एफ-52
कंपनीचे लेटरहे ड
प्रति :
कॅनबॅंक फॅक्टर्स लिलिटे ड,

407/408, हििािय िाऊर्,
र्ीएर्टी स्थानकाजवळ, िुंबई
फॅक्टररंग सवु िधेसाठीचा अर्ज

तारीख:

ििोदय,
आिच्या व्यवर्ायाच्या अििबजावणीर्ाठी र्चिि करण्याि आिेिी फॅक्टररुंग र्ववधा आम्िािा िुंजूर

करण्यािी आम्िी आपल्यािा ववनुंिी करि आिोि. आपल्या िाहििीर्ाठी, खािीि रकानयाुंिध्ये आम्िी
आिच्या व्यवर्ायािे िपशीि, ववत्िीय स्टे टिें ट्र् आणण अनय आवश्यक डेटा आणण पररलशष्ट जोडि आिोि.
आिच्या ििे आणण वविाराुंिी परवण्याि आिेिी िाहििी अिक
ू आिे , अर्े आम्िी तनश्श्िि करि आिोि.
आपल्यािा अचधक िाहििी आवश्यक अर्ल्यार्, कृपया आिच्याशी र्ुंपकस र्ाधावा.
आम्िी िे प्रिाणणि करिो की हदवाळखोरी, अतनवायस वाइश्ण्डुंग अप ऑडसर, ककुंवा अश्स्ित्वाि अर्िेल्या

क्रेडडटर्सशी कोणिीिी व्यवस्था नािी आणण कुंपनीववरोधाि कोणिािी तनणसय, व्यविारज्ञान ककुंवा याचिकाथकबाकी वा धिकी अशी कोणिीिी ऑडसर नािी.
आम्िी याद्वारे आिच्या कोणत्यािी र्ध्याच्या / िागीि बँकर्स, घटक, क्रेडडटर्स आणण कजसदाराुंशी आणण
आिच्या व्यवर्ायाच्या बाबिीि ककुंवा त्यार्ुंबुंधािल्या कोणत्यािी गोष्टीशी र्ुंबुंचधि ििास करण्यार् आणण
कोणत्यािी बँकर्सना / घटकाुंना जर्े की त्याुंनी आपिी ववनुंिी करू शकिाि अशी िाहििी उघडकीर्
आणण्यार्ाठी ककुंवा आपण वविाराि घेिल्याप्रिाणे अचधकृि करण्यार् िानयिा दे िो.
स्विः, आपिे प्रतितनधी, क्रेडडटर्स, िेखा परीक्षक, आरबीआय ककुंवा आपण अचधकृि केिेल्या कोणत्यािी अनय
एजनर्ीिे प्रतितनधी, कोणत्यािी वेळी आिच्या कारखानयाि आणण व्यवर्ायाि आिच्या िािित्िा / खािी
पस्िके इत्यादीुंिी िपार्णी / पडिाळणी करू शकिाि.
प्रकक्रया

शल्कार्ाठीिा

_______/-

रुपयाुंिा

__________हदनाुंक:_________

__________ नावािा धनादे श क्रिाुंकः__________ जोडिा आिे .
धनयवाद,

या

िारखेिा

आििा

आपिा नम्र,
अचधकृि स्वाक्षरी
(लशक्क्यार्ि)

स्वाक्षरीकत्यासिे नाव :
िद्दा

:

टीप : कुंपनीच्या बाबिीि, या अजासवर व्यवस्थापकीय र्ुंिािक ककुंवा र्ुंिािक (फायनानर्) याुंिी स्वाक्षरी

अर्णे अतनवायस िे , आणण भागीदारी ककुंवा प्रोप्रायटरी र्ुंबुंचधि भागीदार ककुंवा प्रोप्रायटर याुंिी स्वाक्षरी आवश्यक
आिे .
भाग 1
सामान्य तपशील

(अजस भरण्यापूवी शेवटच्या पानावरीि “र्ुंघटना” या ववभागािा र्ुंदभस घ्या, र्ूपरश्स्क्रप्टट्र्बद्दि हटपाुंिध्ये
िपशीिवार िाहििी उपिब्ध आिे )

1. अजसदारािे नाव

:

2. पण
ू स पत्िा

:

3.

र्ुंघटना

:

4.

स्थापनेिे वर्स

:

5.

र्ुंघटनेिे क्षेत्र

:

6. व्यवर्ायािा प्रकार

:

7. र्ुंिािक/ भागीदार/प्रोप्रायटर
नाव

वय

खार्गी पत्िा

र्िभाग िोश्ल्डुंग्र्
@
र्ुंख्या

इिर कुंपनयाुंिधीि गुंिवणूक

%

@ भागीदारीच्या बाबिीि, केवळ रक्कि तनदे लशि करा.


केवळ ििीदार/भागीदार याुंच्याि बाबिीि िाहििी आवश्यक आिे .

8. उपभोगिेल्या ववत्िीय र्ववधाुंिा िपशीि :
8.1 िदि कजस आणण भाडेपट्टी
(िाख रु.)
र्ुंघटनेिे नाव

िुंजरू ियासदा

वर्स

पनभसरणा िफ्िे

ववद्यिान
थकबाकी

िागू

अर्ल्यार्
थकीि रक्कि

र्रक्षा

8.2 बँकाुंकडीि कायसशीि भाुंडवि ियासदा (बॅंकेकडून लिळािेल्या अद्ययावि िुंजरू ी पत्रािी प्रि जोडा)
बॅंकेिे नाव आणण

र्ववधेिा

पत्िा

प्रकार

रक्कि

व्याजदर

______ या

िागू

हदनाुंक रोजी

अर्ल्यार्

अर्िेिे

थकीि रक्कि

या िारखेपयंि
र्िथसनीय

उत्िरदातयत्व

8.3 कनर्ॉहटस यि व्यवस्था िपशीि
____________________________________________________________________________
____________________________
8.4 कॅनरा बॅंक आणण तिच्या र्िायय्क बॅंकाुंर्ाठी र्िि एक्स्पोजर

9.0 वैधातनक द्येयक श्स्थिी
.

10 कुंपनी कायदा ववर्य

भाग 2

कािचगरीववर्यीिे िायिाईट्र्
अजसदारािे नाव:
11. गेल्या आचथसक वर्ासिीि उत्पादन, ववक्री आणण नफा याववर्यीच्या हटप्टपण्या.
12.

गेल्या िीन वर्ांच्या खात्याुंिीि व्यविाराुंिे िपशीि.
िपशीि

12.10

एकूण ववक्री

12.20

नेट ववक्री

12.30

नेट स्थातनक ववक्री

12.40

अविूल्यन व कर यानुंिरिा एकूण नफा

12.50

र्िभाग भाुंडवि आणण बिि
(किी : िागू अर्ल्यार् एकत्रत्रि िोटा)

12.60

नेट िािू भाुंडवि

(म्िणजेि र्ी. िािित्िा – र्ी. उत्िरदातयत्व)
12.70

िािू रे शो

12.80

एकूण बाह्य उत्िरदातयत्व/िि
ू स नेट िािित्िा

(िाख रुपये)
2017-18

2018-19

2019-20

13. िािू ट्रे ण््र्ववर्यी अजसदारािी ििे भाग ३

ववक्री, कजसदार इत्याशी र्ुंबुंचधि िारीख.,
(िाख रुपये)
ववक्री िपशीि

िागीि 2 वर्े
(तनश्श्िि)
16-17

14.

17-18

िािू वर्स

पढीि वर्स

(अुंदाजे)

18-19

(ध्येय)
19-20

यापैकी एकूण ववक्री

14.1 र्ािानय क्रेडडट ववक्री

14.2 रोख ववक्री

14.3 वैलशष्ट्यपूणस क्रेडडट ववक्री

14.4

तनयासि ववक्री

15. र्ािानय व्यापार प्रॅश्क्टर् (ववक्री परिावा आणण क्रेडडट नोट प्रकक्रया याुंर्ि)
16. ग्रािकािी िाहििी
(केवळ र्ािानय क्रेडडट ववक्रीच्या र्ुंबुंचधि)

िपशीि

िागीि दोन वर्े
2017-18

2018-19

16.1 र्कक्रय ग्रािकाुंच्या खात्याुंिी र्ुंख्या
(याडसिध्ये र्कक्रय)
16.2 ग्रािकाुंिे प्रकार:
(16.1 च्या % नर्ार)
1. अिाईड / अर्ोलर्एट कनर्नस
2. र्रकारी खािे
3. र्ावसजतनक क्षेत्रािीि उपक्रि
4. िघ उद्योग
5. इिर.

17. आपल्या पहिल्या 15 ग्रािकाुंिी ककुंवा जयाुंच्याकडे िागीि दोन आचथसक वर्ांि िििी ववक्री ििच्या वावर्सक

र्ािानय पि ववक्रीच्या 5% ककुंवा त्यािून अचधक आिे त्याुंिी यादी जोडा (स्वरुपार्ाठी, कृपया अनबुंध II
पािा).

18.

िागीि दोन वर्ांपार्ून इनव्िॉइर् / क्रेडडट नोट िपशीि

(केवळ र्ािानय पि ववक्रीच्या र्ुंदभासि)
िपशीि
18.1 इनव्िॉइर्िी र्ुंख्या
18.2 10,000 / - पयंि िािान बनिेिे
10,000 पेक्षा जास्ि रू .2,000 / - पयंि

रू .1,00,000 / - पयंि 2.2,000 पेक्षा
जास्ि
रू .1,00,000 / - पेक्षा जास्ि
18.3 प्रत्येक इनव्िॉइर्िे र्रार्री िूल्य

2017-18

2018-19

18.4 एकूण िानय रोख र्विि
18.5 क्रेडीट नोट्र्िी र्ुंख्या
18.6 क्रेडीट नोट्र्िे एकूण िल्
ू य

19. कजस वर्िी िपशीि

19.1 इनव्िॉइर् प्राप्टिीर्ाठी घेििेिा र्रार्री
वेळ

हदवर्
हदवर्

19.2 वविुंब वर्िीच्या र्ुंदभासि थकीि
व्याजािी एकूण रक्कि

19.3 जयाुंच्या बाबिीि कजस थकिे ककुंवा
पनप्रासप्टिीबद्दि र्ुंशयास्पद िानिे गेिे,
त्या ग्रािकाुंिी र्ुंख्या
19.4. वर इनव्िॉइर् केिेिी रक्कि.

भाग 4
आवश्यक अर्िेिी फॅक्टररुंग र्ववधा

20.

20.1

अजसदारािे नाव

फॅक्टररुंग र्ववधेिे नाव

20.2

रक्कि

िाख रुपये

20.3 वप्रश्नर्पि बँकेने शेवटिे कायसकारी भाुंडवि
िूल्याुंकन कधी केिे?

(बँकेिा र्बलिट केिेल्या नवीनिि र्ीएिए
स्वरुपािी एक प्रि आणण त्याुंच्याकडून लिळािेिा
र्ुंप्रेर्ण जोडा.)

20.4. जर फॅक्टररुंग ियासदा िुंजूर झाल्यार् बँकेने
हदिेल्या पि र्ववधाुंच्या र्ुंदभासि कोणिे बदि
वविाराि घेििे जािाि?

20.5 फॅक्टररुंग व्यवस्थेिळे कोणिेिी अतिररक्ि

तनधी उपिब्ध झाल्यार् आपण िे वापरण्यािा
प्रस्िाव कर्ा ठे विा?

अचधकृि स्वाक्षरी (र्ीिर्ि)
पररशशष्ट - I
िागीि बारा िहिनयाुंर्ाठीिी िालर्क ववक्री आणण कजासिी श्स्थिी
अजसदारािे नाव:

(िाख रुपये).

िहिना

1. एवप्रि18

एकूण ववक्री

शेवटच्या

िहिना

हदवर्ाप्रिाणे

शेवटच्या
हदवर्ाप्रिाणे

कजसदाराुंिी

कजसदाराुंिी

श्स्थिी

श्स्थिी
7.ऑक्टोबर
18

2. िे 18
8. नोव्िें बर
18
3. जून 18
9. डडर्ेंबर18
4. जिै 18
10. जानेवारी
5.ऑगस्ट18

19

6.र्प्टटें बर18

11. फेब्रवारी
19

12. िािस
19

ववक्री

एकूण ववक्री

िहिना

एकूण ववक्री

शेवटच्या
हदवर्ाप्रिाणे
कजसदार

1. एवप्रि
19
िे 19
जून 19

जिै 19
ऑगस्ट 19

पररलशष्ट - II
अजसदारािे नाव :
प्रिख क्िाएुंट्र्िी यादी :
अन
क्रिाुंक

ग्रािकािे नाव आणण पत्िा

र्ुंघटना

ग्रािकाच्या बॅंकेिे िागीि दोन
नाव आणण पत्िा

वर्ांििी

र्ािानय

र्रार्

क्रेडडट

री

क्रेडडट ियासदा

ववक्री
O/s

िािू

आिा

[टीप : या यादीिध्ये आपल्या पहिल्या 15 ग्रािकाुंिी ककुंवा जयाुंच्याकडे िागीि आचथसक वर्ासि िििी ववक्री
अर्ेि त्या आपल्या वावर्सक र्ािानय क्रेडडट ववक्रीच्या किीिकिी 5% ककुंवा त्यािून अचधक आिे , त्याुंिी नावे
अर्ायिा िवीि.]

