Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi.
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Titlu proiect: Start la antreprenoriat
Beneficiar: Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România

Explicatii utilizare Modul “ Executia bugetara a cheltuielilor
efectuate din suma maximal a subventiei in suma de
133.755 lei”

Dragi antreprenori ,
Avand in vedere ca ati finalizat deja primul excell(primul
instrument de lucru pe care il veti utiliza in perioada de
implementare, adica cel in care dumneavoastra v-ati revizuit
componenta cheltuielilor pe care urmeaza sa le efectuati in perioada
de implementare a planului dumneavoastra de afaceri , m-am gandit
ca ar fi util sa creez un al doilea instrument de lucru, care deriva din
primul si care sa va fie de un real folos, in timpul implementarii ,
adica pe perioada celor 12 luni .
In acest sens am creat un al doilea excell, ce se pliaza pe aceeasi
structura de cheltuieli, ca si excellul in interiorul caruia
dumneavoastra v-ati stabilit cheltuielile pe care le veti efectua din
valoarea subventiei maximale de 133.755 lei.
Veti observa ca sumele anuale, cele pe care fiecare dintre
dumneavoastra le-ati stabilit a le cheltui se preiau in executia
bugetara.

Am pregatit eu acest excell pentru fiecare dintre
dumneavoastra .

Dumneavoastra aveti de efectuat urmatoarele
operatiuni:
1.Veti verifica si dumneavoastra inca o data corectitudinea
informatiilor, prin compararea denumirilor si a sumelor pe care eu leam transferat in executia bugetara pe linii bugetare, cu sumele din
bugetul intocmit de fiecare dintre dumneavoastra in parte.
2.Dupa ce veti stabili ca au fost preluate corect, o sa simulati executia
bugetara .
Mai exact o sa considerati ca ati primit banii din subventia de minimis
( ca aveti banii ), si ca efectuati cheltuielile bugetate.
Cu titlu de exemplu considerati ca ati angajat si ca incepeti plata
salariilor.
Pe masura ce achitati salarii, introduceti sumele respective in
casutele corespunzatoare lunilor respective , si veti constata ca :
-pe orizontala din suma anuala , pe care ati bugetat-o , se va scade
plata (platile efectuate), si veti observa de fiecare data ce suma va
mai ramane de cheltuit din linia bugetara de salarii.
-pe verticala veti constata ce suma va mai ramane de cheltuit din
subventia totala de 133.755 lei .
Va voi intocmi un exemplu, ca sa va fie mai usor sa intelegeti.

3. PENTRU FIECARE CHELTUIALA PE CARE O VETI EFECTUA TREBUIE
SA AVETI IN VEDERE DOCUMENTATIA CE O AVETI DE PREGATIT
DUMNEAVOASTRA IN VEDEREA JUSTIFICARII SUBVENTIEI PE CARE O
VETI PRIMI DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE.
.................................................................................................

Nota : Foarte important – Achizitii peste valoarea
bugetata.
In momentul in care o sa incepeti activitatea , o sa deschideti
la banca un cont dedicat subventiei de minimis.
Acest cont va fi alimentat cu cele doua transe de subventie.
Din acest cont dumneavoastra o sa platiti cheltuielile bugetate, pe
care le veti regasi si in executia bugetara.
In cazul in care aveti o achizitie care depaseste valoarea pe
care ati bugetat-o, veti achita partea bugetata din contul dedicat
subventiei de minimis, iar diferenta o veti achita din contul current
al firmei, dedicat cheltuielilor pe care le veti efectua din venituri
proprii.
Cu alte cuvinte, in acest caz o sa aveti doua ordine de plata, si veti
justifica doar partea pe care ati bugetat-o, si pe care ati achitat-o
din contul dedicat subventiei de minimis.

Nota de subsol:
Daca in perioada implementarii doriti sa creditati firma, luati
legatura cu expertul de monitorizare pentru lamuriri suplimentare.

De asemeni , aveti si o foaie in excell care va ajuta sa va monitorizati
veniturile.
Veniturile se cumuleaza de la luna la luna, astfel ca atunci cand ati
realizat procentul de venituri solicitat prin schema de minimis pentru
a putea accesa transa numarul doi, sa puteti pregati documentatia
care vi se va solicita pentru demonstrarea acestor venituri, si sa
solicitati transa numarul doi.

