DOTAZNÍK PRE KLIENTA – PODNIKATEĽ/ Osobitná časť, dopravca do 400t
II. OSOBITNÁ ČASŤ
_________________________________________________________________________________
KLIENT
Obchodné meno:

............................................................................................................................

IČO:

............................................................................................................................

Počet zamestnancov:

............................................................................................................................

Podniká v doprave od: ............................................................................................................................
Predmet činnosti (podiel príjmov):
Dopravná činnosť (v %) ..............................................................................................................
Špedičná činnosť (v %) ..............................................................................................................
Iná činnosť - aká (v %) ..............................................................................................................
......................................................................................................................................................
1. Zoznam krátkodobých a dlhodobých úverov a pôžičiek od tretích strán okrem
finančného, operatívneho leasingu a spotrebných úverov (v prípade kontokorentného
úveru uveďte celkovú výšku schváleného rámca, nie iba aktuálne čerpanú výšku) u iných
bánk a nebankových fin. inštitúcií ku dňu zostavenia aktuálnych predložených fin.
výkazov:
Názov fin. inštitúcie
alebo tretej strany

Typ úveru
(kontokorent,
splátkový úver,
pôžička, iné)

Nesplatený
objem v EUR

Frekvencia
splátok
(mesačne,
kvartálne,
ročne)

Výška splátky
v EUR

Dátum
konečnej
splatnosti

2. Hlavní odberatelia a ich podiel na celkových tržbách (iba nad 10%):
Názov a právna forma odberateľa
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Krajina

Podiel na
tržbách v %

Poskytované
lehoty splatnosti

Dĺžka spolupráce
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3. Doplňujúce informácie o odberateľoch v prípade dopravnej spoločnosti:
Názov odberateľa

Čo vozíte pre Kam jazdíte? Počet
daného
(krajiny)
súprav,
odberateľa?
resp. nákl.
vozidiel

Mesačná
vyťaženosť
na súpravu
(km)

Priemerná
Zmluvy/objednávky
cena za km,
vrátane
prázdnych
km v EUR

4. Odpisy v prípade jednoduchého účtovníctva:
Názov položky

Náklady v EUR k dátumu aktuálnych
predložených výkazov z bež. účt. obdobia

Náklady v EUR k dátumu poslednej účt.
závierky

Odpisy

5. Vozový a strojový park (vrátane všetkých leasingových záväzkov OL, FL a úverov):
Predmet

Vyhotovil:
Meno:
Funkcia:
Telefón:

Zaradený Rok
do
výroby
prevádzkymesiac/rok

Forma
Názov
vlastníctva leasingovej
(leasing,
spoločnosti
vlastný,
iný)

Konečná
splatnosť
leasingumesiac/rok

Zostávajúci
leasingový
záväzok
bez DPH v
EUR

Výška Frekvencia
splátky splátok
bez
DPH v
EUR

.................................................
.................................................
.................................................

V ................................................................. dňa ..........................

.......................................................................................................
podpis Klienta
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