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Wüstenrot hypoteční banka a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4,
IČO: 26 74 71 54, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055
(dále jen „WHB“)

Infolinka: 800 22 55 55
www.wuestenrot.cz
kontakt@wuestenrot.cz

DoplĖující údaje k hospodaĜení právnické osoby za rok .............
ve smyslu plnění podmínek dodatečného doložení dle úvěrové smlouvy sjednané s WHB
Název firmy: ......................................................................................................................................
Sídlo:

……………………………………………………………………………………….…………

IČO:
Iý:

………………….……………………….

ÚvČrová smlouva þ. : ...................................................
(uvećte þísla všech úvČrových smluv poskytnutých na financování stejné nemovitosti)

PĜiznání k dani z pĜíjmu právnických osob
Ano – je podáváno

Ne – není podáváno

V pĜípadČ, že podáváte daĖové pĜiznání, pĜipojte toto daĖové pĜiznání k vyplnČnému formuláĜi.
V pĜípadČ, že daĖové pĜiznání nepodáváte, uvećte dĤvod:

HospodáĜský výsledek (dle Výkazu zisku a ztráty)
Zisk

Ztráta

V pĜípadČ záporného hospodáĜského výsledku, tj. ztráty, uvećte
a) dĤvod:
b) zpĤsob Ĝešení:

ZmČny nájemních vztahĤ v bytovém družstvu / ZmČny vlastnických vztahĤ ve spoleþenství vlastníkĤ
jednotek
v uplynulém úþetním období u financovaného objektu nastaly zmČny
Ano

NE

Poþet zmČn:
Poþet bytĤ u financovaného objektu ve vlastnictví družstva
k 31.12.20.. :
k aktuálnímu dni :
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Informace o výši tvorby dlouhodobých pĜijatých záloh (dále uvedeno jako Fond oprav - FO) a ostatních
pĜíjmĤ, které jsou zahrnuty do FO za uplynulé mČsíce roku 20 . . :
(v Kþ)
Leden

ýervenec

Únor

Srpen

BĜezen

ZáĜí

Duben

ěíjen

KvČten

Listopad

ýerven

Prosinec

Informace o aktuálním zĤstatku Fondu oprav
Ke dni

ve výši Kþ :

Aktuální výše dluhu u plateb do Fondu oprav - stav pohledávek po splatnosti více než 30 dní
u financovaného objektu:
PĜehled dlužníkĤ a zpĤsob Ĝešení dluhu:

Aktuální výše dluhu na nájemném – stav pohledávek po splatnosti více než 30 dní u financovaného
objektu (v pĜípadČ, že úþelem úvČru je koupČ nemovitosti):
1/

PĜehled dlužníkĤ a zpĤsob Ĝešení dluhu :

Ostatní informace, které mají významný vliv na finanþní a majetkovou situaci klienta:

1/

podle potĜeby uvećte na samostatném listu

V.................................

dne.................................

----------------------------------------------------------Podpisy oprávnČných osob

Upozornění:
Tento formulář a ﬁnanční dokumenty je nutno zaslat v souladu s ujednáním v úvěrové smlouvě na adresu:
Wüstenrot hypoteční banka a.s.
Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4
nejpozději do 30.4., resp. do 31.7. (pokud je přiznání k dani z příjmu zpracováno daňovým poradcem)
daného kalendářního roku, a to vždy za uplynulý kalendářní rok.
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