Læs vejledningen bagerst

Budget

Excl. Moms

For (ansøgerens fulde navn):
Vedrørende indtægter og udgifter i forbindelse med driften af restaurationsvirksomheden
(navn og adresse):
i det første driftsår.
Varesalg de første 12 måneder……………………………………………………………..
fra den
til den
Varekøb i samme periode…………………………………………………………………...

kr.
kr.

( %)
……………………………………… kr.
Anden indtægt (specification vedlagt)……………………………………………………… kr.

Bruttofortjeneste

DÆKNINGSBIDRAG
Lønomkostninger:
Direktør (kun selskaber)…………………………………………….
Eventuel bestyrer…………………………………………………….
Ansat personale……………………………………………………..
Feriepenge……………………………………………………………
ATP, AER, personaleforsikringer, pensionsordninger m.v. …….
Driftsomkostninger:
Husleje/forpagtningsafgift…………………………………………..
El, gas, vand, varme og renovation………………………………..
Provision creditcard m.m. ………………………………………….
Vask og rengøring……………………………………………………
Leasing………………………………………………………………..
Øvrige forsikringer……………………………………………………
Reparation og vedligeholdelse/inventarfornyelse…………………
Revision/bogføring……………………………………………………
Kontorhold, incl. tlf., porto, edb m.v……………………………….
Offentlige afgifter:
Levnedsmiddelkontrol, spilleautomater, BST, Koda, licens m.v.
Kontingenter og vagtselskaber…………………………………….
Reklame og repræsentation………………………………………..
Øvrige omkostninger:
Bildrift, dekoration m.v………………………………………………

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.

kr.
kr.
kr.

kr.

RESULTAT FØR FINANSIERING
Finansieringsomkostninger:

Rente og afdrag på restgælden…………………………………….
Rente og afdrag på restkøbesummen……………………………..
Rente og afdrag på lånt kapital…………………………………….
BUDGETTEREDE RESULTAT
Rente - afdragsfrihed i 1. driftsår?...............................................ja
Ekstraordinære ydelser i første 3 driftsår?...................................ja

kr.
nej
nej
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LIKVIDITETSBUDGET
Likviditetsskema for 1. driftsår fra
1. md.

2. md.

til
3. md.

4. md.

5. md.

opgjort månedsvis (hele tusinde)
6. md.

7. md.

8. md.

9. md.

10. md.

11. md.

12. md.

I alt

Varesalg excl. moms
- varekøb excl. moms
+ anden indtægt
DÆKNINGSBIDRAG I ALT
- lønomkostninger
- driftsomkostninger
- finansieringsomkostninger
RESULTAT
Moms:
+ salgsmoms
- købsmoms
- betalt moms
Køb driftsmidler/ombygning
Forskydning tilgodehavender
Forskydning gæld
Hævet til privat

*
*Overføres til
Privat likviditets
budget side 3

Likviditetsforskydning
+/- Saldo driftskapital primo
SALDO DRIFTSKAPITAL ULTIMO

Drift- og likviditetsbudget udfærdiget af:

Underskrift - stempel

Dato:

Ansøgerens underskrift
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PRIVAT LIKVIDITETSBUDGET
INDTÆGTER

ANSØGER

ÆGTEFÆLLE

Hævet fra virksomheden, jf. likvidetetsbudget…………..
Hævet fra eventuel anden virksomhed……………………
Eventuel lønindtægt/etableringsydelse………………….
Børnefamilieydelse/underholdsbidrag……………………
Renteindtægter…………………………………………….
Andre indtægter……………………………………………
INDTÆGTER I ALT……………………………………….

UDGIFTER
Personlig skat incl. Arbejdsmarkedsbidrag…………….
Underholdsbidrag………………………………………….
Boligudgifter (termin, husleje, varme, el etc.)…………..
Driftsudgifter privat bil……………………………………..
Ydelser på lån (bank- og privatlån)………………………
Eventuel opsparing………………………………………..
UDGIFTER I ALT………………………………………….

REST I ALT TIL PRIVATFORBRUG……………………
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VEJLEDNING
Hvad skal der bruges til denne ansøgning
Oplysninger om varesalg, løn – drift omkostninger, indtægter m.m.
Udfyldelse af blanketten
Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives. Klik i første felt og udfyld feltet. Skift fra felt til felt med
tabulatortasten. Blanketten vedrører indtægter og udgifter i forbindelse med driften af restaurationsvirksomhed.

