Vloga za leasing – razširjen vprašalnik za pravne osebe
Vprašalnik izpolnjujte smiselno glede na dejavnost in velikost družbe!
Podatke bomo varovali kot poslovno skrivnost.
1. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU
Naziv podjetja:
Dejavnost:
Sedež:
Kontaktna oseba:
Telefon/fax/e-mail:
Datum ustanovitve podjetja
Matična številka
Davčna številka
Ime in Priimek direktorja
EMŠO in DŠ direktorja
Računovodski servis (tel.)

2. TRANSAKCIJSKI RAČUN
Naziv banke

Številka računa

% usmerjanja prometa

Blokade TRR v preteklih šestih mesecih do dneva izpolnitve vprašalnika
- dni
- kratka obrazložitev

3. LASTNIŠKA STRUKTURA IN POVEZAVE
Lastniška struktura vaše družbe:
Višina osnovnega kapitala:
Lastniki (Fizična oseba Naslov / začasno
– ime in priimek / Pravna
bivališče
oseba – firma)

Datum
rojstva

Državljanstvo

Višina posrednega ali
neposrednega lastniškega
deleža, kapitala,
glasovalnih ali drugih
pravic

Drug način
nadzora oz.
obvladovanja več
kot 25% sredstev
pravnega subjekta
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Vaša družba ima pomemben poslovni delež v drugih družbah:
Naziv družbe

% lastništva

4. POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE (PIO)
Ali vi oziroma vaš zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik, vključno z vašimi/njihovimi
ožjimi družinskimi člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci in njihovi zakonski partnerji) ter
vašimi/njihovimi ožjimi sodelavci (ožji sodelavec osebe je vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček
iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima z njo katere koli druge tesne poslovne stike)
delujete/jo na vidnem javnem položaju oziroma ste/so to počeli v preteklosti?
Da. Na naslednjem javnem položaju:
Predsednik države / Predsednik vlade
Minister
Državni sekretar
Poslanec
Član vrhovnega ali ustavnega sodišča
Član sveta centralne banke
Član računskega sodišča
Veleposlanik ali odpravnik poslov
Visok častnik oboroženih sil
Vodstvo državnega podjetja
Drugo (navedi): ..........................

Ne

5. ŠTEVILO ZAPOSLENIH
31.12. 2015
Število zaposlenih na dan:

31. 12. 2016
(število)
(število)

(datum)

6. SODELOVANJE Z ZUNANJIMI SVETOVALCI
Ali sodelujete z zunanjimi svetovalci?
Na področju
tehnologije
informatike
trženja
računovodstva

DA
Financ
drugo:

NE

7. PROIZVODNI PROGRAMI (STORITVE) IN PRODAJA
Program/proizvod

letna vrednost
(v tisoč Eur)

SKUPAJ:
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8. ZNAČILNOSTI PRODAJE
Ali reklamirate vaše izdelke (storitve)?
Ali so opazna sezonska nihanja prodaje?
Meseci najvišjega obsega prodaje:
Meseci najnižjega obsega prodaje:
Kateri so vaši ciljni trgi?

DA
DA

NE
NE

9. KUPCI in DOBAVITELJI
KUPCI
Največjih pet kupcev:
Naziv

Plačilni roki kupcev:
V povprečju

% v vred. strukt.
strukt. Dob

od

do

DOBAVITELJI
Največjih pet dobaviteljev:
Naziv

dni Plačilni roki do dob.:
dni V povprečju

% v vred strukt.
kupcev

od

do

dni
dni

10. NEPREMIČNINE, STROJNI IN VOZNI PARK (opis vozil)
Opis

Tržna vrednost

Knjigovodska vrednost

11. TEKOČE OBVEZNOSTI DO BANK, LEASING HIŠ IN DRUGIH KREDITODAJALCEV
Upnik

Stanje obveznosti
na dan (glavnica)
tekoči dan

Mesečna
obveznost

Datum do končnega
poplačila obveznosti

12. KONKURENCA
Navedite osnovne elemente razlikovanja vaših proizvodov od konkurence:
kvaliteta
dobavni rok
servisne storitve
cena
plačilni pogoji
drugo:
Najpomembnejši konkurenti
Naziv
Prednosti konkurenta
Slabosti konkurenta
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Ocena tržnega deleža družbe v Sloveniji (v %)
Prednosti in slabosti vaše družbe pred konkurenco:
Prednosti
Slabosti

13. NAČRTI ZA PRIHODNOST (3 leta; plan investicij, širitev na nove trge…)

Odgovornost za podatke:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Zavedamo se, do so ti podatki pomembni za pozitivno rešitev zahtevka za financiranje in s tem
izjavljamo, da so le-ti popolni in pravilni. Znano nam je, da ima navajanje nepravilnih podatkov lahko
kazensko – pravne posledica. Strinjam(o) se, da lahko o meni (nas) pridobite vse razpoložljive bančne
in bonitetne informacije.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in želimo uspešno poslovanje!

Kraj:__________________
Datum:________________

Prosilec/Porok:_______________________________
(ime in priimek, podpis, žig)
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