РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
BANKA PËR ZHVILLIM E MAQEDONISË SË VERIUT SHA SHKUP
DEVELOPMENT BANK OF NORTH MACEDONIA JSC SKOPJE
Ул. Димитрие Чуповски бр. 26, ПФ 379, 1000 Скопје, тел. (02) 3115-844, 3114-840, факс (02) 3239-688,
www.mbdp.com.mk,
e-mail: info@mbdp.com.mk

АПЛИКАЦИЈА ЗА КРЕДИТ/КРЕДИТНО БАРАЊЕ
ЗА КРЕДИТ ОД ПОСЕБНИОТ КРЕДИТЕН ФОНД (ПКФ)
Јавен повик бр._____ од ________ година за прибирање на апликации за одобрување кредити за
финансиска поддршка на трговските друштва регистрирани во
Република Северна Македонија од ПКФ
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ
Назив на правно лице

Овој дел го пополнува Банката
Регистарски број добиен во РБСМ

Адреса

Влезен печат на РБСМ
Матичен број
Даночен број

Телефон

Факс

e-mail

Лице за контакт

Име, презиме и телефон на сметководител

Одговорен работник во РБСМ
Претежна дејност од регистрација

Број на вработени

Правен статус (АД, ДОО, ДООЕЛ, ЈТД...)

Напомена: Апликантот треба да е регистриран во Република Северна Македонија
Напомена: Апликантот треба да е со прифатлива претежна дејност

ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЧИТЕ
Име и презиме на основачите

% учество

Напомена: Апликантот треба да е најмалку 51% во приватна сопственост

ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ
Име и презиме на управителот

Адреса

Телефон

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ
Износ во МКД

Назив на кредитен производ за кој се аплицира

Грејс период

Рок на отплата со грејс

а) Кредит од ПКФ
Напомена: Максималниот износ на кредитот не може да биде повисок од 92.242.500 денари (1.500.000 ЕУР) додека минималниот износ на кредитот не
може да биде понизок од 3.074.750 денари (50.000 ЕУР). Максималните рокови на отплата се до 5 години со вклучен грејс до 1 година за основни,
односно до 3 години со вклучен грејс до 1 година за обртни средства.

Намена на кредитот (да се избере една од подолунаведените дозволени намени)

Напомена: Дозволени намени се: 1) Креирање на нови работни места, 2) Подобрување и модернизација на производството, изградба и проширување на
производните капацитети, 3) Проширување на постојното производство, изградба и проширување на производните капацитети, 4) Изградба на
производствени капацитети кои вклучуваат изградба или инвестирање во нови или реконструкција, адаптација и надградба на постојните објекти како
и купување на нови производствени хали со придружна инфраструктура и опрема, а кои се тесно поврзани со производството, 5) Набавка на нови
технологии кои придонесуваат за подобрување на деловните активности на трговското друштво (машини, постројки и опрема за производство), 6)
Набавка на IT опрема која е непосредно врзана со производството, 7) Воведување на систем за квалитет во согласност со стандардите (серија ИСО
стандарди, системи за управување со здравјето и безбедноста при работа итн.) 8) Започнување на значајни активности врз основа на промени во
севкупните производни процеси и состојбата на постојната деловна активност на трговското друштво.

*транши во период од до

Начин на користење (еднократно, во транши...)

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊА
Опис

Сопствени

%

Кредит РБСМ

%

Вкупно

Вложувања во градежни работи
Вложувања во опрема
Вложувања во обртни средства
Останати вложувања
Вкупни вложувања

100%

100%

Напомена: Сопственото учество да е најмалку 20%

БИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ И ОПОКАЗАТЕЛИ

Показател за степен на сервисирање на долгот треба да е над 1 при што истиот се пресметува како сооднос
помеѓу (нето добивка и амортизација)/(каматата и главницата за тековна година)
Нето
добивка

Амортизациј
а

Вредност на показател за степен на сервисирање на долг

Камата за
тековна година

Главница за
тековна
година

Показател за степенот на финансиска задолженост треба да е помал од 2,33, а се пресметува како сооднос
помеѓу вкупни обврски по кредити/ капитал и резерви
Вкупни обврски по
кредити

Капитал и резерви

Вредност на показателот за степенот на финансиска задолженост

Показател за тековна ликвидност треба да е најмалку 0,9, а се пресметува како сооднос помеѓу тековни
средства и тековни обврски.
Тековни средства

Тековни обврски

Залихи
Вредност на показател за тековна ликвидност

Показател за брза ликвидност треба да е најмалку 0,4, а се пресметува како сооднос помеѓу тековни средства
намалени за залихите и тековните обврски.
Вредност на показател за брза ликвидност

Учество на капиталот во вкупните извори на финансирање/пасива да е најмалку 15%
Капитал

Вкупна Пасива

Вредност на показател за учество на капиталот во вкупните извори на
финансирање/пасива

ПОСТОЈНА КРЕДИТНА ИЗЛОЖЕНОСТ
Банка

Датум

Остаток

Износ/валута

Каматна стапка/год.

Дали во моментот сте жиранти за кредит на друго правно или физичко лице

БАНКИ СО КОИ ДРУШТВОТО СОРАБОТУВА
Банка

Сметка

Услуга

Валута

Сопственик

Проценета вредност во ЕУР

ПОНУДЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Вид на обезбедување

ПРИЛОЗИ:
Кредитно барање/Апликација за кредит
Инвестициона програма/Бизнис план
Тековна состојба не постара од 15 дена
Доказ за немање на неподмирени обврски кон државата не постар од 15 дена-Уверение од УЈП
Изјава за капитална поврзаност
Годишна сметка за последните 3 години односно за периодот на работење ако истиот е помалку од 3 години
Апликација за идентификација на клиент
ЗП Образец
Изјава за задолженост во друга банка и финансиски институции
Изјава за проверка на кредитна изложеност
Документација за можно обезбедување
Изјава за постоење својство носител на јавна функција

ИЗЈАВА НА КЛИЕНТОТ
Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека сите информации кои ги дадов и се внесени во формуларот се вистинити.
Во случај на потреба од дополнителни информации и документација во врска со моето барање за кредит ќе ги преземам сите потребни
чекори за навремено доставување на истите во РБСМ.

М.П.

Потпис на кредитобарателот

