomon követését, monitoringját. A rövid
kitöltött adatlaphoz kérjük az éves beszámolót valamint lezárt fıkönyvi kivonatot
is mellékelni.
Közremőködését elıre is köszönjük!
Ha a csatolt Adatlapot elektronikus úton, e-mail–en keresztül is szeretné
megkapni, kérjük jelezze az ügyfélkapcsolatért felelıs kollégánknak.

Köszönettel és tisztelettel

F I NA NS Z Í ROZ Á S I A D A T L A P
A JELEN ADATLAPOT
FRISS ADATOKKAL

SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI!
Az adatokat ezer Ft-ban kérjük megadni!
Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is.

A TÁRSASÁG NEVE:
I.

_____________________________________________________________________

Általános adatok

A Társaság székhelye: _________________________________________________________________________
Vezetékes telefonszám: (36 _ _) _ _ _ _ _ _ _

Fax szám:

(36 _ _) _ _ _ _ _ _ _

Adószáma:

Cégjegyzékszáma:

_ _ -_ _ -_ _ _ _ _ _

________ -_ - __

Tárgyévi átlagos állományi létszám: _______________ fı
Kapcsolattartó személy neve:
RL

által

___________________________________________________________________

finanszírozott

eszköz(ök)

megnezvezése

azonosítókkal:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

II. a

A Társaság tevékenysége

Fı tevékenység:
_______________________________________________________________________________ TEÁOR: _________
Árbevétel megoszlása tevékenységi körök/üzletágak vonatkozásában
_____________________________________________

az árbevétel arányában
_________ %

_____________________________________________

_________ %

_____________________________________________

_________ %

Történt-e lényeges változás a cég tevékenységében az elmúlt évben:
nem __
igen, mégpedig: ______________________________________________________________________
Becsült piaci részesedés a fı tevékenység vonatkozásában:
_________ %
Történt-e lényeges változás az elmúlt évben az a becsült piaci részesedésben:
nem __
igen, mégpedig: ______________________________________________________________________
Fıbb versenytársak: ___________________________________________________________________
Történt-e lényeges változás a fıbb versenytársakban az elmúlt évben:
nem __
igen, mégpedig: ______________________________________________________________________
Változások a cég termékszerkezetében, árképzésében, ügymenetében stb:
nem __
igen, éspedig: ________________________________________________________________________
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II. b Átütemezés kérelem esetén megválaszolandó kérdések
Amennyiben fizetési problémája van és átütemezési kérelemmel fordul a Raiffeisen Lízing Zrt.-hez milyen
pótfedezet bevonására van lehetıség:
a) Közraktározott gabona (mezıgazdasági ügyfelek esetén)
b) Ingatlan, termıföld, terheletlen gép
c) Árbevétel engedményezés (csak abban az esetben, amennyiben van jelenleg hatályos
vevıszerzıdés)
d) MVH-s támogatás engedményezése (mezıgazdasági ügyfelek esetén)
e) Egyéb …………………………………………………………………………………………..
Amennyiben semmilyen biztosítékot nem tud felajánlani a fenti felsorolás közül, indokolja meg, miért:

III.

Eredménykimutatás (elızı, folyó évi és jövı évre várható adatok)

Nettó árbevétel:

2012. év
_________________ eFt

2013. év
2014. év
_______________ eFt _________________ eFt

Ebbıl szerzıdéssel/konkrét
megrendeléssel alátámasztott*: _________________ eFt _______________ eFt _________________ eFt

Értékcsökkenési leírás:

_______________ eFt _______________ eFt _______________ eFt

Üzemi eredmény:

_________________ eFt _________________ eFt _________________ eFt

Fizetendı kamatok és
kamatjellegő ráfordítások: _______________ eFt _______________ eFt _______________ eFt
Adózás elıtti eredmény:

_________________ eFt _________________ eFt _________________ eFt

*Szerzıdéseket/megrendeléseket csatolni szíveskedjenek!

IV.

Bank kapcsolatok

Számlaforgalom megoszlása pénzintézetek között:
Bank neve:
______________________________

Számlaszám:
________-________-________

forgalom aránya
____________ %

______________________________

________-________-________

____________ %

______________________________

________-________-________

____________ %
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V.

Mérlegadatok részletezése

ESZKÖZÖK
Jelenlegi befektetett eszközállomány kapacitás-kihasználtsága: ___________ %
Történt-e lényeges változás a befektetett eszközállomány kapacitás-kihasználtságában az elmúlt évben: nem __
igen, mégpedig: ______________________________________________________________________
Befektetett eszközök változása:
2012. tény
Megnevezés
Összeg (eFt)

2013. terv
Megnevezés
Összeg (eFt)

Tárgyi eszköz
beruházás, beszerzés
Tárgyi eszköz értékesítés
Készletek értéke:
ebbıl 180 napon túl nem mozgó készlet:
Az 5 legnagyobb vevı:
Név
Elızı évi nettó
(Adószám)
árbevétel
eFt

Követelések részletezése:
Év
Vevı
követelések
összesen
eFt

____________________ eFt
____________________ eFt

Folyó évi várh.
nettó árbevétel
eFt

Követelések
kapcsolt
vállalkozásoktól
eFt

Fennálló nettó
követelés
eFt

Követelések
adott kölcsönbıl
eFt

Kapcsolat
kezdete (év)

Követelések
adóhatóságtól
eFt

Jelenlegi:.

Jelenlegi lejárt vevıkövetelések részletezése:
1-30 napja lejárt: ___________________ eFt
31-60 napja lejárt: ___________________ eFt
61-180 napja lejárt:

___________________ eFt

180 napon túl lejárt:

___________________ eFt

mindebbıl kétesnek tartott követelések összege:

__________________ eFt

Átlagos fizetési
határidı (nap)

Lejárt
vevıkövetelések
eFt
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FORRÁSOK
Az 5 legnagyobb szállító:
Név
(Adószám)

Elızı évi nettó
beszerzés

Folyó évi várh.
nettó beszerzés

Fennálló bruttó
tartozás

Kapcsolat
kezdete (év)

Átlagos fizetési
határidı (nap)

Szállítói tartozások
Év

Szállítói
tartozások
összesen
e Ft

Tartozások
kapcsolt
vállalkozások
felé e Ft

Osztalék
tartozások
e Ft

Tartozások
adóhatóságok felé
e Ft

Lejárt szállítói
tartozások
e Ft

Jelenlegi.

Jelenlegi lejárt, késedelmes szállítóállomány részletezése:
1-30 napja lejárt:

_______________ eFt

31-60 napja lejárt:

_______________ eFt

61-180 napja lejárt:

_______________ eFt

180 napon túl lejárt:

_______________ eFt

új fizetési megállapodások, átütemezések (összeg, szállító, lejárat): _________________
Átütemezett szállítóitartozás esetén kérjük az átütemezési megállapodás másolatát csatolni szíveskedjenek!
Kötelezettségek részletezése
Rövid- és hosszú lejáratú bankhitelek, bankgaranciák, bankkölcsönök, tagi kölcsönök, lízing, tartós bérlet, stb.):
Finanszírozó
Finanszírozás/
Összege
Fennálló
Lejárat
Törlesztési
Biztosíték
ütemezés
garancia típusa
e Ft
tartozás e Ft

Van-e hátralékos vagy átütemezett köztartozása (adó, tb, vám, helyi adó, illeték, stb.)?
nincs: __

van lejárt : ___________________ e Ft

ebbıl átütemezett: _________________ e Ft

Átütemezett köztartozás esetén kérjük az átütemezési megállapodás másolatát csatolni szíveskedjenek!
Jogi eljárások a Céggel ill. tulajdonosaival szemben, ezek tárgya, összege és várható kimenetele:
nem __
igen, mégpedig: ______________________________________________________________________
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VI.

Tulajdonosi háttér és részesedések

A társaság tulajdonosi szerkezete:
Név
Tulajdoni
(Adószám)
hányad (%)

Tevékenység

Jegyzett tıke

Éves nettó
árbevétel

Kapcsolat
jellege

A társaság leányvállalatai, részesedései, befektetései
Név
Tulajdoni
Tevékenység
Jegyzett tıke
(Adószám)
hányad (%)

Éves nettó
árbevétel

Kapcsolat
jellege

A társaság tulajdonosainak egyéb vállalkozásai:
Név
Tulajdoni
Tevékenység
(Adószám)
hányad (%)

Éves nettó
árbevétel

Kapcsolat
jellege

Jegyzett tıke
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Csak mezıgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások esetében kitöltendı:
Árbevétel források ezer forintban:
Fıbb árbevételi források
Termesztett növény

2012. (tény)
Terület (ha)

Termelt összmennyiség
(tonna)

Nettó árbevétel (eFt)

Összesen
Állattenyésztés

Értékesített darab

Nettó árbevétel (eFt)

Összesen
Bérmunkavégzés árbevétele
Terület alapú támogatás (2012- MVH által határozatban visszaigazolt
ban folyósított)

összeg

Egyéb bevétel
Mindösszesen ( eFt )

Mővelt földterületek nagysága
Megelızı években mővelt földterületek

Aranykorona

Hektár

Aranykorona

Hektár

Összes mővelt földterületek 2012-ben
Mővelt földterületek 2012-ben
Szántóföld:

saját tulajdonú
tartós bérlemény
rövid lejáratú bérlemény

Ültetvény
Erdı
Rét, legelı
Egyéb:
Összesen:

F I NA NS Z Í ROZ Á S I A D A T L A P

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK
 Az elmúlt 1 év auditált beszámolói + kiegészítı mellékletek + üzleti jelentés
 Kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés + hitelesítı záradékok (amennyiben a cég auditra kötelezett)
 Gazdasági társaság esetén legutolsó lezárt negyedévrıl szóló fıkönyvi kivonat
 Egyéni vállalkozó/ıstermelı esetén SZJA bevallás
 Egyéni vállalkozó/ıstermelı esetén pénztárkönyv
 Szerzıdésállomány, értékesítési megállapodások (amennyiben rendelkezésre áll)
 Vevı/ szállítóállomány esetén analitika
 Mezıgazdasági ügyfelek esetén készletnyilvántartás
 30 napnál nem régebbi NAV folyószámlakivonat
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy
•

a fentiekben megjelölt és beírt adatok a valóságnak megfelelnek;

•

a társaság ellen peres vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;

•

az Raiffeisen csoport által finanszírozott eszközöket egyéb finanszírozó nem finanszírozza

Ezúton felhatalmazom a Raiffeisen Bank Zrt.-t illetve a Raiffeisen Lízing Zrt.-t, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát ellenırizze.
Hozzájárulok továbbá, hogy a Raiffeisen Lízing Zrt. a vele szerzıdéses kapcsolatban álló biztosító társaság(ok), valamint ez utóbbi(ak)
ügynöke(i), ill. alkusz(ai), továbbá külföldi beszerzés esetén az importtal és a belföldiesítéssel kapcsolatos eljárások lebonyolítása céljából
vele szerzıdéses kapcsolatba lépett vagy általa egyedileg meghatalmazott külsı szakértı(k) számára a finanszírozással kapcsolatos
információkat és adatokat átadja. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulás a fentiek tekintetében a banktitok alóli felmentésnek minısül és
kiterjed a finanszírozással illetve az általam képviselt vállalkozással összefüggı valamennyi adatra és információra.

Kelt:............................2013.......................................................

..............................................
Cégszerő aláírás

