
FÖRETAGSANALYSKOMMISSIONEN INVESTERINGSPLAN T1

Datum
          

Företag                                                                                                                                                                                                                            E-postaddress

          
Utgjord av

          
Telefon

          
Datum för start

          
Projekt

          
Beräknas vara färdigt

          

KAPITALBEHOV                                                                                                                               1 000 e

1   Jordområden            m²           

2   Byggnader och konstruktioner            m³            m²           

3   Maskiner och anläggningar           

4   Övrigt           

5   Ökning av rörelsekapital           

6   Kapitalbehov sammanlagt           

FINANSIERING   

Egen finansiering
7   Ägarnas kapitalplacering

              

8   Internfinansiering           

9   Övrig egen finansiering           

10                     

Lånefinansiering
11   Kreditgivare

                    

12                     

13                     

14   Avdrag för mervärdesskatt           

15   Understöd (punkterna 1 - 4)           

16   Finansiering sammanlagt           

17   Av investeringen orsakad ökning av omsättningen/år           

Instruktion
Använd tusental euro (klicka på fältet).Klicka på fältet nedan Datum och fyll i blankettens ifyllningsdatum.Instruktionerna utgörs av anvisningar som kan öppnas/stängas. Rutanstängs genom att klicka på lådan uppe i vänstra hörnet.Blanketten kan tömmas med hjälp av tryckknappen  "Töm blanketten".

Instruktion
Rad 1 - 4: Investeringarna beräknas enligt prisnivån då investeringen görs.

Instruktion
Rad 5: Med ökning av rörelsekapital avses det bestående behovet av rörelsekapital som investeringen framkallar.Omsättningtillgångar + försäljningsfordringar+interna försäljningsfordringar+fordringar på basen av intäkt enligt färdighetsgrad- skulder till leverantörer- interna skulder till leverantörer- erhållna förskottsbetalningar-----------------------------------------= Rörelsekapital

Instruktion
Rad 7: Ökning av eget kapital.

Instruktion
Rad 8: Internfinansiering som kan användas för den aktuella investeringen.

Instruktion
Rad 9: Lån av ägare samt anleden av eget arbete och material.

Instruktion
Rad 14: Mervärdesskatt som hänför sig till punkterna 2 - 4.

Instruktion
Rad 15: Understöd, bl.a. för investeringar i punkterna 1 - 4.

sutinenm
Viiva

sutinenm
Viiva



FÖRETAGSANALYSKOMMISSIONEN INVESTERINGSPLAN T1

IFYLLNINGSANVISNINGAR

Rad 1 – 4: Investeringarna beräknas enligt prisnivån då investeringen görs

Rad 5: Med ökning av rörelsekapital avses det bestående behovet av rörelsekapital som
investeringen framkallar.

Omsättningstillgångar
+ kundfordringar
+ interna kundfordringar
+ fordringar från intäktsföring enligt färdighetsgrad
- leverantörsskulder
- interna leverantörsskulder
- erhållna förskott
= Rörelsekapital

Rad 7: Ökning av eget kapital

Rad 8: Internfinansiering som kan användas för den aktuella investeringen

Rad 9: Lån av ägare samt andelen av eget arbete och material

Rad 14: Mervärdesskatt som hänför sig till punkterna 2 – 4

Rad 15: Understöd, bl.a. för investeringar i punkterna 1 – 4
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