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Dezvoltarea componentelor planului de afaceri. Vademecum pentru activitatea de formare

Secțiunea din Anexa 1. Plan de afaceri1:

9. PROIECȚII FINANCIARE
....
9.2. Proiecțiile financiare
Surse de informare:
1) Manual competențe antreprenoriale. (2018). Program de formare autorizat ANC. Cluj-Napoca:
Camera de Comerț și Industrie Cluj-Napoca. Disponibil on-line la adresa: https://ccicj.ro/wpcontent/uploads/2018/02/Manual-competente-antreprenoriale-CCI-3.7.pdf
Extras (p.67)
„6.2. Principalele situatii financiare
Principalele situatii financiare elaborate de o companie ca parte a activitatii contabile financiare
sunt:

 Bilantul contabil
 Contul de profit si pierdere
 Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 Situatia fluxurilor de trezorerie (de numerar)
 Note explicative la situatiile financiare
 Raporturi de audit pregatite de catre un auditor autorizat, independent sau de catre o firma de
audit Contul de profit si pierdere impreuna cu bilantul si situatia fluxurilor de trezorerie reprezinta
cele mai importante situatii financiare utilizate in analiza unei companii”.
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Disponibil la: http://www.profitantreprenor.ro/selec-ie-planuri.html








FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți ”
Obiectivul tematic 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor de profil non-agricol din zona urbană”
Titlul proiectului: “PROmotorii FIrmei Tale (PROFIT) – pentru regiunea Centru”,
Contract nr. POCU82/3/7/104254

2) Ghidul tânărului întreprinzător, realizat de Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi
Cooperaţie

în

cadrul

Programului

finanţat

de

Guvernul

Federal

al

Austriei.

http://www.aippimm.ro/files/articles_files/50/3080/ghidul-tanarului-intreprinzator.pdf
Extras (p58.):
„ 3. Contul de profit şi pierderi
Formular Cont de profit şi pierderi simplificat
(+) Venituri din exploatare: Venituri din vânzarea mărfurilor Producţia exerciţiului Alte cheltuieli
de exploatare
(-) Cheltuieli pentru exploatare: Cheltuieli privind mărfurile Cheltuieli materiale Cheltuieli cu
servicii Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizările Alte cheltuieli de exploatare
(=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE
(+) Venituri financiare
(-) Cheltuieli financiare
(=) REZULTATUL FINANCIAR”



