ANEXA 4
PROIECŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR
(lei)
NR.
CRT.

CATEGORIA DE VENITURI/CHELTUEILI
AN 1

Proiectia veniturilor
Venituri din vanzari produse
Venituri din prestari servicii
Venituri din vanzari marfuri
Venituri din alte activitati
Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)
Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si
6
capitalizata
7 Alte venituri din exploatare
Total venituri din exploatare
8 Venituri din diferente de curs valutar
9 Venituri din dobanzi
10 Venituri din sconturi obţinute
11 Alte venituri financiare
Total venituri financiare
TOTAL VENITURI

AN 2

AN 3

TOTAL 3 ANI

-

1
2
3
4
5

Proiecţia cheltuielilor
1 Cheltuieli cu personalul
2 Cheltuieli cu materii prime, materiale şi consumabile
3 Cheltuieli privind mărfurile
4 Utilităţi aferente funcâionării întreprinderii
5 Cheltuieli cu telefon, internet, poştă, curier
6 Cheltuieli cu închirieri / leasing
7 Cheltuieli pentru promovare, publicitate, marketing
8 Cheltuieli de distribuţie
9 Cheltuieli cu servicii
10 Cheltuieli de intretinere şi reparaţii
11 Alte cheltuieli
12 Cheltuieli cu amortizarile
Total cheltuieli de exploatare
10 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
11 Cheltuielile privind dobânzile
12 Cheltuieli privind sconturile acordate
13 Alte cheltuieli financiare
Total cheltuieli financiare
TOTAL CHELTUIELI
REZULTAT BRUT (profit / pierdere)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Atenţie!
1 Veniturile dobândite în anul 1 din activităţile încadrate în codul CAEN pentru care s-a solicitat subvenţia
trebuie să fie cel puţin egale cu 30% din valoarea primei tranşe de subvenţie
2 Vă rugam să detaliaţi, fie în tabel, fie într-o anexă la tabel modul în care au fost estimate veniturile
ex: 100 buc vandute x pret = venit estimat din vanzarea productiei realizate; sau nr. clienti x pretul serviciului = venit estimat
din prestari servicii
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