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КРЕДИТНО БАРАЊЕ-ДИРЕКТНО ПРАВНИ ЛИЦА
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ
Овој дел го пополнува Банката
Регистaрски број добиен во РБСМ

Назив на правно лице

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

Број на вработени

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

ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЧИТЕ
Име и презиме на оснoвачите

% учество

ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ
Име и презиме на управителот

Бр. на лична карта
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ЕМБГ

Телефон

УЧЕСТВО НА ОСНОВАЧИТЕ/УПРАВИТЕЛОТ/ДРУШТВОТО ВО ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА
Назив на правно лице

% учество

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ
Назив на кредитен производ за кој се аплицира

Износ/Валута

Грејс период

Рок на отплата без грејс

Намена на кредитот

Начин на користење (еднократно, во транши во период од/до)

Износ на посакувана рата (износ/квартал.)

ОБЈЕКТИ ВО КОИ РАБОТИ ПРАВНОТО ЛИЦЕ
Производствени објекти

Телефон

Трговски објекти

Телефон

Останато

Телефон

ОСНОВНИ СРЕДСТВА СО КОИ РАСПОЛАГА ДРУШТВОТО
Недвижен имот

Вредност ЕУР

Машини и опрема

Транспортни средства

Вкупна вредност
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ДЕЛОВНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕПОРАКИ
Број на купувачи

Број на добавувачи

% на приходи од извоз

% на увезени репроматеријали

% на учество во вкупна
реализација

Износ на побарувања на ден на поднесување
на барање

Просечен број на денови на наплата

% на учество во вкупни
набавки

Износ на обврски на ден на поднесување на
барање

Просечен број на денови на плаќање

Најзначајни купувачи
Назив и седиште

Најзначајни добавувачи
Назив и седиште

% на учес. на пазар

Најзначајни конкуренти (назив и седиште)

Во што е инвестирана добивката од минатата година

Услови на продажба:
Услови

% од прометот (домашен пазар)

Готовина
Авансна уплата
Акредитиви
30 денови
60 денови
90 денови
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% од прометот (извоз)

120 денови
Останати периоди
Осигурување преку РБСМ

Вкупни ненаплатени побарувања (доспеани износи по број на денови):
Назив на купувачот:

.1-30

30-60

60-90

Вкупно

>90

Вкупно:

Вкупни неплатени обврски (доспеани износи по број на денови):
Назив на добавувач:

.1-30

30-60

60-90

Вкупно

>90

Вкупно:

Регионален распоред на извршениот извоз:
Земја на извоз

Компанија

Вид на
производ

Приходи во ЕУР
Претходна год.

Тековна год.

Наредна год.

Производ

Валута на плаќање

Очекуван
момент на
наплата

Вредност на потпишани а нереализирани договори

Ненаплатени извозни побарувања:
Земја

Купувач

Историја на деловни односи со купувачот по извозниот договор по кој се врши кредитирање
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Износ на ненаплатено
побарување во ЕУР

Соработката постои од:
Извоз минатата година:
Извоз тековната година:
Моментална состојба со побарувањата:
Најстаро недоспе. и ненаплатено побарував. (износ и датум на доспев.)
Инструменти за обезбедување при досегашното работење:

Очекувани приходи од извоз во ЕУР
Извозен производ

Количина

Цена по единица

Вредност на извозната зделка

Трошоци за изработка на извозниот производ 1
Суровина 1
Количина

Цена

Вкупно

Забелешка

Цена

Вкупно

Забелешка

Цена

Вкупно

Забелешка

Цена

Вкупно

Забелешка

Суровина 2
Количина

Трошоци за изработка на извозниот производ 2
Суровина 1
Количина

Суровина 2
Количина

Останато
Плати
Енергија
Амбалажа
Останато
Вкупно:

ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО СО КРЕДИТИ
Банка

Остаток

Датум

Износ/валута

Каматна стапка/год.

Дали во моментот сте жиранти за кредит на друго правно или физичко лице
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БАНКИ СО КОИ ДРУШТВОТО СОРАБОТУВА
Банка

Сметка

Услуга

Валута

Сопственик

Проценета вредност во ЕУР

ПОНУДЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Вид на обезбедување

ПРИЛОЗИ:
Кредитно барање со опис и образложение на моменталните финансиски потреби
Финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на успех...) за последните 3 години
Заклучен лист не постар од 15 дена од денот на поднесување на барањето со аналитика на 120 и 220
Тековна состојба
Копија на извозни договори

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. Известен сум дека кредитниот аналитичар може да
ме посети на работното место и дома и во врска со тоа немам никакви забелешки.

Потпис на клиентот

РБСМ потврдува дека сите информации кои ги има добиено од страна на клиентот-кредитобарател претставуваат деловна тајна и
истите ќе може да бидат користени единствено заради донесување на одлука во врска со барањето за одобрување на кредит.
Банката не е должна да дава писмено известување за причините за одбивање на барањето за кредит. Конечната одлука за
одобрување на кредитот може да биде донесена единствено од Кредитните тела на РБСМ.
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Образец 2
ДО
РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - РБСМ
Предмет: Достава на Изјава
Врз основа на Законот за Банки (Сл. весник на РМ 67/2007) и Одлуката за начинот на утврдување на поврзани лица
(Сл. весник на РМ бр. 31/2008) јас, _______________________________ со л.к. бр.____________ и
ЕМБГ_________________ издадена од _______________ како основач на Друштвото/управител/член на Орган на
управување/член на Надзорен одбор на Друштвото со ЕМБС_________________ кое е запишано во Единствениот
трговски регистар (во понатамошниот текс Заемобарател) ја дава следната
(забелешка: во воведниот дел се подвлекува соодветната позиција на лицето во Друштвото)

ИЗЈАВА
Друштвото________________________________________________ од _______________ (Заемобарател) до денес:
1. Директно или индиректно ПОСЕДУВА/НЕ ПОСЕДУВА или ПРЕЗЕМА/НЕ ПРЕЗЕМА најмалку 20% од акциите
со право на управување, односно уделите во друго правно лице.
2. ИМА/НЕМА можност само или заедно со други правни лица поврзани со него да влијае врз управувањето и
донесувањето на политиките и физичките и деловните одлуки на едно или повеќе правни лица.
3. ИМА/НЕМА право само или заедно со други лица да ги назначува и разрешува мнозинството на членовите на
органите на управување, директорите или претседателите и лицата со посебни права и одговорности на едно или
повеќе правни лица.
4. ОСТВАРУВА/ НЕ ОСТВАРУВА доминантно влијание во друго правно лице, на било кој начин.
5, Само или заедно со други лица поврзани со него, ЈА ОПРЕДЕЛУВААТ/НЕ ЈА ОПРЕДЕЛУВААТ деловната
политика и работат во координација еден со друг, со намера да обезбедат вообичаени комерцијални предности.
6. Повеќе од 50% од директорите или претседателите, лицата со посебни права и одговорности и членовите на
управување СЕ ИСТИ/НЕ СЕ ИСТИ со оние на друго правно лице.
7. Заедно со друго правно лице, само, или со други лица поврзани со нив ОСТВАРУВААТ/НЕ ОСТВАРУВААТ
контрола во трет субјект.
8. Е/НЕ Е акционер кој што поседува директно или индиректно најмалку 5% од вкупниот број на акции или од
издадените акции со право на глас во РБСМ или кои овозможуваат значително влијание врз управувањето на РБСМ
односно не е лице поврзано со него.
9. ИМА/НЕМА свој претставник во органите на РБСМ.
10. Е/НЕ Е лице кое во смисла на оваа Изјава е поврзан со акционер кој што остварува влијание врз работењето на
РБСМ или е поврзан со посебни права и одговорности во РБСМ.
11. Е/НЕ Е акционер што остварува контрола во РБСМ заедно со лицата поврзани со него и сите лица во кои РБСМ
остварува контрола или учество и лица поврзани со нив.
12. Членот на органот на управување или надзор на нашето Друштво ____________________________ (име и
презиме на членот) до денес: Директно или индиректно ПОСЕДУВА/НЕ ПОСЕДУВА најмалку 20% од вкупниот
број на акции, односно уделите во друго правно лице.
Истовремено изјавувам дека сум согласен и ја преземам обврската веднаш и без одлагање по било кој основ да Ве
известувам за евентуално настанатите промени.
Во______________, на_________201__ год.

ДРУШТВО

(потпис на управителот на Друштвото)
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