
 

  

MAKEITCLEAR 

(tegyük tisztává) 

 

ACHIM BEÁTA  
FRUNZA SZIDÓNIA 
GOMBOS BARBARA 
KOCSIS TIMEA 

 



-A társaság megnevezése: 

 MAKEITCLEAR 

-Egységes adószám(CUI): 

12596387-3-10 30 

-Alapitási jogi forma:SRL 

-A társaság székhelyének cime, 

telefon és fax száma: 

Marosvásárhely Str. Gheorge Doja Nr.16 

Tel/fax:0267-593012 

-A fő tevékenysége: A Makeitclear 

vállalat fő tevékenysége a folyó viz 

megtisztitása,valamint környező falvak 

vizzel való ellátása. 

-A törzs tőke tipúsa:Romániai 

-Törzstőke: 9 000,000,000 lei, 2020. 

DEC. 20.-án 



-Az üzlettársak vagy részvényesek: 

             Üzlettársak/részvényesek 
Természete

s 

személyek 

     Teljes cim és          

telefonszám 

Részvények(

%) 

Kocsis 

Timea 

Gombos 

Barbara 

Marosvásárhely

Str.Gheorge 

Doja 16.  

0257-

593012 
50% 

Jogi 

személyek 

Székhely,telefo

n,egységes 

adoszám 

Alkalm

azottak 

száma 

Részvények 

   (%) 

Frunza 

Szidonia 

Achim 

Beata   

12596387-3-10 30 

Marosvásárhely 
125 50% 

                                           Összeg 100% 

 A társaság jelenlegi tevékénységének 

leirása: 

-A tevékenység története:  Mi kevésbé 

környezet szenyező vállakozást 

szerettünk volna létrhozni és innen jött 

az ötlet valamint abból,hogy nagyon 



sokan panaszkodnak a vizkőre.A mi 

vállalkozásunk előállit egy tisztitó gép 

segitségével olyan vizet amely vizkő 

mentes,és nagyon kevés baktériumot 

tartalmaz.  

-A jelenlegi technológiai folyamat 

leirása: Van egy fő generátor amely nap 

energiával valamint bioüzemanyaggal 

működik,ez elkezdi fel szivni a vizet és 

továbbitja a tisztitó tartályokba 

amelyek folytatják a folyamatot,azaz 

meg tisztitják a bent lévő vizet. 

A kereskedelmi társaság vezetősége és 

humán erőforrások: 1.A kerskedelmi társaság vezetősége 

Név és 

keresztnév: 
Jelenlegi 

beosztás: 

Végzetség: Szakmai 

tapasztalat: 

Achmi Beáta 

Frunza Szidonia 

 

Gombos Barbara 

Kocsis Timea 

Főnök 

Jogi 

képviselő 

Részleg v. 

Részleg v.2 

Liceul 

Pedagogic 

Mihai 

Eminescu 

Könyvelés 



2.A kereskedelmi társaság humán erőforrása 

-A társaság irányitásában dolgozok 

száma: 4 

-A termelésben dolgozok száma: 125 

-Kisegitő személyzet száma: 25 

A finanszirozást kérelmező projekt 

bemutatása 

-A beruházás természete: Élelmiszeripar 

-A termelési kapacitás és/vagy a 

szolgáltatás nővelése: 2 hónap  

-A termelés kiszélesitése: Országszinten 

-A termelékenység nővelése: Több 

munkaerő és gepek fejlesztése. 

-A mi módszerünk által tisztább és 

baktériummentes vizet kapunk, 

környezetkimélő kitermeléssel. 



-A berendezések, gépek, felszerelések 

beszerzése: A berendezés áll: négy db 

100 literes tartályból, amelybe a 

megtisztitott viz kerül, valamint egy 

motor amely napenergia és 

bióüzemanyag segitségével felszivja és 

megtisztitja a vizet.  

-A berendező javak eredete:A fejlesztő 

cég szponzorizálja a termékeket. 

-Felbecsült érték: 100,000 lej 

-Szükséges van engedélyekre mivel földi 

energia forrást használnánk fel. 

-A beszerzéssel valamint a beruházással 

jobb ivovizet biztositunk a vezetékes viz 

nélkül rendelkező falvaknak. 

-A mi vállalatunk ivovizet állit elő az 

emberek számára. 



-Technologiai folyamat leirása a 

következők pontositásával: 

 Környezeti hatás: nem szennyezi a 

környezetet 

 Más beruházások mások által:- 

 A közszolgáltatások biztositása: nap 

energiával működő létesitmény 

lennénk 

-Az igényelt finanszirozás által 

beszerzendő összes berendezések, 

gépek, felszerelések piaci fontosabb 

szállitói: Dewalt SRL 

-A teljes beruházás grfikonjának 

megszerkesztése: 

Sor  

szám 
Tevékenység Időtartam Tevékenység 

bevezetésének terve 

1. Viz tisztitás 2-3 hónap  

A potenciális piac adatai és a termékek 

támogatottsága: 



-A következő 3 év felbecsült eladási 

értéke: több millió liter ivó viz 

-A fontosabb lehetséges ügyfelek: 

közemberek 

-A sajátosságos piacok bemutatása és a 

társaság termékeinek helyzete:- 

 

 

 

 

 

  
          

 

 



Az üzlet finanszirozási terve és a 

következő 3 év finanszirozási értékelése 

-A beruházás finanszirozási forrásai: 

Raiffeisen Bank, CEC. Bank, BCR Bank 

Mutatók 1.év 2.év 3.év 

1.JÖVEDELMEK  150,000,000 250,000,000 400,000,000 

a.Előállitott termékek 

száma 

5 000 l 15 000 l 25 000 l 

b.A termékek egységára 1 lej/m3 2,50lej/m3 5 lej/m3 

2.KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK 60 000 75 000 90 000 

 1500/hó 2500/hó 3000/hó 

 

 

 

3.A BERUHÁZÁS TÖRLESZTÉSE 1 000 2 000 4 000 

4.KÖZVETETT KÖLTSÉGEK 16 000 12 000 15 000 

g.A nem termelő alkalmazottak 

bére 

2 000 2 900 3 000 

h.Egyéb költségek 150 300 500 

5.BRUTTÓ JÖVEDELEM  150,000 250,000 400,000 

6.JÖVEDELEMADÓ 10% 20% 30% 

7.NETTÓ JÖVEDELEM 1 500 2 000 4 000 

8.SZÜSÉGES BERUHÁZÁSOK 12 000 15 000 20 000 



 


