Priloga 1:

PREDSTAVITEV INVESTICIJE
1. Naziv investitorja:

MTTO:

2. Naziv investicije oz. financiranja obratnih sredstev:

3. Kredit bo namenjen (ustrezno označi):
a.

INVESTICIJI v:
RAZVOJ poslovanja oz. opravljanja dejavnosti,
RAZŠIRITEV poslovanja oz. opravljanja dejavnosti,
POSODOBITEV poslovanja oz. opravljanja dejavnosti,
ODPIRANJE novih delovnih mest,
OHRANJANJE obstoječih delovnih mest

in sicer za naslednji NAMEN:
zemljišče,
objekti za neproizvodno dejavnost,
objekti za proizvodno dejavnost
infrastrukturni objekti (prometna, komunalna, energetska infrastruktura, vodooskrba),
stroji in oprema,
prevozna sredstva,
obratna sredstva,
ndrugo.
b.

FINANCIRANJU OBRATNIH SREDSTEV,
in sicer za naslednji NAMEN:
NAKUP MATERIALA, potrebnega pri poslovanju oz. opravljanju
dejavnosti.
drugo _______________________________________________

4. Lokacija investicije________________________________________________
5. Predračunska vrednost celotne investicije oz. financiranja obratnih sredstev:
______________________________ EUR.
Od tega: predračunska vrednost UPRAVIČENIH STROŠKOV investicije oz. financiranja
obratnih sredstev: ________________________________EUR.

a.) Specifikacija predračunske vrednosti UPRAVIČENIH STROŠKOV investicije (v EUR, z vključenim
DDV):
Vrsta upravičenih stroškov
(specificirati stroške)

Predračunska
vrednost upravičenih
stroškov

Dinamika vlaganj po obdobjih
(mesecih, kvartalih, letih)

NAKUP ZEMLJIŠČ(A):
•
•
POSLOVNI PROSTORI:
• nakup poslovnega(ih)
prostora(ov):
•
• gradbena dela:
•
•
NAKUP OPREME –
OSNOVNIH SREDSTEV:
• domača oprema OS:
•
•
• oprema iz uvoza OS
•
Ostali upravičeni stroški:
•
SKUPAJ:
b.) Specifikacija predračunske vrednosti UPRAVIČENIH STROŠKOV financiranja obratnih sredstev (v
EUR, z vključenim DDV):
Vrsta upravičenih stroškov
(specificirati stroške)

Predračunska
vrednost upravičenih
stroškov

Dinamika porabe po obdobjih
(mesecih, kvartalih, letih)

NAKUP MATERIALA:
•
•
SKUPAJ:
Dodatna utemeljitev predračunske vrednosti upravičenih stroškov financiranja obratnih
sredstev z vidika realno ocenjenih oziroma pričakovanih potreb prosilca po nakupih materiala

6. Investicija oz. financiranje obratnih sredstev bo zasledovalo naslednje cilje:
zagotavljanje (odpiranje) novih ali
ohranjanje obstoječih delovnih mest,
vlaganje v energetsko varčne in ekološko čiste dejavnosti, ki ne onesnažujejo
okolja,
dopolnjevanje proizvodnih programov ostalega gospodarstva,
doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev,
zagotavljanje visoke stopnje donosnosti,
drugo (navedite): ___________________________________.
7. Trajanje investicije oziroma financiranja obratnih sredstev:
Predviden datum začetka investicije oz. financiranja obratnih sredstev: ___________
Predviden datum zaključka investicije oz. financiranja obratnih sredstev: __________
8. Viri financiranja upravičenih stroškov investicije oziroma financiranja obratnih sredstev (v
EUR):
Viri
Lastna sredstva (najmanj 15%):
Drugi krediti bank:
Ostali viri:

Skupaj

Delež
€
€
€
€

%
%
%
%

Zaprošen kredit
€
%
VIRI SKUPAJ*:
€
100%
* Predračunska vrednost upravičenih stroškov, navedena v točki 5. a oziroma 5. b, mora biti v celoti
pokrita!
9. Kazalci in ocena pričakovane uspešnosti investicije (vpišite letne vrednosti):
Pred investicijo
(leto ________)

Po zaključeni investiciji
(leto _______)

Število zaposlenih
Prihodek
Čisti dobiček
Amortizacija
Kreditne obveznosti

10.
Ob izvedenem projektu
(polnem zagonu)
Dodana vrednost v EUR
Dodana vrednost na
zaposlenega v EUR
Prihodki v EUR
Delovna mesta (število)
Izvoz v EUR

Če projekt ne bi bil izveden

11. Konkurenca
Ocena vašega tržnega deleža v Sloveniji (v %)
Najpomembnejši konkurenti
Prednosti vašega podjetja glede na konkurenco

Slabosti vašega podjetja glede na konkurenco

12. Višina zaprošenega kredita

______________________________________EUR.

a) predračunska vrednost upravičenih stroškov
investicije oz. obratnih sredstev:

______________________________________EUR

b) višina lastnih sredstev

______________________________________EUR

c) predvideno obdobje črpanja zaprošenega
kredita

d) odplačilna doba zaprošenega kredita

začetek črpanja:____________________________
zaključek črpanja: __________________________
_________________________________________

13. Ekonomsko-finančna analiza
13.1 Izkaz uspeha (prikazan za leta do odplačila kredita)
Postavka/Ocena vrednosti v EUR
0.

1.

Leta (enako dobi odplačila kredita)
2.
3.
4.
5.

6.

7.

6.

7.

1. Skupni prihodek
2. Skupni odhodki
2.1 Odhodki poslovanja
2.1.1 Materialni stroški
2.1.2 Amortizacija
2.1.3 Plače
2.2 Finančni odhodki
2.3 Izredni odhodki
3. Bruto dobiček (1–2)
4. Davki
5. Neto dobiček (3–4)
13.2 Bilanca stanja (prikazan za leta do odplačila kredita)
Postavka/Ocena vrednosti v EUR
0.
1. Sredstva
1.1 Dolgoročna sredstva

1.

Leta (enako dobi odplačila kredita)
2.
3.
4.
5.

1.1.1 Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
1.1.2 Opredmetena osnovna
sredstva
1.1.3 Naložbene nepremičnine
1.1.4 Dolgoročne finančne naložbe:
1.1.5 Dolgoročne poslovne terjatve
1.1.6 Odložene terjatve za davek
1.2 Kratkoročna sredstva
1.2.1 Sredstva za prodajo
1.2.2 Zaloge
1.2.3 Kratkoročne finančne naložbe
1.2.4 Kratkoročne poslovne terjatve
1.2.5 Denarna sredstva
1.2.6 Kratkoročne aktivne časovne
razmejitve
2. Obveznosti do virov sredstev
2.1 Kapital
2.2 Rezervacije in dolg. pasivne
časovne razmejitve
2.3 Dolgoročne obveznosti
-

od tega finančne obveznosti

2.4 Kratkoročne obveznosti
-

od tega finančne obveznosti

2.5 Kratkoročne pasivne časovne
razmejitve

14. Dodatne obrazložitve, povezane z investicijo oziroma financiranjem obratnih sredstev:

S podpisom jamčimo za pravilnost podatkov.

(Kraj in datum)

(Žig* in podpis zakonitega zastopnika oz.
pooblaščene osebe)

* Če žiga ni, stranka s podpisom izjavlja, da ga ne uporablja in ga tudi pri nadaljnjem poslovanju ne bo uporabljala.

