
Một khoản vay đầu tư dự án của 1 KH với các thông tin sau: ( ĐVT: Ngàn đồng) 

1. Thông tin về dự án đầu tư: 

   * Chi phí đầu tư vào TSCĐ của dự án: 

- CP xây lấp, hạ tầng, nhà xưởng: 4.524.630 

- CP thiết bị sản xuất:                    2.017.995 

- Dự phòng chi phí:                        500.000 

- CP khác:                                       457.375 

* Chi phí sản xuất trong năm thứ 1 ( Chưa bao gồm khấu hao TSCĐ) 

- CP nguyên vật liệu:                             3.290.780 

- Trả lương và các khoản theo lương: 1.103.806 

- CP sản xuất chung:                             405.050 

- CP bán hàng:                                       922.350 

- CP quản lý doanh nghiệp :                 278.014 

2. Sau khi thẩm định, ngân hàng đồng ý tài trợ 2 khoản tín dụng cho dự án này: 

 - Khoản tín dụng 1: Cho vay đầu tư vào TSCĐ của dự án, mức cho vay 70% nhu cầu 

vốn đầu tư của dự án ( Không bao gồm chi phí dự phòng) 

- Khoản tín dụng 2: Cho vay bổ sung vốn lưu động trong năm 1, mức cho vay 40% 

nhu cầu vốn lưu động trong năm 

YÊU CẦU: 

1. Xác định tổng vốn của dự án, số tiền cho vay vào TSCĐ của dự án, số tiền cho vay 

bổ sung Vốn lưu động năm 1. Biết rằng KH hội đủ các điều kiện liên quan đến khoản 

vay này. 

2.Tính tiền lãi vay ân hạn của khoản cho vay đầu tư vào TSCĐ. Biết rằng, việc giải ngân 

được thực hiện thành 4 đợt: 

- Đợt 1: 11/2/2013 Số tiền 1.691.300 

- Đợt 2: 12/5/2013 Số tiền 810.400 

- Đợt 3: 21/7/2013 Số tiền 770.200 

- Đợt 4: 19/9/2013 Số tiền còn lại 

Dự án được nghiệm thu đưa vào hoạt động ngày 17/11/2013 

Lãi vay thi công được thu một lần vào ngày 18/11/2013 

3. Điều kiện cho vay trong hợp đồng cho vay đầu tư TSCĐ như sau” 

- Thời gian thu nợ: 5 năm 

- Thu nợ theo định kỳ 6 tháng 

- Thu nợ theo phương thức kỳ khoản cố định 



Xác định số tiền phải thu đối với KH ở mỗi kỳ hạn? 

4. Khoản vay ngắn hạn bổ sung vố lưu động được giải ngân vào ngày nghiệm thu dự 

án. Tính tổng số tiền phải thu đối với khoản vay này vài thời điểm đáo hạn biết rằng 

thời hạn cho vay bổ sung vốn lưu động là 1 năm. 

TÀI LIỆU BỔ SUNG: 

- LSCV ngắn hạn: 12%/ năm 

- LSCV trung dài hạn: 14%/năm 

- Tiền lãi tính theo ngày 

- Cơ sở tính lãi: 360 ngày/năm 

- Vòng quay vốn lưu động dự kiến trong năm đầu là 4 vòng 

 


