FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM – ÜGYFÉLIGÉNY FELMÉRŐ ADATLAP

1. Finanszírozási ügylet
A finanszírozandó eszköz
gyártmánya, típusa:

Használt eszköz
gyártási
üzemóra
éve:

Új

Induláskor megfizetett nettó saját erő %
Finanszírozás formája:

HUF

Törlesztés ütemezése:

Az eszköz nettó
vételára
HUF/EUR

Mindösszesen nettó vételár:

Zártvégű pénzügyi lízing

Finanszírozás devizanem :

Forg.
helyezés

Szállító/eladó neve

EUR

Havi

Futamidő

Nyíltvégű pü. lízing

Hitel

Tartós bérlet

Törlesztés devizaneme :

HUF

EUR

Évi kétszeri törlesztés
1

Induló beruházás

2

3

4

5

6

Évi kétszeri tőke, negyedéves kamatfizetés

7 év*

Eszközpark bővítés,

Egyéb:

hó

Profilváltás,……….. Eszközcsere

Tervezett beruházás célja:
Eszközcsere esetén a régi eszköz várható nettó eladási ára ………………………………eFt
ÁFA megfizetése…...hónapban

ÁFA bevallás gyakorisága

Köztartozás mentes adózók
adatbázisában szerepel

igen/nem

havi,

negyedéves,

éves,

nem ÁFA alany

Elnyert támogatás intenzitása %
Támogatás előlegként elszámolt
összeg:

Elnyert támogatás jogcíme

Tervezi-e hogy a későbbiekben támogatási előleget vesz fel jelen beruházás kapcsán?

igen/nem

2. Ügyfél adatai
Cégjegyzékszáma /
Vállalkozói ig. száma:

Ügyfél neve:

Székhelye:

Irsz: .............. Helység: …………………………Utca, házsz.: ……………………………...…
Tel.:………….……………… E-mail………..…………………………………….……………

Telephelye:

Irsz: .............. Helység: …………………………Utca, házsz.: ……………………………...…
Telephelye:

saját tulajdonban van

Képviselő szület. helye, ideje:

Anyja neve:

Állampolgársága:

Külföldi term. személy
esetén tartózkodási helye:

Kapcsolattartó neve:

Telefonszáma:

Fő számlavezető neve :

Számlaszám :

Adószáma:

Alkalmazottak száma

Regisztrációs száma:

Szellemi dolgozók :

Tevékenység kezdete:

Fizikai dolgozók :

Legmagasabb iskolai
végzettsége

Szakmai gyakorlat hossza
(év)

Könyvelő/számviteli vezető neve:

Elérhetősége:

Kérjük írja le röviden a tevékenységét:
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bérelt telephely

Tárgyév

Előző év

3. Társas vállalkozók kiegészítő adatai
Társas vállalkozás tulajdonosának
neve

Születési helye és
ideje

Anyja neve

Szig.
száma

Szig
érvényessége

Tulajdoni
hányad

4. Egyéni vállalkozók, őstermelők kiegészítő adatai
Családi állapot:

Közös háztartásban élők száma:

Családi gazdaság esetén a tagok neve

Anyja neve

Ebből eltartottak száma:

Születési hely, idő

Tagság kelte

5. Adós vállalkozás által (rész)tulajdonolt vállalkozások vagy tulajdonos(ok) egyéb vállalkozásai:
Tulajdonolt vállalkozás neve :

Cégjegyzék száma

6. Jelenleg fennálló bankkapcsolatok és rövidlejáratú bankhitelek
Számlavezető bank Számlaforgalom
Rövid lejáratú
megoszlása %
hitelkeret összege
(eFt)

7. Legjelentősebb vevők
Vevő neve
Fizetés módja
kp/átutalás

Értékesített
termék/szolgáltatás

Tulajdonhányad:%

Jelenlegi
kihasználtság
(eFt)

2016 éves
bevétel (eFt)

Hitelkeret
lejárata

2017. éves
bevétel (eFt)

Biztosíték

2018. éves
bevétel (eFt)

Kapcsolat
kezdete (év)

8. Vevökkel szembeni lejárt követelések
30-90 nappal

90-360 nappal

többmint 360 nappal

Behajthatatlan ill.
peresített

Előző lezárt év végén (eFt)
Jelenleg (eFt)
Mi a kintlevőség oka, van-e
megállapodás a tartozás
rendezéséről?
9. Legjelentősebb szállítók
Szállító neve
Fizetés módja
kp/átutalás
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Vásárolt
termék/szolgáltatás

2016. éves
kiadás (eFt)

2017. éves
kiadás (eFt)

2018. éves
kiadás (eFt)

Kapcsolat
kezdete (év)

10. Szállítókkal szembeni lejárt kötelezettségek
30-90 nappal

90-360 nappal

Behajthatatlan ill.
peresített

többmint 360 nappal

Előző lezárt év végén (eFt)
Jelenleg (eFt)
Mi a kintlevőség oka, van-e
megállapodás a tartozás
rendezéséről?

11. Árbevételi források
Termesztett növény

Terület
(ha)

2018.
Termelt
mennyiség (t)

Nettó
árbevétel (eFt)

Terület
(ha)

Értékesített
darabszán

Nettó
árbevétel (eFt)

Állomány

2019. várható
Termelt
Nettó
mennyiség (t) árbevétel (eFt)

Összesen
Ebből integrátor által finanszírozott
Állattenyésztés

Állomány

Értékesített
darabszán

Nettó
árbevétel (eFt)

Összesen
Bérmunkavégzés árbevétele:
Területalapú támogatás:
Egyéb bevétel:
Árbevétel mindösszesen:
12. Művelt földterület
2018
Saját tulajdonú földterületek

2019

AK

ha

támogatás
alapja (ha)

AK

ha

támogatás
alapja (ha)

AK

ha

támogatás
alapja (ha)

AK

ha

támogatás
alapja (ha)

Szántó
Gyümölcs, egyéb ültetvény
Egyéb (rét, legelő, erdő):

Rövid
bérlemény

Tartósan
bérelt

Bérelt földterületek
Szántó
Gyümölcs, egyéb ültetvény:
Egyéb (rét, legelő, erdő):
Szántó
Gyümölcs, egyéb ültetvény:
Egyéb (rét, legelő, erdő):

Mindösszesen:
Tartósan bérelt földterületként kérjük megjelölni azokat, amiknél a bérleti jogviszony a kérelem időpontjától számítva
legalább a kért futamidő végéig terjed.
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13. Jelenleg fennálló mérlegen belüli kötelezettségek (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, tagi kölcsön stb.)
Kötelezettség
Finanszírozó
Induláskori
Fennálló
Devizanem
Kötelezettségvállalás
típusa
kötelezettség
kötelezettség
Kezdet
Lejárat
összeg

Törlesztés
gyakorisága

Törlesztő részlet (eFt)
Tőke
Kamat

Felhasználási cél / Eszköz

14. Jelenleg fennálló mérlegen kívüli kötelezettségek (operatív lízing, bérlet, kezesség, stb.)
Kötelezettség
Finanszírozó
Induláskori
Fennálló
Devizanem
típusa
kötelezettség
kötelezettség
összeg

Törlesztés
gyakorisága

Törlesztő részlet (eFt)
Tőke
Kamat

Felhasználási cél / Eszköz

Oldal: 4 / 6

Kötelezettségvállalás
Kezdet
Lejárat

15. Kiegészítő pénzügyi adatok
2017
összesen

2018

ebből lejárt

összesen

ebből lejárt

2019…. havi főkönyvi
kivonat szerint

Vevő állomány
Szállító állomány
Elszámolt értékcsökkenési leírás
Tulajdonosi kölcsön a hosszúlejáratú
kötelezetsségeken belül
Ebből alárendelt tulajdonosi kölcsön
Határidőn túli követelések aktuális
összege

2016
Tárgyi eszközök összesen:
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok
Beruházások
Beruházásokra adott előleg
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
Immateriális javak:
Forgóeszközök összesen:
Készletek
Pénzeszközök
Értékpapírok
Egyéb követelések
Egyéb bevételek:
Pénzügyi műveletek bevételei:
Rendkívüli bevételek:
Egyéb költségek:
Pénzügyi műveletek ráfordításai:
Ebből kamatköltség:
Rendkívüli ráfordítások:
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2017

2018

16. Vállalkozás főbb tárgyi eszközei
Megnevezés, típus

Gyártási
év

Piaci érték
(eFt)

Nettó
beszerzési ár
(eFt)

Vásárlás
dátuma
(év, hónap)

A gépet terhelő fennálló adósság
fajtája
összege
hitel, lízing, bérlet
eFt

Kelt:.........................................................

........................................................
Kérelmet benyújtó cégszerű aláírása
Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
Minden ügyfél számára
Finanszírozandó eszköz/ök műszaki
specifikációját tartalmazó szállítási
megállapodás vagy megrendelő vagy
árajánlat

Társas vállakozások számára

Egyéni vállalkozók és őstermelők

hatályos társasági szerződés / alapító
okirat/alapszabály

Vállalkozói, vagy őstermelői
igazolvány másolata
Közös őstermelők esetén értékesítési
betétlap másolata

Utolsó lezárt évi mérleget alátámasztó
főkönyvi kivonat oldalanként
cégszerűen aláírva

Ügyfél illetve a közösen gazdálkodó
családtagok előző 2 évi adóbevallása
(SZJA, egyéni vállalkozói/őstermelői
(családi gazdaság esetén az összes
tagé)
o a személyi adatokat tartalmazó első
oldal az ügyfél aláírásával,
o A, B, C jelű oldalak a jövedelmekről,
az adófizetési kötelezettségről,
o 09 A,B,C,D melléklet az egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem,veszteség kiszámítása.

3 hónapnál nem régebbi tárgyévi
főkönyvi kivonat

30 napnál nem régebbi
bankszámla kivonat másolata

Köztartozás mentes adózói listán nem
szereplő ügyfeleknek:
o NAV fólyószámla kivonat.
o Szerződéskötési feltételként NAV
igazolás köztartozás-mentességről
(30 napnál nem régebbi együttes
adóigazolás)
Használt eszköz/ök esetén
forgalmi engedély, másolata (ha
rendszámmal ellátott eszköz)
Képviselő személyi igazolvány és
lakcímkártya másolata (családi
gazdaság esetén az összes tagé)
Támogatott beruházás esetén a
támogatási határozat vagy szerződés.
Terület alapú támogatást
határozat másolata.

(SAPS)

Aláírási címpéldány

Családi gazdaság esetén az
adóbevallások fordulónapján érvényes
nyilvántartásba vételérükről szóló
határozat másolata
3 hónap nem régebbi
naplófőkönyv/pénztárkönyv vagy
nyilatkozat hogy nem vezet
pénztárkönyvet

A Dorker Finanszírozó Kft a MNB EN-I-317/2017 határozata alapján tevékenységét többes pénzügyi
közvetítőként több pénzügyi intézmény versengő terméke vonatkozásában végzi vonatkozó
üzletszabályzata szerint.
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