
Бизнис советување

Информации за компанијата
Детали:      

Целосен назив на компанијата:    Единствен матичен број:   

Адреса:     

Тел:    Факс:   

Е-пошта:    Веб страна:   

Име на управителот:    Позиција на управителот во компанијата (ако е различна):  

Пол на управителот:    Возраст на управителот:   

Година на основање:    Годишен приход (ЕУР):   

ДДВ број (ако е апликативно):      

Вработени:      

Вкупен број на вработени:    Број на вработени жени:   

Индустрија:      

Опишете го вашиот бизнис (историјат, производи, услуги, клиенти, обем на работа и значајни развојни пресврти)

Историјат на компанијата (последните 5-10 години):

Година Број на 
вработени

Годишен приход/продажба 
(ЕУР)

Клучни пресврти 
(приватизација, реструктуирање, имплементација на стандарди, итн)

Апликација за проект

Финансирано од Европска Унија, 
Луксембург, Шведска и Специјалниот  

фонд на акционери на ЕБОР



Бизнис советување

Сопственичка структура (удел во акции или во основачки влог во %): 

Домашна %     

Странска %     

Приватна %     

Женска %     

Производи и услуги и нивно учество во приходите:     

    %  

    %  

    %  

    %  

Извоз     %  

Инвестиции (ве молиме наведете информации за кредити користени од компанијата): 

Година Име на кредитна институција Износ (ЕУР) Камата 
(годишна)

Статус 
(активен, отплатен, 
се побарува)

Опис на проектот
На кои проблеми/области ќе се работи во рамките на проектот?

Каков тип на советување ви треба?

Што очекувате да се постигне со проектот?

Финансирано од Европска Унија, 
Луксембург, Шведска и Специјалниот  

фонд на акционери на ЕБОР



Бизнис советување

Бизнис советување, Европска банка за обнова и развој
Соравија Центар 7ми кат, Филип Втори Македонски бр.3, 1000 Скопје, Северна Македонија

Тел: +389 2 3135 078 Факс: +389 2 3231 238 
E: knowhowmkd@ebrd.com W: ebrd.com/knowhow

Предложен консултант 
(Доколку веќе сте одбрале консултант за овој проект, ве молиме наведете го името на компанијата, контакт детали и име на лицето одговорно за проектот): 

Очекуван датум на почеток на проектот:    

Одговорно лице за проектот од вашата компанија:    

Име:    Функција:   

Адреса:     

Тел:      

Е-пошта:      

Датум:    Потпис:   

Потпишано од:     

Како дознавте за нас?

 Веб страна  Консултант

 Претходен клиент  Промотивен настан

 ЕБОР локална канцеларија  Нашиот тим

 Друго (ве молиме прецизирајте)     

Дали вашата компанија користела професионален консултант порано? Доколку да, ве молиме прецизирајте за што: 

Девизен курс за калкулација: 1 Евро =      МКД

При аплицирање ве молиме приложете ги следните документи: 

 Апликација за проект

 Тековна состојба од централен регистар 

 Доказ за сопственичка структура на компанијата

 Копија на официјална завршна сметка за претходните ДВЕ години (биланс на успех, биланс на состојба, готовински тек)
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Забелешка: ЕБОР ќе задржи копија од доставената документација.  
ЕБОР ќе ги чува вашите документи и информации како доверливи и нема да ги споделува со трети лица, доколку тоа не биде побарано по законски пат.


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_38: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_40: 
	undefined: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	undefined_2: 
	fill_5_2: 
	fill_7_2: 
	fill_9_2: 
	fill_11_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	fill_13_2: 
	undefined_6: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	fill_32_2: 
	fill_33_2: 
	fill_34_2: 
	fill_35_2: 
	fill_36_2: 
	fill_37_2: 
	fill_38_2: 
	undefined_7: 
	fill_12_2: 
	fill_1_3: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	fill_4_3: 
	fill_5_3: 
	fill_6_2: 
	fill_7_3: 
	fill_8_2: 
	fill_9_3: 
	toggle_1: Off
	toggle_3: Off
	toggle_5: Off
	toggle_7: Off
	toggle_2: Off
	toggle_4: Off
	toggle_6: Off
	undefined_8: 
	fill_13_3: 
	fill_11_3: 
	toggle_8: Off
	toggle_9: Off
	toggle_10: Off
	toggle_11: Off


