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CRIMSON FINANCE FUND
Prishtinë, Kosovë

APLIKACION PËR KREDI

Mirë se erdhët në Crimson Finance Fund (CFF).  Aplikacioni juaj për kredi do të
shqyrtohet shumë shpejt nga ana e CFF. Përgjigjet në pyetjet e paraqitura në vijim
do të ndihmojnë që CFF të kuptojë gjithçka rreth kompanisë së juaj dhe nevojës
së saj për kredi si dhe do t’i ndihmojë CFF të sajojë mënyra për të plotësuar ato
nevoja për kredi nëse është e mundur.

Nëse kompania juaj kalon fazën e parë të së drejtës për kredi, Zyrtari i CFF për
kredi do të ju lajmërojë dhe do të ju ofrojë informata shtesë, do të bëjë një bisedë
me ju dhe do të ju vizitojë në lokalet e kompanisë.

Ne ju inkurajojmë t’i përgjigjeni të gjitha pyetjeve me saktësi. Nëse nuk e kuptoni
ndonjë pyetje, ju lutemi na kontaktoni në +381 38 233 343.  Nëse keni nevojë për
më tepër hapësirë për t’u përgjigjur në secilën pyetje mos hezitoni dhe përdorni sa
do që dëshironi.

Ky aplikacion për kredi mund të dërgohet te ne në mënyrë elektronike në: ---- ose
të dorëzohet si kopje në: Crimson Finance Fund

    Pashko Vasa  nr. 22
    10000 Prishtinë, Kosovë

++++++++++++++++++++++

1. INFORMATA PËR KOMPANINË:

Data:___________________

Huamarrësi ( Emri i kompanisë):_______________________________________

Adresa:_________________________________________________________

Kontakt personi i kompanisë:  Emri _______________ Pozita______________
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Telefoni________________________  Celulari______________________

Fax:_______________________ E-Mail Adresa_________________________

 Numri i regjistrimit të kompanisë____________________

Data e regjistrimit __________________

Kategoria e industrisë_________________

2.  KËRKESA PËR KREDI:

Shuma e kredisë së kërkuar _____________€

Kohëzgjatja e kredisë së kërkuar_____________

Qëllimi i kredisë ___________________________________________________

__________________________________________________________________
_

3.  PRONËSIA:

Pronësia:   Private______%    Shtetërore_____%

Pronarët:     Listoni emrat e korporatave ose individëve që janë tre pronarët më të
mëdhenj të kompanisë dhe përqindjen e posedimit të kompanisë :

                                  EMRI                                           % E POSEDUAR
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A është e lidhur kompania juaj me ndonjë tjetër përmes pronës së përbashkët ose
ndonjë forme tjetër të marrëveshjes? Nëse po, cila është natyra e këtyre lidhjeve
dhe cilat janë obligimet e kompanisë së juaj përkundër këtyre kompanive tjera?

__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__

4.  MENAXHMENTI:

Listoni informatat në vijim për tre anëtarët e parë të kompanisë së juaj:
           TELEFONI           VITET ME      VITET NË
           EMRI                   TITULLI             NUMRI        BIZNESI I KOMPANISË

5.  HISTORIKU I KOMPANISË:

Shkurtimisht përshkruani dy prej tri zhvillimeve të rëndësishme ose çështje që
kanë ndikuar në rezultatet e biznesit të juaj gjatë tri viteve të fundit: si ndryshimi
në menaxhment, rritja e rregullit, rritja e konkurrencës, kapaciteti i kufizuar, kosto
e zhvillimit të biznesit dhe gjëra të tilla:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____

6.  STRATEGJIA E KOMPANISË:

Shkurtimisht përshkruani se çka keni bërë ju për të ndërtuar fuqinë e juaj
konkurruese në të ardhmen?
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__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__

7.  PRODUKTET:

Listoni tri produktet e juaja kryesore dhe sasinë e shitjeve që i keni realizuar
rishtazi:

     SHITJET (000€)
          PRODUKTI                                              2006              2007          2008
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Cilët janë konkurrentët e juaj kryesor për shitje të këtyre produkteve?
___________________________

           ___________________________
___________________________

Në cilët muaj të vitit prodhohen më tepër produkte?
____________________________________________________________

8.  KLIENTËT E JUAJ:

Cilët janë klientët e juaj më të rëndësishëm?
                                 __________________________

          __________________________
                                __________________________

A është kjo bazë e klientëve stabile apo ndryshon prej vitit në vit?

9.  FURNITORËT E JUAJ:

Cilët janë furnitorët e juaj më të rëndësishëm ose shitësit e produkteve ose
shërbimeve kur ju prodhoni produktet e juaja?
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                                   _________________________
_________________________

            _________________________

Cilët furnitorë janë më të sigurtë gjatë muajve kur prodhohen më tepër produkte?
_________________________________________________________________

10.   BANKIERËT E JUAJ:

Cilat janë bankat e juaja depozituese?
                 ________________________
                 ________________________
                 ________________________

A keni ndonjë kredi apo mbitërheqje në këto banka, ose ndonjë bankë tjetër, te
ndonjë kompani ose individ në Kosovë ose ndonjë autoritet tjetër?  Nëse po,
paraqitni informatat në vijim:

EMRI I                            SHUMA E HUAZUAR      DATA                               A KA KALUAR
HUAMARRËSIT                                                       E PËRFUNDIMIT            KJO DATË?
TË KËSAJ KREDIE
                                                     (000€)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____

---oOo---
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VËRTETIMI DHE AUTORIZIMI I HUAMARRËSIT
Unë vërtetoj se informatat dhe të dhënat e paraqitura në këtë aplikacion për kredi paraqesin
drejtë dhe saktë kushtet e kompanisë e cila aplikon për kredi në Fondin Financues
Crimson.

Unë autorizoj Fondin Financues Crimson të bëjë çfarëdo kërkimi të domosdoshëm për të
verifikuar informatat e këtij aplikacioni ose informatat që i janë dhënë Fondit Financiar
Crimson. Po ashtu, në përputhje me Rregullën XXVIII për Banka për raportim të kredive,
unë autorizoj Fondin Financiar Crimson të zbulojë informatat e tilla nëse është e
domosdoshme dhe e kërkuar nga Regjistri i Kosovës për Kredi.

                                                          _______________________________
                                                                                                            (nënshkruar nga)

                     _______________________________
                (nënshkruar nga)

      _______________________________
(titulli)

      _______________________________
(data)

Ju faleminderit që keni plotësuar aplikacionin për kredi të paraqitur më lartë. Aplikacioni juaj do të
shqyrtohet me kujdes. Nëse aplikacioni përputhet me udhëzimet e CFF për kredi atëherë do të kërkohen
informatat në vijim:   (1) pasqyrat financiare për tri vite, duke përfshirë edhe pasqyrat e parave të
gatshme dhe bilancet testuese, (2) pasqyra e bankës për 18 muajt e fundit,  (3) plani i rrjedhës së parasë
së gatshme gjatë kohëzgjatjes së kredisë,  (4) kopje të porosive për blerje, (5)  kopja e regjistrimit të
korporatës dhe  (6) dokumentacion shtesë nëse është e domosdoshme.

                                      Fondi Financues Crimson


