
 

 
 

 
 

ПРАШАЛНИК ЗА ФАКТОРИНГ 
 
 

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА 
 
Назив на компанијата: 
Адреса: 
Матичен број: Даночен број 
Лице за контакт: Телефон: e-mail: 

 
Година на основање: Оснивачки капитал: 

Број на вработени: 
2018:  2019: 2020: 
Дејност (шифра и опис): 
Кратка биографија за компанијата: 
 
 
 
 
 
2. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКИТЕ СО КОИ СОРАБОТУВАТЕ 
 

Банка Трансакциска 
сметка 

Износ на 
кредит 

Дата на 
исплата 

Дата на 
доспевање 

Неотплатен 
износ 

      
      
      
      
 
3. КАКОВ БЕНЕФИТ ОЧЕКУВАТЕ ОД ФАКТОРИНГОТ: 
 

 подобрување на ликвидноста 
 зголемување на сигурноста во работењето 
 заштеда на време 
 подобро управување со побарувањата 
 друго:  

 
 
4. КАДЕ СЕ ИНФОРМИРАВТЕ ЗА УСЛУГАТА ФАКТОРИНГ НА РБСМ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
5. ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВУВАЊЕТО НА КОМПАНИЈАТА 
 

Функција: ДИРЕКТОР 
КОМЕРЦИЈАЛЕН/ФИНАНСОВ 

ДИРЕКТОР 

Име и презиме:     

Телефон:     
 
 
6. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА 
 

Сопственици Акции/Удели (во%) 

   

  

  
 
 
7. АКЦИИ/УДЕЛИ ВО ДРУГИ КОМПАНИИ (во 000 мкд) 
 

Име и адреса: 
Годишен промет:                   

(последна година на работење) 
Добивка: (последна година на 

работење) 

      

      

      
 
 
8. ОБВРСКИ (во  000  мкд)    (Земени кредити од банки и друго) 
 

Кредитор: 
Вид на долг      

(кредит,лизинг,друго) Висина на долгот Рока на плаќање 

        

        

        

        

        
 



 

 
 
 
 
 
 
9. ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КОМПАНИЈАТА  (во  000  мкд) 
 

  

Последни 3 години 
Процена за 

тековна година 

План за 
наредна 
година 

2017 2018 2019 2020 2021 

Годишен     
промет:           
Процентуално 
учество на извозот 
во годишниот 
промет           
Процентуално 
учество на 
продажбата на 
домашен пазар во 
годишниот промет      

Добивка:           
 
 
10. ПЛАНИРАНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПО ДРЖАВИ 
 
 

Земја 
Број на 

купувачи 

Просечен 
рок на 

плаќање 

Планирана 
продажба за 
наредните 12 

месеци 2019 2018 2017 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Вкупен износ         
 



 

 
 
 
11. СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ СОГЛАСНО ВАЛУТА 

 
 
 
12. ПОДАТОЦИ ЗА НАЈГОЛЕМИ ДОБАВУВАЧИ  (во  000  мкд) 
 

Добавувач 

Контакт 
лице (име,   
телефон) Вид на стока 

Услови на плаќање           
(договорен)        (реален)       

Динамика на 
набавките 

Отворени 
обврски кон 

добавувачите 

              

              

              

              

              
 
 
 
 
13.ПОДАТОЦИ ЗА НАЈГОЛЕМИТЕ КУПУВАЧИ  (во  000  мкд) 
 

Купувач 

Контакт 
лице (име,   
телефон) Вид на стока 

Услови на плаќање           
(договорен)        (реален)       

Просечна 
набавка во 

месецот 

Отворени 
побарувања 

од купувачите 

              

              

              

              

              
 

Приходи Расходи 

Приходи остварени од 
продажба во земјата   

Расходи остварени од 
продажба во земјата   

Приходи остварени од 
реализиран извоз   

Расходи остварени од 
реализиран извоз   

    

Расходи по основ на 
кредити со девизна 
клаузула   



 

 
 
14.НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА ВО ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 
 

Финансиска година 2019 2018 2017 

Име на купувачот       

Земја на купувачот       

Бруто износ на загубата       

Повратен износ       

Отпишан износ       
 
 
15. ДОСПЕАНИ НЕНАПЛАТЕНИ ПОБАРУВАЊА (купувачи кои доцнат 
повеќе од 30 дена) 
 
Купувач: Износ на долгот: Дата на доспевање (се 

однесува на фактурата со 
најдолг период на 

доцнење) 

Превземени 
активности за 

наплата: 

    

    
    

 
 
НАПОМЕНА 1: 
Ве молиме да го пополните прилог 2(апликација за факторинг) како 
составен дел од Прашалникот. 
 
НАПОМЕНА 2: 
Ве молиме да ни доставите Биланс на Состојба, Биланс на Успех, Заклучен 
лист, Тековна состојба и спецификации на конта 120,121,220 и 221. 
 
Сите податоци од овој документ преставуваат деловна тајна. 
Со потписот потврдуваме дека сме го пополниле прашалникот совесно, 
дека наведените податоци се вистинити и потполни, дека не сме изоставиле 
ниту една релевантна информација, која би можела да влијае на одлуката 
за одобрување на извршувањето на факторинг услугата. 
 
 
Место__________________, Дата______________________ 
 
Потпис______________________ 
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