వీరికి :

న ుండి

కయాన్బ్ాుంక్ ఫ్యాక్టర్స్ లిమిటెడ్,
ఫ్లాట్ నం. 201-202, II ఫ్లా ర్
‘సనాతన ఎటర్నల్’ డి. నం 3-6-108/1,
రోడ్ నం.19, హిమాయత్ నగర్
హైదరలబాద్ - 500 029.

కలర్కలంశలల వసతుల కొర్కు దర్ఖాసతు
తేదీ :
ప్రియమైన ఆరయా,
మా వ్యాపయరయన్ని న్నర్వహుంచ ట కొర్క్ు సూచుంచన కయర్కయుంశయల వసతులక్ు అన మతి ఇవవవలసరుందిగయ మిమమలిి
అభ్ారిిసు న్నిము. మా వ్యాపయర్ుం, ఆరిిక్ న్నవ్ేదిక్లు మరియు ఇతర్ ఆవశ్ాక్ డేట్ యొక్క వివరయలన కిరుంది కయలమ్లు మరియు
జతపర్చన పతనిలు మీ సమాచనర్ుం కొర్క్ు సమరిిసు న్నిము. మేము, ప్న
ై ఇవవబడిన సమాచనర్ము అుంతన మా పరిజా ఞనము
మరియు విశయవసమునక్ు సుంబుంధిుంచనుంతవర్క్ు సతామన్న ఇుంద మూలముగయ ధృవీక్రిుంచ చ న్నిము. మీక్ు ఏదన్
ై న ఇతర్
సమాచనర్ము అవసర్ుం అయితే, దయచేసర మాక్ు తలియజేయుండి.
మేము ఎటువుంటి దివ్యలా, న్నర్బుంధ ఎతిు వ్ేత ఉతు ర్వవన అుంద కోలేద , లేదన ఋణదనతలతో ఎటువుంటి ఒపిుందుం అమలులో
లేద మరియు ఎటువుంటి తీర్వి, క్ుంప్నీకి వాతిరేక్ుంగయ ఎటువుంటి రిటు ు లేదన ప్రటష
ీ ను అపరిషకృతుంగయ లేవు లేదన క్ుంప్నీప్ై
దనఖలు కయలేద .
మా వ్యాపయర్ వావహారయలక్ు సుంబుంధిుంచ లేదన వ్యటికి సుంబుంధిుంచన మరే విషయాలకన్
ై న సుంబుంధిుంచ మా పిసు త/గత బ్ాుంక్ర్వు,
ఫ్యాక్టర్ు వ, కరడిటర్వు మరియు ఋణగరహత
ీ లతో చరిచుంచడనన్నకి మరియు వ్యర్వ మిమమలిి కోరిన అటిట సమాచనర్మున బ్ాుంక్ర్వు/
ఫ్యాక్టర్ుక్ు వ్ెలుడి చేయడనన్నకి, లేదన వ్ెలుడిుంచనలన్న మీర్వ పరిగణుంచన దనన్నన్న వ్ెలుడిుంచడనన్నకి ఇుంద మూలముగయ మేము మీక్ు
అధికయర్మిసు న్నిము.
మీక్ు మీర్వగయ, మీ పితిన్నధ లు, కరడట
ి ర్వు, ఆడిటర్వు, భ్ర్తీయ రిజర్వవ బ్ాుంక్ు యొక్క పితిన్నధ లు లేదన మీచే అధీక్ృతుం
చేయబడిన మరేదేన్న ఇతర్ సుంసి , ఏ సమయములోన్ెన్
ై న, మా ఫ్యాక్టరీ మరియు వ్యాపయర్ ఆవర్ణనలలో మా ఆసు లు/ ఖాతన
పుసు కయలన పరిశీలిుంచ కోవచ చ/తన్నఖీ చేస కోవచ చ.
మా

చక్ుక నుంబర్వ:

__________తేదీ:_________

ర్వ._______/- కొర్క్ు

(అభ్రిిుంచన

పరిమితిప్ై

_________________________ మీద పయిససరుంగ్ ఫీజుక్ు సుంబుంధిుంచ జతచేయబడినది.
ధనావ్యదనలతో,
మీ విశయవసపయతుిలు,

@ 0.50%)

అధీకృత సంతకందార్ు
(సీలుతో)
సుంతక్ుందనర్వ ప్ేర్వ :
హో దన

:

గమన్నక్ : దర్ఖాసు క్ుంప్నీ అయితే మేన్ేజుంగ్ డైరక్టర్వ / డైరక్ట ర్వ (ఫైన్నన్్) లేదన భ్గస్యవమా సుంసి లేదన యాజమానా సుంసి అయితే
భ్గస్యవమి/లు లేదన యజమాన్న దనవరయ సుంతక్ుం చేయబడనలి.

భాగం I

సలధార్ణ వివరలలు
(దయచేసర ఫ్యర్మున పూరిు చేయడనన్నకి ముుంద చవరి ప్ేజీలో గల “సూచనలు” న చదవుండి, లిఖిత ఇతివృతనులు న్ోట్స్ లో
వివరిుంచబడనాయి)

1. దర్ఖాసు దనర్వ ప్ేర్వ :
2. పూరిు చర్వన్నమా

:

3. సుంసి లు :

4. వావస్యిపన సుంవత్ర్ుం :
5. పయలగొన వ్యరి యొక్క సమూహము

:

6. వ్యాపయర్ ర్ుంగము

:

7. డైరక్ు ర్ు వ/భ్గస్యవములు/యజమాన్న
ప్ేర్వ

వయ

ప్వ్
ై ట్స
ే

క్లిగియుని వ్యట్

స్

చర్వన్నమా

@
సుంఖా

ఇతర్ క్ుంప్నీలలో ఆసక్ుులు

%

@భ్గస్యవమాాన్నకి సుంబుంధిుంచ,మొతు మున మాతిమే సూచుంచుండి


హామీదనర్వు/భ్గస్యవములక్ు సుంబుందిుంచన సమాచనర్ము మాతిమే అవసర్ము.

8. అనతభవించిన ఆరథిక సౌకరలాల యొకక వివరలలు:
8.1 టర్సమ లోను & లీజులు

సుంసి ప్ేర్వ

ముంజూరైన
పరిమితి

(ర్వ. లక్షలలో)

సుంవత్ర్ తిరిగి చలిు ుంపు పిసు తుం బ్కీ
ము

అవధ లు

ఉని మొతు ము

బ్కీలు

ధరయవతు
ు

ఏవ్ెైన్న

(సక్యారిట)ీ

ఉనిచో

8.2 బ్ాుంక్ుల న ుండి వరికుంగ్ కయాప్రటల్ పరిమితులు (తనజఞ బ్ాుంక్ు ముంజూర్వ లెటర్వ యొక్క నక్లున జత చేయుండి)

బ్ాుంక్ యొక్క ప్ేర్వ

వసతి

మరియు

యొక్క

చర్వన్నమా

ర్క్ము

మొతు ము

వడడా రేటు

ఈనతికి

బ్కీలు

వర్క్య అదె

అపుిలు

ఏవ్ెైన్న

చలిు ుంచదగినది

ఉనిచో

8.3 క్న్న్రిియుం ఏరయిటు వివరయలు

__________________________________________________________________________________________________
8.4 కనరయ బ్ాుంక్ుక్ు గూ
ర పు ఎక్్పో జర్వ
మరియు వ్యటి అన బుంధ సుంసి లక్ు

…………..

9.0 చటట బధ్ధ మైన చలిు ుంపు సరితులు

……………….

.
10 క్ుంప్నీ చటట వావహారయలు

………………..

భాగం II
పనితీర్ు ముఖాాంశలలు
దర్ఖాసతుదార్ు పేర్ు :
11. గత ఆరథిక సంవతసర్ంలో ఉతపత్తు , అమమకలలు మరథయు లాభాలపై వ్లాఖాలు
సంవతసర్ము.

12. గత మూడు సుంవత్రయల కొర్క్ు ఖాతనల యొక్క సుంక్షిపు వివరయలు (ర్వ.లక్షలలగ).

వివరయలు
12.10

న్నక్ర్ అమమకయలు

12.20

న్నక్ర్ అమమకయలు

12.30

న్నక్ర్ దేశీయ అమమకయలు

12.40

తర్వగుదల మరియు పన ిల

2018-19 2019-20 2020-21

తర్వవ్యత న్నక్ర్ లాభ్ుం
12.50

వ్యట్ మూల ధనము మరియు న్నలవ
న్నధ లు
(తీసరవ్ేయుండి : క్యడగటిటన నష్యటలు,
ఏవ్ెైన్న ఉుంటే)

12.60

న్నక్ర్ మూల ధనము
(అనగయ, C.ఆసు లు – C. అపుిలు)

12.70

పిసు త న్నషితిు

12.80

మొతు ుం బయటి అపుిలు/
పరిగణుంచన న్నక్ర్ ఆసరి

13. పిసు త సరితిగతుల మీద దర్ఖాసు దనర్వ యొక్క అభిపయియాలు

భాగం III
అమమకలలు, ఋణదాతలకు సంబంధంచిన తేదీ మొ.
(ర్వ.లక్షలలో)

అమమకయల వివరయలు

గత 2 సుంవత్రయలు

పిసు త

తరయవతి

(వ్యసు వ్యలు)

సుంవత్ర్ుం

సుంవత్ర్ుం

(అుంచన్నలు)

(సూచక్లు)

21-22

22-23

19-20

20-21

14. న్నక్ర్ అమమకయలు
వీటి ప్ైకి
కరడిట్స

14.1మామూలు
అమమక్లు
14.2 నగద అమమకయలు
14.3 వాతనాస

కరడిట్స

అమమకయలు
14.4 ఎగుమతి అమమకయలు

15. స్యధనర్ణ వ్యాపయర్ అభ్ాసుం (సేల్్ రిటర్సి్ మరియు కరడిట్స న్ోట్స పర ి సీజర్స)

16. క్సట మర్స సమాచనర్ము
(మామూలు కరడిట్స అమమకయలక్ు సుంబుంధిుంచ మాతిమే

వివరయలు

గత రుండు సుంవత్రయలు
2019-20

16.1 కిరయాశీలక్మైన క్సట మర్స అక ుంటు
ు
(యార్వాలో కిరయాశీలక్ుంగయ)

2020-21

16.2 క్సట మర్స యొక్క ర్క్ములు:
(16.1 యొక్క % లో)
1.

అన బుంధ / సహచర్ సుంసి లు

2.

పిభ్ుతవ విభ్గయలు

3.

పిభ్ుతవర్ుంగ సుంసి లు

4.

చని తర్హా పరిశ్రమలు

5.

ఇతర్ములు

17. మీ 15 ప్దె క్సట మర్ు యొక్క జఞబితనన జత చేయుండి, లేదన గత రుండు ఆరిిక్ సుంవత్రయలలో మీర్వ అమిమనవ్యరి వివరయలన జత చేయుండి
అుంద లో వ్యరిిక్ స్యధనర్ణ కరడిట్స సేల్్ యొక్క 5%, లేదన ఎక్ుకవ (ఫ్యరయమట్స కోసుం, దయచేసర అన బుంధుం II చూడుండి).
18. గత రుండు సుంవత్రయల కొర్క్ు బిలుు / కరడిట్స న్ోట్స వివరయలు.
(మామూలు కరడిట్స అమమకయలక్ు సుంబుంధిుంచ మాతిమే
వివరయలు
18.1 బిలుుల సుంఖా
18.2 మొతు ుం విలువ
ర్వ.10,000/- వర్క్ు బిలుులు
ర్వ.10,000 ప్ైన మరియు ర్వ.25,000/వర్క్ు
ర్వ.25,000 ప్ైన మరియు ర్వ.1,00,000/వర్క్ు
ర్వ.1,00,000/- ప్ైన
18.3 పితి బిలుు యొక్క సగటు విలువ
18.4 అన మతిుంచన మొతు ుం నగద రయయితీ
18.5 కరడిట్స న్ోటు సుంఖా
18.6 కరడిట్స న్ోటు యొక్క మొతు ుం విలువ

19. ఋణనల వసూలు వివరయలు

2019-20

2020-21

19.1 బిలుుల వసూలు కోసుం పటిటన సగటు

రోజులు

సమయుం
19.2 ఆలసాుంగయ వసూలు అయిన మొతు ముక్ు
సుంబుంధిుంచ

వసూలు

చేసరన

వడడా

మొతు ము
19.3. ఋణనలు రిక్వరీ చేయలేన్న
లేదన చలిు ుంపులప్ై అన మానుం ఉని
ఋణగరహీతల సుంఖా
19.4. ప్ైన క్నబర్చన వ్యటిలో బ్కీ ఉని
మొతు ము.

రోజులు

భాగం IV
అవసర్మైన కలర్కలంశలల వసతులు

20.

దర్ఖాసు దనర్వ ప్ేర్వ

20.1 కయర్కయుంశ్వసతి యొక్క ర్క్ము

20.2

మొతు ము

20.3 ప్రిన్న్పల్ బ్ాుంక్ు న ుండి చవరి వరికుంగ్
కయాప్రటల్ విశలుషణ ఎపుిడు జరిగిుంది?
(బ్ాుంక్ుక్ు సమరిిుంచన తనజఞ CMA ఫ్యరయమటు
యొక్క నక్లున మరియు వ్యరి న ుండి
అుంద క్ుని సమాచనరయన్ని జత చేయుండి.)

20.4. కయర్కయుంశయల పరిమితులు ముంజూర్వ
చేసరనటు యితే, బ్ాుంక్ు/లు అన మతిుంచన కడ
ర ిట్స
స్ౌక్రయాలక్ు సుంబుంధిుంచ పరిగణుంచదగిన
మార్విలు ఏమిటి?

20.5 కయర్కయుంశయల ఒపిుందుం వలు ఏదైన్న
అదనపు న్నధ లు అుంద బ్టులో
ఉనిటు యితే, వ్యటిన్న మీర్వ
ఏవిధుంగయ ఉపయోగిుంచ క్ుుంట్ర్వ?

ర్వ.

లక్షలు

అనతబంధము - I
గత 12 నెలలకు సంబంధంచిన నెలవ్లరీ అమమకలలు మరథయు ఋణగరహీతల స్థిత్త

దర్ఖాసు దనర్వ ప్ేర్వ :
న్ెల

1

న్నక్ర్ అమమకయలు

(ర్వ.లక్షలలగ).
ఆఖరి రోజు న్నటికి

న్ెల

ఆఖరి రోజు న్నటికి

ఉని

ఉని

ఋణగరహీతలు

ఋణగరహీతలు
7
8

2
9
3

10

4

11

5

12

6

న్నక్ర్ అమమకయలు

అనతబంధము-II
దర్ఖాసు దనర్వ ప్ేర్వ :
పిధనన క్ు యిుంటు జఞబితన :
వ.నుం

సుంసి ప్ేర్వ మరియు చర్వన్నమా

సుంసి

క్సట మర్స బ్ాుంక్ యొక్క

ప్ేర్వ మరియు

గథములో

చర్వన్నమా

అమమకయలు

క్సట మర్వు

రుండు
సుంవత్రయలు

స్యధనర్ణ

సగటు.

కరడిట్స పరిమితి

కరడిట్స

O/s

పిసు తము ఇపుిడు
నిది

[గమన్నక్ : ఈ జఞబితన మీ 15 ప్దె క్సట మర్ు యొక్క ప్ేర్ు వ లేదన గత ఆరిిక్ సుంవత్ర్ుంలో స్యధనర్ణ వ్యరిిక్ కరడిట్స అమమకయలలో క్నీసుం 5% లేదన
అుంతక్ుంటే ఎక్ుకవ ఉనివ్యరి ప్ేర్ున క్లిగి ఉుండనలి]

కలాన్బాాంక్ ఫ్లాకటర్స లిమిటెడ్, బంగళూర్ు

కయర్కయుంశయల దర్ఖాసు క్ు జతపర్చవలసరన పతనిల చక్ లిసట
1. మమొరయుండమ్ ఆఫ్ అస్ో సరయిేషన్ & ఆరిటక్ల్్ ఆఫ్ అస్ో సరయిష
ే న్, ఇన్కయరపిరేషన్ సరిటఫరకటుట. - క్ుంప్నీల కోసుం
భ్గస్యవమా సుంసి ల కోసుం భ్గస్యవమా హక్ుకపతిము & భ్గస్యవమా సుంసి రిజసేటష
ే న్ సరిటఫక
ర టుట.
2.

గత మూడు సుంవత్రయలక్ు ఆడిట్స చేయబడిన బ్ాలెన ్ షీటు.

3.

బ్ాుంక్ుక్ు సమరిిుంచన తనజఞ CMA డేట్ కయప్ీ నక్లు.

4. బ్ాలెన్్ షీటు షడూాలు కొర్క్ు విభ్జన వివరయలు :
A. ఒక్ సుంవత్ర్ుంలో టర్సమ లోన /డిపయజట్స తిరిగి చలిు ుంపులు.
B. పరసు తత ఆసతుల క్రంద
a. లోను & అడనవన ్లు
b. ఇతర్ డిపయజటు
ు

C. పరసు తత అపపపల క్రంద
a. కొన గోలు కొర్క్ు గరిషట ఋణదనతలు
b. ఋణదనతలు – ఇతర్వలు

c. 6 న్ెలలు మిుంచ ఉని ఋణగరహత
ీ లు - విన్నయోగదనర్వవ్యరీగయ.

c. ఇతర్ అపుిలు – వివరయలు

5. వరికుంగ్ కయాప్రటల్ స్ౌక్రయాల యొక్క వివరయలు (తనజఞ ముంజూర్వ సమాచనర్ుం యొక్క నక్లున జతపర్చవలసర
ఉుంటుుంది).
6. సుంసి లు & ప్వ్
ై ట్స
ే లిమిటెడ్ క్ుంప్నీల కొర్క్ు - తనజఞ ఫ్యర్ుం 3 CB, 3 CD (ట్ాక్్ ఆడిట్స రిపో ర్వటలు).
7. తనజఞ ఆదనయ పన ి రిటర్విలు, సుంపద పన ి రిటర్విలు, ఐటి అస్స్ముంట్స ఆర్ా ర్వ, అుందర్వ హామీదనర్ు
యొక్క సుంపద పన ి అస్స్ముంటు
ు .
8. అుందిుంచబడిన దైవపయక్షిక్ భ్దితన వివరయలు.
9. ఇటీవలి తేదీ వర్క్య వ్యట్దనర్వ పో క్డ (పబిు క్ లిమిటెడ్ క్ుంప్నీల కోసుం)
10. పర ి మోటర్ు వివరయలు :
-

ప్ేర్వ, విదనార్హతలు మరియు పరిశ్రమలో గడిుంచన అన భ్వుం.

11. క్ుంప్నీ యొక్క వివరయలు :
a. SSI/SSI కయన్న(SSI ధృవీక్ర్ణ పతనిన్ని జత చేయవలసర ఉుంటుుంది.)
b. తయారీ/వర్ు క్ుం చేయబడిన ఉతితు
ు లు - దయచేసర ఉతనిదనల క్ర్పతనిలన జతచేయుండి.
c. బిలుుల నక్ళ్ళు మరియు సుంబుంధిత LRలు (ఏదేన్న 3 ట్ిన్న్క్షను ).

12. అన బుంధ సుంసి లు మరియు/లేదన ఆసకిు క్లిగియుని డర
ై క్టర్ు వ/పయర్టనర్ు సుంసి లు.
13. క్నీసుం ర్వ. 7500 మరియు గరిషఠుంగయ ర్వ. 750000/- వర్క్ు PP పరిమితిప్ై .45% + GST @18%
14. ఏదేన్న అన బుంధ సుంసి ల యొక్క వివరయలు.

