Развојна фондација Кримсон (Crimson Development Fund - CDF)

Развојна фондација Кримсон (CDF) обезбедува финансирање на мали и средни претпријатија
(МСП), земјоделци, агро-преработувачи, претприемачи со иновативни производи или услуги и
бизниси во сопственост на жени и малцински групи. CDF e во партнерство со своите клиенти со
цел да се зголеми нивната продажба, конкурентноста и профитабилноста, како и да помогне да се
создадат нови работни места.
Развојна фондација Кримсон за своите клиент го обезбедува следните краткорочни и
среднорочни кредитни производи:




Финансирање на нарачка / Финансирање на договорени зделки
Кредити за обртни средства
Инвестициски кредити

Предностите во работата со Развојна фондација Кримсон се:








Прилагодена пристап кој треба да ги задоволи специфичните потреби на секој клиент
Ефикасен процес за кредитно разгледување и одобрување
Флексибилен залог
Зголемување на кредибилитетот на клиентот пред банките
Поддршка и финансирање во земјоделството
Финансирање на нарачки (POF) за да им помогне на компаниите да ги исполнат
превземените обврски кон купувачите
Финансирање на претприемачи со иновативни производи или услуги барани на пазарот

КРЕДИТНИ УСЛОВИ
Намена на кредитот/користење на средствата (примери):









Суровини
Пакување
Инпути (влезни елементи)
Трговска стока за препродажба
Компоненти
Трошоци на продадени производи
Опрема и машини
Маркетинг

Износ на кредитот: 5.000€ - 150.000€
Рочност на кредитот / Доспевање:
Минимум 30 дена - максимум 36 месеци, во зависност од намената на кредитот и готовински тек и
барањата на клиентот.

Каматни стапки и провизии:
Каматните стапки и надоместоците се утврдени во согласност со условите кои преовладуваат во
економијата и секторот, кредитното искуство и можностите на заемопримачот, целта, износот и
времетраењето на кредитот и проектираните готовински текови во текот на периодот на отплата.
Каматните стапки се прикажуваат преку годишна процентуална стапка. Стапките и надоместоците
можат да се добијат од кредитните аналитичари на Развојната фондација Кримсон.
Отплата:
Каматата се плаќа месечно. Кредитната главница се враќа со распоред на отплата утврден со целта
на кредитот, износот и рокот на кредитот и готовинскиот тек на заемопримачот. Провизиите се
плаќаат при исплата на кредитот.
Кој може да аплицира за кредит?
Развојната фондација Кримсон обезбедува заеми на приватни, легално регистрирани претпријатија
ангажирани во земјоделство, производство, трговија и услуги. Потенцијалните кредитокорисници
треба да имаат потенцијал за раст на продажбата и вработувањето. Кредитите се достапни за
бизнисите во сите региони на Македонија. Бизниси во следниве сектори имаат право да
аплицираат за кредити:
Земјоделство и преработка на храна
Производство
Производи од дрво
Изградба и градежни материјали
Информатички и комуникациски технологии (ИКТ)
Обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност
Услуги
Трговија (малопродажба, големопродажба, увоз/извоз)
Како се аплицира за кредит?
Бизниси или претприемачи заинтересирани за добивање на финансирање треба да поднесат
пополнета кредитна апликација заедно со потребната документација. Кредитните апликации се
достапни во канцеларијата на Развојната фондација Кримсон, по пошта или e-mail. Апликација
може да се поднесе по електронски пат или во хартиена форма.
Контакт:
Развојна Фондација Кримсон ДОО (CDF)
Бул. Чедомир Миндаревиќ 31/1-3
10000 Скопје, Македонија
Тел: +389-2-3231-561
Факс: +389-2-3231-558

