ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ
ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
(Ν. 4224/2013)

Επωλσκία Εηαηρίας:
A

Επητεηρήζεης κε β’ θαηεγορίας βηβιία

1

Μεταλογραθηθό Δειηίο Οηθολοκηθώλ ηοητείωλ Επητεηρήζεωλ θαη
Επηηεδεσκαηηώλ (έλησπο Ε3) ηρηώλ ηειεσηαίωλ Χρήζεωλ, κε αποησπωκέλο
ηολ ειεθηροληθό θωδηθό ηοσ Taxis net.
Δηαζέζηκες περηοδηθές δειώζεης Φ.Π.Α. (Φ2) ηρέτοσζας Χρήζες θαη
αληίζηοητες προεγούκελοσ έηοσς θαζώς θαη Εθθαζαρηζηηθή Δήιωζε
Φ.Π.Α. (Φ1) ηειεσηαίοσ οηθολοκηθού έηοσς.
Έλησπο «Δήιωζες Σραπεδηθώλ οθεηιώλ Νοκηθώλ Προζώπωλ», δηαζέζηκν
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο (www.eurobankfactors.gr) θαη ζηα
γξαθεία ηεο.
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«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εθθαζαρηζηηθό, ζε πεξίπηωζε θαηνρήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο
Φοροιογηθή ελεκερόηεηα θαη βεβαίωζε ρύζκηζες οθεηιόκελωλ θόρωλ,
εθόζνλ ππάξρεη.
ε πεξίπηωζε κε έθδνζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν από
ηελ αξκόδηα ΔΟΤ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ππεύζπλε δήιωζε κε αλαιπηηθή
αλαθνξά ζηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο ή ηε κε ύπαξμε νθεηιώλ.
Αζθαιηζηηθή ελεκερόηεηα θαη βεβαίωζε ρσζκηδόκελωλ εηζθορώλ, εθόζνλ
ππάξρεη
*Αποιογηζηηθό cash flow ηες ηειεσηαίας Χρήζες θαη προϋποιογηζηηθό γηα
ηελ επόκελε ηοσιάτηζηολ 3εηία
*πξνζθόκηζε θαηόπηλ επηθνηλωλίαο κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο

B

Επητεηρήζεης κε γ’ θαηεγορίας βηβιία

1

Μεταλογραθηθό Δειηίο Οηθολοκηθώλ ηοητείωλ Επητεηρήζεωλ θαη
Επηηεδεσκαηηώλ (έλησπο Ε3) ηρηώλ ηειεσηαίωλ Χρήζεωλ, κε αποησπωκέλο
ηολ ειεθηροληθό θωδηθό ηοσ Taxis net.
Δεκοζηεσκέλες οηθολοκηθές θαηαζηάζεης ηωλ ηρηώλ ηειεσηαίωλ εηώλ κε ηο
πηζηοποηεηηθό ειέγτοσ ορθωηού ειεγθηή, εθόζνλ απηό πθίζηαηαη
Πξνζάξηεκα ή ηελ εηήζηα Οηθνλνκηθή έθζεζε (ζηελ πεξίπηωζε επηρεηξήζεωλ πνπ
ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθνξήζεωο (Δ.Π.Υ.Π.).
ε πεξίπηωζε ΜΗ ππνρξέωζεο δεκνζίεπζεο, ηόηε νη Ιζνινγηζκνί ζα πξέπεη λα
απνζηέιινληαη κε ηελ έλδεημε «ΟΡΙΣΙΚΟΙ», κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηεο
Εηαηξείαο).
Πρόζθαηο ηζοδύγηο γεληθού θαζοιηθού δεσηεροβάζκηωλ ιογαρηαζκώλ θαη
αληίζηοητο προεγοσκέλοσ έηοσς, κε απογραθή, θίλεζε περηόδοσ, θίλεζε
κελός θαη σπόιοηπα.
*Αλάισζε ηειεσηαίοσ βαζκού ηωλ ιογαρηαζκώλ: (Λογ.18), (Λογ. 33),
(Λογ.45), (Λογ.50), (Λογ.52), (Λογ.53) γηα ηης οηθολοκηθές θαηαζηάζεης θαη
ηα προβιεπόκελα ζηοητεία ηρέτοσζας θαη προεγούκελες Χρήζες.
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*πξνζθόκηζε θαηόπηλ επηθνηλωλίαο κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο
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Έλησπο «Δήιωζες Σραπεδηθώλ οθεηιώλ Νοκηθώλ Προζώπωλ», δηαζέζηκν
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο (www.eurobankfactors.gr) θαη ζηα
γξαθεία ηεο
«ΕΝ.Φ.Ι.Α.» εθθαζαρηζηηθό, ζε πεξίπηωζε θαηνρήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο
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Φοροιογηθή ελεκερόηεηα θαη βεβαίωζε ρύζκηζες οθεηιόκελωλ θόρωλ,
εθόζνλ ππάξρεη.
ε πεξίπηωζε κε έθδνζεο θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν από
ηελ αξκόδηα ΔΟΤ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ππεύζπλε δήιωζε κε αλαιπηηθή
αλαθνξά ζηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο εηαηξείαο ή ηε κε ύπαξμε νθεηιώλ.
Αζθαιηζηηθή ελεκερόηεηα θαη βεβαίωζε ρσζκηδόκελωλ εηζθορώλ, εθόζνλ
ππάξρεη
*Αποιογηζηηθό cash flow ηες ηειεσηαίας Χρήζες θαη προϋποιογηζηηθό γηα
ηελ επόκελε ηοσιάτηζηολ 3εηία
*πξνζθόκηζε θαηόπηλ επηθνηλωλίαο κε ηνλ
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* Πηζηοποηεηηθό Φοροιογηθής σκκόρθωζες, εθόζνλ έρεη εθδνζεί από ηνλ
νξθωηό ινγηζηή
*πξνζθόκηζε θαηόπηλ επηθνηλωλίαο κε ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο

εκεηώζεης:
(1) Τα δηθαηοιογεηηθά αθορούλ δαλεηοιήπηες λοκηθά πρόζωπα ποσ ελέτοληαη ζηης δαλεηαθές
ζσκβάζεης ως πρωηοθεηιέηες, ζσλοθεηιέηες θαη εγγσεηές.
(2) Αληίγραθο ηοσ παρόληος εληύποσ, ζσκπιερωκέλο θαη σπογεγρακκέλο παραδίδεηαη ζηολ
εθπρόζωπο ηες εηαηρείας

Η εθ κέξνπο ζαο ππνβνιή ηωλ ωο άλω ζηνηρείωλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ Εηαηξεία, ε νπνία
ζαο πξνζθάιεζε πξνο ηνύην, ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ πξνο απηήλ παξνρή ηεο ζπγθαηάζεζήο
ζαο θαη ηεο εμνπζηνδόηεζεο αθελόο λα εμαθξηβώζεη ηελ αθξίβεηα θαη πιεξόηεηα απηώλ θαη
αθεηέξνπ λα αλαδεηήζεη δεδνκέλα γηα ηελ πεξηνπζηαθή ζαο θαηάζηαζε θαη ηελ νηθνλνκηθή
ζπκπεξηθνξά ζαο ζε ζρεηηθά αξρεία.
ε νπνηαδήπνηε πεξίπηωζε κεηαβνιήο θάπνηνπ από απηά, πξέπεη λα ην γλωζηνπνηήζεηε
εγγξάθωο ζε όιεο ηηο ηξάπεδεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεζζε, εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ ην
αξγόηεξν.

Υπογραθή γηα ηελ Εηαηρεία
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