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БІЗНЕС-ПЛАН
Назва бізнесу: 
Учасниця:
Назва населеного пункту:
Контакти: 

Секція 1
Резюме
												

Вкажіть ваші П.І.П., назву проекту, адресу розміщення бізнесу, тип бізнесу (виробництво товарів, надання послуг, торгівля) та коротко опишіть суть бізнес ідеї (клієнти, продукт/послуга, способи продажу), зазначте основні фінансові показники за рік (стартовий капітал, дохід, загальні витрати, прибуток, рентабельність, строк окупності проекту) та соціальні показники проекту.









Секція 2
Товари та послуги
												
2.1 Що ви хочете продавати (виберіть пункт)?
товари
послуги
і те, і інше
2.2 Опишіть групи товарів або послуг, що ви будете продавати/надавати:
Групи товарів/послуг
(узагальнено)
Види товарів у групах
(з чого складаються групи)
1. 









2. 










3.










4.











Секція 3
Аналіз цільової аудиторії
												
3.1 Хто є вашим покупцем (виберіть пункт):
особи
інші підприємства, бізнеси
і ті, і інші

3.2  Особливості вашого покупця (географічні, соціальні, платоспроможність, вподобання тощо):      																																						                                        
																								                                        

3.3 Місце, де ви будете продавати свою продукцію або надавати послуги (населений пункт):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Секція 4
Аналіз конкурентів
                                                                                                                                                          
4.1 Таблиця конкурентів


Назва, місце розміщення, розмір підприємства*



Товар/послуга



Ціна (грн.)



Конкурентні переваги
(порівняно з нашим бізнесом)


Недоліки

(порівняно з нашим бізнесом)

 FORMTEXT      




 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      






































Секція 5
Просування
												
5.1. Як покупці дізнаються про ваш товар/послугу: 

Як ви будете просувати ваш бізнес  (види реклами)

Скільки це коштує?
 FORMTEXT      












5.2 Унікальність
Чому ваш товар/послуга є унікальною на ринку?  Чому покупці оберуть саме вас на ринку? 
Чим ви виділяєтесь серед конкурентів? 














Секція 6
SWOT аналіз вашого бізнесу

Сильні сторони
																																																																				_____	

Слабкі сторони
																																																												

Можливості
																																																																						

Загрози
																																																												

Секція 7
Логістика та обладнання
												
7.1  Постачальники:


Назва постачальника

Товари, що замовляються у постачальника

Ціна за одиницю (грн.)


Причини, чому обрали






















7.2 Способи транспортування (доставка матеріалів, доставка продукції тощо):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.3 Обладнання

Наявне обладнання

Ціна, грн
     









Сума, грн

Необхідне обладнання











Сума, грн



Секція 8
Персонал та структура бізнесу
												

8.1 Організаційна структура бізнесу (персонал, їх кількість,  участь, відповідальність та структура підпорядкування, розмір планованої заробітної плати):

№
Працівники (посада)

Необхідний рівень кваліфікації, досвід, інші вимоги
Планована з/п, грн./міс
1




2




3












Сума, грн


8.2 Правова форма бізнесу (обведіть правильну форму):

Фізична-особа підприємець (ФОП)
Юридична особа (кооператив, господарське товариство, фермерське господарство)

8.3 Дозволи (чи потрібні дозволи на ведення бізнесу? Якщо так, то які):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Секція 9
Фінансовий план та соціальні показники проекту
												

9.1 Собівартість товарів/послуг 
1
2
3
4
Перелік товарів
Собівартість одиниці (грн.)
Середній обсяг продажу за період (одиниць) 
Загальна собівартість товару/послуги за період
1.




2.



3.



4.



5.





9.2  Ціна товарів/послуг
Показники
Товари/послуги  (вкажіть види ваших товарів/послуг)

1.
2.
3.
4.
5.
Собівартість







Скільки готові платити покупці







Ціни конкурентів







Моя ціна







9.3 Таблиця початкових витрат
Стаття витрат
Кількість, од.
Ціна, грн
Сума, грн
Джерело капіталу*
     
     
     


     
     
     


     
     
     


     
     
     


     
     
     


     
     
     


     
     
     


     
     
     


     
     
     


     
Сума, грн
     


*Можливі джерела капіталу: власні кошти, матеріальна допомога проекту, інші джерела.9.4 План доходів та витрат

Статті
Місяці

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ДОХОДИ












Продажі, грн.



















































Доходи, всього 












ВИТРАТИ












Матеріали, грн.












Комунальні послуги, грн.












З/П роботодавця, грн.












ЄСВ роботодавця, грн.












З/П найнятих працівників, грн.












ЄСВ найнятих працівників, грн.












Реклама, грн.












Орендна плата, грн.












Транспортні послуги, грн.












Зв`язок, інтернет, грн.



















































Витрати, всього












Прибуток до оподаткування, грн.












Сума податку, грн.












Чистий прибуток, грн.












Накопичений прибуток, грн.















9.5 План руху коштів

Статті
Місяці

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Надходження, грн.
Грошові кошти на початок місяця, грн.












Доходи від реалізації, грн.












Кредит, грн..












Надходження, всього 












Витрати
Сировина/матеріал, грн.












Комунальні послуги, грн.












Оплата праці, грн.












ЄСВ, грн.












Податок, грн.












Реклама, грн.












Орендна плата, грн.












Транспортні послуги, грн.












Зв`язок, інтернет, грн.






































Витрати, всього, грн.












Грошові кошти на кінець місяця, грн.













9.6. Розрахунок фінансових показників
Рентабельність проекту % = (Чистий прибуток за рік/ Сукупні витрати за рік) х 100%

9.7 Строк окупності проекту
Строк окупності проекту, місяців = (Вартість проекту/ Чистий прибуток за рік) х 12 міс.


9.8 Соціальні показники проектуСекція 10
План дій
												

Що зробити?
Строк
Необхідні ресурси


























