
YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA INVESTOINTISUUNNITELMA T1
        
Päivämäärä
          

Yritys                                                                                                                                                                                                                                 Sähköpostiosoite

          
Laatija

          
Puhelinnumero

          
Aloittamisajankohta

          
Hanke

          
Arvioitu valmistuminen

          

PÄÄOMANTARVE                                                                                                                            1 000 e

1   Maa- ja vesialueet                                                                                                      m²           

2   Rakennukset ja rakennelmat            m³            m²           

3   Koneet ja kalusto          

4   Muut          

5   Käyttöpääoman lisäys          

6   Pääomantarve yhteensä          

RAHOITUS

Oma rahoitus
7   Omistajien sijoitukset 

                        

8   Tulorahoitus          

9   Muu oma rahoitus          

10                     

Vieras rahoitus
11  Luotonantaja

                    

12                     

13                     

14   Arvonlisäverovähennys                                                                                       -          

15   Avustukset (kohtiin 1-4)          

16   Rahoitus yhteensä         

17   Investoinnin aikaansaama liikevaihdon lisäys/vuosi                                              

Täyttöohje
Syötä luvut tuhansina euroina (klikkaa hiirellä Päivämäärän yläpuolella olevaa lokeroa).Klikkaa Päivämäärän alla olevaa syöttökenttää ja syötä lomakkeen täyttöpäivämäärä.Kentästä toiseen pääset Tabulaattori -näppäimellä.Täytettyäsi lomakkeen voit tulostaa sen. Huom! Täytettyä lomaketta ei voi tallettaa ilmaisella Acrobat Readerilla. Voit tyhjentää lomakkeen Tyhjennä lomake -painikkeesta.Voit sulkea tällaisen ohjeikkunan vasemman yläreunan palkista.

Täyttöohje
Rivit 1 - 4 : Investoinnit on arvioitava toteutumisajankohdan hintatason mukaisesti.

Täyttöohje
Rivi 5: Käyttöpääoman lisäyksellä tarkoitetaan investoinnin aiheuttamaa pysyvän käyttöpääoman lisätarvetta.Vaihto-omaisuus+ myyntisaamiset+ sisäiset myyntisaamiset+ osatuloutuksen saamiset- ostovelat- sisäiset ostovelat- saadut ennakkomaksut--------------------------------------= Käyttöpääoma

Täyttöohje
Rivi 7: Oman pääoman lisäyksetRivi 8: Se osa tulorahoituksesta, joka voidaan käyttää tähän investointiin.Rivi 9: Osakaslainat sekä oman työn ja materiaalin osuus.

Täyttöohje
Rivi 14: Riveille 2 - 4 kohdistuva arvonlisävero.HUOM!        Syötä arvonlisäverovähennys miinus-	  merkkisenä,  esim.  -20.Rivi 15: Mm. investointiavustukset kohtiin 1 - 4.
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YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA INVESTOINTISUUNNITELMA T1

TÄYTTÖOHJEITA

Rivit 1 – 4: Investoinnit on arvioitava toteutumisajankohdan hintatason mukaisesti.

Rivi 5: Käyttöpääoman lisäyksellä tarkoitetaan investoinnin aiheuttamaa pysyvän
käyttöpääoman lisätarvetta.

Vaihto-omaisuus
+ myyntisaamiset
+ sisäiset myyntisaamiset
+ osatuloutuksen saamiset
- ostovelat
- sisäiset ostovelat
- saadut ennakkomaksut
= Käyttöpääoma

Rivi 7: Oman pääoman lisäykset

Rivi 8: Se osa tulorahoituksesta, joka voidaan käyttää tähän investointiin

Rivi 9: Osakaslainat sekä oman työn ja materiaalin osuus

Rivi 14: Riveille 2 – 4 kohdistuva arvonlisävero - Kirjoita luku miinusmerkkisenä, esim. -20

Rivi 15: Mm. investointiavustukset kohtiin 1 – 4
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