Priedas Nr. 3
Rekomenduojama įmonės veiklos aprašymo struktūra

1.

2.

3.

4.

Klausimai, į kuriuos turėtumėte atsižvelgti ruošiant įmonės veiklos aprašymą:
Trumpai aprašykite įmonės veiklos istoriją.
-Kada įmonė buvo įkurta? Kokiu tikslu įmonė buvo įkurta? Ar įmonė keitė savo pavadinimą? Jei taip, tai kodėl ir koks
buvo ankstesnis pavadinimas? Ar nuo įsikūrimo pradžios įmonė vykdo veiklą toje pačioje vietoje? Jei taip, tai kur
(adresas)? Jei ne, tai kur vykdė veiklą pradžioje, kada ir kodėl persikėle? Kiek įmonės įkūrimo pradžioje dirbo darbuotojų?
Kiek jų dirba dabar? Ar veiklai vykdyti patalpos yra nuomojamos ar priklauso įmonei? Kur randasi nekilnojamasis turtas
(tikslus adresas, bendras plotas)? Jei patalpos nuomojamos, tai koks yra nuomos mokestis be PVM/ mėnesį? Kas pasikeis
įmonės veiklos vykdyme, gavus paskolą ir ją panaudojus pagal paskirtį? Kokios įmonės gaminamos prekės/ teikiamos
paslaugos yra populiariausios?
Išvardinkite įmonės pagrindinius tiekėjus.
-Kaip yra atsiskaitoma su tiekėjais (Pvz: mokamas 30% avansas, likusi suma po prekių pristatymo; 30 d. po prekių
pristatymo; kitais būdais)? Ar su tiekėjais yra pasirašomos sutartys? Kokios sutartys pasirašomos (Pvz: ilgalaikės 5 metų;
neterminuotos)? Ar tiekėjai suteikia prekių kredito limitą? Jei taip, tai kokio dydžio? Kaip prekės yra pristatomos iki Jūsų,
ar tiekėjų ar Jūsų transportų?
Išvardinkite įmonės pagrindinius Pirkėjus. Kaip atsiskaito pirkėjai (Pvz: sumoka 30% avansą, likusią sumą po prekių
pristatymo; 30 d. po prekių pristatymo; kitais būdais)? Ar su pirkėjais yra pasirašomos sutartys? Kokios sutartys
pasirašomos (Pvz: ilgalaikės 5 metų; neterminuotos)? Ar pirkėjams suteikiate prekių kredito limitą?Jei taip, tai kokio
dydžio? Kaip prekės yra pristatomos iki pirkėjų, ar pirkėjų ar Jūsų transportu? Ar pirkėjams yra taikomos nuolaidos? Jei
taip, tai kokios?
Iš ko įmonė uždirba realizacines pajamas? Pagal pavyzdį, užpildykite lentele Nr. 1.

Lentelė Nr.1
Eil.Nr.

Realizacinės pajamos per mėnesį,
Eur

Prekių grupės

Procentas realizacinėse
pajamose

Viso:

Koks yra pagrindinis parduodamų prekių/ paslaugų asortimentas, kainos ir antkainis? Pagal pavyzdį užpildykite lentele Nr. 2
Lentele Nr. 2
Eil.Nr.
Prekių grupės
Antkainis, proc.
Kainos, Eur
1.
2.

Akcininkų/vadovų patirtis?
Kiek šiuo metu įmonėje dirba darbuotojų? Ar planuojama priimti darbuotojų po kredito gavimo? Jei taip, tai kokių?
Aprašykite rinkos tendencijas ir prognozes? Kokios įmonės yra pagrindiniai Jūsų konkurentai? Jūsų pliusai ir minusai prieš
pagrindinius konkurentus?
8. Aprašykite produktų gamybos procesą nuo žaliavų pristatymo iš tiekėju iki užbaigto produkto pardavimo.
9. Ar be Lietuvos įmonė parduoda savo produkciją kitose pasaulio šalyse? Jei taip, tai kokiose? Jei ne, ar planuoja plėstis i
užsienio rinkas? I kokias?
10. Tikslinis paskolos panaudojimas?
11. Kaip planuojama grąžinti paskolą, konkretus paskolos grąžinimo šaltinis?
5.
6.
7.

Jeigu statybinis projektas papildomai būtina pateikti sekančią info:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Statybinio projekto aprašymas, tikslas, perspektyva?
Darbų sąmatine vertė?
Projekto savikaina (Eur/kv.m.)
Kiek įmonė projekte dalyvauja nuosavomis lėšomis?
Rangovai, subrangovai?
Projekto pelningumas, realizacijos terminai, pajamos (nurodant skaičiavimo metodą, pvz. parduodamo ploto kaina
Eur/kv.m.).
Tikslinis paskolos panaudojimas?
Potencialus pirkėjai?

