ÜZLETI TERV
Űrlap mikrohitel igényléshez
On-line hiteligénylés benyújtása az RVA Group honlapján
www.rvagroup.hu
A nyomtatványt papír alapú benyújtás esetén kérjük lehetőleg írógéppel vagy számítógépes szövegszerkesztővel, vagy OLVASHATÓ NYOMTATOTT
BETŰKKEL, a megadott formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek tartja pótlapokat is csatolhat.
A Vállalkozás/Vállalkozó teljes neve:

Gazdasági társaság rövid neve:
Képviselő neve:

Mobil száma:

(titulusa)

E-mail címe:
Értesítési címe:

Web lap címe:
A hitel felhasználásának helyszíne:

Helység:

Helység:

Utca, hsz.,em.,a.:

Utca, hsz.,em.,a.:

Telefon/Fax:

Telefon/Fax:

Tevékenység megkezdése:

Adószám:

Tevékenységi köre:

-

-

Jogelőd:

Cégjegyzékszám: (v. vállalkozói- őstermelői ig. száma)

Kiállító:

Hitelkonstrukció
Igényelt hitelkonstrukció megnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
A HITELIGÉNY RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
Kérjük szövegesen összegezze azt, mivel foglalkozik vállalkozása, miért kéri a hitelt és mire akarja felhasználni!

A nyomtatvány átvétele az RVA Group szervezeteit semmiképpen nem kötelezi hitelnyújtásra!
Székesfehérvár, 20....... .…..............hó ......... nap. Átvevő:

Igényelt összeg
(Ft)

ÜZLETI TERV
1. PÉNZÜGYI TERVEK
1.1. A beruházás és a hitel-felhasználás tételes bemutatása
Megnevezés

Összes
költség
(eFt)

Saját forrás
(eFt)

Vissza
nem
térítendő
támogatás

Egyéb hitel
(eFt)

Igényelt
hitel összege

HitelKonstrukció

(eFt)

Türelmi

Futam

idő

idő

(hó)

(hó)

Száma
(1. o-ról)

(eFt)

Beruházás pénzigénye összesen (A)
Forgóeszköz (eFt)

Forgóeszköz összesen (B)
ÖSSZESEN (A+B):
1.2. A teljes fejlesztés tervezett anyagi-műszaki összetétele és finanszírozási terve (ezer Ft-ban)
Apport

Saját erő

Megnevezés

Egyéb
(A teljes fejlesztés
saját forrásból már
megvalósított
elemei)

Készpénz

Vissza nem
térítendő
támogatás

hitel

Egyéb
vissza
térítendő
támogatás

Hitel
Sorsz.

Igényelt

Összesen

hitel

(apport nélkül !)

1. Épület, ingatlan
ebből:
- vásárlás
- építés, átalakítás
- egyéb
2. Gépek, berendezések
ebből:
- új eszköz beszerzése
- használt eszköz beszerzése
3. Egyéb (immateriális javak,
tervezési költség, illeték stb.)
4. Beruházási költség összesen
(1+2+3)
5. Tartós forgóeszköz
6. Fejlesztési költség
(4+5)
7. Egyéb fejlesztési célú kifizetés
(ÁFA)
8. Fejlesztés összes pénzigénye
(6+7)
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ÜZLETI TERV
2. FELAJÁNLOTT JOGI BIZTOSÍTÉKOK
Megnevezés
Meglévő

Azonosító
(Helyrajzi szám, gyári
szám stb.)

Hitelből
vásárolt

Könyv szerinti
érték

Becsült
jelenlegi érték

(eFt)

(eFt)

Terhelés
jogosultja

Összes
teher
(eFt)

3. KÖTELEZETTSÉGEK
Kötelezettségek hitelintézetek, gazdálkodó szervezetek vagy magánszemélyek felé: hitelek, kölcsönök, számlakeret túllépések, lízing vagy
tartós bérlet kötelezettségek.
Felvett
Havi törlesztő
Esedékes tőke
Esedékes tőke
Esedékes kamat
Hitelező neve, címe
hitel/kölcsön
részlet
törlesztés
törlesztés
1 éven belül
(eFt)
(eFt)
1 éven belül
1 éven túl

4. MÚLTBELI GAZDÁLKODÁSI ADATOK (ELŐZŐ KÉT ÉV ÉS TÁRGY ÉVI)
MEGNEVEZÉS
Éves nettó árbevétel (ÁFA nélküli)
Elszámolt teljes éves költség (amortizáció

…………év

…………év

Jelenlegi (tört évi)

nélül)

Adózás utáni eredmény

-

5. A TULAJDONOSOK MÁS VÁLLALKOZÁSBAN FENNÁLLÓ TULAJDONI HÁNYADAI
Tulajdonos neve

Az egyéb vállalkozás neve

Adószáma

Cégjegyzék száma
(vagy vállalkozói ig. sz.)

Tulajdoni hányad
eFt

%

6. A VÁLLALKOZÁS MÁS VÁLLALKOZÁSBAN FENNÁLLÓ ÉRDEKELTSÉGEI
Vállalkozás neve és címe

Adószáma

Cégjegyzék száma

Tulajdoni hányad
eFt
%

7. A VÁLLALKOZÁS/VÁLLALKOZÓ TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK ÉS ESZKÖZÖK
Megnevezés/ Azonosító (Helyzajzi

Beszerzési érték

szám, gyári szám stb.)

(eFt)
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Könyv szerinti
érték

Becsült jelenlegi
érték

(eFt)

(eFt)

Összes
teher

A zálog jog
kedvezményezettje
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ÜZLETI TERV
8. FŐBB ÜZLETI PARTNEREK
A partner neve

Cím, telefonszám

A kapcsolat jellege
(vevõ, szállító)

Fizetés módja és
határideje

9. A VÁLLALKOZÁS ÉS AZ ÁGAZAT, A TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
Kérjük, mutassa be vállalkozását és üzleti koncepcióját. Milyen szakmai- üzleti tapasztalattal rendelkezik. Miért szeretne hitelt felvenni. Milyen eredményt vár a hitelfelvételtől?

10. FŐBB VERSENYTÁRSAK ÉS A PIACI HELYZET VÁRHATÓ ALAKULÁSA
Kérjük, írja le kik jelentik vállalkozásának piacát, illetve milyen piacokat szándékozik megcélozni. Hogyan kíván megfelelni vevői jelenlegi és jövőbeli elvárásainak. Milyen
kiemelkedő képességekkel rendelkezik, ami megalapozza versenyképességét a konkurenciával szemben. Milyen versenytársai vannak jelen a piacon, illetve milyenek megjelenését
várja?

11. ÉRTÉKESÍTÉS, MARKETING
Milyennek értékesítési és marketing módszereket kíván alkalmazni?
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ÜZLETI TERV
12. PÉNZÜGYI HELYZET, A PÉNZFORGALMI TERV, ÉS AZ ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FELTÉTELEZÉSEK
Kérjük mutassa be azokat a pénzügyi feltételezéseket és számításokat amelyek alapján a pénzforgalmi tervet készítette.

PÉNZFORGALMI TERV (1-3. ÉV)

Hónap

Tárgyév összesen

adatok ezer Ft-ban
.............év összesen

.............év összesen

PÉNZBEVÉTELEK
1

PÉNZESZKÖZ NYITÓ EGYENLEG

2
3
4
5
6
7
A

Bevételek összesen (1+...+7)
PÉNZ KIADÁSOK (adósságszolgálat nélkül)

8
9
10
11
12
13
14
15
B

Kiadások összesen (81+...+15)

C

Többlet/Hiány (A-B)

16

Igényelt hitel tõketörlesztés

17

Igényelt hitel kamatfizetések

D

Egyenleg (C-16-17)

E

Göngyölített egyenleg (ZÁRÓEGYENLEG)

F

CASH FLOW (D-1)

G

Adósságszolgálati fedezet (C/(16+17))

www.mikrohitel.hu
2019/V1
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ÜZLETI TERV

NYILATKOZAT

Alulírott (vállalkozás):............................................................................................................... felelős vezetőjeként:

....................................................................................... kijelentem, hogy
az általam igényelt mikrohitel konstrukció jogosultsági feltételeit megismertem. Tudomással bírok arról, hogy a hitelfelvételre
az a vállalkozás jogosult, amelynél

a.) az alkalmazottak száma nem több mint 9 fő;
b.) a vállalkozás éves nettó árbevétele nem haladja meg a 600 millió forintot;
c.) és nem több mint 25 % a tulajdonosi részaránya egy vagy több olyan szervezetnek, amely az a-b pontokban leírt
feltételeknek nem felel meg.
d.) a vállalkozásnak más hitelintézet felé nem lehet lejárt hiteltartozása.
e.) a vállalkozás nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.
A hitelfelvételre való alkalmasság további feltételei:


a cégnyilvántartásba bejegyzett/regisztrált vállalkozás, amely rendelkezik életképes üzleti tervvel;



amelynek székhelye Magyarországon van és az Európai Unión kívüli külföldi tulajdonosi részarány kevesebb, mint 25%;



a vállalkozásnak nincs lejárt köztartozása állami-, önkormányzati hatóság felé;

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy vállalkozásom megfelel a fent leírt feltételeknek.

Kelt. …......................................................

Ph.:
......................................................
hiteligénylő cégszerű aláírása
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ÜZLETI TERV

NYILATKOZAT
Alulírott (vállalkozás):............................................................................................................... felelős
vezetőjeként: ....................................................................................... kijelentem, hogy
hozzájárulok ahhoz, hogy az RVA Group mikrohitelező szervezetei nevem és vállalkozásom azonosítást
lehetővé tevő adatait a program ellenőrzésére jogosult szervezetek számára átadja.
Jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg lemondok jelen hozzájárulásom visszavonási jogáról, valamint a
jelen nyilatkozatomra alapozható bárminemű kártérítési igény benyújtási jogáról.
Kelt:........................................
P.H.

........................................................
a hiteligénylő cégszerű aláírása
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NYILATKOZAT
Alulírott (vállalkozás):...............................................................................................................
felelős vezetőjeként: ....................................................................................... kijelentem, hogy

1. Csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás a vállalkozásom ellen nem indult és
az eljárás megindítása iránti kérelem nincs előterjesztve.
2. A vállalkozásnak nincs 60 napon túli adó-, társadalombiztosítási, illetve vámtartozása.
3. Az utolsó NAV- ellenőrzés időpontja: ................................................................................
A megállapított adóhiány: ....................................................................................................
A megállapított adótöbblet: .................................................................................................
4. A biztosítékként felajánlott, illetve lekötött fedezetek a vállalkozás rendelkezésére állnak,
az RVA Group által ismert terhelésen kívül harmadik személynek nincs olyan jogosultsága,
amely az RVA Group mikrohitelező szervezetei követelésének a fedezetekből történő
kielégítését akadályozná. A biztosítékokkal kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi
előírásokat ismerem. Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely - szerződéskötés
esetén - fedezetelvonásnak minősül vagy a fedezet értékét csökkenti.
5. A hitelkérelem a vállalkozás valamennyi fennálló kötelezettségét bemutatja.

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy az előbbiekben,
valamint a hitelkérelemben (és annak mellékleteiben) közölt adatok tényadatokon
alapulnak, a valóságnak, a számvitelre vonatkozó, valamint egyéb jogszabályi előírásoknak
megfelelnek és ezek szerint kerültek összeállításra.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott anyagok valótlan adatokat tartalmaznak,
az RVA Group a hitelkérelmet elutasítja.
Kelt:........................................
P.H.

........................................................
a hiteligénylő cégszerű aláírása
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ÜZLETI TERV

A. KIEGÉSZÍTŐ ADATOK
A.1.

KSH Törzsszám

A.2. Egyéb telephelyek címe:
Helység:

Helység:

Utca, hsz.,em.,a.:

Utca, hsz.,em.,a.:

Telefon/Fax:

Telefon/Fax:

A.3. Számlavezető hitelintézet

Számlaszám

A.4. JOGÁLLÁS
Egyéni vállalkozó
Egyéni cég
Betéti társaság

Közkereseti társaság
Korlátolt felelősségű társaság
Szövetkezet

A.5. Könyvvezetés módja
Bevételi nyilvántartás
Egyszeres könyvvitel
Kettős könyvvitel
Egyéb:

Mezőgazdasági őstermelő
Egyéb:

A.6. Adózás
Személyi jövedelemadó alanyaként
Társasági Nyereség adó alanyaként
EVA alany
ÁFA alany (I/N)

A.7. Beszámolási kötelezettség
Eredmény levezetés
Egyszerűsített éves
beszámoló

Éves beszámoló

Nem kötelezett
beszámoló készítésre

Kiegészítő információk
1.7. Foglalkoztatottak száma:
A.8.
VÁLLALKOZÓI TAPASZTALAT
Kezdő (1 éven belül)

A fejlesztéssel megvalósuló létszámbővülés:
Működő

A.9.
TELEPÜLÉS (TELEPHELY)
Főváros
Város
Megyeszékhely
Falu

Tanya

A.10. LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉGE (Gazdasági társaság esetén az ügyvezető)
Nincs
Szakmunkás képesítés
Technikum
Általános iskola
Szakközép iskola
Gimnázium
A.11. Előző év gazdálkodási adatai
Nettó árbevétel
Törzstőke
(GT esetén, utolsó lezárt év)
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Főiskola
Egyetem

Mérleg főösszeg
(GT esetén, utolsó lezárt év)
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ÜZLETI TERV
B. SZEMÉLYEK BEMUTATÁSA
Az alábbi bemutatást a vállalkozás valamennyi tulajdonosáról (B.1. Személyi adatok), vezetőjéről (menedzsmentjéről), "kulcs" emberéről el kell készíteni.
Több személy esetén pót-lapokat kell beiktatni! (A vállalkozás "kulcs" embere: akinek a képességeitől, szaktudásától, kapcsolatrendszerétől leginkább függ a
vállalkozás sikere.)

B.1. Személyi adatok:

Név:

Anyja neve:

Mobil szám:

Születési hely, dátum:

Személyi igazolvány szám:

Adó azonosító jele:

Lakcím kártya szám:

Állandó lakcím, telefon:

E-mail cím:

Beosztás:

"Kulcs" embernek számít: Igen/Nem

Állampolgársága:

Milyen az érdekeltsége illetve kockázata a vállalkozásban?
Mi a kapcsolata a vállalkozással?
Tulajdonos teljes
felelõsséggel

Tulajdonos korlátolt
felelõsséggel

Besegítõ
családtag

Távoli családtag
(rokon)

Alkalmazott

Egyéb

B.2. Iskolai végzettség, szakképesítés:
Intézmény

Szakképesítés

Tanulmány befejezésének
éve

B.3. Szakmai pályafutás: (munkahelyek listája, a legutóbbival kezdve)
Munkaviszony
kezdete

Beosztás

A munkaadó neve

A munkahelyváltoztatás oka

vége

B.4. A szakmai életben elért legnagyobb sikerek és kudarcok:
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ÜZLETI TERV
Név:

Anyja neve:

Mobil szám:

Születési hely, dátum:

Személyi igazolvány szám:

Adó azonosító jele:

Lakcím kártya szám:

Állandó lakcím, telefon:

E-mail cím:

Beosztás:

"Kulcs" embernek számít: Igen/Nem

Állampolgársága:

Milyen az érdekeltsége illetve kockázata a vállalkozásban?
Mi a kapcsolata a vállalkozással?
Tulajdonos teljes
felelõsséggel

Tulajdonos korlátolt
felelõsséggel

Besegítõ
családtag

Távoli családtag
(rokon)

Név:

Anyja neve:

Mobil szám:

Születési hely, dátum:

Személyi igazolvány szám:

Adó azonosító jele:

Lakcím kártya szám:

Alkalmazott

Egyéb

Alkalmazott

Egyéb

Alkalmazott

Egyéb

Alkalmazott

Egyéb

Állandó lakcím, telefon:

E-mail cím:

Beosztás:

"Kulcs" embernek számít: Igen/Nem

Állampolgársága:

Milyen az érdekeltsége illetve kockázata a vállalkozásban?
Mi a kapcsolata a vállalkozással?
Tulajdonos teljes
felelõsséggel

Tulajdonos korlátolt
felelõsséggel

Besegítõ
családtag

Távoli családtag
(rokon)

Név:

Anyja neve:

Mobil szám:

Születési hely, dátum:

Személyi igazolvány szám:

Adó azonosító jele:

Lakcím kártya szám:

Állandó lakcím, telefon:

E-mail cím:

Beosztás:

Milyen az érdekeltsége illetve kockázata a vállalkozásban?
Mi a kapcsolata a vállalkozással?
Tulajdonos teljes
felelõsséggel

Tulajdonos korlátolt
felelõsséggel

Besegítõ
családtag

Állampolgársága:

Távoli családtag
(rokon)

Név:

Anyja neve:

Mobil szám:

Születési hely, dátum:

Személyi igazolvány szám:

Adó azonosító jele:

Lakcím kártya szám:

Állandó lakcím, telefon:

E-mail cím:

Beosztás:

Milyen az érdekeltsége illetve kockázata a vállalkozásban?
Mi a kapcsolata a vállalkozással?
Tulajdonos teljes
felelõsséggel

2019/V1

Tulajdonos korlátolt
felelõsséggel

Besegítõ
családtag

Állampolgársága:

Távoli családtag
(rokon)
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