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Anexa nr. 4 
 
 

CHESTIONAR PRIVIND VENITURILE OBŢINUTE DIN DIVIDENDE 

 

Informaţii despre societatea comercială din care se obţin venituri din dividende 

Detalii despre societatea comercială 

Denumire:   

Adresă sediu:  

Obiectul  de Activitate (principal ): 

Cod Unic de Înregistrare:  

Data începerii afacerii: 

Bănci prin care operaţi în 
prezent:     

Capital Social      :                                              

 

Numele acţionarilor (proprietarilor) şi 
procentul din capital deţinut: 

Conducerea societăţii: 

Nume Capital Deţinut (%) Nume Funcţia 

     

 

Participarea la capitalul social al altor societăţi: 

 

Nr. 
Societatea 

CUI Pondere 
(%) 

Valoare (mil. lei) 

                     

       

       

 

 
Descrierea Activităţii Societăţii: 

 
Scurtă descriere a activităţii societăţii comerciale , din ultimii 2 ani : (evoluţia cifrei de afaceri, profitul net , 
locul unde se desfăşoară activitatea , portofoliu de comenzi şi contracte de aprovizionare şi desfacere , 
clienţi , furnizori ,gama de produse comercializate, proiecte de dezvoltare, alte aspecte relevante cu privire 
la schimbări/modificări ale obiectului de activitate , acţionariat , creşteri /scăderi de capital social , investiţii 
realizate /în curs de execuţie , etc ). 
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Informaţii financiare Anul 1 Anul 2  Anul 3 Anul curent 
(conform ultimei 
balanţe)  

Cifra de afaceri *     

Rezultat din exploatare     

Profit/Pierdere **     

Dividende plătite     

Datorii***, din care:     

 - furnizori     

 - bănci     

 - bugetul statului     

 

*  Va rugăm prezentaţi explicaţii în cazul în care cifra de afacei este în scădere 

** Va rugăm prezentaţi explicaţii în cazul în care: 

 Rezultatul net este pierdere 

 Rezultatul net este profit, dar este ĩn scădere 

 Rezultatul net este profit, ĩn creştere cu peste 30% de la un an la altul 

** Va rugăm prezentaţi explicaţii în cazul înregistrării unor datorii mai vechi de 180 de zile 

 

Proiecţii financiare:                                                                Anul ĩn curs                  Anul  1                     Anul 2   

Total Venituri    

Total Cheltuieli     

Profit net/Pierderi *    

Va rugăm să prezentaţi explicaţii în următoarele cazuri: 
- profitul este în creştere de la un an la altul ,cu peste 30% 
- profitul prezintă descreştere în evoluţie 

 

Distribuirea dividendelor 

Prin semnarea chestionarului declarăm că societatea are / nu are restricţii în ceea ce priveşte 
distribuirea de dividende (din partea acţionarilor, băncilor, etc). 

 * Dacă există restricţii va rugăm explicaţi 

 

Autenticitatea Informaţiilor 

Prin semnarea acestui chestionar clientul declară şi garantează că toate informaţiile conţinute în 
chestionar şi celelalte documente depuse, inclusiv documentele financiare, sunt adevărate, corecte şi în 
concordantă cu faptele relevante. Prin semnătura sa, clientul confirmă că a citit şi a înţeles în întregime 
conţinutul chestionarului. 

 

Nume Funcţia Semnătura 

   

   

 
Data semnării chestionarului 

 

 


