Podľa Pracovného programu na rok 2013 a Rozhodnutia Dozornej rady
Rozvojového fondu
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny s.r.o. Nový Sad
ROZVOJOVÝ FOND AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY
s.r.o. Nový Sad
VYPISUJE
SÚBEH
NA PRIDELENIE KRÁTKODOBÝCH ÚVEROV
NA FINANCOVANIE VÝVOZU
1. CIELE PRIDELENIA PROSTRIEDKOV
Základný cieľ pridelenia prostriedkov je zabezpečenie finančných prostriedkov za účelom
podnetu prípravy a realizácie režimu vývozu.
Na realizáciu tohto úveru sú plánované prostriedky v sume 400 000 000,00 dinárov.
2. UŽÍVATELIA ÚVERU
Právo zúčastniť sa na súbehu majú právnické osoby a podnikatelia so sídlom na území
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktoré potvrdia dokladmi, že povolené prostriedky budú vo
funkcii uskutočnenia devízového prílevu na podklade vývozu tovarov a služieb domáceho
pôvodu.
Na tento súbeh žiadosť môže podať iba jedna z právnických osôb, ktoré sa, podľa platných
zákonných predpisov považujú za spriaznené strany.
3. ÚČEL PROSTRIEDKOV
Úver je určený na financovanie obratových prostriedkov pre potreby výroby a vývozu
tovarov a služieb domáceho pôvodu.
4. PODMIENKY ÚVEROVANIA
suma úveru: do 200 000,00 eur v dinárovej protihodnote
uplatnenie menovej klauzuly
lehota splatenia úveru: do 180 dní
úroková sadzba: 4% ročne
inštrumenty zabezpečenia úveru kumulatívne:
- záruka podnikateľskej banky
- zmenky a oprávnenia v súlade so Zákonom o platobnom styku
- osobná zmenka (majiteľa, zakladateľa alebo riaditeľa).
5. MINIMÁLNE PODMIENKY
podnikanie s prevádzkovým a čistým ziskom
bez prispelých nedoplatkov voči Rozvojovému fondu Autonómnej pokrajiny
Vojvodiny s.r.o. Nový Sad
náležitá úverová história (bez prispelých nedoplatkov voči bankám a iným finančným
inštitúciám dlhšie ako 60 dní na hociktorom podklade)
najviac 15 dní blokády za posledných 12 mesiacov
celkový kapitál po účtovej uzávierke za predchádzajúci rok je väčší od nuly
najmenej dve ročné finančné správy
suma celkového krátkodobého zadĺženia vo fonde, bankách a iných finančných
inštitúciách spolu so žiadaným úverom nepresahuje 30% zo sumy uskutočnených
príjmov
bez nevyrovnaného daňové záväzku.
6. PODÁVANIE ŽIADOSTI A POTREBNÉ DOKLADY

Účastníci súbehu na pridelenie prostriedkov preberajú žiadosti Rozvojového fondu
Autonómnej pokrajiny Vojvodiny s.r.o. Nový Sad na adrese Stražilovska č.2, 21000 Nový
Sad alebo na elektronickej pošte.
Úhrada na spracovanie úverovej požiadavky: 10 000 dinárov.
Úhrada na užívanie služieb kreditového byra:
1200,00 dinárov pre právnickú osobu
500,00 dinárov pre podnikateľa a 250,00 dinárov pre fyzickú osobu.

Uvedené platby treba vykonať na bežný účet Rozvojového fondu Autonómnej
pokrajiny Vojvodiny s.r.o. Nový Sad číslo 200-2626900101001-56 referenčné číslo
0363001101.
K žiadosti o povolenie úveru sa pripájajú tieto doklady:
DOKLADY O EXISTENCII PODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU
fotokópia aktu o založení a stanov podniku, resp. iného aktu, ktorým sa upravuje
príslušnosť orgánu
fotokópia OP tlačiva
fotokópia karty deponovaných podpisov.
FINANČNÉ DOKLADY
vyplnené tlačivo súhlasu/žiadosti k vydávaniu správy kreditového byra (pre právnické
osoby, rep. pre podnikateľa a pre majiteľa)
potvrdenia príslušných orgánov o vyrovnaní daňových záväzkov, príspevkov a iných
verejných príjmov, nie staršie ako 30 dní

fotokópia overených kompletných ročných účtov za posledné dva roky:
a) právnické osoby a podnikatelia, ktorí vedú podvojné účtovníctvo
1) bilancia stavu, bilancia úspechu, štatistická príloha
2) ak jestvuje záväzok zostavovania – Správy o zmenách na kapitáli, Správa
o peňažných pohyboch, Poznámka k finančným správam, Správa audítora
b) podnikatelia, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo:
bilancia úspechov
c) podnikatelia, ktorí platia daň paušálne
tlačivo PPDG (daňová prihláška)
rozhodnutie o výške záväzkov pre preddavok dane.
VYPLNENÉ TLAČIVÁ PREDPÍSANÉ ROZVOJOVÝM FONDOM AUTONÓMNEJ
POKRAJINY VOJVODINY

vyplnené tlačivo Žiadosti o povolenie úveru
vyplnené tlačivo Vyhlášok o spriaznených osobách.
OSTATNÉ DOKLADY
dopis o zámeroch podnikateľskej banky o vydávaní záruky
dokumentovaný dôkaz, že povolené prostriedky budú vo funkcii realizácie dohovoreného
vývozu (zmluva, predbežná zmluva, JCI)
dokumentované znázornenie o pôvode tovaru pre právnické osoby/podnikateľov, ktorí
vyvážajú výrobky kúpené od priamych výrobcov (zmluva, faktúra).
Prednosť pri prideľovaní prostriedkov budú mať žiadatelia s nižšou zadlženosťou.
7. Súbeh je otvorený po využitie prostriedkov plánovaných na jeho realizáciu.
Kompletné potrebné doklady sa doručujú pri odovzdaní žiadosti na súbeh Rozvojovému
fondu Autonómnej pokrajiny Vojvodiny s.r.o. Nový Sad na adresu Stražilovska č.2, 21 000
Nový Sad, Sektor pre úvery, alebo poštou na tú istú adresu.
Žiadosti sa môžu odovzdať po realizáciu plánovaných prostriedkov. Žiadosti s neúplnou
dokumentáciou sa nebudú rozoberať.

Všetky dodatočné informácie možno získať osobne v pracovný deň od 9. do 15. hodiny na
adrese Stražilovska č.2, 21 000 Nový Sad, Sektor pre úvery, alebo telefónom na čísle:
021/488-4789, 021/488-4581, 021/488-4730,
ako aj elektronickou poštou zasielaním na e-mail: office@rfapv.rs
Všetky súbehy sa uverejňujú na internetovej stránke: www.rfapv.rs

