
Co to jest biznes plan i dlaczego go potrzebujesz? 

Wielu uważa biznesplan za formalny dokument zawierający pięć kluczowych elementów: 1) cele 

biznesowe, 2) powody, dla których cele te są osiągalne, 3) plan ich osiągnięcia, 4) dane potwierdzające 

wyjątkowość produktów i usług do sprzedaży, oraz 5) wspieranie informacji o organizacji i zespole 

próbującym osiągnąć te cele. Biznesplan składa się z tych elementów, ale jest czymś więcej niż 

fizycznym dokumentem; jest to ustrukturyzowany proces testowania pomysłów w celu ustalenia, czy 

są one wykonalne i atrakcyjne finansowo. Patrząc w ten sposób, biznesplan staje się mapą drogową 

udanej realizacji pomysłu na biznes. Ta mapa drogowa przekształca się następnie w taktyczne plany i 

budżety. W trakcie opracowywania pomysłu na biznes opracowujesz spójny zestaw komunikatów, na 

podstawie faktów i analiz, opisujący swój pomysł na biznes, który będzie wykorzystywany w 

rozmowach z podmiotami finansującymi, inwestorami, klientami, członkami zarządu, doradcami, 

sprzedawcami i pracownikami . Niektóre zdarzenia, które powodują konieczność napisania 

biznesplanu, obejmują: 

1. Rozpoczęcie nowej działalności (klasyczny powód) 

2. Rozwijanie istniejącej działalności poprzez nowe produkty, nowe kanały i / lub nowe rynki 

3. Pozyskanie firmy lub franchising istniejącej firmy 

4. Wyjście z firmy i potrzeba przekazania potencjalnym nabywcom informacji o firmie. Będą 

zainteresowani przeszłością jako punktem odniesienia, ale ponieważ już czerpałeś korzyści z tych 

osiągnięć, potencjalni nabywcy są zainteresowani przyszłością, tak jak ją widzisz. W jaki potencjał mogą 

się skupić? 

Czym nie jest 

Teraz wiesz, czym jest biznesplan i do czego służy. Ale jaka jest druga strona? Oczywiście biznesplan 

nie gwarantuje, że Twój pomysł na biznes odniesie sukces ani że będziesz w stanie uzyskać 

finansowanie. Ponieważ większość informacji jest wybiegająca w przyszłość, będzie tak dobra, jak 

przyjęte założenia, a jeśli pomysł nie zostanie dobrze zapakowany i nie jest obsługiwany w biznesplanie, 

niektórzy czytelnicy mogą mieć różne postrzeganie tych prognoz. Podczas wyszukiwania w Internecie, 

dlaczego warto napisać biznesplan, w wielu przypadkach budzi się obawa, że jeśli nie masz 

profesjonalnie przygotowanego biznesplanu, narazisz się na gniew banków i ewentualnie organów 

nadzoru. Wiele razy tego rodzaju drakońskie porady pochodzą z witryn, które chcą sprzedać ci szablon 

biznesplanu, napisać plan dla ciebie lub sprzedać książkę. Rzeczywistość jest taka, że dwie trzecie start-

upów nie szuka finansowania przez strony trzecie, więc plan jest prawdopodobnie napisany dla ciebie 

i może być dowolnej jakości, którą uważasz za odpowiednią. Jednak im więcej uwagi poświęcasz 

planowi i procesowi planowania, tym bardziej można zidentyfikować potencjalne słabości i wdrożyć 

środki zaradcze, więc tym większe masz szanse na sukces biznesowy. 

Czy już skończyliśmy? 

Biznes plan stale się rozwija. Nigdy się nie kończy, tak jak Twoja firma nie jest statyczna. Twoje cele i 

podejścia zmieniają się wraz ze zmianą firmy. Nie jest to jednak żadna wymówka, aby nie pisać 

biznesplanu. Jeśli zaczynasz działalność w obszarze, którego nie znasz, możesz zacząć od planu 

wykonalności, który jest stonowanym planem biznesowym, aby przetestować ten pomysł i zdobyć 

doświadczenie w tej dziedzinie. Będziesz zaskoczony, jak bardzo zmieni się pierwotny pomysł, gdy 

bardziej zapoznasz się z biznesem. I odwrotnie, osoba może mieć obsesję na punkcie pisania 

biznesplanu - zawsze dążąc do perfekcji. Ale nie ma czegoś takiego jak idealny biznesplan. W pewnym 

momencie musisz przestać planować i zacząć działać. Pamiętajcie, stary aksjomat „paraliż analityczny” 



- nie rób tego. Jeśli dopiero zaczynasz działalność i nadal pracujesz nad biznesplanem po dwóch 

miesiącach skoncentrowanego wysiłku lub sześciu miesiącach z uwagą w niepełnym wymiarze godzin, 

musisz przeanalizować swój proces i uzyskać pomoc lub zmienić pomocników. Może nie jesteś 

wystarczająco skoncentrowany, nie masz wystarczającego doświadczenia w branży, uderzyłeś w 

niektóre ściany lub nie masz czasu ani energii, aby zostać właścicielem firmy w tej chwili. Jeśli 

prowadzisz działalność, Twoje pomysły na rozwój lub rozwiązywanie problemów są prawdopodobnie 

bieżącymi wydarzeniami, a ponieważ czas to pieniądz, musisz szybko wprowadzić zmiany, aby nie 

przegapić okazji rynkowej lub zachować swoje przepływy pieniężne. 

Dla kogo jest napisany biznes plan? 

Chociaż większość ludzi uważa, że celem biznesplanów jest poszukiwanie finansowania, ostatecznie 

biznesplan jest napisany przede wszystkim dla ciebie - aby pomóc ci zdecydować, czy założyć, czy 

rozwinąć firmę, ustalić cele i poziomy odniesienia, użyć procesu opracowanie zestawu przekonujących 

i spójnych komunikatów opisujących Twoją firmę i powody Twojego sukcesu oraz zrozumienie dwóch 

ról, które pełnisz jako właściciel i pracownik. Aby wzmocnić te kwestie, jako właściciel firmy 

zastanawiałeś się nad produktem lub usługą i tym, jak zaspokoi ona potrzeby klientów, koncentrując 

się w dużej mierze na dynamice rynku. Po opracowaniu biznesplanu i jego części finansowej ustalisz, 

czy te pomysły są wykonalne finansowo. Po złożeniu sekcji biznesplanu, marketingu i organizacji, lepiej 

zrozumiesz wszystko, co wiąże się z prowadzeniem firmy, a jeśli tak naprawdę chcesz to zrobić. Dobry 

biznesplan to znacznie więcej niż zbiór niezależnych faktów wyszukiwania i analizy; integruje wszystkie 

aspekty biznesowe i wyjaśnia, w jaki sposób jedna część wpływa na drugą: 

1. Prognozy operacyjne i finansowe, które budujesz w swoim biznesplanie, będą twoim pierwszym 

zestawem celów, na podstawie których będziesz mierzyć swoje rzeczywiste wyniki i osiągnięcia. 

Poprzez badanie praktyk konkurencyjnych porównasz swoje prognozowane wyniki z normami 

branżowymi. 

2. Podsumowanie dla kierownictwa będzie zawierało zwięzłe stwierdzenia na temat tego, czym jest 

Twoja firma, czego potrzebujesz, zaspokajając potrzeby klienta, jak Twój produkt lub usługa różni się 

od konkurencji i dlaczego odniesiesz sukces. 

3. W małym przedsiębiorstwie najprawdopodobniej będziesz pełnił dwie różne role i otrzymasz dwa 

rodzaje rekompensat finansowych - jako pracownik, za który twoja praca powinna być odpowiednio 

wynagrodzona, oraz jako właściciel otrzymujący zwrot z zainwestowanego kapitału i ryzyko bycia w 

nim zatrudnionym biznes. Każdą z tych relacji należy uwzględnić w biznesplanie oraz w określeniu 

wykonalności i wykonalności pomysłu na biznes. Na początku obie te role nie mają ani niewielkich 

nagród pieniężnych. 

Osobisty trener z dużym uznaniem założył własną firmę, stosując opracowaną i oznakowaną przez 

siebie metodologię fitness. Kiedy napisał swój biznesplan i zaczął rozumieć wszystkie rzeczy, z którymi 

będzie się zmagał oprócz pracy z klientami, zwłaszcza marketing i potrzebę pozyskiwania biznesu (z 

wieloma odrzuceniami, które to przynosi), zdał sobie sprawę, że posiadanie firmy nie było dla niego. 

Ten przykład dotyczy osobistego trenera, ale dotyczy także wielu innych dziedzin. W firmach z 

pracownikami role można przypisać do umiejętności i zainteresowań. Jednak na początku 

przedsiębiorca często wykonuje wszystkie role i bierze na siebie całą odpowiedzialność. 

Klientks, zachęcony przez rodzinę i przyjaciół, planował sprzedawać rękodzieło zagraniczne, 

stosunkowo tanie w Stanach Zjednoczonych. Pisząc swój biznesplan, zdała sobie sprawę ze złożoności 

działalności importowej / eksportowej, w tym organizując kontrole jakości na miejscu, pakowanie, 

spedycję, akredytywy handlowe, warunki płatności i bankowość, odprawy celne i wiele więcej. Te 



działania nie były dla niej interesujące, ponieważ była specjalistą od sprzedaży. Odłożyła więc na bok 

założenie własnej firmy i podjęła pracę w dużej firmie importowo-eksportowej jako kierownik 

sprzedaży. 

Jako właściciel małej firmy będziesz lub wkrótce będziesz pracował od 60 do 100 godzin tygodniowo i 

nadal nie będziesz w stanie zrobić wszystkiego. Jeśli będziesz tak ciężko pracował, upewnij się, że 

będzie to warte wysiłku. Tu znowu pojawia się biznesplan. W trakcie opracowywania biznesplanu 

wykorzystujesz badania, analizy i szacunki do prognozowania przyszłych wyników. Jeśli podążysz za 

swoimi założeniami i uzyskasz prognozowane wyniki, czy podoba Ci się odpowiedź? Na przykład, jeśli 

przewidujesz, że zarobisz 20 000 USD rocznie, czy to dobra wiadomość? Dobrze, że liczba jest dodatnia; 

jeśli jednak mieszkasz w dużym mieście, masz rodzinne zobowiązania finansowe, spłacasz rachunki i 

oszczędzasz na emeryturę, i planujesz uczynić z tego swoją działalność w pełnym wymiarze godzin, jest 

mało prawdopodobne, że będziesz zadowolony z 20 000 $. Czy nie byłoby dobrze wiedzieć o tym, zanim 

zainwestujesz za dużo w biznes? 

Mity Biznesplanu 

Oto trzy popularne mity o biznesplanach: 

1. Po napisaniu nie trzeba go aktualizować. Wręcz przeciwnie, Twój biznes plan jest 

prawdopodobnie nieaktualny następnego dnia po jego napisaniu. Wynika to ze zmieniającego 

się charakteru działalności, działań i reakcji konkurencji, zmieniających się warunków 

rynkowych, korzystania z szacunków, twoich osiągnięć i chęci podjęcia kolejnych kroków. 

2. Każdy biznesplan ma ten sam format i ma 30 stron. Jest to szablon znaleziony na wielu stronach 

internetowych. Ale to jest niedokładne. Istnieją skuteczne dwustronicowe, skoncentrowane 

na grafice biznesplany, które są stosowane dla uznanych firm, które chcą skupić się na 

określonym obszarze, takim jak marketing, i muszą upewnić się, że cele i plany działania są 

zgodne. Ponadto jednoosobowa firma usługowa, która nie potrzebuje finansowania od strony 

trzeciej, może potrzebować tylko biznesplanu, który nie przekracza 10 stron i koncentruje się 

na komunikatach i marketingu.  

3. 30-stronicowy biznesplan z dużą ilością informacji finansowych otrzyma pożyczkę bankową 

potrzebną do założenia lub rozwoju firmy. Biznesplan jest tylko jednym z kilku kryteriów 

pozwalających bankierowi na sprawdzenie wniosku kredytowego. Inne kryteria, 

prawdopodobnie o takiej samej wadze, to indywidualna ocena wiarygodności kredytowej, 

zdolność do zabezpieczenia kredytu - zapewniają około 20 do 25 procent niezbędnego kapitału 

- i przewidywane przepływy pieniężne około 1,3 razy w stosunku do rocznej obsługi zadłużenia. 

Ponadto, jeśli twoje dwustronicowe streszczenie nie jest dobrze zrobione, twój bankier może 

nie czytać dalej. Podobnie 10-stronicowa prezentacja PowerPoint wspierana przez 30-

stronicowy biznesplan nie gwarantuje, że otrzymasz fundusze aniołów. 

Najważniejsze lekcje 

* Biznesplan jest napisany przede wszystkim dla ciebie. 

* Chociaż biznesplan jest napisany dla Ciebie, nie powinien dotyczyć Ciebie - powinien dotyczyć rynku 

i Twoich klientów. 

* Biznesplan jest zarówno dokumentem, jak i procesem. 

* Biznesplan musi być dostosowany do konkretnej sytuacji i być na bieżąco. 

* Biznesplan jest koniecznym krokiem, ale nie gwarancją uzyskania finansowania. 



 



JAKI JEST TWÓJ STYL? 

Znalezienie odpowiedniego rodzaju planu 

Style biznesplanów obejmują nieformalne prowizorki, dwustronicowe, krótkoterminowe mapy 

drogowe oraz 30-stronicowe plany z ilustracjami i wystawami. Wybór stylu zależy od wielu czynników, 

ale wspólny dla wszystkich stylów jest wyraźny komunikat. 

Plany biznesowe na rozpoczęcie działalności 

Dla prostego start-upu, który nie wymaga finansowania ze strony trzeciej, utwórz krótki, 10-stronicowy 

nieformalny plan, aby najpierw przekonać się, że pomysł jest wykonalny i opłacalny finansowo, a 

następnie wykorzystać go, aby przekonać znajomych i rodzinę, którzy zwykle są w pierwszej rundzie 

wsparcia i finansowania. Jeśli plan jest właśnie dla Ciebie, nie musisz uwzględniać wszystkich rzeczy 

takich jak Twoja organizacja, informacje kontaktowe, schemat organizacyjny, grafika i długa biografia. 

Podobnie jak w przypadku systemu GPS w samochodzie, nie trzeba przypominać, jak opuścić dzielnicę. 

Należy jednak dołączyć plan marketingowy, skróconą wersję biografii, podsumowanie finansowe w 

formacie, który pomoże Ci śledzić wyniki biznesowe oraz ważny komunikat o tym, co odróżnia Twój 

produkt lub usługę od konkurencji - jaki problem klienta rozwiązujesz, który nie został jeszcze 

dostarczony przez konkurencję. Bob, Larry i Barbara zastosowali to podejście, zaczynając od studium 

wykonalności opisanego w dalszej części, w tym specyfiki organizacji non-profit nakreślonej później. 

Jeśli jesteś start-upem poszukującym finansowania bankowego lub kapitałowego, będziesz 

potrzebować formalnego , długiego planu zmierzającego w stronę stereotypowego 30-stronicowego 

modelu. Zacznij od prostszej wersji i rozwijaj ją w miarę dojrzewania Twojego pomysłu poprzez 

doświadczenie w rozmowach z innymi w terenie, znalezieniu mentora do omówienia kluczowych 

problemów i rozmowie z potencjalnymi podmiotami finansującymi o tym, czego szukają i czego 

potrzebują. Porozmawiaj z potencjalnymi klientami o tym, czego szukają w produkcie / usłudze i jak 

podejmują decyzję o zakupie. Uwzględnij wszystkie elementy omówione w prostym planie 

wspomnianym powyżej. Pamiętaj Freda ze wstępu - przyjął to podejście przy opracowywaniu 

biznesplanu B & B. 

Plany dla istniejących firm 

W przypadku ciągłych problemów zacznij od krótkiego planu, podkreślającego misję i cele, aby upewnić 

się, że przedsięwzięcie zmierza we właściwym kierunku na następny rok. Jeśli planujesz rozwijać swoją 

działalność, skoncentruj się na rynkach, produktach i usługach, oprócz posiadania wystarczających 

zasobów i niezbędnego finansowania. Jeśli rozwiązujesz problem operacyjny, skoncentruj się na tej 

konkretnej kwestii, takiej jak personel, przepływy pieniężne (redukcja wydatków, zbiórki, ceny), 

operacje, dostawcy itp. Ann, wspomniana we wstępie, zastosowała to podejście w swojej firmie 

marketingowej, koncentrując się na potrzebach klientów i zasobach jej personelu, aby pomóc 

klientom, w tym wiedzę jej pracowników i doświadczenie w zakresie najlepszych praktyk 

marketingowych. Spójrzmy na praktyczny przykład krótkiego, ale skoncentrowanego biznesplanu dla 

istniejącej firmy. Istniejąca firma, która koncentruje się na zwiększaniu sprzedaży, może ustalić po 

rozmowach z klientami, przyjrzeniu się konkurencji i przeprowadzeniu badań, których potrzebuje, aby 

zwiększyć świadomość swoich produktów i usług na rynku, a zwłaszcza na rynku online. W tej sytuacji 

dwustronicowy biznesplan może być idealny do skoncentrowania się na marketingu i związku między 

celami, celami, inicjatywami i działaniami. Ten typ planu można przedstawić w układzie graficznym, 

który może wyglądać następująco: 

CELE: 



 

Jednym z celów może być „Wszyscy wiedzą, że jesteśmy tutaj, aby dostarczać wysokiej jakości produkty 

i usługi”. Drugim celem może być „Nasi klienci są w pełni zadowoleni ze swoich zakupów”. 

 

W przypadku pierwszego celu „Wszyscy wiedzą, że jesteśmy tutaj, aby dostarczać wysokiej jakości 

produkty i usługi”, dwa cele mogą być następujące: 1) Zwiększenie mediów społecznościowych o 50 

procent, wskaźnik otwartych wiadomości e-mail o 20 procent i współczynnik klikalności przez e-mail o 

20 procent; oraz 2) zwiększyć zasięg mediów o 10 procent i przeprowadzić badanie świadomości marki, 

które pokazuje mocne, pozytywne wyniki. 

 

Jeśli chodzi o pierwszy cel: „Zwiększenie mediów społecznościowych o 50%, współczynnik otwierania 

poczty e-mail o 20%, a współczynnik klikalności przez e-mail o 20%, dwie inicjatywy mogą być: 1) 

Zarządzaj treściami online i 2) rozpowszechniaj informacje za pośrednictwem kanałów medialnych 

 

W przypadku pierwszej inicjatywy „Zarządzaj treściami online” plany działania w tej sytuacji mogą być 

następujące: 1) Wykorzystaj blogi i bieżące treści, 2) napisz lub zweryfikuj plan mediów 

społecznościowych, oraz 3) zwiększ treści multimedialne. 

Ten krótki, oparty na grafice plan został zaprojektowany tak, aby każdy cel miał jeden lub więcej celów, 

każdy cel ma jedną lub więcej inicjatyw, a każda inicjatywa ma jeden lub więcej planów działania. 

Czytanie od dołu odpowiada na pytanie „dlaczego”. A czytanie z góry na dół odpowiada na pytanie 

„jak”. W przypadku firm o ustalonej pozycji, które szukają finansowania z istniejących źródeł 

bankowych, skorzystaj ze średniego planu w zakresie od 7 do 15 stron. Porozmawiaj ze specjalistą ds. 

Pożyczek dla małych firm (prawdopodobnie jest to inna osoba niż kierownik oddziału) i sprawdź, czego 

potrzebuje od kogoś, kogo bank już zna. Jeśli szukasz finansowania kapitałowego przez anioła lub grupę 

aniołów, porozmawiaj z nimi o ich wymaganiach. W przypadku aniołów w końcu będziesz potrzebować 

wszystkich informacji zawartych w formalnym planie ponad 30 stron, ale zwykle nie na początku. 



Początkowo będą prawdopodobnie woleli zobaczyć od trzech do pięciu stron „punktację prezentacji”, 

co pozwoli im ocenić ich początkowe zainteresowanie. 

Plan biznesowy zgodnie z rzeczywistym użyciem 

Innym podejściem do planowania biznesowego jest planowanie na bieżąco. Wszyscy słyszeliśmy w 

radiu lub oglądali w telewizji historię studenta, który nie posiadając żadnego doświadczenia 

biznesowego, tworzy produkt / usługę w swoim pokoju wieloosobowym lub w garażu rodziców i staje 

się multimilionerem. Są to rzadkie przypadki i nie są zalecaną ścieżką dla większości z nas. Pozytywne 

na wynos jest jednak przekonanie, że biznesplan jest dynamiczny i powinieneś wprowadzać korekty, 

wdrażając swój plan i wyciągając wnioski z wyników. 

Oczekiwania na spotkanie 

Większość biznesplanów zawiera streszczenie na początku, a sprawozdania finansowe na końcu. W 

środku znajduje się wiele sekcji, które opisują pomysł na biznes i dostarczają danych do opracowania 

prognoz finansowych. Masz swobodę zorganizowania tej dyskusji w logiczny sposób, który najlepiej 

opisuje firmę i jej działanie. Nie ma reguły, która mówi, że biznesplan musi być przygotowany w 

określony sposób. Jeśli jednak użyjesz formatu / projektu bardzo różniącego się od tego, do czego są 

przyzwyczajeni Twoi odbiorcy, może to być dla nich zbyt trudne lub czasochłonne, aby przeczytać Twój 

plan. Spraw, aby było to uporządkowane, jasne i celowe. Pomaga poznać odbiorców i informacje, 

których potrzebują, aby działać pozytywnie na wniosek o finansowanie. Na przykład bankier chce 

wiedzieć, ile pieniędzy jest wymagane, na co zostaną wykorzystane, jak długo potrzebne są środki 

finansowe, i rozsądne prognozy, że będziesz mieć środki na pełną spłatę pożyczki. Dlatego koncentrują 

się na sprawozdaniach finansowych. Inwestor-anioł chce wiedzieć, że biznes może się rozwijać i istnieje 

strategia wyjścia za trzy do pięciu lat, kiedy to on / ona może osiągnąć zwrot trzy do pięciu razy. 

Aniołowie i inwestorzy venture capital koncentrują się na wielu rzeczach, ale na pierwszym miejscu 

jest przedsiębiorca i jego zespół zarządzający - czy mają doświadczenie i zdolność do prowadzenia i 

znacznego wzrostu tej firmy do sukcesu przez kilka lat? Wizualne biznesplany - z dużą ilością wykresów 

i zdjęć - to stosunkowo nowy trend. To może być dobre podejście do wizualizacji całości pomysłu na 

biznes, ale tradycyjne źródła finansowania nie są jeszcze w tego typu formatach. Korzystanie z 

wykresów i grafów w tradycyjnym formacie biznesplanu to dobry pomysł, ponieważ jest przyjemny 

wizualnie, a czasem obraz jest wart tysiąca słów. Upewnij się jednak, że temat wykresu lub wykresu 

jest warty wyświetlenia i zawiera przekonujący komunikat. Jak zobaczymy, dobre streszczenie dla 

kierownictwa to maksymalnie dwie strony, więc w tej sekcji nie ma miejsca na frywolne wykresy. 

Wspólny dla wszystkich stylów biznesplanu jest jasny komunikat - szybkość windy. Bądź w stanie 

wyjaśnić jasno i zwięźle, jaki problem klienta rozwiązujesz, dlaczego twoje rozwiązanie jest lepsze niż 

obecne alternatywy, jakie zadania są konieczne, aby biznes odniósł sukces, jaka jest wartość dla 

inwestorów i, co najważniejsze, dlaczego odniesiesz sukces . Niektóre osoby nazywają te stwierdzenia 

„propozycją wartości”, używaną przez ciebie do skoncentrowania się na podejściu marketingowym, a 

przez pożyczkodawców i sponsorów, aby ustalić, czy masz jasne zrozumienie i ścieżkę rozwoju firmy. 

Najważniejsze lekcje 

* Zaprojektuj swój biznesplan w sposób, który najlepiej pokazuje i wyjaśnia Twój pomysł na biznes. 

* Poznaj swoich odbiorców i jakie informacje w jakim stylu potrzebują, aby działać pozytywnie. 

* Wiadomość jest ważniejsza niż styl. 



Gdzie szukać pomocy dotyczącej biznesplanu 

Ta sekcja koncentruje się na tym, aby samodzielnie napisać biznesplan, a także gdzie znaleźć informacje 

i zasoby, które pomogą ci, jeśli zdecydujesz się rozwiązać go samodzielnie. 

Ruch „Napisz”? 

Oczywiście największą pomocą jest pomoc w napisaniu biznesplanu dla Ciebie. Wystarczy wyszukać w 

Internecie „kogoś, kto napisze mój biznes plan”, a otrzymasz setki ofert, aby napisać Twój plan przez 

osoby, które twierdzą, że mają doświadczenie w Twojej branży. Oczywiście oferują referencje od 

zadowolonych klientów, cała komunikacja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej i 

telefonu, a koszt wyniesie od 2000 do 20 000 USD. Jednak znalezienie ghostwriter do biznesplanu nie 

jest na ogół najlepszym pomysłem. Chociaż możesz uzyskać dobrze wyglądający dokument, który 

będzie wymagał mniejszej ilości potu, nie przejdziesz przez proces, o którym wspomniano wcześniej 

jako prawdziwą korzyść. Bez Twojego wkładu będzie to puszka w formie puszki, z której każdy może 

skorzystać, która nie weźmie pod uwagę twojej wyjątkowej sytuacji lub korzyści konkurencyjnych, 

które możesz mieć lub potrzebujesz, aby zyskać biznes od konkurentów. Jeśli masz zamiar dostarczyć 

wszystkie informacje, równie dobrze możesz sam napisać plan. Wyjątkiem od zasady, że nie ma 

duchów, jest to, że potrzebujesz dużego, formalnego planu, aby zabezpieczyć fundusze i nie znasz 

języka angielskiego; w takim przypadku zatrudnij kogoś, kto pomoże Ci edytować plan, ale lepiej 

zrozum, co zawiera. 

Klient chciał wejść na rynek detaliczny z żywnością dzięki tajnemu przepisowi rodzinnemu, który został 

dobrze przetestowany na spotkaniach rodzinnych i kilku okazjach gastronomicznych. Uświadomił 

sobie, że ma ograniczone doświadczenie biznesowe, więc znalazł specjalistkę ds. marketingu, którego 

uważał za partnera, a ona opracowała biznesplan. Było jednak jasne w dyskusjach, że nie wiedział, że 

plan zawierał punkt wejścia na rynek inny niż jego sposób myślenia i nie rozumiał założeń przyjętych 

do sporządzenia sprawozdania finansowego. Choć było to nieco zawstydzające, spotkanie z 

potencjalnymi darczyńcami byłoby fatalne w skutkach. To przekazanie komuś innemu do napisania 

biznesplanu ma również miejsce w organizacji. 

CEO, który spędził cały czas z potencjalnymi klientami, powierzył swojemu COO zadanie przygotowania 

biznesplanu. Dyrektor operacyjny przygotował świetny plan zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, ale, jak 

powiedział dyrektor operacyjny: „Niestety, podobnie jak razem pracowaliśmy, mój plan nie był 

dokładnie jego planem, co czasami zawstydzało go w prezentacjach, ponieważ nie poświęcał czasu 

przejrzeć to, co napisałem. ” 

Business Planning 

Dobrym pomysłem jest użycie wyszukiwarki takiej jak Google lub Yahoo; w polu wyszukiwania wpisz 

„Bezpłatny biznesplan dla [wpisz rodzaj działalności, którą chcesz założyć lub już jesteś].” Jeśli nie 

znajdziesz biznesplanu dokładnie takiego, jakiego potrzebujesz, znajdziesz bliskie. Skoncentruj się na 

tym, jak autor opracował treść, a nie na wielokolorowych wykresach kołowych i wykresach. Twoim 

zadaniem jest uczyć się od kogoś, kto był już na tej drodze, a nie kopiować. Wreszcie, wiele firm, które 

są zainteresowane przyciąganiem klientów małych firm, ma treści na swoich stronach internetowych, 

aby zaspokoić rynek małych firm. Nie tylko podają informacje o produktach i usługach firmy, ale także 

o tym, jak założyć i prowadzić udany biznes. Sprawdź strony internetowe instytucji finansowych, 

procesorów kart kredytowych i dostawców różnych rodzajów. Jedną z firm, która koncentruje się na 

pomocy małym firmom, jest Deluxe Corp. Być może znają je jako producenci czeków bankowych, ale 

teraz robią znacznie więcej dzięki informacjom na temat tożsamości marki, marketingu e-mailowego, 

zarządzania mediami społecznościowymi i nie tylko. Kolejny przykład dużej firmy to American Express, 



a ich program American Express Open skierowany jest do małych firm. GrowBiz Media to mała firma, 

która dostarcza wiadomości, trendy, zestawy narzędzi i informacje innym małym firmom na swojej 

stronie SmallBizDaily (www.smallbizdaily.com). Po przygotowaniu mentora i odpowiednich informacji 

branżowych możesz podłączyć go do biznesplanu. Szablony biznesplanu są pomocne w 

przeprowadzeniu Cię krok po kroku przez proces pisania.  

Najważniejsze lekcje 

Jednak biznesplan jest opracowywany razem - przez ciebie, przez innych lub jako wysiłek zespołu - 

upewnij się, że wiesz, co jest w planie, i rozumiesz treść i niuanse, zwłaszcza jeśli ubiegasz się o 

finansowanie i masz do czynienia z sesją pytań i odpowiedzi z pożyczkodawca lub inwestor. Internet 

jest twoją biblioteką. Skorzystaj z niego i ucz się od innych, którzy to zrobili  przed tobą. Skorzystaj z 

bezpłatnych usług  organizacji, które koncentrują się na pomocy przedsiębiorcom w osiągnięciu 

sukcesu. 



NIE POPEŁNIJ BŁĘDU 

Typowe błędy podczas pisania biznesplanu 

Pisząc biznesplan, uważaj na typowe błędy jakie  robią przedsiębiorcy. W zależności od zamierzonego 

wykorzystania planu błędy te mogą być śmiertelne, zwłaszcza jeśli starasz się o finansowanie. Ale co 

ważniejsze, te błędy mogą skutkować niedostarczeniem sobie właściwych informacji, a tym samym 

podjęciem złej decyzji dotyczącej realizacji pomysłu na biznes. Jednym z powodów pisania biznesplanu 

jest upewnienie się, że pomysł na biznes jest ważny i zaowocuje udanym biznesem. Jeśli nie masz 

odpowiednich informacji, możesz się oszukać, wierząc, że Twój pomysł jest zwycięzcą. Błędy te są 

podzielone na sekcje biznesplanu. Skorzystaj z tej listy zarówno na początku pisania biznesplanu jako 

prowokatora do przemyśleń, jak i jako ostatni krok w porównaniu biznesplanu z najlepszymi 

praktykami. 

Streszczenie i układ ogólny 

* Wiadomość otwierająca nie opisuje zwięźle pomysłu na biznes i dlaczego odniesie sukces. Pełny plan 

jest często oceniany na podstawie dwustronicowego podsumowania wykonawczego, więc pierwsze 

wrażenie jest najważniejsze. Ten błąd często pojawia się jako obszerna dyskusja na temat inżynierii 

produktu, z ograniczoną wzmianką o marketingu, możliwościach zarządzania lub oczekiwanych 

wynikach finansowych. Inną odmianą jest posiadanie wielu wykresów, które nie obejmują kluczowego 

przesłania i po prostu zajmują miejsce. Bankierzy, inwestorzy i ważni sprzedawcy są bardzo zajętymi 

ludźmi, więc po szybkim przeczytaniu tej sekcji, jeśli wyczują, że nie ma pasowania, przejdą do 

następnej propozycji. 

* Układ biznesplanu słabo odzwierciedla przedsiębiorcę. Biznesplan należy sporządzić w logiczny 

sposób. Powinno być łatwe do znalezienia pozycji w spisie treści, a numery stron, pisownia i gramatyka 

muszą być poprawne. Nie powinno być zbyt wiele powtórzeń pomysłów / słów, kłopotów ani stycznych 

komentarzy. Sam biznesplan jest narzędziem marketingowym i powinien odzwierciedlać wysiłek 

włożony w swoją firmę. 

* Biznesplan koncentruje się na Tobie, a nie na tym, co robisz dla potencjalnych klientów. Firmy 

odnoszą sukcesy, gdy dostarczają produkty i usługi, które zaspokajają potrzeby klientów i robią to z 

zyskiem. Rozpoczynasz biznes, ponieważ jesteś dobry w tym, co robisz i pasjonujesz się tym. Możesz 

też mieć teorie na temat tego, jak należy prowadzić biznes, ale należy skupić się na kliencie. 

TAK JEST: Klient miał zamiar przeprowadzić się na Bahamy. To prawda, może to być nagroda za 

odniesienie sukcesu, ale cel / marzenie musi koncentrować się na biznesie, zaspokajaniu potrzeb 

klientów i demonstrowaniu swojej pasji do tego. Skoncentrowanie się na generowaniu dochodów, 

które pozwolą mu podróżować w dobrym stylu, sprawi, że klient nie dostrzeże potrzeb potencjalnych 

klientów. 

TAK JAK TO: Klient wpadł na pomysł stworzenia internetowej sieci społecznościowej skupionej wokół 

jego hobby, w której klienci korzystający z subskrypcji mogliby rozmawiać o nowych produktach, 

wydarzeniach i innych tematach związanych z hobby. Klient planował zbudowanie obiektu do 

testowania nowych produktów i przeprowadzania demonstracji. Obiekt obejmowałby również 

rezydencję na dachu - z których wszystkie znajdowały się w kurorcie w innym stanie. Plan naprawdę 

wydawał się polegać na próbie opłacenia osobistej rezydencji jako wydatku biznesowego. Podejście 

powinno polegać na rozpoczęciu od skupienia się na kliencie. 

Ogólny opis firmy 



* Kluczowe informacje są ukryte. Ukrywanie kluczowych informacji, takich jak zobowiązania, 

gwarancje, finansowanie z innych źródeł, kwestie prawne itp. Jest niemożliwe. Finansista musi w pełni 

zrozumieć, na którym etapie spłaty / nagrody się znajduje. Jeśli te informacje nie zostaną jasno 

określone przez przedsiębiorcę i znalezione w wyniku badania due diligence potencjalnego fundatora, 

prawdopodobnie zniweczy to transakcję. 

Produkty i usługi 

* Nie koncentruje się na określonych produktach i usługach. Rozpoczęcie działalności jest trudne, a 

generowanie przepływów pieniężnych jest trudne, dlatego często przedsiębiorcy w efekcie mówią, że 

zrobią wszystko, czego klient zechce, dopóki będą płacić. Na początku istnieje naturalne napięcie, aby 

zrobić wszystko, co konieczne, aby wygenerować przepływy pieniężne, ale nie jest to dobra strategia, 

ponieważ trudno jest przekazać i reklamować wszystko dla wszystkich klientów. Ten błąd jest podobny 

do błędu konsultanta marketingowego, który twierdzi, że opracuje nową strategię oferowania 

produktów dla firmy dowolnej wielkości na każdym rynku i na każdym kontynencie. 

* Za mały nacisk kładzie się na bieżącą działalność i związane z nią wyzwania. Czasami przedsiębiorcy 

są tak pochłonięci własnym entuzjazmem, jaki może stać się biznes, że spędzają zbyt dużo czasu na 

dyskusjach o wzroście, ekspansji, franczyzie, oddziałach międzynarodowych i innych szczegółach - kilka 

lat później. Chociaż jest miejsce na omówienie marzeń, większość planu powinna koncentrować się na 

bieżącej działalności i jej wyzwaniach, takich jak wstępne finansowanie, rozwój produktu, branding, 

dystrybucja produktów i personel. Finansiści, sprzedawcy i inne zainteresowane strony chcą mieć 

pewność, że jesteś skoncentrowany. 

Marketing 

* Nie ma zrozumienia rynku. Jaki jest rynek dla Twoich produktów i usług? Czerwona flaga dla 

fundatora to twierdzenie, że nie ma konkurencji - każda firma ma konkurencję. Inną czerwoną flagą 

jest stwierdzenie, że potencjał rynkowy wynosi 1 miliard dolarów, bez dodatkowych informacji. 

Składając wniosek o finansowanie kapitałowe od aniołów lub inwestorów venture capital, należy 

wykazać potencjał dużego rynku i skalowalność firmy, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. 

* Nie ma jasnego stwierdzenia, w jaki sposób będziesz generować dochody. Nie tylko musisz jasno 

komunikować się z czytelnikiem o tym, w jaki sposób będziesz generować przychody - czasami 

nazywany modelem biznesowym - ale często, zwłaszcza w przypadku ubiegania się o pożyczkę 

bankową, specjalista ds. Pożyczek dla małych firm będzie musiał komunikować się z osobą 

zatwierdzającą pożyczkę. Dlatego upewnij się, że czytelnik „to rozumie”. 

* Prognoza sprzedaży nie jest wiarygodna. Prognoza sprzedaży musi być poparta danymi i analizami, 

planem marketingowym, który pozwoli znaleźć potencjalnych klientów i przekształcić ich w klientów, 

a także omówieniem reakcji konkurentów na nowego uczestnika rynku. Prognozy sprzedaży, które 

rozpoczynają się skromnie, a następnie dramatycznie rosną, wymagają wielu uzasadnień. Problem z 

tego typu nieobsługiwanymi prognozami polega na tym, że czytelnik dyskontuje je i idzie dalej, a Ty nie 

możesz bronić swojej metodologii. 

* Plan wykazuje dużą ilość pychy. W wielu działach marketingu brakuje konkretnego planu, który 

można by wykonać. Zamiast tego przedsiębiorca wydaje się wierzyć, że w cudowny sposób, pocztą 

pantoflową, klienci znajdą Twój biznes i kupią Twój wspaniały produkt lub usługę, bez żadnych 

wysiłków, aby kierować ten ruch do swoich drzwi. Twój wspaniały produkt lub usługa jest tym, co 

przywraca powtarzalne transakcje; Dlatego potrzebujesz konkretnego planu marketingowego, aby 

zidentyfikować i przyciągnąć nowych klientów. 



Zespół zarządzający i organizacja 

Biogramy kluczowych graczy nie są uwzględnione. Mała firma jest najczęściej nastawiana na 

przedsiębiorcę, ponieważ firma nie ma własnej historii. Pożyczając frazę z reklam All State Insurance, 

chcesz, aby czytelnik (innymi słowy, fundator) czuł, że ich fundusze są w dobrych rękach. Dlatego 

zapewnij sobie i innym kluczowym graczom biografie, które pokażą, że Ty i Twój zespół możecie 

zapewnić techniczne i przywódcze aspekty, których wymaga firma. 

* Nie ma zespołu wspierającego. Firma ma wiele wymiarów, obszarów specjalizacji i ruchomych części. 

Nawet firma jednoosobowa może i powinna mieć doradców, wykonawców i członków wspierających, 

aby upewnić się, że wszystkie kluczowe obszary są objęte. Rozpocząłeś swoją działalność, ponieważ 

jesteś dobry w marketingu, tworzeniu aplikacji, doradztwie, wymyślaniu nowych gadżetów lub innych 

czynnościach generujących przepływy pieniężne. Aby mieć odnoszącą sukcesy firmę, musisz również 

zwrócić uwagę na księgowość, dystrybucję, relacje z klientami, reklamę i nie tylko. Poproś zespół o 

pomoc. 

TAK JAK TO: Klientka opracował unikalną koncepcję sprzedaży detalicznej żywności, łączącą kilka 

punktów gastronomicznych w jednym. Ale jej biografia zaczęła się od dyplomu prawniczego, nagród i 

publikacji, które są imponujące, ale nie są związane z pomysłem na biznes. Musiałs skupić się na swoich 

umiejętnościach związanych z rynkiem i klientami. Jej biografia została przepisana, aby 

zademonstrować jej ogromne doświadczenie klienta i sprzedaży detalicznej 

Finansowy 

* Właściciele nie zapewniają żadnych funduszy. Banki chcą mieć właścicieli z „skórą w grze”, co zwykle 

oznacza konieczność zastrzyku kapitału od 20 do 25 procent od właścicieli, ich rodzin i / lub przyjaciół. 

Podobnie jak w przypadku zakupu domu, rzadko zdarza się uzyskać 100-procentowy kredyt hipoteczny, 

podobnie rzadko można otrzymać pożyczkę biznesową lub finansowanie anioła na pełną potrzebną 

kwotę. W przypadku niektórych banków nieprzedstawienie wkładu właściciela z góry jest powodem, 

aby nie kontynuować. Przedsiębiorcy ubiegający się o anielskie fundusze często zainwestowali co 

najmniej 50 000 do 100 000 USD. 

* Prośba o kwotę finansowania, która nie jest poparta sprawozdaniami finansowymi. W 

podsumowaniu będzie stwierdzenie, ile przedsiębiorca oczekuje od banku lub inwestora. Ale czy 

sprawozdania finansowe to potwierdzają? Aby rozpocząć działalność gospodarczą, potrzeba pieniędzy, 

w niektórych firmach znacznie więcej niż w innych. Jednak w jakimś biznesie autorzy planów tak bardzo 

chcą pokazać, że ich pomysł na biznes jest wielkim zwycięzcą, że założenia sprzedażowe pokazują, że 

generuje on dużą ilość gotówki w ciągu pierwszych kilku miesięcy, co maskuje zapotrzebowanie na 

finansowanie. Często przedsiębiorcy żądają większych funduszy niż faktycznie potrzebują, ponieważ 

uważają, że są to negocjacje i muszą o to poprosić za 100 000 $, aby otrzymać 75 000 $. Tak, są 

negocjacje, ale żądana kwota musi być poparta co najmniej trzyletnią prognozą przepływów 

pieniężnych. 

TAK JAK TO: Ta sama klientka, która ma unikalną koncepcję detalicznej żywności, powiedziała w swoim 

podsumowaniu, że potrzebuje 190 000 USD, aby rozpocząć działalność i osobiście zainwestuje 40 000 

USD i dlatego szuka pożyczki bankowej w wysokości 150 000 USD. To był dobry początek, ponieważ 

pokazał, że inwestuje około 20 procent zapotrzebowania. Jednak 20 stron później w rachunku 

przepływów pieniężnych najniższe miesięczne saldo końcowe było dodatnie 125 000 USD. Bank nie 

chce pożyczać środków tylko po to, by trafiły na rachunek bankowy. Więc albo potrzebowała znacznie 

mniej środków na początkowe finansowanie, albo jej założenia dotyczące sprzedaży / wydatków były 

zbyt optymistyczne. 



* Proszenie o fundusze głównie na wypłatę pensji za pierwszy rok. W sekcji finansów wymienisz 

wykorzystanie uzyskanego finansowania. Banki / anioły wolą przekazywać pieniądze na aktywa lub 

działania, które przyniosą dochód, takie jak zakup budynku lub wyposażenia, projektowanie i budowa 

strony internetowej lub finansowanie solidnego programu marketingowego. Rozumieją, ale są bardziej 

niechętni do finansowania Twojej listy płac. Banki na ogół lubią widzieć skromną roczną pensję 

początkującego właściciela w przedziale od 30 000 do 35 000 USD, co świadczy o zaufaniu właściciela 

do perspektyw biznesowych i gotowości do poświęceń w najbliższej przyszłości. Niektórzy nazywają te 

początkowe chude lata „okresem makaronu i sera”. Wielu darczyńców aniołów jest bardziej 

elastycznych w kwestii wynagrodzenia właściciela i poziomu świadczeń. 

TAK JAK TO: Klient zakładał firmę dzięki środkom ze swojej stanowej Agencji Rozwoju Gospodarczego. 

Stan chciał zainwestować 2 miliony dolarów, ale nalegał, aby fundusze zostały przeznaczone na lokację 

tradycyjną, a nie na personel lub sprzęt. Otrzymał finansowanie, ponieważ był w stanie przedstawić 

zestaw danych finansowych, które odzwierciedlały ten poziom inwestycji w nową budowę i 

przebudowę. 

* Nie obejmuje trzech podstawowych sprawozdań finansowych. Banki i anioły biznesu chcą widzieć 

rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i bilans za co najmniej trzyletni okres 

prognozy, jeśli nie pięć, z pierwszym rokiem po miesiącu, a kolejne lata po kwartale. Zaleca się, aby 

zestawienia te były sporządzane na zasadzie memoriałowej, a nie kasowej. Przedstawiając rachunki 

przychodów i przepływów pieniężnych, przedsiębiorca wykazuje zrozumienie różnicy między zyskami 

a przepływami pieniężnymi. 

* Brak określonych założeń, na których oparte jest sprawozdanie finansowe. Sprawozdania finansowe 

to wykresy z wieloma liczbami i kilkoma słowami. Ważne jest, aby przekazać czytelnikowi podstawy 

biznesu. Nie jest dobrym pomysłem po prostu mówienie, że założenia są konserwatywne, ponieważ 

stało się to czerwoną flagą. Poza tym mój konserwatysta może się różnić od twojego konserwatysty. 

* Nie ma strategii wyjścia. Nawet jeśli biznes dopiero się zaczyna, ważne jest, aby mieć strategię 

wyjścia, zwłaszcza jeśli poszukujesz anioła lub kapitału wysokiego ryzyka. Ta strategia nie musi być 

konkretna, ale powinna przedstawiać koncepcję tego, jak mogłaby się ona wydarzyć - na przykład 

sprzedaż na rzecz większego konkurenta. Inwestorzy zazwyczaj mają horyzont czasowy od trzech do 

siedmiu lat i chcą wiedzieć, jak będą wyglądać by być w stanie wyjść z inwestycji i czerpać zyski. 

Powodem jest to, że inwestorzy zwykle otrzymują zapłatę tylko w momencie wypłaty. Oczywiście 

wyjście bankiera następuje wtedy, gdy pożyczka zostaje spłacona w całości. 

Kluczowe lekcje 

* Popełnienie tych typowych błędów najprawdopodobniej spowoduje odrzucenie biznesplanu przez 

potencjalnego pożyczkodawcę bankowego lub anioła biznesu. 

* Twój plan musi być dobrze przemyślany i przedstawiony z jasnym przesłaniem, dlaczego jesteś 

właściwą osobą we właściwym czasie, aby odnieść sukces w biznesie, wraz z odpowiednimi 

informacjami pomocniczymi.  



NIE ZAPOMNIJ MNIE 

Sprytne rzeczy do zrobienia podczas pisania planu 

Teraz, gdy już wiesz, jakich błędów unikać, oto kilka sprytnych rzeczy, które powinieneś zrobić podczas 

pisania biznesplanu. Obejmują zarówno treść, jak i proces wykorzystany do napisania biznesplanu. 

Proces pisania biznesplanu 

* Dziel się pomysłami i odbijaj je od innych podczas pracy nad biznesplanem. Otocz się mentorami i 

doradcami, którzy pomogą Ci przemyśleć Twój model biznesowy i podejście. Znajdź osoby z 

doświadczeniem, które udzielą Ci dobrej, obiektywnej informacji zwrotnej i niekoniecznie powiedzą Ci, 

co chcesz usłyszeć. Często rodzina i przyjaciele nie mogą pełnić tej roli. 

* Napisz plan na pewien okres. Nie próbuj pisać planu za jednym posiedzeniem. 

* Napisz biznesplan w sekcjach, odłóż pracę na bok, pomyśl o tym, porozmawiaj z innymi, zbierz 

informacje, wróć i przepisz. Pełne opracowanie pomysłu na biznes zajmuje trochę czasu. 

* Używaj dobrej grafiki. Naucz się korzystać z programów Word, Excel, PowerPoint i innych podobnych 

produktów oraz używaj dobrych technik formatowania lub poproś kogoś o pomoc z grafiką. Jeśli plan 

jest właśnie dla Ciebie, grafika nie jest konieczna. 

Skupienie 

* Zacznij od małego i rozwijaj się. Jeśli to możliwe, sfinansuj swój start-up, a następnie idź po fundusze, 

kiedy możesz stworzyć przesłanie dotyczące rozwoju, a nie historię start-upu. Statystyki dotyczące 

rozpoczynania działalności są ponure - połowa wszystkich nowych małych firm upada w ciągu 

pierwszych pięciu lat, a liczba restauracji jest większa. Jeśli tak się stanie, będzie lepiej, jeśli ty nie 

pożyczysz środków. 

* Skoncentruj się na kliencie i w pełni zrozum rynek. Zbadaj dane demograficzne i psychograficzne 

swojej bazy klientów, idealnego klienta i nawyków zakupowych klientów. Obserwuj konkurencję i 

rozmawiaj z podobnymi firmami. Przeglądaj witryny konkurencji i dowiedz się, co mówią o nich ich 

klienci w różnych serwisach społecznościowych. 

* Zrozum swoje mocne strony, umiejętności i dostępny czas. Wiedz, kiedy musisz zatrudnić 

księgowego, prawnika, agenta ubezpieczeniowego, specjalistę ds. Marketingu, projektanta stron 

internetowych lub innego profesjonalistę. To rozpocznie proces zarządzania jako właściciel firmy. 

Zadowolenie 

* Zapewnij spójność informacji. Wszystkie odniesienia finansowe w podsumowaniu, założeniach 

dotyczących przychodów i kosztów, poziomach zatrudnienia i sprawozdaniach finansowych muszą być 

zsynchronizowane. Upewnij się również, że plan marketingowy jest zsynchronizowany z prognozą 

sprzedaży i używaj spójnego języka i terminologii. 

* Opracuj mocną wiadomość. To jest najważniejszy element. Twój biznesplan musi zawierać 

odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób Twoje produkty i usługi są wyjątkowe? Jak 

rozwiązują problem klienta lub zaspokajają jego potrzeby? I dlaczego Twój pomysł na biznes odniesie 

sukces operacyjny i finansowy? Ten przekaz powinien być konsekwentnie stosowany we wszystkich 

materiałach dodatkowych. 

Inne 



* Zrozum, że nie ma żadnych uprawnień i musisz ciężko pracować dla wszystkich osiągnięć. Nawet jeśli 

kwalifikujesz się do rządowego kontraktu dotyczącego odłogowania, nadal będziesz musiał 

wprowadzać na rynek i sprzedawać wysokiej jakości produkty i usługi; Twój biznesplan musi 

odzwierciedlać ten wysiłek. 

Kluczowe lekcje 

* Z czasem pisz biznesplan, dzieląc się pomysłami i omawiając je z mentorami i doradcami. 

* Jeśli to możliwe, rozpocznij działalność w granicach własnych zasobów finansowych, przetestuj 

pomysł na biznes, zdobądź przewagę rynkową, a następnie zbierz fundusze, aby zwiększyć skalę. 

* Skoncentruj się na kliencie i rynku oraz opracuj potężne komunikaty, które pokażą Twoją propozycję 

wartości i zróżnicowanie konkurencyjne. 



PIERWSZE KROKI 

Rozpoczęcie od biznesplanu lub planu wykonalności 

Omówiliśmy, dlaczego sporządzamy biznesplan, dla kogo został napisany, różne style planów oraz 

gdzie szukać pomocy i sprawdzonych metod. Więc teraz czas napisać biznesplan, ale jak zacząć? 

Obrazowo masz przed sobą puste strony - w rzeczywistości od jakiegoś czasu zastanawiasz się nad 

swoim pomysłem na biznes i prawdopodobnie masz szablon na komputerze, który czeka na 

wypełnienie. Istnieją dwa ogólne podejścia. Jeśli znasz branżę, pracujesz w branży i od jakiegoś czasu 

zastanawiasz się nad samodzielnym rozpoczęciem pracy, może być możliwe przejście do następnej 

części i napisanie każdego rozdziału biznesplanu. Mimo to szybka kontrola wykonalności może być 

przydatnym pierwszym krokiem. 

Przygotowanie biznes planu to czasochłonne i zniechęcające zadanie. Nigdy nie dowiesz się, czy zrobisz 

to „dobrze”, dopóki nie podzielisz się nim z innymi w zakresie finansowania, kontraktów, zatrudnienia 

itd., albo nie zaczniesz podążać za nim, rozpoczynając lub rozwijając swoją firmę. Połącz to z faktem, 

że jako właściciel małej firmy będziesz pracować od 60 do 100 godzin tygodniowo i inwestowal swój 

kapitał osobisty. W obu przypadkach dobrze byłoby wiedzieć z wyprzedzeniem, czy Twój pomysł na 

biznes ma szansę być wykonalny i wykonalny. Tak więc koncepcję planu wykonalności należy traktować 

jako decyzję typu „idź / nie” dla każdego kolejnego etapu intensywności i dokładności planowania 

biznesowego. 

Wstępny plan wykonalności 

Aby rozpocząć planowanie biznesowe, zacznij od czegoś małego i nieformalnego. Na około pięciu 

stronach i w ciągu kilku dni opisz każdą z następujących kwestii w osobnym akapicie: pomysł na biznes, 

swoją przewagę konkurencyjną, idealną demografię klienta, kilka pomysłów marketingowych, aby 

przyciągnąć i zatrzymać klientów, uproszczoną prognozę sprzedaży i pomysły o tym, jak biznes by 

działał. Podsumuj wszystkie te myśli za pomocą uproszczonego rachunku przepływów pieniężnych - 

rocznych liczb z trzech lat. Czy wyniki odpowiadają Twoim potrzebom i oczekiwaniom? Jeśli zmienisz 

kluczowe założenie, czy ma to duży wpływ na przepływy pieniężne? Jeśli ogólnie podobają Ci się wyniki 

tego szybkiego, wstępnego planu wykonalności, teraz byłby dobry moment na wizytę z mentorem, aby 

omówić swój pomysł na biznes. Rezultatem tego wstępnego planu wykonalności i dyskusji z mentorami 

jest decyzja „pójść” lub „nie”. Czy pomysł na biznes jest wykonalny i wykonalny, czy spełnia Twoje 

oczekiwania finansowe i czy wiąże się z nim rozsądne ryzyko? Jeśli odpowiedzi na te pytania są 

twierdzące, a następnie przygotuj pełny plan wykonalności. 

Plan wykonalności 

Po dyskusjach i głębszym przemyśleniu przeprowadź wstępne badania i uzyskaj kilka faktów na temat 

potencjalnej wielkości rynku i przewag konkurencyjnych, dopracuj swój pomysł na biznes i czynniki 

wyróżniające rynek, zidentyfikuj dodatkowe działania dla swojego planu marketingowego, uwzględnij 

więcej założeń do prognozy sprzedaży, i przyjmuj założenia dotyczące personelu i pozyskiwania 

wszelkich potrzebnych materiałów, lokalizacji, korzystania z Internetu i tak dalej. Teraz opracuj 

rachunek przepływów pieniężnych - czy wyniki finansowe nadal spełniają Twoje potrzeby i 

oczekiwania? Takie podejście może skutkować od pięciu do ośmiu stron informacji i zająć dwa tygodnie 

lub mniej, w zależności od wysiłku. SCORE prowadzi warsztaty zatytułowane „Proste kroki do 

rozpoczęcia działalności”. Jest to pięcioetapowy proces opracowywania planu wykonalności. 

Głównymi tematami tych warsztatów są podstawy start-upów, koncepcja biznesowa, plan 

marketingowy, prognozy finansowe i finansowanie. Inne organizacje mogą oferować podobne 

warsztaty. Jeśli Twój plan wykonalności przekonuje Cię, że Twój pomysł na biznes jest wykonalny i 



wykonalny oraz że możesz zarządzać ryzykiem, to jesteś na dobrej pozycji i możesz dalej rozwijać swój 

pomysł biznesowy w biznesplanie. Jeśli Twój plan wykonalności przekonuje Cię, że w pomyśle 

biznesowym są poważne luki, to przed przystąpieniem do biznesplanu kontynuuj rozwijanie koncepcji 

biznesowej, popracuj w branży, aby lepiej ją zrozumieć i nawiązać kontakty, znaleźć dodatkowych 

mentorów i być może partnera , a po zdobyciu większego doświadczenia i wiedzy wróć do pomysłu 

opracowania biznesplanu i rozpoczęcia działalności. 

Kluczowa lekcja 

Możesz od razu opracować biznesplan lub rozbudować go, zaczynając od wstępnego planu 

wykonalności, a następnie pełnego planu wykonalności, aby sprawdzić, czy Twój pomysł na biznes jest 

rozsądny i wykonalny. 



TREŚĆ BIZNESPLANU 

W tej sekcji omówimy szczegółowo elementy biznesplanu. Jako autor biznesplanu, możesz ułożyć go 

w sposób, który Twoim zdaniem najlepiej opisuje Twój biznes i zawiera najważniejsze informacje dla 

różnych odbiorców. Poświęć trochę czasu na myślenie o swoich odbiorcach i ich potrzebach. Jeśli masz 

pytania, zadaj je. Na przykład do twojego bankiera: „Rozwijam pomysł na rozwój mojej firmy. Znam 

tradycyjny 30-stronicowy szablon biznesplanu, ale jakie konkretne informacje są potrzebne, aby 

przejrzeć moją propozycję i udzielić pożyczki w przedziale od 75 000 do 125 000 PLN? ” Lub Franek 

mógłby powiedzieć do swojego urzędnika ds. pożyczek w małej firmie: „Planuję rozpocząć pensjonat 

w mieście oddalonym o 100 km. Czy to jest coś, czym bank byłby zainteresowany finansowaniem? Jeśli 

tak, jakie informacje powinienem zawrzeć w moim biznesplanie, nad którym pracuję z mentorem? ” 

 Samo przeczytanie tego tekstu jako powieści nie wystarczy  aby uzyskać najlepsze wyniki biznesplanu, 

musisz być w pełni zaangażowany. Nadałem chwytliwe tytuły, aby zwrócić twoją uwagę i nadać 

kontekst temu, co jest zawarte. Jednak pisząc plan, powinieneś używać standardowych tytułów dla 

elementów planu: Streszczenie, Ogólny opis firmy, Produkty i usługi, Marketing, Operacje, Zespół 

zarządzający i organizacja, Finanse i Dodatek (w razie potrzeby). 

STRESZCZENIE 

Dlaczego streszczenie jest najważniejszą częścią twojego planu? 

Pomyśl o tym 

Czy moje streszczenie… 

Podsumuj cały plan i czy jest on spójny ze wszystkimi następującymi informacjami? Jasno i zwięźle 

przedstaw pomysł na biznes, aby czytelnik mógł go w pełni zrozumieć i jego potencjał? Miej 

optymistyczny i entuzjastyczny ton, jakbyś był na scenie.  Jest to jedna z najkrótszych części 

biznesplanu, ale nad którą będziesz pracować najwięcej czasu. Niezależnie od tego, czy Twój biznesplan 

składa się z pięciu czy 30 stron, podsumowanie wykonawcze musi podsumować cały materiał, który 

następuje, na zaledwie dwóch stronach. Powodem, dla którego ta sekcja przyciąga tak wiele uwagi, 

jest to, że może to być jedyny element, na który czytelnik patrzy, podejmując decyzję o przejściu do 

przodu lub zatrzymaniu. Parafrazując stare przysłowie, możesz określić jakość biznesplanu na 

podstawie jego streszczenia. Podsumowanie to miejsce, w którym demonstrujesz dopracowane 

komunikaty, nad którymi pracowałeś. Jest to ostateczna „promocja”, w której przedstawiasz pomysł, 

podajesz tło, mówisz o podejściu i wynikach oraz dajesz pewność, że odniesiesz sukces. Bankierzy i 

anioły biznesu otrzymują wiele propozycji wniosków o finansowanie i mają ograniczony czas, więc 

najpierw musisz sprzedać im Twoją historię i jej potencjału; wtedy, gdy są podekscytowani, będą dalej 

go badać. 

Klient dostarczył szkic biznesplanu zakładającego sklep z kanapkami. Został przedstawiony w 

segregatorze z trzema pierścieniami, a każda strona była owinięta plastikową obwolutą. Plan zawierał 

spis treści ze wszystkimi odpowiednimi elementami, choć każda sekcja składała się z zaledwie kilku 

zdań. Co ważniejsze, streszczenie zawierało tylko pozwolenie na prowadzenie działalności, artykuły 

założycielskie i menu. Nigdzie nie było dyskusji na temat rynku i tego, jak restauracja odniosłaby sukces. 

Ta przedsiębiorczyni skupiła się na szczegółach na długo przed stwierdzeniem, że to dobry pomysł na 

biznes i że była właściwą osobą do poprowadzenia tego wysiłku. Szczegóły, które podała, znajdowały 

się w kolejnych sekcjach, a nie w streszczeniu. 

Tematy objęte 



Na samym początku streszczenia opisz swoją firmę i unikalnie rozwiązany problem klienta, aby w 

jednym akapicie czytelnik zrozumiał, co próbujesz osiągnąć. W akapitach marketingowych zwróć 

uwagę na wielkość rynku, prognozę sprzedaży, dane demograficzne potencjalnych klientów i 

konkurencji oraz swoje przewagi konkurencyjne. Przedstaw również wystarczająco dużo opisu swoich 

planów, aby zidentyfikować, przyciągnąć i zatrzymać klientów, aby przekonać czytelnika, że prognoza 

sprzedaży jest rozsądna. W paragrafach dotyczących operacji / personelu / zarządzania należy 

zademonstrować przywództwo kierownictwa i doświadczenie branżowe, a także kilka kluczowych 

szczegółów dotyczących lokalizacji, personelu i operacji. Paragrafy finansowe powinny zawierać jasne 

stwierdzenie, ile potrzeba, aby rozpocząć działalność, a także ile będzie trzeba zainwestować w 

porównaniu z kwotą, o którą będzie się ubiegać fundator. Uwzględnij również prognozowane 

zarobione dochody i środki pieniężne wygenerowane w ciągu pierwszych trzech lat. 

Wykresy czy tylko tekst? 

Wielu przedsiębiorców zadaje pytanie, czy streszczenie powinno być w całości tekstem, czy też 

powinny istnieć wykresy, które „ożywiają”? Ogólna odpowiedź brzmi: tak. Wykresy czynią go bardziej 

interesującym, ale często trudno jest upchnąć wszystko, co należy powiedzieć, na dwóch stronach. Oto 

pierwszy przykład poznania swojej publiczności i jej stylu. Jeśli nie jest możliwe uwzględnienie zarówno 

tekstu, jak i wykresów, uwzględnij więcej tekstu i mniej obrazów. Kiedy używasz wykresu, upewnij się, 

że przekazuje wiarygodny i przekonujący przekaz. Najczęściej używane wykresy pokazują wzrost 

przychodów, zysków i / lub klientów. I pamiętaj, że chociaż podsumowanie wykonawcze pojawia się 

jako pierwsze w biznesplanie, powinno być zapisane jako ostatnie, ponieważ jest to podsumowanie. 

Biznesplan jest opracowywany od podstaw, więc przed napisaniem podsumowania musisz 

dopracować wszystkie szczegóły. 

Kluczowe lekcje 

* Pierwsze wrażenia są ważne, więc streszczenie powinno mieć entuzjastyczny ton, być zwięzłe, 

profesjonalne i kompletne. 

* Na dwóch stronach powinno zawierać podsumowanie wszystkiego, co następuje - należy zająć się 

wszystkimi kluczowymi wiadomościami i problemami. 



BYĆ ZORGANIZOWANYM 

Przedstawianie ogólnego opisu firmy 

Pomyśl o tym 

Czy mój ogólny opis firmy… 

Opisać strukturę prawną, własność i informacje kontaktowe mojej firmy? Dołączyć misję mojej firmy? 

Uwzględnić kluczowe cele? Ogólny opis firmy to zwykle tylko jedna strona; czasami wystarczy jeden 

akapit. Kluczowe informacje, które należy uwzględnić, to opis działalności, w której się prowadzisz, 

deklaracja misji i kluczowe cele, forma prawna organizacji (na przykład jednoosobowa działalność 

gospodarcza, spółka z o.o. spółka SA), w którym stanie organizacja został utworzony, informacje 

kontaktowe i listę właścicieli ze ih udziałami. Jeśli nie złożyłeś wniosku o przyznanie statusu organizacji 

określonego typu, jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą - opcja domyślna. Organizacja non-

profit zostaje utworzona jako korporacja w określonym stanie, a następnie składa wniosek do IRS i 

stanu o przyznanie statusu non-profit, który można otrzymać sześć miesięcy później. 

Uwaga: w przypadku firm, które mają więcej niż jednego właściciela, należy udokumentować, 

prawdopodobnie w umowie operacyjnej lub w umowie udziałowców, a nie w biznesplanie, w jaki 

sposób podejmowane są decyzje, w jaki sposób obecni właściciele mogą sprzedać swoje udziały i 

dołączają nowi właściciele oraz jak rozdzielać zyski i straty pomiędzy właścicieli. 

RODZAJE STRUKTUR PRAWNYCH 

Chociaż nie jest to wyczerpująca dyskusja na temat różnych form prawnych organizacji, poniżej 

znajduje się podsumowanie kluczowych przepisów i implikacji dla małej firmy: 

Przedsiębiorstwo jednoosobowe 

To jedyna forma organizacyjna, w której nie musisz składać wniosku i prosić o pozwolenie na przyjęcie 

tego typu operacji. Z tego powodu można ją uznać za domyślną formę organizacyjną. Budzisz się 

pewnego ranka, decydujesz się prowadzić interesy i jesteś jedynym właścicielem. Oczywiście nadal 

może być konieczne zarejestrowanie firmy , uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zależności od charakteru firmy i przygotowanie innych dokumentów, aby rozpocząć działalność. 

Jak sugeruje termin „jedyny”, jest to organizacja z jednym właścicielem. Zatem mąż i żona nie mogą 

być jednoosobową firmą. Dotyczy to własności, a nie liczby pracowników. Żona mogłaby być 

wyłącznym właścicielem i zatrudniać męża oraz wielu innych pracowników lub odwrotnie. Ponieważ 

jednoosobowa działalność gospodarcza nie zapewnia ochrony przed odpowiedzialnością osobistą, 

niekorzystne działanie Twojej firmy może wpłynąć na Twoje sprawy osobiste (innymi słowy, pozew 

może zakończyć się roszczeniem przeciwko Twojemu majątkowi osobistemu). Chociaż może to 

zabrzmieć tragicznie, dla wielu małych firm, może się to zdarzyć w kilku przypadkach. Składając podatki 

dla swojej jednoosobowej działalności gospodarczej, należy skorzystać z osobistego konta i dołączyć 

załącznik „Zysk lub strata z działalności gospodarczej”, który w efekcie stanowi rachunek zysków i strat 

mini-biznesu. Dlatego powinieneś traktować swoją firmę jako oddzielną jednostkę od swoich spraw 

osobistych. Zgodnie z harmonogramem C wynagrodzenie właściciela nie jest pozycją w kosztach, 

ponieważ zakłada, że różnica między przychodami a wydatkami, czyli dochód netto, są równe pensji 

właściciela. Od tej kwoty zostanie naliczony podatek od wynagrodzeń  i na tej kwocie możesz utworzyć 

Uproszczone Indywidualne Konto Emerytalne dla Pracowników (SEP-IRA) i zmniejszyć dochód 

podlegający opodatkowaniu . 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) 



Ta forma organizacyjna zapewnia ochronę osobistej odpowiedzialności korporacji bez posiadania 

wszystkich wymaganych procedur administracyjnych i zarządzania. Aby uzyskać status z o.o., musisz 

złożyć wniosek do danego uzędu, składając wniosek z opłatą . Po zatwierdzeniu zostanie zawarta 

umowa operacyjna - pomyśl o regulaminie firmy. Będą to ogólne zasady zarządzania Twoją firmą. W 

większości przypadków standardowa umowa operacyjna jest zadowalająca, zwłaszcza jeśli jesteś 

jednoosobową spółką LLC. Jeśli jednak jest kilku członków założycieli, zechcesz przejrzeć umowę 

operacyjną i upewnić się, że pasuje do Twojej sytuacji z umową i zrozumieniem między 

współwłaścicielami. To jest Twoja umowa operacyjna, więc możesz ją dostosować do swojej sytuacji. 

Unikalne pozycje dla każdej grupy członków założycieli to to, kto jest upoważniony do podejmowania 

decyzji, w jaki sposób członek sprzedaje swoje udziały i wychodzi z biznesu, jakie są procedury 

przyjmowania nowych członków oraz w jaki sposób zyski i straty zostaną podzielone między członków 

Przedsiębiorcy często wybierają format z o.o. , aby uzyskać ochronę przed odpowiedzialnością majątku 

osobistego. Wiele start-upów i większość biznesów „pomysłowych” ma niewiele aktywów, więc pozew 

przeciwko firmie nie przyniesie żadnej korzyści, a powód będzie próbował zająć się majątkiem 

osobistym. Ale tylko dlatego, że masz dokumenty LLC, nie zapewni to automatycznie pożądanej 

ochrony przed odpowiedzialnością, jeśli nie prowadzisz LLC jako oddzielnej jednostki. Więc trzymaj 

wszystkie części swojej firmy oddzielnie od spraw osobistych - miej oddzielne konto bankowe, kartę 

kredytową / debetową, papier firmowy i tak dalej. Tam, gdzie utrzymanie tego rozdziału staje się 

trudniejsze, jest uzyskanie finansowania. Jak zostanie omówione później, w przypadku start-upu lub 

firmy z niewielkimi aktywami, darczyńca będzie wymagał gwarancji i zabezpieczeń. Zwykle oznacza to 

osobistą gwarancję i zastaw na majątku osobistym. Niektórzy prawnicy mogą twierdzić, że wystarczy 

powiedzieć, że LLC nie jest oddzielnym podmiotem, a interesy osobiste i biznesowe zostały połączone. 

Częścią tego oddzielenia działalności osobistej i biznesowej jest zwrócenie uwagi na fakt, że 

najprawdopodobniej będziesz mieć dwie role i nosił dwie czapki: jedną jako pracownika z o.o., a drugą 

jako właściciela z o.o.. Jako właścicie, istnieje możliwość opodatkowania na potrzeby podatku 

dochodowego. Większość przedsiębiorców decyduje się na uznanie z o.o. za podmiot przejściowy i 

płaci podatki od ich osobistych zeznań, ponieważ w większości przypadków stawka podatku od osób 

fizycznych jest niższa niż stawka podatku od osób prawnych. Tak więc z o.o. złoży deklarację podatkową 

w US (żadne pieniądze nie zostaną wysłane), a właściciel (właściciele) zgłosi i zapłaci uzgodnioną część 

ich osobistych zeznań podatkowych. 

Spółka Akcyjna 

W Polsce spółki akcyjne działają obecnie na podstawie Kodeksu spółek handlowych, wcześniej 
regulował ją Kodeks handlowy. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej podzielony jest na akcje o równej 
wartości. Akcje te mogą być notowane (kupowane i sprzedawane) na giełdzie (zobacz: spółka 
giełdowa). 

Założenie spółki akcyjnej 

Z chwilą zawiązania spółki, tj. objęcia akcji przez akcjonariuszy, powstaje spółka akcyjna w organizacji. 
Spółka akcyjna nabywa osobowość prawną w chwili wpisania do rejestru przedsiębiorców, 
stanowiącego część prowadzonego przez sądy gospodarcze (rejestrowe) Krajowego Rejestru 
Sądowego. Ze względu na liczbę głosów przypadających na jednego akcjonariusza akcje w spółkach 
handlowych dzieli się na akcje zwykłe i uprzywilejowane. Posiadacze pierwszych mają jeden głos w 
zebraniach walnych, co stanowi przeciwieństwo dla akcji uprzywilejowanych, których właściciele mają 
inne prawa co do wypłacanych dywidend[1] czy sposobu głosowania na walnych zebraniach. 

Własność 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_sp%C3%B3%C5%82ek_handlowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_handlowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_zak%C5%82adowy_sp%C3%B3%C5%82ki_akcyjnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gie%C5%82da
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_gie%C5%82dowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_gie%C5%82dowa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sp%C3%B3%C5%82ka_akcyjna_w_organizacji&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87_prawna
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rejestr_przedsi%C4%99biorc%C3%B3w&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_Rejestr_S%C4%85dowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowy_Rejestr_S%C4%85dowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_akcyjna#cite_note-1


 akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do wysokości 
wniesionego kapitału oraz czerpią zyski (np. w postaci dywidendy); 

 minimalny kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł, a minimalna wartość nominalna akcji to 1 grosz; 

 akcje: imienne i na okaziciela, aportowe i gotówkowe, zwykłe i uprzywilejowane; są 
niepodzielne, cena emisyjna nie może być niższa od nominalnej; 

 zysk dzielony jest proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów. 

Władze[ 

Kodeks przewiduje, że władze spółki akcyjnej są tworzone zgodnie z modelem systemu dualistycznego, 
w którym obowiązkowo istnieje stały organ nadzorczy. Organami spółki są zatem: 

 zarząd – powoływany maksymalnie na 5 lat, reprezentujący spółkę na zewnątrz i prowadzący jej 
sprawy; 

 rada nadzorcza – wykonująca stały nadzór nad zarządem, składa się z minimum 3 członków, w 
spółkach publicznych – minimum 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie 
akcjonariuszy; 

 walne zgromadzenie. 

Na członkach zarządu ciąży tzw. zakaz konkurencji, natomiast nie ma ograniczenia liczby kadencji. 

Prawa i obowiązki 

Prawa akcjonariuszy: 

 prawo do otrzymania dywidendy w przypadku podziału wypracowanego zysku 

 prawo do udziału i zabierania głosu podczas walnego zgromadzenia 

 prawo do rozporządzania posiadanymi akcjami 

 prawo do pozyskania informacji na temat działalności spółki 

Obowiązki akcjonariuszy: 

 obowiązek wniesienia do spółki pełnego wkładu na akcje 

 obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych związany z akcjami imiennymi 

 obowiązek zwrócenia świadczeń, które zostały nienależnie przez akcjonariusza pobrane 

Rozwiązanie spółki akcyjnej 

Rozwiązanie spółki może nastąpić: 

 z przyczyn przewidzianych w statucie; 

 w wyniku uchwały walnego zgromadzenia; 

 upadłości (bankructwa); 

 innych przyczyn wymienionych w Kodeksie spółek handlowych. 

Rozwiązanie następuje w drodze postępowania likwidacyjnego; likwidatorami są ostatni członkowie 
zarządu, likwidatorów może ustanowić sąd. W przypadku upadłości jest prowadzone postępowanie 
upadłościowe i dopiero po jego ukończeniu następuje rozwiązanie spółki. 

 

Klient przygotowuje szkic biznesplanu i złożył już wniosek, zapłacił i otrzymał zgodę na bycie S.A. Na 

pytanie, dlaczego wybrał tę formę organizacyjną, odpowiedź brzmi: „S.A.” w nazwie firmy jest ważna, 

ponieważ daje pewną wagę małej organizacji rozpoczynającej działalność. Jeśli to ważne, to OK, ale 

poznaj wszystkie wymagania administracyjne i dotyczące zarządzania których musisz przestrzegać 

każdego roku. Możesz również użyć „s.A.” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_(ekonomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dywidenda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cena_emisyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85d_(sp%C3%B3%C5%82ki_kapita%C5%82owe)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_nadzorcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walne_zgromadzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakaz_konkurencji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_imienna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Upad%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_sp%C3%B3%C5%82ek_handlowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_upad%C5%82o%C5%9Bciowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_upad%C5%82o%C5%9Bciowe


Non-profit 

Organizacja non-profit – organizacja , która prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu 
prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku . Najczęściej jest 
to stowarzyszenie – dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które 
samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty 
wewnętrzne dotyczące działalności, której podstawą jest praca społeczna członków. Oznacza to, że 
wszystkie środki finansowe organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych . 
 
MISJA I CELE 

Twoja misja określa cel Twojej organizacji i będzie kierować Twoimi decyzjami i działaniami, więc 

musisz podzielić się nią z tymi, z którymi planujesz prowadzić interesy, czy to zewnętrznymi 

sponsorami, czy pracownikami wewnętrznymi. Twoja misja jest wyrazem celu i kierunku i nie zawiera 

informacji poufnych. 

Rozpoczynając biznes, będziesz miał więcej „do zrobienia”, niż pozwala na to czas. Musisz dowiedzieć 

się, co jest niezbędne, aby zrealizować swój pomysł na biznes. Dzielenie się tymi celami ułatwi zdobycie 

pomocy innych. 

Kluczowe lekcje 

* Jednoosobowa działalność gospodarcza to domyślna forma organizacji firmy. Nie musisz składać 

wniosku, aby zostać jednoosobową działalnością gospodarczą, ale nadal może być konieczne 

zarejestrowanie swojej firmy. W przypadku wszystkich innych formularzy firmowych obowiązuje 

wniosek państwowy i opłata roczna. 

* Aby zostać organizacją non-profit, należy składać wniosek w trzech etapach - stan, IRS, stan. 

* Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi zarządzania i raportowania wybranej przez Ciebie formy 

organizacji, ponieważ może to mieć wpływ na sposób organizacji i koszty. 

* Wybór formy organizacji biznesowej nie musi być na zawsze. Możesz zacząć od jednoosobowej 

działalności gospodarczej lub sp. z o.o. a w przyszłości zmienić się w spółkę akcyjną. 

https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Organizacja
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Zysk_(ekonomia)
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stowarzyszenie
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Wolontariat
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Statut


JAK NIKT INNY 

Opisywanie produktów i usług 

Pomyśl o tym 

Czy opis moich produktów i usług… 

W pełni i jasno zdefiniować moje produkty i usługi? Wyjaśnić moją przewagę konkurencyjną? Opisać 

„zabezpieczenia” dla mojej przewagi konkurencyjnej? Opisz potrzebę klienta, który jest wyjątkowo 

zaspokajany dzięki zakupowi mojego produktu lub usługi? 

W tej sekcji podajesz pełny opis swoich produktów i usług. Chociaż są tu przywoływane, specyfikacje 

techniczne, rysunki, zdjęcia i broszury handlowe znajdują się w załączniku lub powinny być dostępne 

na żądanie, ponieważ często są nieporęczne. Wspomnij o swoich kanałach dystrybucji (na przykład 

sprzedaż detaliczna, hurtowa, konsygnacyjna, internet), a także uwzględnij wszelkie „zabezpieczenia” 

własności intelektualnej (IP), o które masz lub planujesz się ubiegać, takie jak patenty, znaki towarowe 

lub prawa autorskie. Zrozumienie trwałości a zakres ochrony własności intelektualnej jest ważny dla 

aniołów i podmiotów finansujących kapitał wysokiego ryzyka, ponieważ chcą oni zapewnić 

bezpieczeństwo prognozowanych przepływów pieniężnych. Jakie czynniki dają przewagę lub wady 

konkurencyjne? Twój produkt lub usługa powinny być w jakiś sposób wyjątkowe; w przeciwnym razie 

klienci mogą udać się do konkurencji. Czynniki te mogą obejmować poziom jakości lub usług, 

własnościowe funkcje z ochroną IP, lokalizację i godziny pracy. Zwróć uwagę, że najniższa cena nie 

została wymieniona z dwóch powodów. Po pierwsze, jeśli jest to Twoja jedyna przewaga 

konkurencyjna, konkurentowi będzie bardzo łatwo podciąć Cię. Po drugie, i co ważniejsze, w naszej 

kulturze materialistycznej istnieje wyraźne przekonanie konsumentów, że dostajesz to, za co płacisz, 

więc jeśli Twój produkt / usługa jest najtańsza, może coś jest z nią nie tak. Ta preferencja kupowania 

jest wielokrotnie wykazana w badaniach marketingowych; nawet osoby w restauracji, które kupują 

butelkę wina, ale pilnują swojego budżetu, najprawdopodobniej kupią drugą najtańszą butelkę. Jeśli 

opisujesz usługę, Twoją przewagą konkurencyjną może być fakt, że jesteś lokalny. Ponieważ często to 

przedsiębiorca osobiście wykonuje usługę, a Ty sprzedajesz usługę na małym rynku lokalnym, a nie 

krajowym, opis Twojej firmy i informacje marketingowe powinny jasno wskazywać, że to właśnie 

wyróżnia Twoją usługę. Naturalne jest opisywanie produktów i usług tak, jak wyglądają - na przykład 

część zamienna maszyny, artykuł spożywczy, raport, godzina zajęć jogi i tak dalej. Ale powinieneś także 

opisać swój produkt i / lub usługę z perspektywy klienta , w tym jakie potrzeby klienta są zaspokajane 

po zakupie twojego produktu lub usługi, a także korzyści, jakie klient otrzymuje z zakupu. Na przykład, 

korzystając z czterech powyższych elementów, możesz powiedzieć: skrócenie czasu przestoju zakładu, 

zaspokojenie głodu, informacje, na podstawie których należy podjąć decyzję biznesową i dobre 

zdrowie. Sekcja produktów i usług zawiera również przegląd branży, w tym trendy, głównych graczy i 

szacowaną sprzedaż w branży. 

Kluczowe lekcje 

* Posiadanie pewnych zabezpieczeń, takich jak patenty i prawa autorskie, sprawia, że Twoje produkty 

i usługi są bardziej wartościowe i trudniejsze do kopiowania dla konkurencji. 

* Sukces oznacza opłacalne odbieranie biznesu konkurencji. Aby to osiągnąć, musisz mieć jakąś 

unikalną funkcję, która sprawia, że kupowanie u Ciebie jest atrakcyjne. 

* Oprócz opisu fizycznych atrybutów produktu lub usługi, zwróć uwagę na rozwiązywany problem 

klienta lub potrzebę zaspokojenia. 



WEJŚCIE NA RYNEK 

Pisanie planu marketingowego 

Pomyśl o tym 

Czy mój plan marketingowy… 

Opisz moich potencjalnych klientów? Czy masz analizę mojej konkurencji, mojej niszy i 

prawdopodobnej reakcji konkurencji? Wykazać, że mój marketing jest skierowany do moich 

potencjalnych klientów? Opisz działania marketingowe, które podejmę, w tym czas i koszty? Zakończyć 

z „wiarygodną” prognozą sprzedaży i budżetem marketingowym? 

Dla wielu przedsiębiorców to najważniejsza sekcja i dużo czasu poświęca się jej rozwijaniu. Bo bez 

popytu nie ma sprzedaży i nie ma się czym rozliczać. Plan marketingowy składa się z trzech głównych 

sekcji: 1) analiza rynku, 2) analiza konkurencji i 3) konkretne działania marketingowe. Ze wszystkich 

elementów biznesplanu, dział marketingu wymaga ciągłej aktualizacji. Kampanie marketingowe 

pojawiają się i znikają, a wraz ze zmianą potrzeb biznesowych zmieniają się również „narzędzia” do 

realizacji kampanii marketingowej. 

ANALIZA RYNKU 

Cel tej sekcji jest dwojaki. Pierwsza to ustalenie, jak duży jest rynek; musisz wiedzieć, czy liczba klientów 

będzie wystarczająca do zakupu Twojego produktu lub usługi, abyś mógł wygenerować 

satysfakcjonujące przychody. Drugim celem jest opisanie potencjalnego lub idealnego klienta, abyś 

wiedział, jak dotrzeć na ten rynek, prowadząc zasięg. Czy potrafisz wyobrazić sobie rynek docelowy - 

grupę potencjalnych klientów, którzy mają wspólne cechy, potrzeby lub zainteresowania? Czy Twoi 

klienci mają podobny przedział wiekowy, poziom dochodów, płeć, miejsce zamieszkania, rodzaj pracy, 

religię, strukturę rodziny, hobby, dietę, pochodzenie etniczne itp.? Jeśli masz firmę typu business-to-

business (B2B), zrób to. 

Twoi potencjalni klienci mają określoną wielkość pod względem sprzedaży lub zatrudnienia, wielkości 

i częstotliwości zamówień, praktyk płatniczych, formalności kontraktowych itp.? 

Klient planował dostarczyć systemy i funkcje rozliczeniowe dla małych gabinetów lekarskich. To był 

dobry rynek niszowy, ale brakowało pracy domowej na temat tego, jak lekarze podejmują decyzje o 

takim wsparciu i czy w ogóle chcieliby zlecić te działania na zewnątrz. Plan nie przekonał banków do 

zaciągnięcia pożyczki na zakup oprogramowania. 

Dzięki dzisiejszym potężnym wyszukiwarkom internetowym nie brakuje informacji pomocnych w 

badaniach rynku. Będziesz zaskoczony, jak wiele informacji można uzyskać przy niewielkim wysiłku. 

Oto kilka źródeł do sprawdzenia: 

*Stowarzyszenia branżowe: istnieją stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia zawodowe, kluby 

kolekcjonerów i nie tylko na każdy temat, a większość z nich ma biuletyny i informacje na temat 

swojego członkostwa. Przeprowadź wyszukiwanie w Google lub Yahoo, aby znaleźć strony internetowe 

stowarzyszeń w Twojej branży, na których można dowiedzieć się o wymaganiach licencyjnych i liczbie 

firm (tj. Konkurentów) na danym obszarze. Niektórzy mogą również mieć informacje o tym, jak założyć 

firmę w swojej dziedzinie, kontakt, z którym można porozmawiać, i podzielić się tym, jak to jest być w 

tej konkretnej firmie, i nie tylko. 

* Konkurenci: odwiedź kilku konkurentów jako potencjalny klient i zwróć uwagę na to, ilu klientów jest 

w sklepie, czy przeglądają lub kupują, jak wygląda sklep, jaka jest jakość towarów i ceny, i wszystkie 



inne aspekty, o których myślisz podczas zakładania firmy. Udaj się również do innego miasta, w którym 

nie będziesz uważany za konkurenta i obserwuj te same rzeczy wymienione powyżej dla lokalnych 

konkurentów, ale także, miejmy nadzieję, porozmawiaj z właścicielem wyciągnięte wnioski. Jeśli jesteś 

nowy w branży, popracuj przez chwilę w uznanej firmie, aby zdobyć wiedzę branżową. Celem tych 

poglądów z pierwszej ręki nie jest „kopiowanie” konkurentów, ale wykorzystanie rzeczywistych 

przykładów do kształtowania własnych celów i metod. 

* Biblioteki: Wiele bibliotek ma sekcję biznesową, w której można znaleźć książki o swojej branży. W 

niektórych bibliotekach to źródło może być używane tylko na miejscu, podczas gdy inne umożliwiają 

zdalny dostęp przy użyciu prawidłowej nazwy użytkownika i hasła. 

Wynikiem tych dochodzeń i badań powinien być pełny opis Twojego potencjalnego rynku - jego 

wielkości i danych demograficznych, abyś wiedział, czy można wygenerować wystarczające przychody 

i abyś mógł wizualizować swojego klienta i wiedzieć, jak do niego dotrzeć. Ten przegląd i analiza mogą  

Klient chciał otworzyć kawiarnię, aby obsługiwać grupę etniczną. Chciał skopiować koncepcję 

Starbucksa polegającą na zapewnieniu miejsca do czytania i rozszerzyć ją o gry. Chociaż koncepcja 

miała zalety, badania rynkowe wykazały, że społeczność docelowa nie była wystarczająco duża, aby 

przedsięwzięcie było opłacalne ekonomicznie - prawdopodobnie nie byłoby wystarczającej liczby 

klientów, aby zrównoważyć związane z tym koszty. Właśnie dlatego badania są tak ważne; nie chcesz 

rozpoczynać zobowiązania, które ma małe szanse powodzenia. Klient bada teraz inne możliwości. 

ANALIZA KONKURENCYJNA 

Powszechnym powstrzymywaniem się początkujących przedsiębiorców jest to, że uważają, że ich 

biznes jest wyjątkowy i nie mają konkurencji. Przepraszamy, ale każda firma ma konkurencję. W końcu 

wszyscy klienci, którzy mogliby dziś chcieć Twojego produktu lub usługi, kupili go lub coś podobnego 

od konkurencji. Twoim celem jest dowiedzieć się, kim są ci konkurenci, abyś mógł odebrać im biznes. 

Celem tej części biznesplanu jest lista około pięciu konkurentów oraz ich mocne i słabe strony. W 

niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku firm stacjonarnych, mapa lokalizacji konkurencji jest 

pomocna w planie, zwłaszcza jeśli zwracasz się do banków o fundusze i chcesz pokazać, jak daleko 

znajdują się bezpośredni konkurenci. Wymienienie mocnych i słabych stron twoich konkurentów jest 

ważne, tak jak będzie zapewne wgląd w następną sekcję planu marketingowego. Zazwyczaj mocne i 

słabe strony obejmują godziny pracy, dostępność, ceny, politykę zwrotów, wielkość budżetu 

marketingowego, reputację, politykę dostaw (czy są one dostarczane bezpłatnie, po kosztach czy 

wcale?), Produkty i usługi uzupełniające, aktualne / nieaktualne wersje ( co może dotyczyć również 

obecnych / przestarzałych stylów) i ilości kupowanych (co może oznaczać niższe lub wyższe koszty). W 

ramach analizy konkurencji ważne jest, aby zrozumieć, jakie mogą być reakcje konkurenta na Ciebie 

jako nowego uczestnika rynku. Na przykład konkurenci mogą obniżać ceny, kopiować Twoje produkty, 

zwiększać budżet reklamowy, używać ataków reklamowych, oferować bezpłatną dostawę lub inne 

usługi i nie tylko. Te działania mogą wpłynąć na sprzedaż i / lub marże i powinny zostać odzwierciedlone 

w prognozach sprzedaży i finansowych. Niektórzy przedsiębiorcy uważają za przydatne podsumowanie 

tej analizy konkurencji w „macierzy SWOT”, w której SWOT oznacza mocne i słabe strony konkurenta, 

szanse i zagrożenia. 

Klient wyprodukował koszulki z obrazami religijnymi i cytatami. Planowała sprzedawać je w weekendy 

na lokalnym pchlim targu. Klient nie zastanawiał się, co zrobiliby sprzedawcy podobnych przedmiotów 

w reakcji na to, że mogłaby im odebrać interesy. Odkrył, że konkurenci szybko stworzyli własne zapasy 

podobnych T-shirtów, więc jej rzeczywista sprzedaż stanowiła tylko jedną trzecią tego, co 

prognozowała. 



Inny sposób spojrzenia na konkurencję 

Powyższa dyskusja dotycząca analizy konkurencji koncentrowała się na ustaleniu „kim” jest Twoja 

konkurencja. Możesz myśleć o tym jako o stronie podaży - inni dostarczają ten sam lub podobny 

produkt lub usługę. Na przykład, jeśli planujesz otworzyć kawiarnię, musisz ustalić, gdzie znajdują się 

inne kawiarnie lub, jeśli planujesz konsultację w zakresie badań rynkowych, kto jeszcze świadczy taką 

usługę - prawdopodobnie wszyscy jesteście członkami tego samego profesjonalna organizacja. Bardziej 

interesującym i wnikliwym sposobem myślenia o konkurencji jest rozważenie „co”, czyli strony popytu. 

Czego szuka potencjalny klient? Klient może być spragniony i w promieniu jednej czwartej kilometra 

ma do wyboru dwie kawiarnie, sklep ogólnospożywczy, automat na stacji benzynowej, publiczną 

fontannę i wiele innych. Inny klient może potrzebować transportu surowców do swojego zakładu i 

będzie myślał nie tylko o konkurencyjnych firmach przewozowych znajdujących się blisko Ciebie, ale 

także o alternatywnych rozwiązaniach kolejowych i lotniczych. Myśląc o konkurencji, myśl szeroko. 

PODEJŚCIE DO PLANU DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 

Celem tej sekcji jest opracowanie działań marketingowych w celu realizacji pomysłu na biznes. Innymi 

słowy, co zamierzasz zrobić, aby kierować korki do drzwi wejściowych - dosłownie iw przenośni? 

Spośród listy działań marketingowych w sekcji „Wybór elementów działań” oraz własnych pomysłów, 

jakie pięć kroków marketingowych podejmiesz? Dla każdego z pięciu kroków marketingowych zanotuj 

koszt wdrożenia (który po zsumowaniu staje się budżetem marketingowym), czy pozycje mogą być 

wykonane samodzielnie lub czy będziesz potrzebować pomocy, a także oczekiwania sprzedażowe 

(które po dodaniu razem stają się prognozą sprzedaży). Marketing ,Budżet i prognoza sprzedaży, 

opracowane w tym rozdziale, będą wykorzystywane w prognozach finansowych omówionych późiej. 

Umieść kroki działań marketingowych w kontekście 

Zastanawiając się, jakie działania marketingowe podjąć, rozważ następujące pytania dotyczące 

planowania strategii: 

* Gdzie potencjalni klienci szukają informacji? Na podstawie badań i analiz rynku powinieneś wiedzieć, 

dokąd udają się Twoi obecni i potencjalni klienci, aby uzyskać informacje i rekomendacje dotyczące 

nowych produktów i usług. Te badania powinny być podstawą planu działań marketingowych, 

ponieważ w tym miejscu chcesz promować swoje produkty i / lub usługi. 

* Czy należy się skupić na pozyskiwaniu nowych klientów, czy na pozyskiwaniu powtarzalnych 

transakcji od obecnych klientów? Wiele firm szacuje, że utrzymanie obecnych klientów jest mniej 

kosztowne niż tworzenie nowych. Oczywiście start-up ma tylko jeden wybór, ale firma o ugruntowanej 

pozycji ma obie opcje.Dla małych firm detalistów, 90% sprzedaży pochodzi od stałych klientów, a tylko 

10% od nowych klientów. Spośród tych nowych klientów 90% pochodzi z ust do  ust i poleceń od 

obecnych klientów, a 10% z nowych działań marketingowych. Tak więc tylko 1 procent małych klientów 

detalicznych to nowi klienci, będący efektem działań marketingowych firmy, ale na to przeznacza się 

większość budżetu marketingowego. Goodman sugeruje skupienie się na 99 procentach, co można 

zrobić przy użyciu niedrogich technik. 

Cykl marketingu / sprzedaży 

Zanim zdecydujesz, jakie działania marketingowe podjąć, musisz zrozumieć, w jaki sposób potencjalni 

klienci podejmują decyzję o zakupie. Istnieje wiele modeli cyklu marketingu / sprzedaży, nazywanych 

czasem cyklem kupna lub sprzedaży. Jeden, który jest całkiem przydatny, pochodzi od Jeanne 

Rossomme, założycielki i dyrektora generalnego Roadmap Marketing, firmy zajmującej się 

konsultingiem marketingowym. Cykl zakupu składa się z sześciu etapów, które kończą się pozyskaniem 



zadowolonego klienta, który as poleci. Chociaż pod względem graficznym i koncepcyjnym jest to proces 

liniowy, w rzeczywistości klienci i potencjalni klienci wchodzą i wychodzą z etapów według własnego 

wyboru. Poniżej znajduje się opis każdego kroku: 

1. Świadomość: Na tym pierwszym etapie potencjalni klienci wiedzą, że Twoja firma jest otwarta na 

biznes i możesz mieć produkty i usługi, których szukają lub, bardziej bezpośrednio, że masz produkty i 

usługi, które zaspokoją potrzeby klienta. Wiedzą o tym z Twojej strony internetowej, słysząc, jak 

przemawiasz na konwencie, z reklam, ustnie i nie tylko. 

2. Odkrycie: na tym etapie potencjalny klient dowiaduje się nieco więcej o Twojej firmie, zazwyczaj 

poprzez treści, takie jak strony internetowe, recenzje w mediach społecznościowych, literatura lub od 

innych. 

3. Zaangażowanie: Potencjalny klient podejmuje działanie, które może doprowadzić do sprzedaży. 

Mogą odwiedzić Twój sklep, wysłać e-mail z pytaniem, zapisać się do newslettera lub powiadomień o 

wydarzeniach / wyprzedażach i tak dalej. Kluczowe na tym etapie jest to, że potencjalny klient „daje” 

coś do wyrażenia zainteresowania (np. Adres e-mail lub czas spędzony podczas wizyty w Twoim 

sklepie). 

4. Aktywny klient: Klient kupił Twój produkt lub usługę. 

5. Klient odnoszący sukcesy: Klient dokonuje powtarzających się zakupów i, jeśli zmierzy się to w 

ankiecie, powie, że jest zadowolonym klientem. 

6. Polecenia: Na tym ostatnim etapie klient opowiada innym o swoich dobrych doświadczeniach z 

Twoją firmą i poleca Twoją firmę innym. W istocie stają się Twoim zewnętrznym zespołem sprzedaży. 

Zbierz te skierowania / referencje i uzyskaj pozwolenie na ich publikację w swojej literaturze i na swojej 

stronie internetowej. 

Wybór elementów akcji 

Poniżej znajduje się lista ponad 20 typowych działań marketingowych podzielonych na siedem 

kategorii. Wybierając elementy działań marketingowych, upewnij się, że masz różnorodność, która 

koncentruje się na klientach na każdym z sześciu etapów cyklu zakupu. Chociaż niektóre „instrumenty” 

mogą być takie same, komunikaty mogą być inne. Na przykład w kampanii marketingu bezpośredniego, 

mającego na celu zwiększenie świadomości, chcesz skierować potencjalnych klientów do swojej 

witryny, ale w przypadku aktywnych klientów możesz zaoferować kupon sklepowy. Podobnie w 

przypadku kampanii w mediach społecznościowych możesz zastosować następujące metody dla 

klientów na różnych etapach cyklu zakupowego: Aby zwiększyć świadomość klientów, podaj linki do 

swojej witryny; w fazie odkrywania, dotarcie do klientów, którzy są obserwatorami lub fanami; na 

etapie zaangażowania zachęcaj potencjalnych klientów do „polubienia” i komentowania Twojej strony 

na Facebooku; a na etapie polecania poproś klientów o „retweetowanie” Twoich wiadomości. Jak 

widać, stwierdzenie, że będziesz korzystać z mediów społecznościowych, aby przyciągnąć klientów, nie 

wystarczy. Twój plan marketingowy musi być bardzo szczegółowy. Co więcej, każde z tych działań 

marketingowych ma zestaw aspektów ekonomicznych - koszt i czas produkcji w porównaniu z 

nagrodami do osiągnięcia. Aby upewnić się, że Twój czas i pieniądze są dobrze wydane, powinieneś z 

góry określić, w jaki sposób będziesz mierzyć sukces tych działań. Jeśli nie możesz zmierzyć kosztów w 

porównaniu z zyskiem, być może nie powinieneś podejmować działania. Większość przedsiębiorców 

ma ograniczone budżety, więc traktuj priorytetowo swoje pieniądze marketingowe i używaj tylko tych 

działań, które zapewnią najlepsze wyniki. 

Marketing e-mailowy 



Marketing e-mailowy obejmuje bezpośrednie wiadomości e-mail do bazy klientów, biuletyny, ankiety 

i ankiety - wszystko to, aby utrzymać zaangażowanie obecnych klientów. Constant Contact  to firma, 

która oferuje kompletny zestaw niedrogich, łatwych w użyciu szablonów i mechanizmów do 

utrzymywania kontaktu z klientami. Pamiętaj, aby poinformować swoich odbiorców o częstotliwości 

biuletynów i innych publikacji, upewnić się, że treść jest odpowiednia i przypomnieć klientom, że mogą 

zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Podmioty stowarzyszone, dystrybutorzy i 

partnerzy polecający obejmują inne organizacje, z którymi możesz prowadzić interesy na bieżąco lub 

na podstawie konkretnych umów, takie jak stowarzyszenia handlowe, miejsca sprzedaży produktów, 

inne firmy, z którymi współpracujesz i nie tylko. 

* Wystawiaj na wystawach i imprezach stowarzyszeń branżowych. Posiadanie stołu dostawcy może 

być kosztowne, ale jeśli jest to właściwa publiczność i uczestnicy spotkania mają czas na odwiedzenie 

strefy sprzedawcy, może to być bardzo dużo. Poproś o 15 minut czasu na podium, aby promować swój 

biznes, a w handlu zasponsoruj stolik kawowy. Sieć i sieć ponownie, przechwytywanie odpowiednich 

adresów e-mail do przyszłych kontaktów. 

* Ustaw stół na targach rzemieślniczych, targach sztuki, targach rolniczych, pchlim targu i innych 

miejscach. Będąc najpierw potencjalnym klientem, możesz wczuć się w te miejsca, aby zobaczyć, które 

przyciągają Twoich potencjalnych klientów. Gdy klienci zbliżają się do Twojego stołu, zaangażuj ich w 

dyskusję na temat tego, czego szukają, jakiej jakości i przedziału cenowego szukają, co myślą o tym 

miejscu i na inne tematy. Jeśli nie mogą znaleźć tego, czego szukają, zasugeruj, aby odwiedzili Twoją 

witrynę internetową, aby zobaczyć inne produkty i zapytaj, czy byliby zainteresowani otrzymywaniem 

ogłoszeń i innymi działaniami marketingowymi po pokazie. 

* Wykorzystaj swój status małej firmy, firmy należącej do kobiet, firmy należącej do mniejszości, firmy 

należącej do weteranów lub niepełnosprawnego właściciela firmy, aby uzyskać kontrakty rządowe. 

Jednak samo bycie członkiem jednej z tych grup i zarejestrowanie się w systemie Centralnej Rejestracji 

Wykonawców (CCR) nie wystarczy, aby rozpocząć działalność; nadal musisz być agresywnym 

marketerem. CCR to główna baza danych dostawców dla rządu USA. Każda firma, która chce prowadzić 

interesy z rządem federalnym na podstawie umowy opartej na federalnych przepisach dotyczących 

przejęć, musi być zarejestrowana w CCR oraz musi przygotować i złożyć oświadczenia i certyfikaty w 

Internecie 

System składania wniosków o oświadczenia i certyfikaty (ORCA) przed udzieleniem zamówienia. 

Dostęp do CCR i ORCA można uzyskać za pośrednictwem systemu zarządzania nagrodami (SAM). Wejdź 

na stronę internetową SBA pod adresem www.sba.gov, aby zrozumieć, w jaki sposób wszystkie te 

systemy działają i są ze sobą powiązane. Zanim spróbujesz tej trasy, zrozum dynamikę, kiedy otrzymasz 

zapłatę - często jest to 60 dni lub więcej po przedłożeniu faktury, z wymaganiem, aby faktura była 

prawie „idealna”. W przypadku tego kroku działań marketingowych i wszystkich innych związanych z 

kontraktami rządowymi, nawiązywanie kontaktów z agencjami, głównymi wykonawcami i 

konkurentami jest ważnym elementem ogólnego planu marketingowego. 

* Start-upowi często trudno jest zostać głównym wykonawcą rządowym od samego początku, dlatego 

rozważ bycie podwykonawcą odnoszącego sukcesy głównego wykonawcy. Często jest to doskonały 

sposób na rozpoczęcie działalności związanej z kontraktami rządowymi. Upewnij się tylko, że 

rozumiesz, że mogą istnieć napięcia z głównym wykonawcą, który „kontroluje” relacje z agencją 

federalną i może niechętnie zezwalać podwykonawcom na dostęp do swoich klientów. Zrozumienie 

różnych umów „odłogowanych”, jakie rząd ma dla małych firm w ogóle, a szczególnie dla firm 

należących do kobiet, mniejszości, rdzennych Amerykanów, niepełnosprawnych i weteranów, i 

wykorzystaj tę wiedzę w twojej propozycji. 



* Innym sposobem prowadzenia interesów z rządem federalnym przez małe firmy są harmonogramy 

General Services Administration (GSA), które są zwykle powtarzalnymi, nietechnicznymi zamówieniami 

zarządzanymi przez GSA w imieniu wielu agencji rządowych. Przystąpienie do harmonogramu GSA trwa 

kilka miesięcy z serią negocjacji cenowych. Po ustaleniu harmonogramu GSA nadal konieczne jest 

podjęcie działań marketingowych, aby agencje federalne skontaktowały się z Tobą w sprawie 

prowadzenia działalności, a następnie nastąpi kolejna negocjacja ceny. 

Strona internetowa 

Wiele firm powinno mieć stronę internetową i musi być zoptymalizowana pod kątem dostępu 

mobilnego, ponieważ obecnie około połowa wszystkich odwiedzin odbywa się za pośrednictwem 

smartfona lub tabletu, a sprzedaż za pośrednictwem tych instrumentów wyniosła 11 miliardów 

dolarów w 2011 roku  a w 2012 roku 22 miliardy dolarów. Ale zanim zaangażujesz projektanta witryny, 

musisz zrozumieć, czego oczekujesz od odwiedzających, gdy dotrą do Twojej witryny. Jeśli Twoja 

witryna służy tylko do widoczności i zawiera głównie statyczne informacje, prawdopodobnie 

wystarczające jest niedrogie podejście ogólne. Jeśli jednak klienci potrzebują funkcji umożliwiających 

robienie zakupów, zadawanie pytań lub szukanie informacji lub chcesz mieć bloga, biletem może być 

dostosowana witryna internetowa. Przed zatrudnieniem programisty witryny internetowej uzyskaj 

referencje. Następnie po zakończeniu projektowania sprawdź, czy Twoja witryna wygląda 

profesjonalnie i dobrze odzwierciedla Twoją firmę i sposób, w jaki prowadzisz działalność. 

* Umieść swoją firmę w lokalnym źródle informacji. Kiedyś było to łatwe, ponieważ była tylko jedna 

odpowiedź - żółte strony. Obecnie istnieje wiele popularnych i niedrogich możliwości, takich jak 

Miejsca Google (w tym recenzje Google), Yahoo Local i Bing Local, a także witryny takie jak Patch.com, 

które łączą wiadomości, pogodę, wydarzenia, pokoje rozmów i katalogi biznesowe. Yelp.com i inne 

podobne strony są jak Yellow Pages z recenzjami klientów. Foursquare to oparte na lokalizacji 

narzędzie społecznościowe dla urządzeń mobilnych. Niektóre lokalne witryny wyszukiwania są 

przeznaczone dla określonych odbiorców, takich jak Latynosi. Istnieją również platformy krajowe, takie 

jak Craigslist i Angie’s List. W przypadku wielu z tych witryn łatwiej i bardziej opłacalne jest dla 

dostawcy zebranie informacji o wszystkich firmach (nawet jeśli są one niekompletne lub błędne), a 

następnie zapraszanie firm do „odebrania” ich wpisu, co można edytować. informacje i może dodać 

tekst, zdjęcia, filmy i inne szczegóły. 

Direct Mail 

Direct mail to nie tylko listy sprzedażowe w kopertach biznesowych; może obejmować różnorodne 

materiały marketingowe, w tym pocztówki, ulotki, duże pocztówki ze zdjęciami i grafiką, broszury, 

biuletyny i ulotki z kuponami - wszystko, co wzbudzi zainteresowanie czytelnika. 

Prasa i media 

* Jeśli Twoi klienci są czytelnikami gazet, najlepszym rozwiązaniem mogą być reklamy prasowe, ale 

należy je traktować jako strategię wymagającą wielokrotnych wystąpień i jednorazowych reklam, które 

zwykle nie są skuteczne w budowaniu świadomości i wiarygodności. 

* Reklamuj się w profesjonalnych czasopismach i biuletynach. Zwykle wiąże się to z kosztami, ale z 

twoich badań być może wynika, że jest to grupa docelowa, przed którą musisz być. 

* Kupuj reklamy radiowe i telewizyjne, jeśli Twoi klienci i potencjalni klienci słuchają radia lub oglądają 

telewizję. Po prostu upewnij się, że reklamy są odtwarzane w stacjach io porach dnia, których słuchają 

i oglądają Twoi klienci. 



* Organizacje non-profit powinny rozważyć PSA (ogłoszenia dotyczące usług publicznych). Wiele stacji 

telewizyjnych ma niskie lub czasami bezpłatne stawki za te reklamy poza godzinami szczytu. Jedyny 

związany z tym koszt to koszt wyprodukowania reklamy. 

* Rozprowadzaj ulotki i ogłoszenia pocztowe w lokalnych sklepach, kościołach i na tablicach ogłoszeń. 

Czy Twoje ogłoszenie wyróżnia się, czy zawiera właściwe informacje i czy jest umieszczone tam, gdzie 

Twoi potencjalni klienci szukają informacji? 

* Przygotuj broszurę marketingową. Czy Twój dokument ma odpowiednią konstrukcję i jakość, aby 

dobrze odzwierciedlać Twoją firmę i sposób jej prowadzenia? Klienci robią założenia na podstawie 

pierwszych wrażeń. Kiedy już będziesz mieć broszurę, jak zamierzasz przekazać ją docelowej grupie 

klientów? Broszury te mogą mieć wiele zastosowań - jako przesyłka pocztowa lub pozostawione na 

potrzeby bezpośrednich rozmów telefonicznych. 

* Napisz kolumnę z poradami dotyczącą Twojej branży / produktu / usługi. Gazety, czasopisma 

stowarzyszenia i stowarzyszenia branżowe oraz biuletyny zawsze szukają dobrych treści, a ponieważ 

są one prawdopodobnie bezpłatne, jest to „win wi”. Zwycięstwo dla Ciebie to dostęp do potencjalnej 

grupy klientów iz czasem stanie się uznanym ekspertem tam, gdzie klienci przychodzą do Ciebie. 

* Dokonuj prezentacji w stowarzyszeniach branżowych lub grupach członkowskich. To dobry sposób, 

aby być przed potencjalnymi klientami i jest bardziej aktywny niż pisanie w biuletynie stowarzyszenia. 

Poproś o 15 minut czasu na podium, a w handlu oferujesz sponsorowanie bezpłatnego stolika z kawą i 

napojami gazowanymi podczas przerwy. 

* Jeśli masz fizyczną lokalizację, będziesz chciał mieć znak zarówno kierujący klientów do drzwi 

wejściowych, jak i informujący przechodzących, że tam jesteś. Ważna jest lokalizacja oraz widoczność 

z wielu stron. Wymagania dotyczące oznakowania są zwykle narzucane przez lokalne przepisy 

dotyczące zagospodarowania przestrzennego i budynków, a w przypadku centrów handlowych lub 

innych wynajmowanych lokalizacji przez umowy między wynajmującym a najemcą. 

*Napisz książkę. Zajmuje to trochę czasu i może być kosztowne, ale jest to świetna okazja, aby rozwinąć 

swoje kwalifikacje jako eksperta. 

Media społecznościowe 

Korzystaj z mediów społecznościowych w wielu wymiarach. Po prostu uświadom sobie, że jest to 

narzędzie, sposób na osiągnięcie pożądanych rezultatów; to nie koniec. Według Briana Morana z Brian 

Moran & Associates, firmy konsultingowej, która pomaga przedsiębiorcom w prowadzeniu lepszych 

firm i pomaga marketerom w docieraniu do małych firm, należy używać mediów społecznościowych 

do prowadzenia i generowania obsługi klienta, badania rynku, analizy konkurencji, networking i PR - i 

stopniowo staniesz się uznanym ekspertem. Znając swoich klientów, możesz określić, który z mediów 

społecznościowych najlepiej pasuje do Twojej firmy. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych 

omówionych taktyk, idź tam, gdzie są Twoi potencjalni klienci. Każdy z popularnych serwisów 

społecznościowych - Facebook, Twitter, LinkedIn i Pinterest - ma swoje własne dane demograficzne 

dotyczące wieku użytkownika, płci, lokalizacji i nie tylko. Skorzystaj z tych danych demograficznych, 

aby określić, czy Twoi potencjalni klienci korzystają z tych witryn. Media społecznościowe mogą nie być 

najlepszą strategią dla start-upu, ponieważ potrzebujesz fanów, przyjaciół i obserwujących, którzy są 

odbiorcami. Ale dobrą strategią może być zarejestrowanie się we wszystkich głównych serwisach 

społecznościowych, aby zarezerwować swoje imię, a następnie zacząć korzystać z kilku, które najlepiej 

odpowiadają Twoim potrzebom. Istnieje wiele szumu wokół aplikacji specyficznych dla mediów 

społecznościowych, które mogą być odpowiednie dla Ciebie lub mogą stać się czasochłonne i zabrać 



czas i energię innym, bardziej odpowiednim narzędziom marketingowym. Innymi słowy, przyjmuj 

media społecznościowe z szeroko otwartymi oczami. 

Reklama internetowa 

Poczta pantoflowa jest często uważana za najlepszą formę marketingu, ale nie przychodzi ona za 

darmo ani bez wysiłku. W jaki sposób łańcuch jest uruchamiany, a następnie obsługiwany? Jakie 

zachęty są oferowane klientom, aby pozytywnie komentowali swoje doświadczenia z Twoją firmą? Kim 

są liderzy opinii i pierwsi użytkownicy wśród docelowej bazy klientów? 

* Przeprowadź kampanię internetową lub masową wysyłkę mailingową. Oczywiście potrzebujesz listy 

e-mailowej do wysyłania wiadomości, a używanie list e-mailowych bez zgody odbiorców jest 

nielegalne. Ale możesz stworzyć własną listę. W rzeczywistości najlepsza lista e-mailowa to naturalna 

/ organiczna lista, którą tworzysz samodzielnie, zbierając wizytówki i odnotowując, kto odwiedza Twoją 

witrynę. Jako krok tymczasowy możesz publikować za zgodą innych osób w biuletynach i zachęcać 

czytelników do łączenia się z Twoją witryną. 

* Utwórz i utrzymuj bloga. Czy masz czas, energię i pomysły na prowadzenie bloga? Blog, który jest 

często aktualizowany i ma wielu obserwujących, jest atutem. Pomaga między innymi w optymalizacji 

wyszukiwarek i jest dobrym źródłem informacji do kampanii e-mailowych. Jednak rzadko 

aktualizowany blog może rozpraszać uwagę, ponieważ informacje mogą być nieaktualne (jak 

najnowszy post reklamujący sprzedaż sprzed trzech miesięcy), co źle świadczy o Twojej firmie. 

Korzystaj z „płatnego wyszukiwania”, kupując słowa kluczowe w Google, Yahoo, Bing i innych 

wyszukiwarkach. Poszukaj słów kluczowych, które są ważne dla Twojej firmy. Skoncentruj się na 

słowach, których mogą używać potencjalni klienci, a niekoniecznie na tym, czego Ty byś użył. Dla wielu 

kupowanie słów kluczowych będzie najskuteczniejszą metodą rozpoczęcia kampanii marketingowej, 

biorąc pod uwagę zasięg i koszt. Możesz ograniczyć swój budżet do kwoty, którą chcesz zapłacić za 

kliknięcie, i całkowitego poziomu wydatków. Niektóre badania wskazują, że płatne wyszukiwanie 

najlepiej jest dotrzeć do około 3 procent wszystkich potencjalnych klientów, którzy są gotowi do 

dokonania zakupu. Poznaj ekonomię tego, ile zarabiasz na sprzedaży i ile będziesz płacić za „płatne 

wyszukiwanie”, aby mieć pewność, że sprzedaż spełnia Twoje kryteria rentowności. 

* Udziel rabatów na nowe lub powtarzające się firmy, w swojej lokalizacji, na swojej stronie 

internetowej lub w połączeniu z firmami takimi jak Groupon, Living Social lub wieloma innymi w tej 

przestrzeni. Tylko upewnij się, że rozumiesz ekonomię i ile pieniędzy uzyskasz po zapłaceniu tym 

firmom i czy i tak dokonałeś sprzedaży bez korzystania z tej zachęty. Przeprowadź weryfikację 

referencji u użytkowników tych witryn z codziennymi ofertami, aby upewnić się, że będziesz 

zadowolony z produktu i usługi. Marketing z wykorzystaniem Internetu jest bardzo rozpowszechniony 

i dla niektórych firm jest to jedyne miejsce, z którego korzysta.  

CENNIK I FILOZOFIA CEN 

Integralną częścią planu marketingowego jest określenie filozofii cenowej. Jest oprawiony w ramy 

konkurencji i pojawia się przed opracowaniem cennika lub menu. Ceny są istotną częścią strategii marki 

i wizerunku firmy. Przedsiębiorcy często mówią, że jako jednoosobowa firma mają niskie koszty 

bezpośrednie i prawie żadnych kosztów ogólnych, a zatem będą miały najniższą cenę. I to będzie 

kluczowy sposób na przyciągnięcie klientów. Jednak doświadczenie wielokrotnie pokazuje, że niska 

cena jako kluczowy wyróżnik produktu / usługi jest złą strategią. Ile razy słyszałeś „masz to, za co 

płacisz”? Najniższa cena często wiąże się z niską jakością. Jeśli niskie ceny są Twoją główną przewagą 

konkurencyjną i strategią marketingową, to jest tylko jeden kierunek, a mianowicie nadal niższe ceny, 

które oczywiście prowadzą do niższych marż i prawdopodobnie niższych przepływów pieniężnych. 



Poznaj konkurencję i jej wzorce cenowe. Często jest to proste, jeśli podane są ceny. Innym razem ty 

lub twój znajomy musicie udawać kupującego i dowiedzieć się. Udaj się do pobliskiego miasta, w 

którym nie możesz być uważany za konkurenta, i rozmawiaj z podobnymi firmami. Badając 

konkurentów, zastanów się, jaka może być ich reakcja na Ciebie jako nowego uczestnika rynku - często 

ta reakcja polega na obniżeniu ich cen, co zostało omówione w dyskusji na temat analizy konkurencji. 

Weź również pod uwagę, że istnieje kilka elementów utrudniających wycenę. Sztywna cena to bilet 

sprzedaży. Ceny miękkie to wszystkie elementy związane ze sprzedażą, takie jak różne metody 

płatności, warunki kredytowe, polityka zwrotów, rabaty, karty VIP, opcje dostawy, personalizacja i 

inne. Najważniejsze przy określaniu cen jest to, że jest to bardziej sztuka niż nauka. Najniższe ceny są 

określane przez koszt prowadzenia działalności - miejmy nadzieję, że pobierasz co najmniej tyle samo, 

co koszty, a w tym scenariuszu osiągniesz rentowność. Z reguły ceny są określane przez rynek, a wiesz 

o tym ze swojej wiedzy na temat cen konkurencji. Czasami istnieją ogólne formuły, na przykład 

sprzedaż detaliczna może być dwukrotnie wyższa niż cena hurtowa, inaczej nazywana 100-procentową 

marżą. Lub możesz otrzymać od 50 do 65 procent ceny detalicznej za przedmioty sprzedawane w 

komisie. Niezależnie od ceny, jaką początkowo ustalasz, nie musi to być zawsze ta cena. Stacje 

benzynowe codziennie zmieniają ceny, a ceny sprzedaży internetowej mają możliwość zmiany co 

minutę. Więc eksperymentuj i zobacz, co działa. 

Jak obliczyć ceny 

W ten sposób firma doradcza, która rozlicza się na godziny, może określać ich ceny. Z informacji 

finansowych zbierz: 1) łączne wynagrodzenia osób zaangażowanych w świadczenie usług doradczych; 

2) łączne wynagrodzenie osób, które wspierają te osoby (na przykład personel księgowy, 

marketingowy i kierowniczy - w rzeczywistości wszyscy pozostali pracownicy); 3) wszystkie świadczenia 

pracownicze, które mogą mieścić się w przedziale od 25 do 33% wynagrodzenia; oraz 4) wszystkie 

koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne (SG&A) (na przykład czynsz, podróże, zaopatrzenie, 

IT i marketing). Dodaj sumę ostatnich trzech kategorii i podziel tę liczbę przez łączną płacę 

bezpośrednią - daje to stawkę narzutów, która może mieścić się w przedziale od 100 do 150 procent. 

Następnie dla każdego konsultanta należy podzielić jego łączne wynagrodzenie przez liczbę 

przepracowanych godzin, aby otrzymać stawkę godzinową. (Standardowo jest to 2080 godzin rocznie, 

mniej wakacji; w przypadku jednej firmy konsultingowej co najmniej 25% czasu będzie poświęcane na 

marketing, a nie na konsultacje). Pomnóż tę liczbę przez obliczoną właśnie stawkę narzutu, a następnie 

pomnóż ponownie o pożądaną marżę zysku, aby uzyskać stawkę godzinową. Oczywiście to „oddolne” 

podejście do żądanej stawki należy porównać z tym, co naliczają konkurenci 

1. Wynagrodzenie dla wszystkich konsultantów = 500 000 USD (5 po 100 000 USD każdy) 

2. Stawka godzinowa konsultanta = roczne wynagrodzenie 100 000 USD 

Płace roczne / godziny = 100 000 $ / 2080 = 48,08 $ / h 

3. Całkowite koszty ogólne = 

+ Całkowity pośredni koszt pracy 

+ Płace / świadczenia pracownicze 

+ SG&A 

= 200 000 $ + 150 000 $ + 400 000 $ = 750 000 $ 

4. Stawka narzutów = Całkowite koszty ogólne / wynagrodzenia konsultantów = 750 000 USD / 500 000 

USD = 150% 



Gdybyśmy przestali obliczać w tym momencie, mielibyśmy stawkę fakturowania 72,12 USD / godz. 

(48,08 USD x 150%) dla tego konsultanta. Stopa ta pozwoliłaby odzyskać jego / jej koszty oraz wszystkie 

koszty wsparcia lub koszty pośrednie i postawiłaby firmę na progu rentowności. Breakeven jest lepszy 

niż przegrana, ale nie jest celem. Aby wygenerować dodatni przepływ środków pieniężnych, musisz 

dodać kolejny czynnik reprezentujący zysk: 

5. Marża zysku = 20% 

6. Stawka rozliczeniowa konsultanta = 

Stawka wynagrodzenia x stopa narzutu x marża zysku 

= 48,08 USD x 1,50 x 1,20 

= 86,54 USD 

W ten sposób firma produkcyjna może określić swoją cenę minimalną na podstawie kosztów. Na 

podstawie informacji finansowych zbierz: 1) bezpośredni koszt każdego produktu, który może 

obejmować produkcję, robociznę i fracht; 2) łączne wynagrodzenie osób, które wspierają proces 

produkcji (np. Księgowość, kontrola jakości, zaopatrzenie i personel wykonawczy - w rzeczywistości 

wszyscy inni pracownicy); 3) wszystkie świadczenia pracownicze, które mogą mieścić się w przedziale 

od 25 do 33% wynagrodzenia; oraz 4) wszystkie koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne 

(SG&A) (na przykład czynsz, podróże, zaopatrzenie, IT i marketing). Dodaj sumę trzech ostatnich 

kategorii i podziel tę liczbę przez łączne wynagrodzenia bezpośrednie - to daje stawkę narzutów, która 

może mieścić się w przedziale od 100 do 150 procent. Jeśli wytwarzany jest tylko jeden produkt, 

wszystkie koszty są przypisane do tego produktu. Jeśli istnieje więcej niż jeden produkt, należy dokonać 

alokacji kosztów. Może to być oparte na względnej liczbie wyprodukowanych jednostek lub względnej 

wartości produkowanych przedmiotów lub na dowolnym innym czynniku uznanym za odpowiedni. 

Połącz koszty bezpośrednie i koszty ogólne, a następnie podziel tę liczbę przez liczbę jednostek 

produktu, aby uzyskać całkowity koszt na jednostkę. Podobnie jak w powyższym przykładzie firmy 

konsultingowej, dodaj współczynnik zysku. Powtarzając to zastrzeżenie, to „oddolne” podejście do 

pożądanej stawki należy porównać z tym, co naliczają konkurenci. W przypadku wszystkich firm cena 

powinna być określana na podstawie pozycji produktu lub usługi na rynku oraz kwot, które inni 

pobierają za podobne produkty i usługi. 

Kluczowe lekcje 

* Skuteczne plany marketingowe są opracowywane w drodze badań i analiz i będą się zmieniać wraz 

ze zmianą warunków biznesowych. Chodzenie na skróty w celu opisania rynku nie pomaga. 

* Każda firma ma konkurencję. W końcu wszyscy klienci, którzy mogliby dziś chcieć Twojego produktu 

lub usługi, kupili go lub coś podobnego od konkurencji. 

* Większość klientów nie przechodzi bezpośrednio od poznania firmy do zakupu produktu. Dlatego tak 

ważne jest posiadanie „ścieżki” potencjalnych i klientów na każdym etapie cyklu zakupowego. Jednym 

z częstych błędów popełnianych przez wiele nowych firm jest to, że zajmują się swoimi pierwszymi 

klientami, a następnie zaniedbują marketing i sprzedaż. Następnie mają pustą listę potencjalnych 

klientów i wiele miesięcy bez dochodów. Kompletny plan marketingowy zapewnia, że na każdym 

etapie cyklu zakupowego znajdują się taktyki przyciągające potencjalnych klientów i prowadzące ich 

do kolejnego etapu w kierunku zakupu. 

* Określ wskaźniki - w jaki sposób zmierzysz skuteczność każdej taktyki marketingowej? 



* Określenie ceny produktu lub usługi to tak samo sztuka, jak nauka. Cena powinna być spójna ze 

strategią marki, czynnikami rynkowymi i strukturą kosztów. Cena nie jest wieczna; możesz to zmienić, 

aż znajdziesz to, co działa najlepiej. Dotyczy to zwłaszcza firm internetowych, które powszechnie 

stosują dynamiczne ceny. 



Idź z prądem 

Szczegółowy opis Twoich operacji 

Pomyśl o tym 

Czy moje operacje planują… 

* Opisać przepływ operacji, od surowców do wyrobów gotowych, w tym zaopatrzenie, kontrolę jakości, 

badania i rozwój oraz zarządzanie zapasami? 

* Czy uwzględnić lokalizacje mojej firmy i atrybuty, które sprawiają, że są one odpowiednie? 

* Zwróć uwagę na wymagane licencje i przepisy, własność intelektualną uzyskaną w celu ochrony 

moich produktów i usług oraz inne kwestie prawne? 

* Opisz personel potrzebny do skutecznego prowadzenia firmy i harmonogram ich zatrudniania? 

* Opisać godziny pracy i inne czynności wykonywane przez klienta? 

 

Ta sekcja biznesplanu zawiera szczegółowe informacje na temat codziennego prowadzenia firmy. 

Zapewnia, że wszystkie zasoby niezbędne do przeprowadzenia udanej operacji zostały rozważone i 

skoordynowane. Obejmuje to takie czynniki, jak lokalizacja, sprzęt, dzierżawa, kontrola jakości, 

personel, kluczowi dostawcy, godziny pracy, zarządzanie zapasami, polityka zwrotów, a zwłaszcza w 

przypadku firm internetowych, strategia witryny internetowej, polityka prywatności i wiadomości e-

mail z możliwością zapisania / rezygnacji . Oczywiście w przypadku firm świadczących usługi domowe 

wiele z tych czynników nie będzie miało zastosowania. 

Produkcja 

Jak i gdzie produkowane są Twoje produkty lub usługi? Co to jest produkcja własna, a co kupuje się w 

celu odsprzedaży? Wyjaśnij swoje techniki produkcji i koszty, kontrolę jakości, obsługę klienta, kontrolę 

zapasów, rozwój produktu, kontrolę porcji (dla restauracji) i tak dalej. Czy są importowane jakieś 

produkty lub surowce? Jeśli tak, w jaki sposób zapewniacie jakość, jak organizujecie płatności itd.? 

Lokalizacja 

Jeśli myślisz o konkretnej lokalizacji, podaj ją; jeśli nie, podaj ogólny opis atrybutów lokalizacji, które 

Twoim zdaniem są ważne. Jest mało prawdopodobne, abyś miał lokalizację, gdy zaczniesz 

przygotowywać biznesplan, ponieważ kupowanie lub dzierżawa nieruchomości nie jest rozsądne z 

finansowego punktu widzenia, zanim jeszcze się zorientujesz, że masz wykonalny i opłacalny pomysł 

na biznes. Niestety, bez wskazania konkretnej lokalizacji trudno będzie uzyskać kredyt bankowy, a na 

odwrót - trudno będzie podpisać umowę najmu bez środków finansowych. Często te dwie ścieżki 

zamykają się prawie tego samego dnia. W planie uwzględnij takie rzeczy, jak ilość powierzchni, typ 

budynku, zagospodarowanie przestrzenne, media, oznakowanie, dojazd, parking, widoczność na ulicę, 

natężenie ruchu i tak dalej. Uwzględnij również wystarczającą ilość informacji o kosztach nowego 

budynku lub rozbudowie istniejącej powierzchni, aby po przejściu do kosztów początkowych w sekcji 

finansowej będziesz miał podstawy do pracy. Jeśli myślisz o konkretnej lokalizacji i jest ona pusta, 

dowiedz się, kto był poprzednim najemcą, jakiego rodzaju firmy prowadzili i dlaczego odeszli. Jeśli 

poprzedni biznes jest taki sam lub podobny do twojego, porozmawiaj ze sobą poważnie o tym, dlaczego 

jesteś inny i odniesiesz sukces. Jakie będą Twoje godziny pracy i jak to się ma do potrzeb pracowników 

i klientów? Dzięki znajomości potencjalnych klientów wiesz, jak lubią robić zakupy. Czy prowadzisz 



firmę B2B, w której Twój produkt lub usługa jest kupowana w normalnych godzinach pracy? A co z 

firmą detaliczną - czy zakupy są dokonywane w domu, czy podczas dojazdów do pracy i z pracy? A co z 

wyprzedażami weekendowymi? Pamiętaj, firma internetowa działa 24 godziny na dobę, 7 dni w 

tygodniu. 

Mała sieć restauracji serwujących zupy i sałatki w Waszyngtonie opracowała szczegóły swojej 

lokalizacji, aby napisać plan operacyjny. Właściciele zdecydowali, że godziny otwarcia odpowiednie dla 

danych demograficznych lokalizacji to od 7:00 do 14:00. Ponieważ podawali tylko śniadanie i lunch, 

ustalili, że w tych godzinach potrzebna jest tylko jedna zmiana personelu. 

Klientka ma pasję do projektowania sukien ślubnych, ale jest ona drugorzędna w stosunku do jej pracy 

na pełen etat. Rozwiązaniem było stworzenie ekskluzywnego wizerunku marki: jej sklep jest otwarty 

tylko po wcześniejszym umówieniu w ciągu tygodnia i dla wszystkich w weekendy. Aby dodać do 

ekskluzywnego wizerunku, jej sukienki i ceny są na najwyższym poziomie konkurencyjnej oferty, a ona 

pokazuje swoje kreacje tylko na najlepszych wystawach sukien ślubnych. Praca w niepełnym wymiarze 

godzin pozwala jej na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z sukienkami ślubnymi bez 

narażania jej pracy na pełny etat. 

Legalne środowisko 

W tej sekcji opisz następujące kwestie: wymagania dotyczące licencji i zabezpieczenia, zezwolenia, 

wszelkie przepisy szczególne dotyczące branży lub zawodu, wymogi dotyczące stref lub przepisów 

budowlanych, ubezpieczenie, znaki towarowe, prawa autorskie i patenty (oczekujące, istniejące lub 

zakupione). Powinieneś znać wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na swoim 

obszarze - jaka licencja na prowadzenie działalności, rejestracja firmy i nazwy firmy oraz rejestracja 

podatku od sprzedaży jest wymagana. Dobrym źródłem tych informacji są powiatowe agencje rozwoju 

gospodarczego, których celem jest rozwój biznesu na tym terenie. W przypadku wyszukiwań w 

internecie dobre wyrażenie to „jak robić interesy w XX”. Nie ma znaczenia, czy miasto jest duże czy 

małe - informacje te znajdziesz w Internecie. Większe miasta mają strony internetowe zawierające te 

informacje i gdzie w ich biurokracji szukać odpowiednich zezwoleń i licencji. Należy pamiętać, że 

uzyskanie wszystkich niezbędnych licencji i pozwoleń zajmuje zwykle więcej czasu niż oczekiwano. 

Para klientów chciała założyć firmę zajmującą się lekcjami gry na skrzypcach i śpiewu i chcieli nazwać 

ją „szkołą”. Jednak w ich obszarze przepisy stanowe mają surowe normy dotyczące „szkół”, więc klienci 

nazywali firmę „instytutem” i określali to, co robili, jako „lekcje szkoleniowe”. Innymi przykładami, w 

których stany mają zwykle rozbudowane przepisy, są ośrodki opieki dziennej i prawie wszystko, co ma 

związek z opieką zdrowotną. 

Personel 

Opisz liczbę pracowników, rodzaj siły roboczej (wykwalifikowana, niewykwalifikowana i profesjonalna), 

gdzie i jak znajdziesz odpowiednich pracowników oraz strukturę wynagrodzeń na tyle szczegółowo, 

aby stanowić podstawę dla sekcji kosztów wynagrodzeń w sprawozdaniu finansowym. Uwzględnij 

również, które stanowiska będą obsadzane przez pracowników, a które przez wykonawców. Dobrze 

jest mieć harmonogram pracowniczy określający, kiedy - zwykle jest związany ze sprzedażą lub 

produkcją - poziomy aktywności - planujesz (potrzebujesz) zatrudnienie dodatkowego personelu. 

Niektórzy przedsiębiorcy chcą mieć pełny personel od pierwszego dnia, ale jest to kosztowny luksus - 

lepiej zacząć od małej firmy i rozwijać się. Jakie korzyści zapewnisz? Wszyscy pracodawcy są 

zobowiązani do zapewnienia (wniesienia wkładu). Ubezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna. Do 

tego doliczysz koszt uznaniowych świadczeń, takich jak ubezpieczenie medyczne i na życie, wakacje, 

401 (k) lub inny program emerytalny i tak dalej. W końcu będziesz potrzebować podręcznika dla 



pracowników, który jest w równym stopniu chroniony przed warunkami zatrudnienia w Twojej firmie, 

jak i uświadamiający pracownikom te zasady. Wielu przedsiębiorców chce rozpoczynać działalność z 

niezależnymi kontrahentami, ponieważ uważają, że takie podejście jest tańsze niż zatrudnianie 

pracowników na pełny lub niepełny etat. Jednak US ma ścisłe zasady określające, jakie warunki 

zatrudnienia są zgodne z umową z niezależnym wykonawcą, a które z umową pracowniczą. Powodem 

zainteresowania US jest to, że chcą pobierać podatki od wynagrodzeń. Ponieważ istnieje wiele 

nieporozumień na ten temat, najlepiej jest uzyskać zasady bezpośrednio u źródła. Poniższy fragment 

pochodzi ze strony internetowej US (: 

„Jako właściciel małej firmy możesz zatrudniać ludzi jako niezależnych wykonawców lub pracowników. 

Istnieją zasady, które pomogą Ci określić, jak klasyfikować zatrudnianych ludzi. Będzie to miało wpływ 

na to, ile będziesz płacić w postaci podatków, czy musisz potrącać wypłaty pracowników i jakie 

dokumenty podatkowe musisz złożyć. 

„Oto siedem rzeczy, które każdy właściciel firmy powinien wiedzieć o zatrudnianiu ludzi jako 

niezależnych wykonawców w porównaniu z zatrudnianiem ich jako pracowników. 

1. US wykorzystuje trzy cechy do określenia relacji między firmami a pracownikami: 

a. Kontrola behawioralna obejmuje fakty, które pokazują, czy firma ma prawo do kierowania lub 

kontrolowania sposobu wykonywania pracy poprzez instrukcje, szkolenia lub w inny sposób. 

b. Kontrola finansowa obejmuje fakty, które pokazują, czy firma ma prawo kierować lub kontrolować 

finansowe i biznesowe aspekty pracy pracownika. 

c. Czynnik typu relacji odnosi się do tego, jak pracownicy i właściciel firmy postrzegają swoje relacje. 

2. Jeśli masz prawo kontrolować lub kierować nie tylko tym, co ma być zrobione, ale także sposobem, 

w jaki należy to zrobić, to Twoi pracownicy są najprawdopodobniej pracownikami. 

3. Jeśli możesz kierować lub kontrolować tylko wynik wykonanej pracy - a nie środki i metody jej 

osiągnięcia - to prawdopodobnie Twoi pracownicy są niezależnymi wykonawcami. 

4. Pracodawcy, którzy błędnie sklasyfikują pracowników jako niezależnych wykonawców, mogą 

skończyć z poniesieniem znacznych podatków. Dodatkowo grożą im kary za niezapłacenie podatku od 

zatrudnienia i niezłożenie wymaganych formularzy podatkowych. 

5. Pracownicy mogą uniknąć wyższych podatków i utraconych świadczeń, jeśli znają swój właściwy 

status. 

6. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogą zwrócić się do IRS o ustalenie, czy dana osoba jest 

niezależnym wykonawcą lub pracownikiem, wypełniając formularz SS-8 „Określenie statusu 

pracownika dla celów federalnych podatków od zatrudnienia i potrącenia podatku dochodowego”, z 

IRS. 

7. Więcej informacji na temat krytycznego określania statusu pracownika jako niezależnego 

wykonawcy lub pracownika można znaleźć na stronie www.IRS.gov, wybierając łącze „Mała firma”. 

Dodatkowe zasoby obejmują publikację IRS 15-A, Dodatkowy przewodnik podatkowy dla pracodawcy; 

Publikacja 1779, Niezależny wykonawca lub pracownik; i publikacja 1976, czy kwalifikujesz się do 

uzyskania ulgi na mocy sekcji 530? Te publikacje i formularz SS-8 są dostępne w witrynie IRS lub 

dzwoniąc pod numer 800-TAXFORM ”. 

Zapasy 



Opisz, jaki rodzaj zapasów będziesz przechowywać i czy są to surowce, dostawy i / lub produkty 

gotowe, wraz ze średnią wartością zapasów (innymi słowy, jaka jest inwestycja w zapasy), wskaźnik 

rotacji zapasów i jak to porównuje do średnich w branży, sezonowych narostów i czasu realizacji 

zamówień. Często inwentaryzacja to duży składnik kosztów początkowych, ponieważ potrzebne są te 

materiały eksploatacyjne, zanim będzie można dokonać sprzedaży, szczególnie w handlu detalicznym. 

Zapasy, zwłaszcza jeśli są łatwe do zidentyfikowania i mają gotowy rynek, mogą posłużyć jako 

zabezpieczenie kredytu, na który został wykorzystany. 

Dostawcy 

Zidentyfikuj kluczowych dostawców i relacje / umowy, które masz lub planujesz mieć, wraz z ich 

wiarygodnością. Zwróć uwagę, czy jacyś dostawcy są zagraniczni, a także ustalenia dotyczące składania 

zamówień, kontroli jakości, warunków płatności, zasad zwrotów itd. Zwróć również uwagę, czy będą 

wymagane akredytywy, zwłaszcza w przypadku przesyłek międzynarodowych. 

Warunki kredytu, rabaty i zasady zwrotów 

Czy planujesz sprzedawać klientom na kredyt, oferować rabaty i zezwalać na zwroty? Jeśli tak, na jakich 

warunkach? 

Kluczowe lekcje 

* Zabezpieczenie lokalizacji firmy i kredytu bankowego może być frustrującym procesem, ponieważ 

właściciel chce najpierw zobaczyć pieniądze, a bankier chce zobaczyć umowę najmu jako pierwszy. Jest 

to sprawdzony proces, a każda umowa zostaje zamknięta mniej więcej w tym samym czasie. 

* Zatrudnianie wykonawców, a nie pracowników, nie zależy od Ciebie. Relacje między firmą a 

pracownikami determinują obowiązujące zasady IRS - im większą kontrolę sprawuje firma, tym bardziej 

prawdopodobne jest, że pracownicy będą traktowani jak pracownicy, a nie kontrahenci. 

* Projekt Twojej działalności powinien być zsynchronizowany z potrzebą klienta i wizerunkiem firmy. 



GRACZE DRUŻYNOWI 

Kto jest w Twoim zespole zarządzającym? 

Pomyśl o tym 

Czy mój zespół zarządzający i organizacja (którą mogę być tylko ja)… 

* Posiadasz umiejętności i doświadczenie dla tej konkretnej firmy? 

* Uwzględnić doradców i mentorów? 

* Uwzględnić stanowiska „pierwszej linii” marketingu i produkcji, a także stanowiska „zaplecza”, takie 

jak księgowość i obsługa klienta? 

* Czy mam radę dyrektorów, jeśli jestem zorganizowana jako korporacja C, S lub non-profit? 

Przy ograniczonych osiągnięciach i zwykle niewielkich zasobach, wczesny sukces małej firmy jest 

zazwyczaj „zakładem” na przedsiębiorcę. To sprawia, że ta sekcja jest bardzo ważna, ponieważ musi 

przekonać czytelników, że zakład jest pewny. W niektórych biznesach do odniesienia sukcesu potrzeba 

dwóch przedsiębiorców, z których jeden jest „Mr. Wewnątrz ”, a jeden to„ Mr. Na zewnątrz." Na 

przykład w restauracjach musi być też dobry szef kuchni,  trzeba kogoś do zarządzania jadalnią i 

marketingu zewnętrznego. Innym przykładem jest branża pracy tymczasowej, w której jedna 

ekspertyza polega na znajdowaniu firm potrzebujących personelu, a druga na znajdowaniu, 

sprawdzaniu i zarządzaniu osobami, które chcą być pracownikami tymczasowymi. Dołącz 

jednostronicowe biografie dotyczące każdej z kluczowych osób zaangażowanych, które powinno być 

napisane w stylu pokazującym, że „byłem tam, robiłem to i mam koszulkę”. Chcesz pokazać, że masz 

umiejętności techniczne potrzebne w biznesie, a także umiejętności przywódcze. Tam, gdzie mogą 

występować luki w doświadczeniu / umiejętnościach, zwróć uwagę, w jaki sposób dodałeś innych do 

zespołu, aby zapewnić tę wiedzę. Te biografie pomogą w rozwijaniu komunikatów o tym, dlaczego 

klienci powinni kupować od Ciebie. Klasycznym niedopasowaniem jest programista, który świetnie 

pisze gry lub aplikacje i jest zmęczony swoim szefem, więc chce założyć własną firmę. Problem w tym, 

że może on być biegły w IT, ale miał stanowisko, na którym zawsze pracował nad tym, co mu kazano, 

co oznacza, że nie miał przywództwa, marketingu, finansów ani innych.  

Doświadczenie w zarządzaniu.  

Przekłada się to na trudny moment w uzyskaniu kredytu bankowego lub co gorsza brak umiejętności 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

Klient z pasją do sklepu detalicznego typu piekarnia ułożył doskonały biznesplan. Miał również dobrą 

zdolność kredytową, był gotów osobiście zainwestować ponad 20 procent i miał zabezpieczenie 

wycenione na 125 procent żądanego kredytu bankowego. Nie mógł jednak wykazać w swoim 

życiorysie, że ma doświadczenie w handlu detalicznym, gastronomii lub pokrewnym, a także nie miał 

członków zespołu o takich umiejętnościach, więc bank odmówił wniosku o pożyczkę. W końcu znalazł 

wystarczające fundusze z funduszy osobistych, rodziny i przyjaciół i pomyślnie otworzył sklep. 

Zespół sprzedaży znanej firmy cateringowej dostrzegł potencjał na nowych rynkach, którego właściciel 

by nie wziął pod uwagę, więc połączyli siły, aby założyć własną firmę. W biznesplanie dostarczyli 

doskonałych informacji na temat rynków docelowych, reakcji potencjalnych konkurentów na nową 

firmę oraz szczegółów operacyjnych. Dodatkowo plan został przedstawiony jasno i przekonująco. 

Jednak nie przeszli z marketerów na właścicieli, którzy zajmowali się wszystkimi aspektami biznesu. 

Również prezentacja informacji finansowych była kiepska - w streszczeniu wykonawczym nie było 



wzmianki o kwocie żądanej od banku, nie było potencjalnych zarobków wskazujących na możliwość 

spłaty pożyczki, a także nie było zestawienia założeń ani sprawozdań finansowych okres trzech lat. 

Klienci zaktualizowali biznesplan, a następnie mając dobre informacje na temat perspektyw 

biznesowych, mogli w inteligentny sposób omówić i negocjować umowę najmu z wynajmującym. 

Jednak po całej tej pracy stwierdzili, że nie stać ich na to o co prosił właściciel, więc odeszli. 

Starszy menedżer ds. marketingu w krajowej firmie od wielu lat interesowała się jogą i postanowiła 

otworzyć własne studio jogi. Dokładnie zbadała swój rynek docelowy i niszę, opracowała szczegółowe 

prognozy sprzedaży według usług i produktów, znała swoją filozofię cenową i konkurencję. W 

pierwszym projekcie biznesplanu zawarła większość informacji finansowych w załączniku (podobnie 

jak osoba zajmująca się marketingiem, która zakopuje informacje finansowe). Ale później zrewidowała 

plan, aby uwzględnić pełną sekcję finansową (która wykazała, że finanse są ważne dla właściciela) i 

opracowała listę kluczowych założeń wykorzystywanych do generowania sprawozdań finansowych. 

Czy pomyślnie przeszła z dyrektora ds. Marketingu na dyrektora generalnego? Tak, otrzymała 

wymagane finansowanie z banku. 

Ta sekcja zespołu zarządzającego jest dobrym miejscem na wykres - schemat organizacyjny. Oczywiście 

oznacza to kilka osób w firmie. Dużym błędem popełnionym przez wiele start-upów jest tworzenie 

dużej organizacji z wieloma graczami dla biznesu, w którym znajdują się fundusze , który jest nadal 

kwestionowany. Jak powiedzieliśmy wcześniej, najlepszym planem jest zacząć od małego i rozwijać się. 

Klient z dobrze płatną „pracą dzienną” w pełnym wymiarze czasu pracy postanowił wraz ze 

współpracownikami zbudować i obsługiwać przyjazną dla środowiska myjnię samochodową oraz 

zatrudnić szwagra do zarządzania nią. W przypadku start-upów marże są często niewielkie, dlatego 

najlepiej jest prowadzić działalność samodzielnie; ponadto zatrudnianie członków rodziny jest często 

trudną sytuacją. Rzeczywiście, po dziewięciu miesiącach musieli zwolnić szwagra. Jak zorganizujesz i 

obsadzisz swoją firmę w celu podjęcia działań marketingowych i sprzedażowych należy omówić tutaj 

lub w poprzedniej sekcji dotyczącej operacji. Czy będziesz głównym sprzedawcą, czy będziesz korzystał 

z usług niezależnych przedstawicieli i czy będziesz mieć osobę na część lub pełny etat do pomocy w 

mediach społecznościowych i marketingu internetowym? Jeśli Twoja firma jest zorganizowana jako 

spółka akcyjna lub organizacja non-profit, będziesz potrzebować rady dyrektorów, zestawu 

regulaminów oraz wszystkich innych procedur administracyjnych i zarządzania, które są związane z 

tego typu organizacjami. Jeśli Twoja organizacja to spółka z o.o. lub jednoosobowa działalność 

gospodarcza, będziesz chciał otoczyć się doradcami (ponieważ nie masz formalnej rady dyrektorów), 

którzy mogą pomóc na wiele sposobów. Dobrze jest uwzględnić te osoby w biznesplanie, aby 

poinformować czytelnika, że wziąłeś pod uwagę wszystkie aspekty. W tej lub poprzedniej sekcji 

dotyczącej operacji należy omówić sposób obsługi funkcji „zaplecza”, w szczególności rachunkowości i 

księgowości. Ważne jest, aby poinformować potencjalnych sponsorów o tym, że ten krytyczny obszar 

jest pod kontrolą. Często w jednoosobowych start-upach rolę tę pełni przedsiębiorca przede wszystkim 

z powodu braku środków na opłacenie pomocy. Jednak większość przedsiębiorców zakłada firmę, 

ponieważ jest dobra w sprzedaży, budowaniu, produkcji, pisaniu i innych funkcjach, ale księgowość nie 

jest ich mocną stroną. Jeśli więc przedsiębiorca każdego dnia ma dodatkową godzinę, lepiej spędzić 

więcej na robieniu tego, w czym jest dobry, co przyniesie nowych klientów i przychody oraz pozwoli 

komuś innemu zająć się księgowością. Nawet jeśli wykonujesz cotygodniowe czynności księgowe 

transakcji, rozważ zatrudnienie księgowego do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych i 

zeznań podatkowych. Czasami może być konieczne znalezienie partnera biznesowego, technika do 

pomocy przy tworzeniu strony internetowej, rozwoju lub współwłaściciela, aby zwiększyć swoje 

umiejętności i doświadczenie. Miejscem, w którym można znaleźć nowych członków zespołu, jest 

witryna o nazwie CoFoundersLab.com, która określa się jako „Matchmaking for Entrepreneurs”. 



Podsumowując, biznes wymaga zespołu o różnorodnych umiejętnościach i doświadczeniu, aby odnieść 

sukces. Jednak zespół nie musi składać się w całości z pełnoetatowych pracowników, a tak naprawdę 

założyciel start-upu jest początkowo jedynym pełnoetatowym pracownikiem otoczonym tą pomocą. 

Kluczowe lekcje 

* Twoja biografia powinna wykazać, że masz umiejętności techniczne i przywódcze oraz doświadczenie 

w branży, aby odnieść sukces - że „byłeś tam, robiłeś to i masz T-shirt”. 

* Każdy przedsiębiorca i właściciel małej firmy powinien otaczać się doradcami i mentorami, którzy 

pomagają w wielu aspektach wiedzy i pomocy potrzebnej do pomyślnego prowadzenia małej firmy. 



PLAN FINANSOWY 

Jak przygotować plan finansowy 

Pomyśl o tym 

Czy mój plan finansowy… 

* Zawiera listę założeń zastosowanych do sporządzenia sprawozdania finansowego? 

* Dołącza te zestawienia finansowe, które są potrzebne mi do zaprojektowania i śledzenia mojej 

działalności, a także dla fundatora do oceny mojego wniosku o finansowanie? 

* Uwzględnia informacje ze wszystkich poprzednich sekcji biznesplanu i czy są one spójne z zawartością 

streszczenia? 

* Czy dostarcza sprawozdania finansowe przedstawiające wiarygodne wyniki? 

* Opisuje firmę, w którą zainwestowałbym moje środki osobiste? 

Jednym z ostatnich elementów biznesplanu są sprawozdania finansowe. Chociaż plan finansowy jest 

bardzo ważną sekcją, wskazane jest, aby zajął ostatnie miejsce, ponieważ jeśli podsumowanie jest 

omówieniem wszystkiego, co ma nastąpić, sekcja finansowa jest podsumowaniem wszystkiego, co go 

poprzedza. Dla wielu zajęcie się tą sekcją na końcu jest w porządku, ponieważ jest to jedyny element 

planu, którego obawia się większość przedsiębiorców. Często czują, że gdy przychodzi do pisania tej 

sekcji, uderzyli w ścianę i „obwiniają” ją za wstrzymanie biznesplanu. Zwykle dzieje się tak dlatego, że 

nie rozumieją tego, boją się tego lub niepotrzebnie utrudniają to, ponieważ nie ukończyli dokładnie 

pozostałej części biznesplanu. Nie pozwól, żeby ci się to przytrafiło. Przeczytaj tą część i uzyskaj 

bezpłatną pomoc. A jeśli wszystko inne zawiedzie, zatrudnij księgowego i doradcę finansowego. 

Klientka opracowała biznes internetowy i powiedziała, że trafiła w ścianę, kiedy doszło do sekcji 

finansowej - wszystkie pozostałe części planu zostały ukończone. Rozwiązanie powinno być proste: 

przejrzyj poprzednie części planu i wybierz wszystkie elementy niezbędne do sporządzenia 

sprawozdania finansowego. Ale po omówieniu przychodów i założeń, które klient poczynił co do 

sposobu, w jaki otrzyma zapłatę, przyznał, że jeszcze tego nie wymyślił - czy będzie to subskrypcja, 

reklama, sklep internetowy czy kilka innych opcji? Kiedy przeszła przez inne części planu, zestawienia 

finansowe łatwo się układały. 

ZAŁOŻENIA FINANSOWE 

Sprawozdania finansowe to wykresy z dużą ilością liczb i kilkoma słowami opisującymi, o co w nich 

chodzi. Dlatego zaleca się, jeśli nie jest to obowiązkowe, wprowadzenie do planu finansowego strony 

wprowadzającej, na której w prostym języku angielskim będzie można zapisać najważniejsze założenia 

i sposób ich ustalenia. Jeśli potrafisz przekonać czytelnika o słuszności przyjętych założeń, to „sprzedaż” 

została już dokonana, gdy czytał sprawozdanie finansowe. Większość założeń w tej sekcji będzie 

pochodzić z wcześniejszych części biznesplanu. Na przykład w sekcji marketing masz prognozę 

sprzedaży i budżet marketingowy. Z działu zarządzania i organizacji otrzymujesz liczbę pracowników - 

liczbę osób, przepracowane godziny i stawki wynagrodzenia. W sekcji operacji masz używane budynki 

/ sprzęt, wynajem, media i inne koszty obiektu. Istnieje wiele sposobów opracowywania założeń, przy 

czym dwa podstawowe podejścia to odgórne (makro) i oddolne (mikro). Zacznij od podejścia 

oddolnego, ponieważ zapewni to wsparcie dla założeń, a następnie porównaj te wyniki z normami 

branżowymi, aby sprawdzić, czy są realistyczne. Łatwo jest zastosować odgórne podejście makro i 

powiedzieć, że sprzedaż na rynku wynosi 15 miliardów dolarów, a wszystko, czego szukamy, to 1 



procent. Wydaje się, że to niewielka kwota, więc fundusze powinny być błyskawiczne, ale w 

rzeczywistości po prostu śnisz. Podobnie, jeśli powiesz, że w tym roku zarobimy 150 000 USD na rocznej 

sprzedaży, to w przyszłym roku powinniśmy wzrosnąć o 10%, do 165 000 USD, co jest niebezpieczne, 

jeśli nie ma planu marketingowego, który wykazałby, że jest to możliwe. Zacznij więc od podstaw. 

Wymień swoje produkty i usługi, zanotuj, ile możesz wyprodukować / dostarczyć, a poprzez 

rygorystyczny rozwój planu marketingowego określ, ile możesz rozsądnie spodziewać się sprzedaży. 

Jeśli robisz ten biznesplan dla siebie, możesz mieć kilka przypadków - najprawdopodobniej 

pesymistycznych i optymistycznych. Ten materiał powinien być w stanie znaleźć w dziale kredytów 

komercyjnych banku, a także w dziale badań biznesowych biblioteki publicznej. W sekcji 

„Sprawozdania finansowe” znajdziesz przykład trzech głównych sprawozdań finansowych: zysków i 

strat, przepływów pieniężnych i bilansu. Aby uwzględnić liczby w niniejszym sprawozdaniu 

finansowym, zaczynamy od następującego zestawu założeń: 

Sprzedaż (z działu marketingu i podsumowane na potrzeby tego przykładu) 

300 000 $ w roku 1 i 500 000 $ w roku 2 

Koszt sprzedanych towarów (z sekcji operacji i podsumowany na potrzeby tego przykładu) 

Produkt 1:35 procent w roku 1 i 30 procent w roku 2 

Produkt 2:55 procent w roku 1 i 50 procent w roku 2 

Wydatki 

W roku 1 dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i jeden wykonawca, aw 

roku 2 trzech pracowników na pełny etat 

pracowników, zwiększone wynagrodzenie dla obecnych pracowników i dwóch wykonawców 

Podatki od wynagrodzeń i świadczenia w wysokości 15 procent odszkodowania 

Dzierżawiony obiekt z miesięcznym czynszem w wysokości 4000 USD, zwiększanym o 4 procent 

każdego roku (wszystkie na 

najem) 

Finansowanie operacyjne 

Zapasy równa się 1½ miesięcznemu kosztowi sprzedaży towarów (COGS) 

Należności w wysokości około połowy jednego miesiąca sprzedaży 

Zobowiązania równe połowie jednego miesiąca KWS 

Finansowanie 

7-letnia pożyczka bankowa w wysokości 100 000 USD z oprocentowaniem 7% 

25 000 USD wkładu właściciela 

Fundusze początkowe w wysokości 125 000 USD obejmowały 80 000 USD na zakup sprzętu i 

remont budynków; 15 000 USD na wstępne zapasy; 18 000 USD na marketing, usługi profesjonalne i 

depozyt; i 12 000 $ za gotówkę w kasie 

Liczy się terminowość 



Ile lat należy uwzględnić w prognozach? Standardem są trzy lata informacji w sprawozdaniach 

finansowych, przy czym pierwszy rok po miesiącu, a lata dwa i trzy po kwartale. Pomoże Ci to pomyśleć 

o wzorcach sezonowości. Czasami banki proszą o pięć lat informacji wybiegających w przyszłość - a jeśli 

są one wymagane w ramach wniosku o pożyczkę, prześlesz je - ale uznają, że to tylko domysły. Jeśli 

masz już firmę, dołącz również aktualne informacje historyczne z trzech lat. Banki i anioły lubią 

przeglądać te historyczne informacje według miesiąca, aby zobaczyć, jaki był „wskaźnik spalania” 

gotówki - ile gotówki wydajesz w miesiącu, a następnie porównując je z prognozą i notując zmiany. 

Ponadto, zarówno w przypadku istniejących, jak i początkujących firm, przy danym miesięcznym 

poziomie wydatków, należy podać, jak długo będzie trwać żądana kwota pożyczki / kapitału, a 

następnie jakie są dostępne opcje finansowania. Zanim udostępnisz jakiekolwiek prognozy - w 

rzeczywistości, zanim będziesz mógł nawet rozpocząć proces księgowania - musisz wybrać rok 

obrotowy. Wszystkie firmy mają rok podatkowy, a najczęściej jest to rok kalendarzowy. Należy wybrać 

rok obrotowy następujący po dowolnym naturalnym cyklu koniunkturalnym. Na przykład firmy 

związane ze szkołami często przyjmują kalendarz szkolny, więc rok podatkowy kończy się 30 czerwca. 

Firmy powiązane z rządem federalnym często przyjmują federalny rok podatkowy kończący się 30 

września. Wiele firm zajmujących się handlem detalicznym, które wykonują znaczną część rocznego 

Wyprzedaże podczas grudniowych świąt i styczniowych wyprzedaży często przyjmują rok podatkowy 

pod koniec stycznia lub na początku lutego. Niektóre firmy przyjmują rok podatkowy rozpoczynający 

się w dniu otwarcia działalności, na przykład 1 sierpnia. Jeśli masz start-up i nie wybrałeś jeszcze roku 

podatkowego i nie ma ważnego powodu, aby rok podatkowy nie kończył się 31 grudnia , a następnie 

użyj roku kalendarzowego jako roku podatkowego. Oznacza to, że Twój pierwszy rok będzie „krótki” - 

od daty rozpoczęcia do końca roku kalendarzowego. W większości przypadków będzie to zgodne z 

rokiem biznesowym sposób rozliczania podatków na osobistym formularzu IRS 1040, który jest 

rozliczany według roku kalendarzowego. Następny rok będzie miał pełne 12 miesięcy. Małej firmie 

trudno jest „sprzedać”, ubiegając się o pożyczkę lub duży kontrakt. Nie musisz poświęcać dodatkowego 

czasu na wyjaśnianie, dlaczego używasz innego roku podatkowego niż kalendarzowego. Procter & 

Gamble i Microsoft mają lata podatkowe kończące się 30 czerwca, ale należą do innej ligi. Firmy 

jednoosobowe i organizacje biznesowe opodatkowane jako jednoosobowa działalność gospodarcza 

muszą wybrać rok podatkowy działalności gospodarczej taki sam, jak ich osobisty rok podatkowy, który 

dla większości z nas jest rokiem kalendarzowym. Po przyjęciu roku podatkowego można go zmienić, 

ale trzeba będzie wykazać, w jaki sposób zmiana poprawi sprawozdawczość finansową (a nie 

minimalizację podatkową). Będziesz także musiał złożyć formularz IRS 1128, „Wniosek o przyjęcie, 

zmianę lub zatrzymanie roku podatkowego”. W niektórych przypadkach wprowadzenie tej zmiany 

może wiązać się z opłatą. 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Trzy podstawowe sprawozdania finansowe to rachunek zysków i strat, rachunek przepływów 

pieniężnych i bilans. Ponadto pomocna jest lista wydatków na rozpoczęcie działalności oraz, w 

niektórych przypadkach, analiza progu rentowności. Często zadawane pytania przez autorów 

biznesplanów dotyczą tego, skąd pochodzą nazwy pozycji w każdym ze sprawozdań finansowych, czy 

istnieje standardowy szablon sprawozdania finansowego dla wszystkich firm i ile szczegółów należy 

wykazać w sprawozdaniach finansowych? Nie ma ustalonego wzoru sprawozdania finansowego, który 

dotyczy wszystkich firm. Pozycje zamówienia powinny być dla Ciebie ważne do śledzenia aktywności 

biznesowej, aby wiedzieć, że zmierzasz we właściwym kierunku. Nie popełnij błędu, wszystkie 

transakcje będą rejestrowane, ale linia, w której są one raportowane, zależy nieco od Ciebie. Na 

przykład, czy ważne jest oddzielne wyszczególnienie różnych rodzajów wynagrodzenia za pracę lub 

szczegółów wydatków marketingowych lub kosztów technologii? Jeśli korzystasz z jednego z 

produktów oprogramowania księgowego, po otwarciu pudełka i włożeniu dysku lub pobraniu aplikacji 



ze strony internetowej dostawcy pojawi się seria pytań dotyczących Twojej firmy, które w oparciu o 

doświadczenie dostawcy zaoferują esencja formatowania planu kont. Na kolejnych stronach znajdują 

się tradycyjne sprawozdania finansowe w kolejności zwykle wyświetlanej w biznesplanach dla firm, 

które prowadzą działalność od jakiegoś czasu. Jeśli więc masz założoną firmę, powinieneś postępować 

zgodnie z tym przewodnikiem, a jeśli masz założoną organizację non-profit, powinieneś postępować 

zgodnie z porównywalnym przewodnikiem dla organizacji non-profit.  Jeśli jesteś małym start-upem, 

to w swoim studium wykonalności i wstępne projekty biznesplanu, zacznij od rachunku przepływów 

pieniężnych przedstawionego i omówionego w części „Rachunek przepływów pieniężnych”. Powinno 

to dostarczyć najbardziej użytecznych informacji na wczesnym etapie rozpoczynania działalności.  

W miarę rozwoju planowania, w późniejszych projektach biznesplanu dodaj rachunek zysków i strat, a 

na koniec bilans. Dwa powody, dla których warto wcześniej uwzględnić bilans: Jeśli podasz warunki 

kredytu dla sprzedaży, będziesz chciał śledzić należności (kwoty, które klienci są Ci winni) lub jeśli 

otrzymujesz warunki kredytu od dostawców, będziesz chciał śledzić zobowiązania (kwotę, którą winien 

dostawcom), które są dwiema pozycjami w bilansie. 

Rachunek zysków i strat 

Rachunek zysków i strat ma wiele aliasów i wszystkie są akceptowalne: rachunek zysków i strat, 

rachunek zysków i strat, rachunek zysków i strat, zestawienie dochodów, zestawienie operacji, 

zestawienie operacji i całkowitych dochodów, zestawienie dochodów, a jeśli masz organizację non-

profit, oświadczenie o zajęcia. To zestawienie pokazuje kwotę dochodu / zarobków wygenerowanych 

w okresie, niezależnie od tego, czy jest to miesiąc, kwartał czy rok. Rozpoczyna się przychodami, czyli 

kwotą sprzedaży (często nazywaną górną linią), następnie wylicza koszty poniesione w związku z 

dokonaniem tej sprzedaży, a po odjęciu kosztów od przychodów odnotowuje przychód lub zysk. 

Mówiąc najprościej, rachunek zysków i strat zaczyna się od pieniędzy, które zarabiasz na sprzedaży 

produktów i usług, więc najpierw podajesz produkty / usługi, liczbę sprzedanych jednostek i osiągniętą 

cenę jednostkową, którą można również zapisać jako iloczyn wolumenu i ceny równa się przychodowi. 

Druga kategoria obejmuje bezpośrednie koszty poniesione na wytworzenie sprzedanych produktów - 

materiały eksploatacyjne i koszty produkcji, jeśli wytwarzasz produkt, lub koszt zakupu, jeśli 

odsprzedajesz produkt. Te wydatki nazywane są kosztami zmiennymi, ponieważ zmieniają się wprost 

proporcjonalnie do wyprodukowanej kwoty. Są one zawarte w sekcji o nazwie „Koszt sprzedanych 

towarów”. Trzecia kategoria w rachunku zysków i strat dotyczy wszystkich pozostałych kosztów; 

zazwyczaj są to koszty stałe i obejmują takie pozycje jak: czynsz, ubezpieczenie, media, płace 

pracowników, świadczenia, marketing, reklama, podróże, korzystanie z konsultantów itp. Aby 

sporządzić to zestawienie zgodnie z konwencjami księgowymi, należy zdecydować, czy skorzystać z 

gotówki lub memoriałowa podstawa rachunkowości. Jest to odpowiedni temat do ksiąg 

rachunkowych, ale wystarczy powiedzieć, że wiele małych firm rozpoczyna rachunkowość kasową, 

ponieważ jest ona intuicyjnie oczywista dla osób niebędących księgowymi. Jednak jest to uproszczenie, 

nie dostarcza najlepszych informacji do zarządzania firmą i nie jest metodą, dzięki której można uzyskać 

„czystą” opinię audytową, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub organizację non-profit, która 

potrzebuje zbadanych sprawozdań finansowych. Rachunkowość memoriałowa jest metodą 

preferowaną w przypadku istniejących firm. Jeśli szukasz finansowania od banku lub anioła, 

powinieneś przedstawić swój rachunek zysków i strat metodą memoriałową. W przypadku firm, które 

mają zapasy i średnie roczne przychody brutto większe niż 10 milionów USD, IRS zazwyczaj wymaga 

stosowania memoriałowej metody księgowania. 

Producent i dystrybutor specjalnej żywności stosował metodę kasową i rejestrował koszt zapasów i 

opakowań po zapłaceniu, co było raz na kwartał. Kiedy firma przeglądała swoje miesięczne 

sprawozdania finansowe, wyniki były bardzo zmienne ze względu na stosowane metody 



rachunkowości, a nie operacje. Na przykład za dwa miesiące kwartału marże brutto wynosiły 65 

procent, podczas gdy w trzecim miesiącu były to 5 procent. Firma przeszła na rachunkowość 

memoriałową, więc jej sprawozdania finansowe lepiej pasowały do jej operacji biznesowych. 

Firmy zorganizowane jako jednoosobowe spółki, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki 

akcyjne mają kilka opcji opodatkowania, ale prawie wszyscy przedsiębiorcy wybierają, aby firma była 

„tranzytem”. Jeśli pamiętasz , oznacza to, że podczas gdy firma przygotowuje zeznanie podatkowe do 

US, ma to wyłącznie charakter informacyjny i nie jest przekazywana żadna płatność. Właściciele 

otrzymują informacje o swoim udziale w wynikach finansowych, które umieszczają w zeznaniu 

podatkowym. Tak więc, przygotowując rachunek zysków i strat firmy dla jednej z tych trzech struktur 

prawnych, „wynik końcowy” powinien być przed podatkiem dochodowym, ponieważ będą one 

płacone przez właścicieli, a nie firmę. Dotyczy to tylko podatków dochodowych. Podatek od sprzedaży, 

podatek od wynagrodzeń, podatek od majątku osobistego, podatek od nieruchomości i inne podobne 

podatki operacyjne są obowiązkiem firmy do zgłaszania i opłacania. Kolejną kwestią przy sporządzaniu 

rachunku zysków i strat jest sposób raportowania kosztów odsetek od przewidywanej pożyczki. To 

wydatek biznesowy, ale jeśli przygotowujesz sprawozdanie finansowe w ramach wniosku o pożyczkę, 

nie chcesz rozpoczynać „negocjacji ze sobą”. A co, jeśli założymy pięcioletnią pożyczkę w wysokości 

100 000 dolarów z oprocentowaniem 8%, a bank jest gotów udzielić 100 000 dolarów w ciągu siedmiu 

lat przy 7%? 

W wersjach roboczych przygotuj rachunek zysków i strat z uwzględnieniem odsetek od kredytu, aby 

wiedzieć, czy firma będzie rentowna finansowo, ponieważ koszt odsetek jest kosztem rzeczywistym, 

ale w wersji dostarczonej bankowi wyjmij go. Poniżej znajduje się typowy rachunek zysków i strat dla 

firmy zorganizowanej jako spółka akcyjna, ponieważ zawiera ona najwięcej pozycji (uwaga: dwa 

wiersze, które pokazują wartości procentowe, zostaną omówione później). W tym przykładzie 

pokazano dwa lata, ale w biznesplanie należy podać liczbę lat wymaganą przez bankiera lub innego 

darczyńcę. W dodatku pokaż pierwszy rok po miesiącu. Jeśli działasz w biznesie od jakiegoś czasu, 

zazwyczaj pokazujesz również troje uszu rzeczywistych wyników. Po rozpoczęciu działalności będziesz 

sporządzać miesięczne zestawienie dochodów. Pierwsza kolumna zawierająca śledzone elementy 

zamówienia nie ulegnie zmianie; jednak kolumny liczb będą. Typowe jest wyświetlanie zarówno 

informacji z bieżącego miesiąca, jak i całego roku, a w niektórych przypadkach porównania z ubiegłym 

rokiem. Ważniejsze jest pokazanie rzeczywistych wyników w porównaniu z budżetem; na podstawie 

tego porównania i analizy możesz ocenić, czy Twoje plany są na dobrej drodze. Twój pierwszy budżet 

to miesięczne szczegóły przedstawione w biznesplanie. Dochód jest najpowszechniejszą miarą 

wyników finansowych. Czytając gazetę lub słuchając raportu biznesowego w radiu lub telewizji, 

raportowane są dochody / zarobki firmy. W przypadku spółek notowanych na giełdzie będzie on oparty 

na liczbie wyemitowanych akcji zwykłych i stanie się zyskiem na akcję. W rachunku zysków i strat często 

jest tylko kilka wierszy śledzących sprzedawane produkty i usługi oraz wiele innych wierszy śledzących 

wydatki poniesione na produkcję i sprzedaż tych produktów i usług. Niektórzy uważają za przydatne 

pogrupowanie tych wydatków według ich związku z produktami i usługami; Kluczowe jest to, czy 

wydatki są zmienne w zależności od liczby sprzedanych produktów lub usług, czy też są stałe 

niezależnie od wielkości sprzedaży? Ostatecznie wszystkie wydatki są zmienne, ponieważ poziom 

personelu lub działania marketingowe mogą zawsze ulec zmianie, więc rozważ to nieco ponad rok. W 

przykładowym rachunku zysków i strat koszt wytworzenia produktu jest pokazany oddzielnie, 

ponieważ jest zmienny w zależności od liczby sprzedanych produktów. Poprzedni przykładowy 

rachunek zysków i strat, chociaż ogólny dla wszystkich rodzajów działalności, zawiera takie kategorie, 

jak koszt sprzedanych towarów, z których korzystają firmy zajmujące się produkcją i / lub zapasami. 

Poniżej znajduje się format rachunku zysków i strat, który może być używany przez firmę usługową, 

taką jak firma konsultingowa wykorzystana w dyskusji na temat strategii cenowej. W przypadku tego 



typu przedsiębiorstw istnieje kilka form przychodów, ale zarządzanie kosztami ludzi i urządzeń jest 

ważne . 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych ma kilka aliasów. Podobnie jak w rachunku zysków i strat jest to 

kwota przepływów pieniężnych wygenerowanych przez spółkę w danym okresie. Raportuje środki 

pieniężne wygenerowane z działalności firmy, inwestycji i działalności finansowej. Pod pewnymi 

względami rachunek przepływów pieniężnych jest bardziej całościowy niż rachunek zysków i strat, 

ponieważ zawiera nakłady inwestycyjne na sprzęt i budynki, z których firma będzie korzystać przez 

wiele lat, a także pożyczki i ich spłaty, które mogą zapewnić środki finansowe na pomyślną eksploatację 

biznes. Dla małej firmy dochód jest „niezły” i pasuje do powszechnego użytku, ale to przepływy 

pieniężne dostarczają jedzenie na stół. Po zapoznaniu się ze szczegółami obliczania rachunku zysków i 

strat przekonasz się, że konwencje rachunkowości obejmują pewne zdarzenia „bezgotówkowe” lub 

zmieniają czas, w którym wydawana jest gotówka i kiedy jest raportowana. Więc to rachunek 

przepływów pieniężnych powinien być uzgadniany z saldem twojego konta bankowego. Rachunek 

przepływów pieniężnych ma trzy ogólne kategorie: przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, 

przepływy pieniężne z inwestycji i przepływy pieniężne z finansowania. Poniżej znajduje się opis każdej 

kategorii: 

* Przepływy pieniężne z operacji to 95 procent wszystkich transakcji, które będą miały miejsce i 

stanowią bieżące, codzienne działania biznesowe. Są to powtarzające się transakcje produkcji produktu 

lub usługi, sprzedaży ich i otrzymywania zapłaty. To jest moc Twojej firmy do generowania gotówki i 

musi być liczbą dodatnią. 

* Przepływy pieniężne z inwestycji obejmują te nieliczne transakcje, w których wydaje się kapitał na 

długoterminową poprawę działalności - firma zwykle odniesie korzyści z tych inwestycji kilka lat 

później. Może to być zakup budynku lub rozbudowa sklepu, sprzętu produkcyjnego i informatycznego, 

pojazdów itp. Jako inwestycje chodzi o wykorzystanie gotówki. W przypadku, gdy sprzedajesz takie 

przedmioty, będzie to źródło gotówki. W przypadku małej firmy wiele z tego typu zakupów ma miejsce 

na początku działalności. 

* Przepływy pieniężne z finansowania obejmują pożyczki i ich spłaty, a także zastrzyki kapitałowe od 

pierwotnych właścicieli i kolejnych inwestorów kapitałowych oraz wypłatę dywidend lub wypłat na 

rzecz właścicieli. 

Na końcu rachunku przepływów pieniężnych znajduje się zestawienie początkowej pozycji 

gotówkowej, całkowitej gotówki wygenerowanej w okresie oraz końcowej pozycji gotówkowej. 

Ostateczna pokazana kwota powinna być taka sama, jak kwota na Twoim firmowym koncie bankowym. 

Wspomniani wcześniej i ponownie tutaj dla podkreślenia, bankierzy i aniołowie skupiają się na 

„wskaźniku spalania” gotówki - ile gotówki wydaje się każdego miesiąca, kwartału i roku? Chcą 

zobaczyć, jak kwota zmienia się w czasie, a co najważniejsze, jak długo potrwa obecne finansowanie. 

Co się dzieje, jeśli nie uzyskasz dodatniego wyniku finansowego z wykorzystaniem pozyskanych 

środków? Jeśli jesteś bankierem, obawiasz się, że będziesz potrzebować kolejnej pożyczki, a wtedy 

firma będzie miała więcej zastawów. Jeśli jesteś aniołem biznesu, obawiasz się, że nastąpi kolejna 

runda finansowania kapitałowego, a Twoje odsetki zostaną rozwodnione. Jeśli biznes się rozwija i 

zyskuje na znaczeniu na rynku, potrzebne będzie dodatkowe finansowanie. 

Bilans 



Trzecie sprawozdanie finansowe to bilans. Jego głównym aliasem jest oświadczenie z sytuacji 

finansowej; jeśli masz organizację non-profit, to jest tytuł oświadczenia, którego powinieneś użyć. W 

przeciwieństwie do rachunku zysków i strat i przepływów pieniężnych, które pokazują wyniki w 

pewnym okresie, bilans jest migawką aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przedsiębiorstwa w 

pojedynczym momencie (tj. w określonym dniu, takim jak ostatni dzień miesiąca, ostatni dzień 

kwartału lub ostatni dzień roku). W przypadku zasobów istnieją dwie ogólne kategorie. Pierwszy z nich 

to aktywa obrotowe, które obejmują pozycje, które są obecnie gotówką lub mogą zostać zamienione 

na gotówkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy; przykłady obejmują środki pieniężne, należności i zapasy. 

Drugi typ to środki trwałe; przykłady obejmują sprzęt, pojazdy, budynki, ulepszenia budynków i grunty. 

Podobnie w przypadku zobowiązań zobowiązania wymagalne w ciągu najbliższych 12 miesięcy 

nazywane są zobowiązaniami bieżącymi; przykłady obejmują listy płac pracowników i pieniądze 

należne dostawcom za ostatnie zakupy. Te o dłuższych terminach zapadalności nazywane są 

zobowiązaniami długoterminowymi, takimi jak pożyczki długoterminowe. Kapitał własny to różnica 

między aktywami a zadłużenie; innymi słowy, po opłaceniu wszystkich rachunków pozostała wartość 

należy do właścicieli. Z perspektywy inwestycji kapitał własny to kwota, jaką właściciele wnieśli do 

firmy, powiększona o wzrost wartości firmy. Prawdopodobnie słyszałeś terminy takie jak „podwójna 

księgowość” lub „księgi są w równowadze”. Często odnoszą się one do sumy aktywów równej sumie 

pasywów i kapitału własnego. Z Twojej książki do algebry: 

Aktywa ogółem = pasywa ogółem + kapitał własny 

Aby równanie pozostało w równowadze, jeśli zmiana zostanie dokonana po jednej stronie znaku 

równości, to taka sama wielkość zmiany musi zostać dokonana po drugiej stronie. W kolejnym bilansie 

aktywa przedstawiono na górze, a pasywa na dole. Możesz również pokazać je obok siebie, aby lepiej 

było wizualnie zobaczyć, że obie strony są w równowadze. 

Wydatki na rozpoczęcie działalności 

Wydatki na rozpoczęcie działalności obejmują wszystkie koszty poniesione przed otwarciem drzwi dla 

firmy lub, w przypadku bieżącej działalności, wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia nowego 

projektu. Koszty te pokażą w dużej mierze, do czego zostanie wykorzystana pożyczka lub zastrzyk 

kapitału, więc szczegóły są dobre. Koszty uruchomienia obejmują wydatki przed otwarciem, w tym 

pomoc marketingową, prawną i księgową; Składki ubezpieczeniowe; czynsz i depozyty za media; 

tworzenie stron internetowych; zakupy komputerów i drukarek; zakup budynku / sklepu; ulepszenia 

wynajmowanego lub zakupionego obiektu; zakupiony sprzęt lub pojazdy; i otwieranie ekwipunku. 

Wyszukiwanie w Internecie przy użyciu „kosztów początkowych XXX” zapewni wiele zasobów. Jeśli 

finansowanie pochodzi z banku, pożyczkodawcy będą chcieli wiedzieć, w jaki sposób wydawane są ich 

pieniądze, aby upewnić się, że wszystkie wymagane fundusze trafią do firmy, a nie na wakacje, na które 

możesz zdecydować się pod wpływem chwili. We wczesnych projektach studium wykonalności i 

biznesplanu można dokonać uzasadnionych przypuszczeń co do kosztu tych pozycji. W miarę 

dojrzewania biznesplanu należy uzyskać kilka szacunków dotyczących pozycji o wyższej wartości. Jest 

to dla Ciebie korzystne, ponieważ przygotowanie się do otwarcia firmy jest zwykle pierwszym 

doświadczeniem w zarządzaniu pieniędzmi i musisz mieć oko na kasę. Rzeczywistość rzadko okazuje 

się dokładnie taka, jak nakreślona w planie. Chociaż istnieje możliwość posiadania „pozytywnych” 

niespodzianek - co oznacza, że nie potrzebujesz tak dużych funduszy, jak początkowo sądzono - są to 

sytuacje „negatywne”, na które musisz być przygotowany. Wielu przedsiębiorców udostępnia pozycje 

awaryjne, jedną całkowitą kwotę lub jedną dla każdej z głównych pozycji. Kwota nieprzewidzianych 

wydatków zależy od Twojej oceny związanego z tym ryzyka. Typowe kwoty awaryjne mieszczą się w 

zakresie od 5 do 20 procent. Poniżej przedstawiono, jak mogłaby wyglądać lista wydatków na 

rozpoczęcie działalności przy zastosowaniu zestawu założeń z sekcji „Założenia finansowe”. 



Należy zachować wszystkie dane ukryte za tymi numerami dla własnej dokumentacji oraz na wypadek, 

gdyby bank lub inwestorzy poprosili o dodatkowe informacje. Drugi wykres do samodzielnego 

przygotowania śledzi skumulowany przepływ gotówki. W ten sposób można określić, ile czasu minie, 

zanim firma osiągnie skumulowany przepływ gotówki. Wykres może wyglądać podobnie do 

poniższego. Kwota zacieniowana na szaro to całkowita kwota ujemnych środków pieniężnych (wydatki 

wyższe niż wpływy) i jest to minimalna kwota finansowania, jaką będziesz musiał zapewnić, od siebie 

lub z innych źródeł, takich jak bank. Informacje pochodzą bezpośrednio z prognozowanych 

miesięcznych rachunków przepływów pieniężnych i są dobrym sposobem na wizualizację wyników. 

Skumulowany wykres przepływów pieniężnych pokazuje rzeczywistość, że wiele firm nie ma 

dodatniego przepływu środków pieniężnych przez kilka lat po rozpoczęciu działalności. Istnieje 

napięcie w tym, że przedsiębiorcy niechętnie pokazują, że ich pomysł na biznes jest zgodny z tym 

schematem, a zatem mają tendencję do stosowania bardziej solidnych założeń, zwłaszcza w 

odniesieniu do wielkości sprzedaży. Niebezpieczeństwo polega na tym, że ci przedsiębiorcy zawyżają 

sprzedaż z początku roku, a tym samym zaniżają potrzeby finansowe, w wyniku czego są 

niedokapitalizowani z początku. 

Na celu? 

Gdy sporządzisz sprawozdanie finansowe biznesplanu po raz pierwszy, prawdopodobnie nie spodobają 

Ci się wyniki. Jednym ze sposobów oceny poziomu komfortu na podstawie prognozowanych wyników 

finansowych jest wzięcie pod uwagę celu - na przykład potrzebujesz 70 000 USD rocznych przepływów 

pieniężnych do trzeciego roku, aby mieć wystarczające fundusze na utrzymanie określonego stylu 

życia, płacenie rachunków, oszczędzanie na emeryturę, i tak dalej. Jeśli ze sprawozdania finansowego 

wynika, że nie osiągniesz swojego celu, wróć do strony z założeniami finansowymi, na której zebrano 

kluczowe informacje z poprzednich sekcji, i zobacz, co może się zmienić. Oczywiście możesz dowolnie 

zmieniać przedmioty i uzyskać pożądany efekt, ale możesz się oszukiwać. Jeśli zmienisz kluczowe 

założenie, upewnij się, że istnieje analiza, która je wspiera. Podczas udoskonalania założeń 

sprawozdania finansowego i ponownego obliczania wyników finansowych, upewnij się, że istnieje 

spójność między tym, o co możesz prosić o finansowanie, a tym, czego potrzebujesz w sprawozdaniu 

finansowym. W naszym przykładzie na początku tego rozdziału powiedzieliśmy, że potrzebujemy 100 

000 USD z banku i 25 000 USD z wkładu właściciela. Z rachunku przepływów pieniężnych i bilansu 

widzimy, że na koniec roku 1 mamy saldo gotówki w wysokości zaledwie 517 USD i nie przewidzieliśmy 

żadnych warunków awaryjnych. Zatem początkowe finansowanie w wysokości 125 000 dolarów może 

nie wystarczyć. 

Wskaźniki finansowe 

Konwencjonalna mądrość mówi, że w tym momencie należy również uwzględnić wiele wskaźników 

finansowych, aby zademonstrować przemyślaną analizę swojej firmy w odniesieniu do branżowych 

standardów. Jeśli Twoje prognozy finansowe są zgodne ze średnimi w branży, fundatorzy zadają mniej 

pytań niż w przypadku, gdy Twoje dane są odstające. Jednak liczba potrzebnych wskaźników 

finansowych jest mocno zawyżona; potrzebujesz tylko  procent marży brutto , procent marży netto, a 

jeśli masz zapasy, coś w rodzaju rotacji zapasów. Procent zysku brutto (alias procent marży brutto) 

oblicza się z rachunku zysków i strat i / lub rachunku przepływów pieniężnych i uzyskuje się poprzez 

podzielenie przychodów pomniejszonych o koszty sprzedaży przez przychody. Tak więc dla pierwszego 

pokazanego rachunku zysków i strat jest to: 

Przychody-COGS / Przychody = 1312 000 - 550 000/1 312 000 = 762 000/1 312 000 = 58% 

Oznacza to, że na każde 100 USD sprzedaży pozostaje 58 USD na pokrycie kosztów sprzedaży, kosztów 

ogólnych i administracyjnych oraz zysku. Dzieje się to po odjęciu 42 dolarów na dostawę produktu. W 



porównaniu z innymi graczami z branży miara ta wskazuje, jak wysokie są koszty produkcji lub, jeśli 

kupujesz w celu odsprzedaży, ceny dostawców. Oczywiście dla firm „pomysłowych”, takich jak 

doradztwo i inne podobne usługi, które nie mają w rachunku zysków i strat sekcji o kosztach 

sprzedanych towarów, wskaźnik ten nie ma znaczenia. Oczywiście tego typu biznesy wiążą się z 

wydatkami, ale zazwyczaj są one wykazywane w rachunku zysków i strat w sekcji kosztów ogólnych. 

Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, gdy kontrahenci są zatrudniani specjalnie do zlecenia klienta. 

Procent marży netto jest również obliczany na podstawie rachunku zysków i strat i / lub rachunku 

przepływów pieniężnych i jest obliczany poprzez podzielenie zysku netto przez przychody. Tak więc dla 

pierwszego pokazanego rachunku zysków i strat jest to: 

Zysk netto / przychody = 132 000/1 312 000 = 10,1% 

Oznacza to, że za każde 100 USD ze sprzedaży zarobiłeś 10,10 USD po wszystkich kosztach. Czy uważasz, 

że to dobry procent? Porównajmy to z niektórymi normami branżowymi. Poniżej znajduje się lista marż 

netto dla reprezentatywnej grupy spółek giełdowych, których wyniki z roku na rok niewiele się 

zmieniają. Informacje pochodzą z formularza firmowego 10K złożonego w Komisji Papierów 

Wartościowych i Giełd; nie wprowadzono żadnych korekt, a wyniki zaokrąglono. Zauważ, że firmy 

prowadzące dużą działalność rządu federalnego mają jednocyfrowe marże netto. Istnieją dwa 

wskaźniki operacyjne, które, jeśli mają zastosowanie do Twojej firmy, mogą być pouczające przy 

dokonywaniu porównań z normami branżowymi. Jeśli uwzględnisz je w swoim biznesplanie, będziesz 

musiał być przygotowany do omówienia, dlaczego jesteś bardziej lub mniejszy od branży. Jest to część 

testu wiarygodności. Rotacja zapasów lub rotacja zapasów mierzy ilość zapasów, które masz pod ręką, 

aby obsłużyć określony poziom sprzedaży. Ponieważ w większości przypadków płacisz za surowce 

przed odebraniem gotówki ze sprzedaży gotowego produktu, im więcej masz w zapasach, tym więcej 

zużywasz własnej gotówki. Niższe poziomy zapasów są lepsze, o ile nie brakuje ci. Obrót zapasami 

mierzy, ile razy zapasy firmy są sprzedawane i wymieniane w danym okresie i jest zazwyczaj obliczany 

w uproszczony sposób jako sprzedaż podzielona przez średnie zapasy. Z rachunku zysków i strat oraz 

bilansów przedstawionych poprzednio mamy: 

Koszt sprzedanych towarów / średni stan zapasów = 550000 / (40625 + 68760) / 2 = 550 000/54 692 = 

10 

Z tych obliczeń wynika, że firma przewraca swoje zapasy 10 razy w roku lub prawie raz w miesiącu. Jak 

wypada to na tle konkurencji? Czy jest krótki termin przydatności do spożycia? Ile wysiłku wkłada się 

w częste zmiany kolejności? Zaległe transakcje sprzedaży dnia mierzą, jak płacą Twoi klienci w stosunku 

do przyznanych im warunków kredytu. Ponieważ transakcja została zakończona i ponosisz wszystkie 

koszty niezbędne do jej wykonania, chcesz mieć pewność, że Twoi klienci zapłacą wtedy, gdy zgodzili 

się zapłacić. Zasadniczo, gdy klient bierze produkt lub usługę i zgadza się zapłacić w późniejszym 

terminie, przekazuje Ci IOU, które rejestrujesz w swoim systemie księgowym jako należność. Jak sobie 

radzisz ze zbieraniem tych IOU? Dni niespłaconej sprzedaży lub wskaźnik DSO oblicza się, dzieląc 

należności przez sprzedaż, a następnie mnożąc przez liczbę dni w okresie - zwykle w roku. Z rachunku 

zysków i strat oraz bilansu na stronach 132 i 140 oblicza się roczny OSD w następujący sposób: 

Należności / Przychody x 365 = 54 667/1 312 000 x 365 = 0,0417 x 365 = 15,2 dnia 

Średnio, jeśli dajesz swoim klientom 30 dni na zapłatę, płacą oni wcześniej, ale jeśli dasz im 10 dni na 

zapłatę, płacą z opóźnieniem. Czy masz opłatę za zwłokę, aby zachęcić do płatności w terminach? 

Wyniki tego wskaźnika mogą się zmieniać z miesiąca na miesiąc ze względu na sezonowość i poziom 

sprzedaży. Warto mierzyć co miesiąc i obserwować trend. Nie uwzględniłbyś tego współczynnika w 

biznesplanie dla start-upu, ponieważ nie masz doświadczenia z warunkami płatności klientów; zamiast 

tego założysz, że klienci płacą na czas. 



Klient z salą bankietową i firmą cateringową dostarczył biznesplan, który obejmował zakup miejsca i 

zorganizowanie szerokiej gamy wydarzeń. Na ostatniej stronie podano 20 wskaźników obliczonych dla 

biznesu. Klient nie wiedział, co mają na myśli ani jak porównują się z normami branżowymi, ale uważał, 

że są one wymagane, i czuł, że sprawiały wrażenie, że miał swoje ręce na tych problemach. W 

przypadku małej firmy rozpoczynającej działalność użyj tylko kilku, jeśli w ogóle, wskaźników. A jeśli 

ich używasz, upewnij się, że wiesz, co oznaczają i jak wypadają w porównaniu z normami branżowymi. 

Analiza progu rentowności 

To potężne narzędzie, dzięki któremu dowiesz się, jaka kwota sprzedaży jest konieczna, aby wyjść na 

zero. Jednak pomimo tego, że jest to standardowy cel, wyjście na zero nie powinno być twoim celem. 

Analiza progu rentowności jest najlepiej wykorzystywana jako narzędzie zapewniające synchronizację 

zasobów niezbędnych do uzyskania przychodów. Możesz wyszukać w Internecie, jak obliczyć progi 

rentowności. W tradycyjnej analizie progu rentowności rozwiązujesz kwotę sprzedaży wymaganą do 

osiągnięcia progu rentowności. Wykorzystaliśmy pożądany poziom sprzedaży i pracowaliśmy wstecz, 

aby określić, ile zasobów - ludzi - było potrzebnych do osiągnięcia tej sprzedaży. 

Pomysł biznesowy klienta polegał na tym, że pracował w pralni, ale nie miał żadnych obiektów. 

Odbierał pranie z okolicznych gospodarstw domowych, zabierał je do pralni i po oczyszczeniu zwracał 

do gospodarstwa domowego. Zbadał rynek i po rozważeniu średniej wielkości prań, cen, które mógłby 

naliczyć klientom i kosztowałoby go placówka, pomyślał, że może zapłacić 6 dolarów za wsad. Zapytany 

o swoje cele, powiedział, że chciałby rzucić obecną pracę i zastąpić swoją  pensję w wysokości 75 000 

dolarów. Obliczając, przy 6 USD za ładunek, odpowiadałoby to 12 500 ładunkom rocznie lub 1041 

ładunkom miesięcznie i około 47 ładunkom na dzień roboczy. Dla każdego z tych ładunków odbywa się 

odbiór i dostawa powrotna lub około 100 przystanków dziennie, które prawdopodobnie są 

skoncentrowane w ciągu kilku godzin na początku i na końcu każdego dnia. Oprócz wykonywania tych 

postojów potrzebowałby czasu na odbieranie telefonów i rozwiązywanie problemów. Jako 

jednoosobowa operacja nie miał czasu na wykonanie wszystkich tych zadań, a dodanie personelu 

zmieniłoby jego podstawowe założenie dotyczące wyników finansowych. Klient zdecydował, że jego 

pomysł nie jest opłacalny ekonomicznie. 

Klientka miała specjalny przepis na robienie ciastek z kawałkami czekolady, które chciała sprzedawać 

za pośrednictwem Whole Foods. Jeden rodzaj ciastek czekoladowych sprzedawanych w Whole Foods 

za 4 dolary za funt. Klient został poinformowany, że Whole Foods działał ze średnią marżą brutto od 

33 do 35 procent. Ta marża brutto obejmowała koszt towarów zakupionych od dostawców oraz koszty 

wynajmu powierzchni. Oznaczało to, że gdyby klientowi udało się sprzedać Whole Foods, cena, jaką 

otrzymałaby, byłaby bliższa 2,50 dolara za funt. Klientka miała osobisty cel finansowy zarabiania 40 000 

USD rocznie, więc musiałaby sprzedawać 100 000 USD ciastek rocznie. Oznaczałoby to robienie 40 000 

funtów ciastek rocznie lub 20 funtów ciasteczek co godzinę, w oparciu o ośmiogodzinny dzień. Klientkę 

poproszono o określenie, czy może to zrobić w swojej domowej kuchni, czy też musiałaby iść do kuchni 

komercyjnej. Komercyjna kuchnia pociągnęłaby za sobą koszty wynajmu i prawdopodobnie dodatkowy 

personel, a wszystko to odciągnęłoby klienta od docelowego 40 000 USD rocznych zarobków. 

Klient z wcześniejszym doświadczeniem jako szef kuchni chciał otworzyć restaurację i przyjrzał się 

lokalizacji o powierzchni 2000 stóp kwadratowych i rocznej dzierżawie w wysokości 80 000 USD. 

Praktyczna zasada branżowa mówi, że z wyjątkiem bardzo atrakcyjnych lokalizacji koszt wynajmu 

powinien zwykle mieścić się w przedziale od 6 do 10 procent prognozowanych przychodów. Ponieważ 

jego lokalizacja nie należała do najlepszych, klient musiałby osiągnąć roczny przychód w wysokości 1,2 

miliona dolarów, aby jego restauracja była rentowna, lub co najmniej 100 000 dolarów miesięcznie. 

Jego menu przewidywało średnią kontrolę klienta na 15 dolarów, a jego pojemność wynosiła 60. 



Oznaczało to, że będzie potrzebował pełnych miejsc siedzących na trzech posiedzeniach każdego dnia 

tygodnia. Wydawało się to bardzo optymistyczne, biorąc pod uwagę jego lokalizację i menu. Klient 

zdecydował się poszukać alternatywnych lokalizacji, opracować menu, które skutkowałoby wyższą 

średnią oceną, a także rozważyć usługi odbioru i dostawy, aby zwiększyć swoje przychody. 

Szablony sprawozdań finansowych 

Przedsiębiorcy poszukujący szablonów sprawozdań finansowych znajdą setki za pomocą ogólnej 

wyszukiwarki internetowej.  

SPRAWDZENIE AUTENTYCZNOŚCI 

Gdy będziesz mieć zestaw sprawozdań finansowych, które są spójne ze wszystkimi badaniami i 

elementami biznesplanu, zrób sobie przerwę i przeprowadź „weryfikację rzeczywistości”. Na przykład: 

* Czy występuje sezonowość biznesowa i czy znajduje to odzwierciedlenie w miesięcznych dochodach 

i przepływach pieniężnych? 

* Czy Twoje marże brutto / netto mieszczą się w konkurencyjnym zakresie? Jeśli nie, dlaczego nie? Co 

jest wyjątkowego w Twojej firmie? 

* Czy wzrost liczby klientów i przychodów jest wspierany przez plany działania i zgodny ze stopami 

wzrostu branży, czy też cały Twój wzrost jest osiągany poprzez odbieranie biznesu innym? 

* Jakie jest ryzyko osiągnięcia przewidywanej sprzedaży, dochodu i przepływów pieniężnych? Czy to 

uzasadnione ryzyko? Czy należy uwzględnić nieprzewidziane wydatki? 

* Czy kwota dowolnego wnioskowanego finansowania jest zgodna z potrzebami wykazanymi w 

sprawozdaniu finansowym? 

Klient prowadzący działalność związaną z kongresami, wystawami i planowaniem wydarzeń 

przygotował biznesplan i stwierdził w streszczeniu, że potrzebuje 300 000 dolarów finansowania i jest 

przygotowany do samodzielnej inwestycji 100 000 dolarów, pozostawiając 200 000 dolarów na 

pożyczkę bankową. Jak dotąd dobry, ponieważ wnoszą one 33 procent, czyli więcej, niż wymaga tego 

większość banków. Jednak przewidywane sprawozdania finansowe wykazały, że jest 600 000 dolarów 

zysku w pierwszym roku, a w piątym roku dochód w wysokości 3,4 miliona dolarów. Przepływy 

pieniężne znacznie przekraczały potrzeby operacyjne. Jeśli te prognozy są prawidłowe, to firma 

powinna być pożyczkodawcą, a nie pożyczkobiorcą. Zwykle zdarza się, że istnieje wielka potrzeba 

wykazania, że firma odniesie sukces, więc włączane są agresywne założenia dotyczące jednostek 

sprzedaży i cen, które eliminują potrzebę jakichkolwiek potrzeb finansowych. 

W ramach weryfikacji rzeczywistości należy przeprowadzić test wrażliwości lub test warunków 

skrajnych dotyczący prognozowanych wyników finansowych. Musisz to zrobić, ponieważ Twój bankier 

i / lub anioł-fundator przeprowadzi tę analizę w ramach należytej staranności. Aby to zrobić, bierzesz 

kluczowe założenia, indywidualnie i zbiorowo, i wyliczyć wyniki finansowe w przypadku uzyskania 

niższych wyników (na przykład, jeśli sprzedaż to tylko 50% prognozy, duży kontrakt jest opóźniony o 

sześć miesięcy, koszty produkcji to 150% prognozy, stopy procentowe dwukrotnie, itp.). 

Kluczowe lekcje 

* Sekcja finansowa zawiera informacje ze wszystkich poprzednich sekcji i konwertuje je na wspólne 

pieniądze językowe. 



* Mała firma, zwłaszcza rozpoczynająca działalność, powinna liczyć na przepływy pieniężne, a nie 

dochody. 

* Wypisz swoje kluczowe założenia prostym językiem angielskim. 

* Określ, czy chcesz korzystać z rachunkowości kasowej czy memoriałowej. 

* Sprawdź przewidywane wyniki finansowe w rzeczywistości. 

* Upewnij się, że informacje finansowe wyświetlane w tej sekcji są zsynchronizowane z informacjami 

finansowymi wyświetlanymi we wszystkich innych sekcjach, w tym w podsumowaniu. Kwota 

finansowania, o którą zwrócono się do banku lub anioła, powinna być poparta informacjami zawartymi 

w sprawozdaniu finansowym. 

* Wykorzystaj tylko kilka wskaźników finansowych, jeśli w ogóle, w swoim biznesplanie i upewnij się, 

że znasz historię, którą opowiadają. 



W RAZIE CZEGO 

Co powinieneś zawrzeć w swoim dodatku 

Pomyśl o tym 

Czy mój dodatek… 

* Dołącza materiał, który jest interesujący i ważny, ale nie jest związany z kluczowym przesłaniem? 

* Zawiera zbyt dużo informacji, co powoduje, że biznesplan jest zbyt obszerny? 

Zastanów się, czy chcesz lub potrzebujesz wyrostka robaczkowego. Sprawa dla dodatku to 

przeniesienie szczegółów na drugą stronę, a tym samym skupia czytelnika na ogólnym obrazie i 

kluczowych wiadomościach w poszczególnych sekcjach. Aneks ma tendencję do „powiększania” całego 

biznesplanu, co może sprawiać wrażenie, że dokument jest zbyt duży, aby go wprowadzić. Nie ma 

dobrej lub złej odpowiedzi, aby mieć lub nie mieć dodatku, ale z setek biznesplanów, w które byłem 

zaangażowany, tylko nieliczne miały załącznik. Jeśli masz wyrostek robaczkowy, będzie on przypominał 

szafkę na akta. Prawdopodobnie będziesz jedyną osobą, która wie, że materiał tam jest. Niezależnie 

od tego, materiał zamieszczony w załączniku powinien być tak „czytelny”, jak materiał w pierwszej 

części biznesplanu i powinien być dobrze zorganizowany. Dołącz zdjęcia, szczegółowe życiorysy, 

broszury, plany pięter i układy, rysunki techniczne, patenty i wszelkie inne dokumenty, które 

nadmiernie powiększałyby główne sekcje planu i utrudniałyby czytanie. Niektórzy przedsiębiorcy 

zamieszczają szczegółowe miesięczne sprawozdania finansowe w załączniku, decydując się na 

umieszczenie tylko informacji rocznych w sekcji finansów, aby mogli skupić się na szerszej 

perspektywie. Często bankierzy zażądają kopii zeznań podatkowych, wyciągu z majątku osobistego 

oraz wszelkich zaległych umów pożyczki. Ponieważ wiążą się one z danymi osobowymi, nie 

umieszczałbym ich w biznesplanie, ale jako osobne przedłożenie do banku. 



CZAS PASJI 

Planowanie biznesowe dla organizacji non-profit  

Większość z tego, co zostało omówione do tej pory, odnosi się bezpośrednio do organizacji non-profit. 

Powszechnym aksjomatem jest to, że organizacje non-profit powinny być prowadzone jak biznes 

nastawiony na zysk. Chociaż ogólnie jest to prawdą, istnieją pewne wyjątkowe aspekty strukturalne 

organizacji non-profit, które należy wziąć pod uwagę i należy je uwzględnić w biznesplanie. Aby założyć 

małą firmę, potrzebujesz pasji. Aby założyć organizację non-profit, potrzebujesz podwójnej dawki pasji. 

Jednak Twoja pasja musi być skoncentrowana na konkretnym celu, w przeciwnym razie Twoja 

organizacja non-profit może się zbytnio rozciągnąć, szczególnie na początku. Potrzebujesz biznesplanu 

na założenie lub rozwój organizacji non-profit z tych samych powodów, które robisz dla 

przedsiębiorstwa nastawionego na zysk. Ale dodatkowo musisz uzasadnić swoją misję, wyjaśnić, 

dlaczego darczyńcy i grantodawcy powinni zapewniać fundusze, i poszukać wykwalifikowanej rady 

dyrektorów (czasami nazywanej radą powierniczą). W rzeczywistości, ponieważ biznesplan non-profit 

zawiera więcej informacji o misji i wizji, jest powszechnie nazywany planem strategicznym. 

TRZYETAPOWY PROCES 

W przeciwieństwie do tworzenia sp. z o.o. lub innej firmy nastawionej na zysk, w przypadku której 

zwykle jest potrzebna jedna aplikacja do skonfigurowania struktury prawnej, aby założyć organizację 

non-profit, najpierw składasz wniosek do stanu o zostanie korporacją zgodnie z ustawą o non-profit , 

a następnie do US w przypadku zwolnienia z podatku organizacji non-profit, a na koniec z powrotem 

do stanu z certyfikatem US w ręku, aby uzyskać status darowizny zwolnionej z podatku dochodowego. 

W ramach zgłoszenia do IRS będziesz musiał opisać planowane działania i wykazać, dlaczego należy je 

traktować jako organizację non-profit. Istnieje wiele form organizacji non-profit, o które można się 

ubiegać, od 501 (c) 1 do 28, a między uzyskaniem stanowego zaświadczenia o zarejestrowaniu statusu 

a uzyskaniem pozwolenia dla organizacji non-profit w IRS często mija około sześciu miesięcy. W tym 

czasie, gdy starasz się o fundusze od darczyńców, możesz określić swój status non-profit jako 

oczekujący. Chociaż istnieje pewne prawdopodobieństwo, że Twój wniosek zostanie odrzucony, jeśli 

wniosek był dokładny, prawdopodobieństwo takiego zdarzenia powinno być bardzo niskie. Dlatego na 

początku nie planuj wydawania dużych pieniędzy ponieważ datki mogą być dostarczane powoli, a 

niektórzy darczyńcy mogą chcieć poczekać, aż będziesz mieć pod ręką dokument non-profit. Czasami 

firma składa się z kilku elementów, a niektóre mogą przynosić zyski inne są dla organizacji non-profit. 

Jeśli taka jest Twoja sytuacja, prawdopodobnie potrzebujesz dwóch oddzielnych firm - po jednej dla 

każdej części całej działalności. Na przykład AARP (American Association of Retired Persons) prowadzi 

zarówno działalność komercyjną, która sprzedaje ubezpieczenia i produkty, jak i organizację non-profit, 

która jest adwokatem dla osób powyżej 50 roku życia. 

MARKETING I ROZWÓJ 

Ustanowienie procesu marketingu i rozwoju, który będzie promować Twoje wysiłki i zapewni 

finansowanie, jest koniecznością, ponieważ organizacja non-profit ma w efekcie dwie grupy klientów. 

Pierwsza to ludzie, którzy będą obsługiwani przez organizację non-profit - Twoi klienci lub klienci; Wróć 

do rozdziału 10, aby dowiedzieć się, jak identyfikować, kierować i docierać do tej grupy. Druga grupa 

klientów to osoby lub podmioty, które będą dokonywać wpłat lub dobrowolnie poświęcając swój czas 

i / lub usługi. Organizacje non-profit zwykle nazywają to zbieraniem funduszy i pozyskiwaniem 

przyjaciół. W planie strategicznym powinna znajdować się osobna sekcja w planie rozwoju, w której 

omówione zostaną sposoby osiągnięcia poziomów finansowania, które będą wspierać wysiłki 

zmierzające do realizacji misji. Będziesz musiał również zawrzeć informacje o swojej misji w 

podsumowaniu dla kierownictwa. Tworząc plan rozwoju, należy mieć na uwadze metryki używane do 



opisu działań i sukcesu. W przeciwieństwie do większości firm nastawionych na zysk, w których sukces 

mierzy się w kategoriach pieniężnych, w przypadku organizacji non-profit sukces osiąga się, jeśli masz 

wystarczające zasoby finansowe, aby wypełnić swoją misję. Większość organizacji non-profit zbiera 

wiele informacji o „nakładach” - liczbie zasobów, takich jak personel, zakupy, maszyny i liczba biur, 

które zostały wykorzystane do osiągnięcia wyników. Gromadzą również wiele informacji o „wynikach” 

- ile przedmiotów zostało wyprodukowanych i sprzedanych, przygotowanych raportów, widzianych 

pacjentów, wygłoszonych przemówień i tak dalej. Ale dla organizacji non-profit, tym, co rozgrzewa 

serca i umysły potencjalnych darczyńców, są „wyniki”. Jeśli organizacja non-profit jest kliniką 

medyczną, przykładami wyników mogą być: ile osób zostało uratowanych, ile rodzin pozostało 

nietkniętych, a ile dni nie stracono w pracy. Dane wejściowe i wyjściowe są zwykle zbierane z systemu 

księgowego organizacji lub w inny sposób łatwo zebrane dane. Wyniki zwykle należą do klienta - osób 

lub organizacji, którym organizacja non-profit pomaga - i często są dostępne tylko w ankietach. Z tego 

powodu powinieneś skorzystać z okazji i zdefiniować, co oznacza sukces dla Twojej organizacji non-

profit, zanim klienci, darczyńcy, prasa lub inni zrobią to za Ciebie. 

ZARZĄDZANIE 

Jako korporacja organizacja non-profit musi mieć radę dyrektorów, członków zarządu i regulamin. Aby 

uzyskać pomoc przy pisaniu regulaminu, każdy stan ma statut, często nazywany „ustawą o spółce non-

profit”, który określa minimalne wymagania dotyczące zarządzania, takie jak liczba członków zarządu, 

kwalifikacje członków zarządu, liczba i tytuł zarządu oraz kadra kierownicza, częstotliwość spotkań, 

miejsca spotkań i wymagania dotyczące sprawozdawczości. 

Najlepsze praktyki członków zarządu 

Członkowie zarządu muszą uznać, że organizacja non-profit należy do opinii publicznej, a rada planuje 

i prowadzi nadzór nad działalnością organizacji non-profit w imieniu opinii publicznej. W swoich 

rozważaniach podczas tworzenia tablicy należy wziąć pod uwagę zalety i wady posiadania dużego 

zarządu z naciskiem na zbieranie funduszy lub mniejsze koncentruje się na zarządzaniu. Nie jest tak 

czarno-biały, jak mogłoby to sugerować to sformułowanie. W przypadku dużego zarządu trudno jest 

wszystkim czuć się zaangażowanym, dlatego zwykle powstaje potężny komitet wykonawczy, który w 

efekcie ma dwupoziomową strukturę zarządu. Mniejszy zarząd jest łatwiejszy w zarządzaniu i sprawia, 

że każdy członek czuje się zaangażowany, ale będziesz musiał znaleźć inne mechanizmy zbierania 

funduszy. Zwykle jest tak, że wszyscy członkowie zarządu są wolontariuszami, którzy nie mają 

wynagrodzenia, ale otrzymują zwrot rozsądnych wydatków. Jeśli jednak bardzo wspierają misję, często 

rezygnują ze zwrotu kosztów. 

Miejska orkiestra symfoniczna zdecydowała, że ważne jest, aby jej zarząd skupił się na zbieraniu 

funduszy i utworzył 50-osobową radę oraz wybranych członków zarządu, którzy mieli osobiste lub 

wspierane przez pracodawcę zdolności do wnoszenia znacznych rocznych składek finansowych. Mieli 

trudności z zebraniem wszystkich 50 członków zarządu na raz i omówieniem zarządzania, obowiązków 

nadzorczych i działań rady, dlatego utworzyli 10-osobowy komitet wykonawczy. Na posiedzeniach 

zarządu, gdy podnoszono kwestię podlegającą głosowaniu rady, poprzedzano ją uwagą, że komitet 

wykonawczy już ją rozpatrzył i zatwierdził. Konsekwencje dla pozostałych 40 członków zarządu były 

jasne: po prostu zaznacz głos - chcemy tylko twoich pieniędzy. Dla niektórych było to w porządku, ale 

dla innych było to nie do przyjęcia, ponieważ każdy z 50 członków zarządu ma taką samą 

odpowiedzialność powierniczą, więc zrezygnowali. 

Jak wspomniano wcześniej i ponownie dla podkreślenia, wiele stanów zabrania opłacanym 

pracownikom prawa do głosowania w radach. Nawet jeśli nie jest to zabronione, nie jest dobrą 

praktyką w zarządzaniu radą zatrudnianie opłacanych pracowników jako członków rady z prawem 



głosu. Oznacza to założycieli, którzy kontynuują pracę jako opłacany personel, uczestnicząc w zarządzie 

na posiedzeniach na których nie można głosować na kluczowe kwestie i zarząd rozważy ich ocenę 

wyników, wynagrodzenie i kadencję na posiedzeniu wykonawczym (innymi słowy, bez założycieli / 

urzędników w sali). 

Ponieważ organizacja non-profit służy pewnego rodzaju dobru publicznemu, a składki zwykle 

kwalifikują się do preferencji podatkowych, wyniki organizacji non-profit stają się publicznie dostępne 

i są dostępne na różnych stronach internetowych. Każdego roku  organizacje non-profit muszą zgłaszać 

swoją działalność, w tym pensje kluczowego personelu i nazwiska wszystkich darczyńców, którzy 

przekazali ponad 5000 USD. Formularz, który przez wiele lat był czysto finansowym raportem, stał się 

raportem najlepszych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego z pytaniami tak / nie dotyczącymi takich 

spraw, jak posiadanie polityki informowania o nieprawidłowościach, udostępnianie raportu z 

formularza 990 zarządowi przed złożeniem do IRS, z wykorzystaniem niezależne badanie wynagrodzeń 

w celu ustalenia wynagrodzenia prezesa / dyrektora wykonawczego i posiadanie formalnej polityki 

przechowywania dokumentacji. Ponieważ na formularzu  będziesz zgłaszać podział składek i wydatków 

na swoje programy, wysiłki związane ze zbieraniem funduszy i administrację, będziesz chciał 

zaprojektować swoją organizację i działania tak, aby wykazywały korzystne wyniki, Twoja organizacja 

non-profit koncentruje się na ludziach służysz, a nie za twoje wynagrodzenie i korzyści. Będziesz także 

potrzebował systemu księgowego, który zbiera i raportuje informacje, które można umieścić w tym 

formacie. 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA DLA NIEKORZYSTNOŚCI 

Wiele informacji zawartych w części dotyczącej sprawozdań finansowych dotyczy w równym stopniu 

organizacji non-profit; główne różnice dotyczą struktury sprawozdania finansowego. Po pierwsze, to, 

co nazwaliśmy bilansem, staje się sprawozdaniem z sytuacji finansowej. 

Ponadto, ponieważ organizacja non-profit nie ma akcjonariuszy ani inwestorów, po rozwiązaniu 

organizacji non-profit wszelkie pozostałe aktywa muszą zostać przekazane innej organizacji non-profit 

(lub władzom lokalnym lub stanowym), zamiast trafiać do założycieli lub kolejnych uczestników. W 

związku z tym sekcja dotycząca kapitału własnego staje się sekcją aktywów netto. Sekcja aktywów 

netto składa się z trzech elementów odzwierciedlających charakter wszelkich darowizn 

sklasyfikowanych jako „nieograniczone”, „tymczasowo ograniczone” lub „na stałe ograniczone”. 

Istnieje kilka niuansów w zasadach rachunkowości i konwencjach między organizacjami nastawionymi 

na zysk i organizacjami non-profit, w których księgowy może Ci pomóc. Powinieneś szukać księgowego 

z doświadczeniem non-profit i innych klientów non-profit. Ponieważ celem organizacji non-profit jest 

misja, a nie dochód, wynikiem końcowym sprawozdania z sytuacji finansowej są aktywa netto, a nie 

dochody, tak jak w przypadku firmy nastawionej na zysk. W ten sposób rachunek zysków i strat staje 

się zestawieniem działalności organizacji non-profit. 

NIEZWYKŁE CZY DLA ZYSKU? 

Niektórzy przedsiębiorcy pytają, czy powinni utworzyć podmiot nastawiony na zysk, czy też non-profit. 

Biorąc pod uwagę, że misja kwalifikuje się do statusu non-profit, a Ty masz pasję do wniesienia wkładu 

do społeczności, decyzja sprowadza się do dwóch kryteriów. Po pierwsze, w jaki sposób firma będzie 

generować przychody. Jeśli jesteś uzależniony od dotacji, a darczyńcy przekazują składki, które można 

odliczyć od podatku, powinieneś być organizacją non-profit. Jeśli jednak jesteś w stanie sprzedać swój 

produkt lub usługę po cenie, która zapewni akceptowalną stopę zwrotu, powinieneś założyć firmę 

nastawioną na zysk. Po drugie, twoje osobiste cele dotyczące tworzenia „równości”. W przypadku 

organizacji non-profit wszelkie środki pieniężne i aktywa znajdujące się w firmie w momencie 

rozwiązania nie trafiają do założycieli, ale muszą zostać przeniesione na inną organizację non-profit lub 



podmiot rządowy, podczas gdy w firmie nastawionej na zysk aktywa firmy należą do właścicieli, a 

właściciele w każdej chwili wzywają do sprzedaży swoich inwestycji. W organizacji non-profit datki na 

rzecz społeczności są dokonywane przez firmę, podczas gdy w ramach działalności nastawionej na zysk 

firma i właściciele mogą przekazywać datki na cele charytatywne. Dwa powszechnie znane przykłady 

to Warren Buffet z Berkshire Hathaway i Bill Gates z Microsoft, który założył i prowadził odnoszące 

sukcesy firmy, a następnie zainwestowali, założyli fundacje i dokonali osobistych datków na cele 

charytatywne. 

Kluczowe lekcje 

* Założenie organizacji non-profit to trzyetapowy proces składania wniosku i zatwierdzania, który może 

zająć nawet sześć miesięcy. 

* Organizacja non-profit to korporacja, która ma takie same kwestie związane z zarządzaniem i 

sprawozdawczością jak firma nastawiona na zysk, a ponadto ma zarząd, w którym opłacani pracownicy 

zwykle nie mogą być członkami z prawem głosu. 

* To, czy chcesz założyć firmę jako podmiot non-profit czy nastawiony na zysk, zależy od źródeł 

finansowania i osobistych celów finansowych 



FINANSOWANIE  

Na początku zauważyliśmy, że biznesplan jest napisany przede wszystkim dla Ciebie - aby pomóc Ci 

zdecydować, czy założyć lub rozwijać firmę, wyznaczyć cele i punkty odniesienia oraz wykorzystać 

proces do opracowania zestawu przekonujących i spójne komunikaty opisujące Twój biznes i dlaczego 

odniesiesz sukces. Zauważyliśmy również, że inni ważni czytelnicy biznesplanu są potencjalnymi 

sponsorami. W tej sekcji omówimy dwa główne rodzaje finansowania - dług i kapitał własny - za 

pośrednictwem wielu różnych kanałów. Doceniając strukturę tych źródeł finansowania, możesz 

zmodyfikować biznesplan lub zawarte w nim komunikaty, tak aby miał jak największe szanse na 

uzyskanie finansowania. Najpierw omawiamy uzyskanie kredytu bankowego - to dług, zobowiązanie, 

które trzeba spłacić. Następnie omawiamy zdobywanie funduszy od aniołów - jest to zastrzyk kapitału 

(kapitał), a osoba lub grupa otrzymuje nagrodę, gdy za kilka lat wyjdzie z zyskiem. Na koniec kończymy 

tę sekcję, przeglądając szeroką gamę innych źródeł finansowania. 

BANK DLA IT 

Uzyskanie pożyczki 

W tytule słowo „bank” odnosi się do wszystkich instytucji, które pożyczają pieniądze na określony czas 

i pobierają odsetki. Pożyczkodawca otrzymuje swój zysk z zapłaconych odsetek według ustalonego 

harmonogramu oraz oczywiście ze spłaty pożyczonego kapitału. Pożyczki mogą być udzielane przez 

wiele źródeł, w tym banki krajowe, regionalne i gminne, spółdzielcze kasy pożyczkowe, mikropożyczki, 

firmy finansujące, producentów uzbrojenia, banki inwestycyjne i inne. W niektórych przypadkach 

aniołowie udzielą pożyczek jako pomost do finansowania kapitałowego (anioły są omówione w 

następnym rozdziale). W tym rozdziale skupiono się głównie na bankach komercyjnych, ponieważ 

procesy i cechy są podobne dla wszystkich kredytodawców. 

POŻYCZKI BANKOWE 

Kiedy zaciągasz kredyt, bank staje się Twoim „partnerem”, którego wspólnym celem jest odniesienie 

sukcesu w biznesie. Stanowisko banku jest przeważnie pasywne, zwłaszcza jeśli wszystkie płatności 

dokonujesz na czas i regularnie komunikujesz się z urzędnikiem banku ds. kredytów dla małych firm na 

temat postępów. Ponieważ pożyczki bankowe są najpowszechniejszym źródłem pożyczek, poniższa 

dyskusja przedstawia ogólny zarys procesu udzielania pożyczek przez banki komercyjne w celu 

zakładania małych firm. Każdy bank ma własne procesy, nisze rynkowe i portfel kredytowy; Dlatego 

jest to podsumowanie powszechnych praktyk i nie opisuje żadnego banku. 

Umów się na spotkanie z urzędnikiem ds. pożyczek 

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jeśli chcesz pożyczkę dla małej firmy, jest spotkanie z urzędnikiem 

ds. pożyczki dla małej firmy. Zanim jednak umówisz się na spotkanie, odwiedź witrynę banku, aby 

zobaczyć, co mówią o pożyczkach dla małych firm. Umawianie się na spotkanie, a nie chodzenie, 

świadczy o tym, że jesteś poważnym kandydatem i zapewnia, że obecny będzie odpowiedni urzędnik 

bankowy. Jak dowiesz się, z kim najlepiej się skontaktować i do jakich banków się zwrócić? Dobrym 

źródłem informacji na początek jest SBA. Każdy urząd powiatowy SBA prowadzi, często zamieszczoną 

na swojej stronie internetowej, listę wszystkich banków na danym terenie, które uczestniczą w 

programach pożyczkowych SBA, a także liczbę kredytów i wartość udzielonych kredytów każdego 

miesiąca. Chociaż programy pożyczkowe SBA stanowiłyby niewielką część ogólnego portfela 

kredytowego banku, dobrze pokazuje, który obszar banki są zainteresowane rynkiem kredytów dla 

małych firm. W centrach SBA, SCORE, SBDCs i Women’s Business Centres opublikowana przez SBA 

broszura zatytułowana Small Business Resource zawiera listę banków według obszaru wraz z danymi 



kontaktowymi urzędnika ds. Kredytów dla małych firm. Innym podejściem byłoby udanie się do biura 

dzielnicy banku. Jednym z podejść, które odniosło sukces, jest nie zabieranie pisemnych materiałów na 

pierwszą sesję, ale odniesienie się do urzędnika ds. Pożyczek, jakiego rodzaju działalności rozważasz 

lub rozwijanej firmy, a także kwoty finansowania, której szukasz, oraz następnie zapytaj, czy bank jest 

zainteresowany tą możliwością i jakie informacje chciałby, abyś wrócił. Pomoże Ci to w określeniu, 

które banki są najbardziej zainteresowane i pomoże w kształtowaniu Twojego wniosku i 

ukierunkowywaniu biznesplanu. Ewentualnie zadzwoń do specjalisty ds. Kredytów dla małych firm w 

banku (-ach), w którym obecnie masz swoje konta osobiste i / lub firmowe, ponieważ banki te znają 

Twoją postać, historię klientów i zachowania finansowe, a tym samym mogą zmniejszyć niepewność, 

która jest głównym powodem spadku kredytu. Podczas tej rozmowy zapytaj, co byłoby korzystne do 

omówienia podczas pierwszego bezpośredniego spotkania i poproś bank, aby przygotował listę 

kontrolną wymaganych dokumentów finansowych. Potrzebujesz tylko funduszy na ciężarówkę lub 

samochód? Rozważ program leasingowy, aby rozpocząć działalność, a następnie, po wygenerowaniu 

przepływu środków pieniężnych i osiągnięciu historii, przejdź do konwencjonalnej pożyczki. Leasing 

można uzyskać od banku, firmy leasingowej lub sprzedawcy. 

Jeśli nie podoba Ci się rozmowa o sprawach finansowych i / lub myślisz, że może być lepiej, aby były 

obecne dwie osoby, zabierz ze sobą kogoś innego. Na przykład sprowadzenie księgowego pokazuje, że 

poważnie podchodzisz do swojej firmy. 

Dokumenty, które przyniesiesz na spotkanie 

Zaplanowałeś spotkanie z pożyczkodawcą. Teraz musisz się upewnić, że jesteś przygotowany do 

spotkania, zabierając ze sobą odpowiednie dokumenty. Poniżej znajduje się lista tego, co powinieneś 

przynieść, co w istocie pomoże „udowodnić, że jesteś wart swojej ceny”: 

* Biznesplan, w tym założenia i prognozy finansowe na co najmniej trzy lata w przyszłość 

* Trzyletnie sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i 

bilans) przygotowane przez księgowego i podpisane przez Ciebie. Jeżeli sprawozdania są sporządzane 

metodą kasową, przekształć je zgodnie z zasadą memoriałową. 

* Twoje biznesowe i osobiste zeznania podatkowe z ostatnich trzech lat, w tym wszystkie 

harmonogramy. Przynieś trzy lata każdego, jeśli jest dostępny. 

* Twoje osobiste zestawienie majątku netto ze szczegółami wszelkich aktywów, które mogą być 

wykorzystane jako zabezpieczenie (na przykład dom, samochód, konto oszczędnościowe), w tym 

wszelkie aktywa wspólne ze współmałżonkiem 

* Pisemna dokumentacja określająca, ile pieniędzy zainwestujesz w biznes, uzasadnienie 

wnioskowanej kwoty pożyczki, cele, na które środki zostaną przeznaczone, oraz plan / strukturę spłaty 

pożyczki 

* Opis swoje doświadczenie i jego związek z biznesem, dla którego ubiegasz się o pożyczkę 

* Szczegóły wszystkich niespłaconych pożyczek 

* Wszelkie należności i / lub zapasy, ponieważ mogą stanowić pierwszy poziom zabezpieczenia 

* Segregator / folder wydruków, jeśli korzystałeś z komputerowego systemu ewidencji, takiego jak 

QuickBooks, aby urzędnik ds. Pożyczki mógł zobaczyć, jak poważnie traktujesz firmę 

Na spotkaniu kredytowym banku 



Nadszedł wielki dzień, a ty siedzisz naprzeciwko urzędnika ds. pożyczki. Upewnij się, że jesteś 

odpowiednio ubrany - ważne jest pierwsze wrażenie. Zachowuj się i ubierz tak samo, jak na rozmowę 

kwalifikacyjną. Miej uporządkowane dokumenty i przygotuj list do banku z wyszczególnieniem 

wszystkich przesyłanych materiałów, a także z wdzięcznością za ich uwzględnienie. Podczas spotkania 

możesz oczekiwać, że urzędnik ds. Pożyczki omówi proces bankowy, przejrzy dokumenty i poinformuje 

Cię, czy brakuje jakichkolwiek informacji. W zależności od banku urzędnik ds. pożyczki będzie miał 

organ udzielający pożyczki lub będzie musiał udostępniać informacje kolegom z komitetu 

kredytowego. Decyzji kredytowych zwykle nie podejmuje się na tym pierwszym spotkaniu. 

Kryteria brane pod uwagę przy udzielaniu pożyczki 

W jaki sposób bank decyduje o przyznaniu kredytu i jakie kryteria kierują się urzędnicy banku przy 

określaniu wielkości i warunków kredytu? Po pierwsze, ważne są bieżące relacje z bankiem. Jeśli nie 

masz konta, powinieneś zgodzić się na jego założenie, jeśli zaproponowano Ci pożyczkę. Bank bierze 

również pod uwagę Twoją zdolność kredytową. Poznaj swoją zdolność kredytową przed udaniem się 

do banku, aby nie być zaskoczonym i omówić wszelkie niedociągnięcia. Przejdź do www.ftc.gov, aby 

zamówić bezpłatny raport kredytowy. Koncepcyjnie banki uważają się za czwarty lub piąty poziom 

finansowania. Uważają, że finansowanie pochodzi najpierw od firmy, właściciela firmy, rodziny i 

przyjaciół właściciela, inwestorów (aniołów), pożyczek pod zastaw domu, a następnie banku. Jednak 

banki są wrażliwe na to, że wykorzystujesz całą swoją gotówkę, więc nie jest konieczne wykorzystanie 

wszystkich dostępnych środków z tych pierwszych źródeł. Celem jest uzyskanie odpowiedniej 

kombinacji finansowania pochodzącego od właściciela i banku. Generalnie banki uważają, że z 

całkowitego wymaganego finansowania właściciele i ich źródła powinni zainwestować około 20 

procent, a bank 80 procent. Kwota dostępnego zabezpieczenia to kolejny czynnik. Najlepszym 

przypadkiem jest zabezpieczenie równe kwocie pożyczki plus 25 procent. Bank samodzielnie obliczy 

wartość Twojego zabezpieczenia. Pamiętaj, bank nie chce posiadać używanego domu, samochodu, 

ciężarówki czy sprzętu produkcyjnego. Wartości niematerialne, takie jak rachunki bankowe i 

inwestycje, mogą kwalifikować się jako zabezpieczenie. Banki zazwyczaj wymagają osobistej gwarancji, 

czyli obietnicy właścicieli firm, że dług zostanie spłacony z aktywów osobistych, jeśli firma nie będzie w 

stanie tego zrobić. Niektóre banki wymagają, aby działalność gospodarcza w momencie pożyczki miała 

dodatni przepływ środków pieniężnych, podczas gdy inne wymagają, aby wnioskodawca miał dodatnie 

przepływy pieniężne, biorąc pod uwagę wszystkie źródła finansowania (na przykład działalność 

gospodarczą, dochody współmałżonka, rachunki oszczędnościowe). Wszystko to ma zapewnić komfort 

spłaty pożyczki. Większość banków podejmuje decyzje na podstawie bieżących przepływów 

pieniężnych, a nie prognoz. Pamiętaj, że niektórych banków nie ma na rynku start-upów (ale wiesz już 

o tym z badań, które przeprowadziłeś przed umówieniem spotkania, prawda?). Mogą zrobić wyjątek 

dla krajowych operacji franczyzowych, ale generalnie są zainteresowani tylko bieżącymi operacjami z 

co najmniej sześcio- do 12-miesięcznym doświadczeniem. Te, które pożyczają startupom, zazwyczaj 

wymagają domu właściciela jako zabezpieczenia. Dlatego najemcom trudno jest uzyskać takie pożyczki. 

Czy to tak czy nie? 

W zależności od banku i złożoności pożyczki, proces przeglądu i zatwierdzania pożyczki może zająć od 

kilku dni do miesiąca. Po sprawdzeniu przez bank Twoich dokumentów i wniosku kredytowego 

otrzymasz odpowiedź, która może brzmieć tak, nie lub potrzebujesz więcej informacji. Jeśli bank zgodzi 

się, zaoferuje pożyczkę na warunkach, które mogą być bardziej restrykcyjne niż te, których 

oczekiwałeś. Jeśli uważasz, że warunki są zbyt restrykcyjne, możesz podać dodatkowe informacje, 

które, miejmy nadzieję, złagodzić obawy banku, spróbować wynegocjować inne warunki, a jeśli 

wszystko inne zawiedzie, odejdź i spróbuj gdzie indziej. Jeśli jednak jest to ostatni przystanek i 

potrzebujesz pieniędzy, zaakceptujesz warunki, jeśli chcesz, aby Twój pomysł na biznes został 



wdrożony. Banki nie lubią odmawiać, więc mogą powiedzieć, że zatwierdzenie pożyczki oczekuje na 

udział w SBA. W tym momencie bank powinien zgłosić się na ochotnika do udania się do SBA z prośbą 

o poręczenie kredytu, ale jeśli tego nie zrobi, zapytaj. SBA ma kilka programów, a bank powinien 

zasugerować, który z nich najlepiej odpowiada wnioskodawcy. Bank może również zasugerować wizytę 

w firmie, która może Ci pomóc w zakresie biznesplanu. Jeśli bank powie nie, powinieneś zapytać o 

przyczyny i zrób to w sposób pouczający, abyś mógł uczyć się i ulepszać swoją aplikację. Tendencja na 

dzisiejszych rynkach finansowych polega na tym, że jeśli instytucja, z którą obecnie prowadzisz bank, 

odmówi Twojemu wnioskowi, będzie musiała składać wnioski i składać wnioski do trzech do pięciu 

innych banków. Może to wzbudzić zainteresowanie, zakładając, że zaktualizowałeś swój biznesplan o 

sugestie otrzymane od upadającego banku. Ponadto, jeśli bank odmówi, należy zapytać, czy 

współpracuje z instytucjami finansowymi „drugiego spojrzenia”. Instytucje te są często 

mikrokredytodawcami, którzy mają mniej rygorystyczne wymagania. 

Po udzieleniu pożyczki 

Gratulacje, Twoja pożyczka została zatwierdzona. Czego możesz się spodziewać dalej? Po pierwsze, 

przygotuj się na przeczytanie i podpisanie wielu umów i formularzy. Banki będą również wymagać 

okresowych raportów, szczegółowo opisujących, jak działa firma i mierzących wszelkie konkretne 

czynniki w umowie kredytowej, takie jak marże zysku lub saldo rezerw. Będzie to wymagane kwartalnie 

lub corocznie i obejmuje opis, sprawozdania finansowe sporządzone przez księgowego i podpisane 

przez właściciela firmy oraz zeznania podatkowe od osób fizycznych i firm. 

Program mikrokredytów 

Istnieje wiele definicji wielkości kredytu zawartego w tej kategorii. Dla naszych celów są to wszelkie 

pożyczki do 50 000 USD, z typową kwotą 10 000 USD. Tacy pożyczkodawcy mają zwykle mniej 

rygorystyczne wymagania niż pożyczkodawcy  i są przyzwyczajeni do kontaktów z pożyczkobiorcami, 

którzy mają mniej dokumentacji w swoim biznesplanie. W programie mikrokredytów fundusze są 

przekazywane specjalnie wyznaczonym pożyczkodawcom pośredniczącym, którym są lokalne 

organizacje non-profit z doświadczeniem w udzielaniu pożyczek, zarządzaniu i pomocy technicznej. 

Pośrednicy ci zarządzają programem mikrokredytów dla kwalifikujących się pożyczkobiorców i oferują 

pożyczki na okres do sześciu lat. Chociaż stopy procentowe zależą od wielu czynników, wahają się od 

8 do 13 procent i mogą wymagać pewnego rodzaju zabezpieczenia, a także osobistej gwarancji 

właściciela firmy. Mikrokredyty mogą być wykorzystywane na kapitał obrotowy, zapasy lub dostawy, 

meble lub wyposażenie oraz maszyny lub wyposażenie, ale nie mogą być wykorzystywane do spłaty 

istniejących długów ani do zakupu nieruchomości. 

BĘDZIESZ W 10 PROCENTACH? 

O czym myśli Twój bankier, przeglądając wniosek kredytowy i biznesplan? 

Na plus: w USA jest 27 milionów małych firm, które każdego roku zakładają od 5 do 6 milionów nowych 

przedsiębiorstw. W sumie 6 milionów ma pracowników, a 21 milionów jest prowadzonych przez 

jednego właściciela. Innymi słowy, założenie małej firmy to dobrze sprawdzone podejście. Te 27 

milionów małych firm generuje ponad 9 bilionów dolarów przychodów około 2 biliony dolarów 

aktywów i generują ponad 50 procent produktu narodowego brutto USA. W związku z tym istnieje 

zdolność do generowania gotówki, aby spłacić pożyczkę w całości i na czas. Z drugiej strony: około 30 

procent przedsiębiorstw typu start-up upada w ciągu pierwszych dwóch lat, a ponad połowa w ciągu 

pięciu lat. Z połowy, którym się to udaje, około 10 procent to naprawdę tak, a 40 procent to 

marginalnie. Typowe przyczyny niepowodzeń małych firm to: 



• Właściciel nie ma wystarczającego doświadczenia w danej branży. 

• Właściciel nie ma wystarczającego doświadczenia w zarządzaniu zadaniami lub innymi osobami. 

• Biznes jest niedokapitalizowany albo na początku, albo na początku szybkiego wzrostu. 

• Prognoza sprzedaży biznesplanu była zbyt optymistyczna - okazuje się, że nie ma wystarczającego 

popytu na produkty i usługi firmy po cenach potrzebnych do generowania zysku. 

Twój specjalista ds. Pożyczek dla małych firm wziął pod uwagę wszystkie te informacje i ocenia Ciebie 

i Twój plan, aby określić, czy operacja zakończy się sukcesem w okresie kredytowania, czy też wcześniej 

zakończy się niepowodzeniem. Dlatego Twoim zadaniem jest dostarczenie przekonujących dowodów 

najpierw sobie, a następnie bankierowi, że Twój pomysł na biznes i planowanie sprawią, że znajdziesz 

się w elitarnej grupie 10 procent wszystkich start-upów, które odnoszą sukcesy. 



FINANSOWANIE NIEBIESKIE 

Jak przyciągnąć aniołów 

Ta część dotyczy finansowania aniołów, a nie bardziej znanego źródła finansowania kapitałowego: 

finansowania kapitału podwyższonego ryzyka. Chociaż oba mogą pochodzić z tej samej rodziny źródeł 

finansowania kapitału, są bardzo różne. Kapitał wysokiego ryzyka (VC) jest zwykle tworzony z puli 

własnych i innych funduszy inwestorów venture capital, a minimalne inwestycje mieszczą się w 

przedziale od 5 do 10 milionów USD, z horyzontem czasowym od pięciu do 10 lat i spodziewanym 

zwrotem 30-krotności oryginalna inwestycja. Finansowanie aniołów zwykle pochodzi ze środków 

osobistych inwestora, w przedziale od 25 000 do 1 miliona dolarów, a w przypadku grupowania z 

innymi aniołami, górna kwota inwestycji wynosi około 2 miliony dolarów. Horyzont czasowy to 

zazwyczaj od trzech do pięciu lat, z oczekiwanym zwrotem od 5 do 10-krotności pierwotnej inwestycji 

(innymi słowy, finansowanie aniołów jest znaczące, ale mniejsze inwestycje o skromniejszych celach i 

krótszym czasie do pomyślnego wyniku). Jeśli Twoje potrzeby finansowe mieszczą się w przedziale od 

500 000 do 5 milionów dolarów, jest to trudny przedział, więc możesz rozważyć mniejszą początkową 

inwestycję anioła, zbudować pewne osiągnięcia, a następnie podjąć kolejne rundy finansowania przy 

wyższych wycenach. Według Center for Venture Research i PwC, w 2012 roku anioły zainwestowały 

22,5 miliarda dolarów w ponad 66 000 amerykańskich firm, podczas gdy VC zainwestowały 28,4 

miliarda dolarów w około 3750 amerykańskich przedsiębiorstw. VC inwestują nie tylko po różnych 

stawkach i kwotach, ale mają też różne motywacje (i cele) - do tego stopnia, że przedsiębiorca nie 

powinien wspominać aniołowi, że prowadzi głębokie dyskusje z VC. Możesz pomyśleć, że zwiększy to 

wiarygodność twojej szansy, ale w rzeczywistości jest to wyłączenie dla fundatora anioła. 

Definicja aniołów 

Finansowanie aniołów pochodzi od zamożnych osób fizycznych, które po przeprowadzeniu due 

diligence okazji inwestycyjnej inwestują swój kapitał osobisty. Anioły zwykle preferują inwestycje 

kapitałowe, akcje zwykłe lub uprzywilejowane, albo dług zamienny. Anioły działają indywidualnie lub 

w grupach, a jeśli są zaangażowane w grupę, istnieje wiele modeli operacyjnych. W grupie aniołów, z 

którą jestem związany, badanie due diligence jest podejmowane zbiorowo. Każdy członek głosuje za 

uczestnictwem własnym kapitałem, a większość głosów jest wymagana do transakcji grupowej. 

Niektóre anioły i grupy aniołów są pasywne, co oznacza, że po zainwestowaniu stosunkowo cicho 

czekają na swój powrót, podczas gdy inne grupy są dość aktywne, chcąc bardzo bezpośredniego i 

widocznego zarządzania swoją inwestycją, co zwykle przekłada się na miejsce w zarządzie. W zamian 

za swoje inwestycje anioły oczekują zwrotu z inwestycji od 5 do 10 razy. Chociaż może to zabrzmieć 

wysoko, istnieje świadomość, że te inwestycje przedsiębiorstw na wczesnym etapie są ryzykowne, ale 

nie wszystkie zakończą się sukcesem i zwykle w kolejnych rundach finansowania występuje pewne 

rozwodnienie własności. Dlatego finansowanie aniołów jest droższe niż finansowanie pożyczkami 

bankowymi, ale w przypadku firm rozpoczynających działalność, przed osiągnięciem przychodów i 

innych firm na wczesnym etapie finansowania bank może nie być dostępny, a jeśli jest taka opcja, 

300000 USD może być górnym limitem . Zwłaszcza w przypadku bardziej aktywnych grup aniołów, ich 

członkostwo często składa się z doświadczonych osób, które mogą również udzielać wskazówek i 

mentorować swoim spółkom portfelowym. Finansowanie kapitałowe polega na sprzedaży części 

własności Twojej firmy. Ta własność może mieć formę kapitału zwykłego, kapitału uprzywilejowanego 

lub zamiennego papieru wartościowego - firma otrzymuje gotówkę, a inwestor otrzymuje udział 

własnościowy. Inwestor-anioł staje się współwłaścicielem Twojej firmy w uzgodnionej proporcji do 

przekazanych środków. Ponieważ anioły są Twoim partnerem, chcesz mieć pewność, że wybierasz 

odpowiednich partnerów. 



Przedsiębiorca posiadający urządzenie elektroniczne był początkowo bardzo zadowolony z inwestycji 

w wysokości 10 milionów dolarów od grupy lekarzy i dentystów. Przy takim poziomie finansowania 

grupa inwestorów otrzymała dwa miejsca w zarządach. Przez pierwsze trzy lata działalności prezes-

przedsiębiorca zazwyczaj odbierał do trzech telefonów dziennie od tych członków zarządu, w których 

martwili się o szczegóły operacyjne lub informacje dotyczące konkurencji, które mogą mieć wpływ na 

działalność. Ta nadmierna uwaga poświęcana inwestorom zabierała cenny czas z marketingu i innych 

ważnych funkcji, co spowodowało stagnację. 

Aniołowie są twoim partnerem i często nie są w tym bierni. Mogą zasiadać w Twoim zarządzie i będą 

zaangażowani w podejmowanie kluczowych decyzji. Są oni narażeni na ryzyko, tak jak Ty - nie ma 

gwarancji, że ich inwestycja zostanie nagrodzona. Kiedy otrzymają nagrodę, aniołowie otrzymują 

odpłatę na jeden z dwóch sposobów. Najpierw przez okresowe dywidendy, ale jest to rzadkie w nowej 

firmie, ponieważ wszystkie fundusze są wykorzystywane do rozwoju firmy. Druga metoda polega na 

sprzedaży udziałów komuś innemu w kolejnej rundzie finansowania. Dlatego większość inwestorów 

kapitałowych bierze pod uwagę strategię wyjścia za około pięć lat, ale najlepiej krócej. 

Jak zabezpieczyć finansowanie aniołów 

Jeśli rozważasz finansowanie kapitałowe, poszukaj grup aniołów w swojej okolicy; zwykle inwestują w 

ciągu kilku godzin jazdy od swojej bazy. Używaj zarówno Google, jak i Bing / Yahoo, i wyszukaj 

„fundusze aniołów w XXX” i „fundusze aniołów inwestorów w XXX”. Twój prawnik i księgowy powinni 

również mieć informacje na temat aniołów i funduszy aniołów, z którymi współpracowali. Wejdź na 

www.angelcapitalassociation.org, aby znaleźć grupę aniołów i przeczytaj często zadawane pytania 

dotyczące inwestowania w anioły. Dowiedz się, w jakich branżach specjalizują się w finansowaniu i na 

jakim etapie firmy się koncentrują: rozruch, generowanie przed dochodem, generowanie po 

przychodach itp. Następnie spójrz na ich stronę internetową, aby dowiedzieć się, jak złożyć wniosek. 

Często składa się z dwustronicowego podsumowania Twojej firmy, więc dobrym miejscem na 

rozpoczęcie jest podsumowanie planu biznesowego. Niektóre grupy aniołów przeprowadzą na tym 

etapie szeroko zakrojoną analizę due diligence i zapraszają do prezentacji tylko te firmy, które mają 

przemyślany biznesplan, który spełnia kryteria grupy. Moja grupa aniołów stosuje inne podejście: jeśli 

interesuje nas Twoja firma, my zaprosimy Cię do wygłoszenia 20-30-minutowej prezentacji PowerPoint 

na temat Twojej firmy, szczegółowo opisującej, czego szukasz i dlaczego byłaby to dobra inwestycja. 

Jeśli przejdziesz ten etap sprawdzania, w którym uczestniczy kilku członków grupy aniołów, zostaniesz 

poproszony o ponowną prezentację dla całej grupy. Jeśli to się powiedzie, rozpocznie się szeroko 

zakrojona analiza due diligence i grupa będzie chciała wiedzieć wszystko o Tobie i Twojej firmie 

(historyczne, aktualne i prognozowane). Często zdarza się, że przedsiębiorcy poszukujący funduszy 

aniołów przedstawiają kilka grup aniołów, aby sprawdzić, czy jest jakieś zainteresowanie. Anioły mają 

wskaźniki oceny dla każdej potencjalnej inwestycji. Wysoko na liście jest doświadczenie kierownictwa 

w prowadzeniu i rozwijaniu firmy. Ponownie, jest to zarówno zakład na przedsiębiorcę, jak i na firmę. 

Produkt lub usługa musi być wystarczająco mocna, aby przyciągnąć stałą i rosnącą grupę płacących 

(miejmy nadzieję, że powtórzą) klientów. Wysoko na liście znajduje się również wielkość potencjalnego 

rynku i zdolność firmy do skalowania się do tego poziomu działalności. Dlatego nie jest zaskakujące, że 

części kraju o największej koncentracji grup aniołów (Dolina Krzemowa, Boston, Nowy Jork i 

Waszyngton) to te obszary, w których działa wiele firm rozpoczynających działalność w branży IT. 

Czwartą kwestią jest to, jaką wycenę właściciel przypisuje firmie, ponieważ określi ona zakres kontroli, 

jaką właściciel przekaże za finansowanie i jest kluczowym czynnikiem decydującym o ostatecznym 

zysku dla aniołów biznesu. Implikowana z kwotą zwrotu oczekiwaną przez aniołów biznesu i kwotą 

należnej kwoty 



Prowadzona staranność to rodzaj biznesu, w który zwykle inwestują. Anioły szukają firm, które mogą 

mieć zasięg ogólnopolski, dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców, osiągać wysokie marże, a 

także stwarzać bariery utrudniające innym wejście na rynek. W 2012 r. Inwestycje aniołów w ramach 

transakcji branżowych, według stowarzyszenia Angel Capital, stanowiły 31,9 procent internetu; opieka 

zdrowotna / medycyna, 20,9 procent; komórkowy i telekomunikacyjny, 13.3 procent; przemysłowe, 6 

procent; produkty i usługi konsumenckie - 5,3 proc .; oprogramowanie, 4,5 procent; elektronika, 3,8 

procent; a pozostali 14,3 proc. Aniołowie są również zainteresowani tym, czy przedsiębiorcy, którzy 

założyli te biznesy, są zainteresowani rozszerzeniem zakresu działalności i czy są gotowi podjąć ryzyko 

osobiste i finansowe, aby osiągnąć te cele. Więc jeśli masz lokalną placówkę odnoszącą sukcesy, 

planujesz ekspansję tylko w swoim hrabstwie lub gminie, jesteś ogólnie zadowolony z obecnego 

poziomu zarobków / przepływów pieniężnych i stylu życia, jaki ci zapewnia, to finansowanie anioła lub 

VC prawdopodobnie nie jest dla ciebie. Grupy aniołów mają zwykle ograniczone zasoby do 

rozpatrywania i rozpatrywania wniosków o finansowanie i są zwykle wysoce selektywne, ponieważ 

mają ograniczenia co do ich możliwości finansowania. Na przykład grupa aniołów, do której należę, 

widzi około 200 propozycji rocznie i zazwyczaj inwestuje w cztery do sześciu. Biorąc pod uwagę takie 

szanse, przedsiębiorca powinien znaleźć kogoś, kogo zna lub kogoś, kto zna kogoś z grupy aniołów, aby 

udzielił osobistej rekomendacji - klasyczne podejście do tworzenia sieci. Firmy polecane przez członków 

grupy aniołów mogłyby otrzymać więcej uwagi. Przedsiębiorcy powinni również odrobić pracę 

domową i poznać tożsamość, członkostwo i pochodzenie aniołów lub grupy aniołów, zanim wykonają 

prezentację twarzą w twarz. Często te informacje znajdują się na stronie internetowej grupy aniołów. 

Jeśli nie uda Ci się uzyskać finansowania od grupy aniołów, możliwe jest, że członkowie grupy będą 

inwestować indywidualnie i niezależnie od grupy, jeśli podoba im się Twój pomysł na produkt lub 

usługę, potencjał ekonomiczny i doświadczenie w zarządzaniu. 

Kluczowe lekcje 

* Poznaj swoją publiczność, rozpoznając różnicę między aniołami a inwestorami wysokiego ryzyka oraz, 

w ramach grup aniołów, na czym skupia się i czego szuka dana osoba lub grupa. 

* Aby otrzymać fundusze aniołów, będziesz musiał zorganizować swoją firmę jako korporację, 

ponieważ anioły są zainteresowane inwestycjami kapitałowymi lub związanymi z akcjami. 

* Finansowanie aniołów nie jest przeznaczone dla każdego rodzaju działalności lub przedsiębiorcy. 

* Korzystając z finansowania kapitałowego, będziesz sprzedawać częściową własność swojej firmy na 

fundusze inwestycyjne. 



PODSUMOWANIE FINANSOWANIA 

Poza bankami i aniołami 

W tej części omówimy siedem dodatkowych źródeł finansowania. Mogą one wystarczyć do 

sfinansowania wdrożenia pomysłu na biznes lub można je wykorzystać w połączeniu z tradycyjnymi 

źródłami finansowania bankowymi i aniołów. Nie wspomniano wprost o finansowaniu kartą 

kredytową, które możesz wdrożyć w dowolnym momencie w ramach istniejących relacji. 

Finansowanie społecznościowe 

Finansowanie społecznościowe opisuje sieć i dostępne środki pieniężne, zwykle przez Internet, w celu 

wspierania przedsiębiorczości. Finansowanie społecznościowe ma różne cele, w tym pomoc w 

przypadku katastrof, dziennikarstwo obywatelskie, artyści poszukujący wsparcia fanów, kampanie 

polityczne, finansowanie start-upu lub filmu, tworzenie bezpłatnego oprogramowania, prowadzenie 

badań naukowych i nie tylko. Crowdfunding dzieli się na dwa rodzaje. Pierwsza to podejście polegające 

na darowiznie lub nagrodzie, w ramach którego darczyńca nie otrzymuje nic w zamian lub otrzymuje 

gratis lub obietnicę ewentualnej nagrody lub korzyści (na przykład wytwarzany produkt, bilety na 

wystawę itp.). Drugi rodzaj finansowania społecznościowego dotyczy inwestycji, w ramach których 

przedsiębiorca może zebrać do 1 miliona USD w okresie 12 miesięcy, publikując biznesplan i 

zestawienie warunków kapitałowych (oraz skontrolowane sprawozdania finansowe, jeśli poszukuje 

więcej niż 500 000 USD) na zatwierdzonej stronie internetowej. Akredytowani inwestorzy mogą 

zainwestować dowolną kwotę, ale inwestorzy nieposiadający akredytacji są ograniczeni do kwoty od 

2000 do 100 000 USD w okresie 12 miesięcy. To podejście do inwestowania jest zapisem amerykańskiej 

ustawy JOBS, która zezwala na szerszą pulę mniejszych inwestorów z mniejszymi ograniczeniami. 

Finansowanie społecznościowe ma wadę - ochronę praw własności intelektualnej, ponieważ po 

opublikowaniu Twój pomysł jest gotowy do skopiowania lub kradzieży. Dlatego ten rodzaj 

finansowania będzie prawdopodobnie lepszy dla firm, których przewaga konkurencyjna jest 

zabezpieczona tajemnicami handlowymi lub silnymi patentami, a nie dla firm, których sukces zależy od 

tego, czy jako pierwsi wprowadzą na rynek łatwy do skopiowania proces lub usługę. Ale ta forma 

pożyczania jest obecnie dostępna i szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 125 witryn 

finansowania społecznościowego, których wyszukiwanie w Internecie może pomóc w znalezieniu. 

Kickstarter (www.kickstarter.com) był jednym z pierwszych serwisów crowdfundingowych  w którym 

podejście polega na ułatwieniu gromadzenia środków pieniężnych od ogółu społeczeństwa, co jest 

modelem, w którym unika się tradycyjnych sposobów inwestowania. Ludzie zgłaszają się do 

Kickstartera, aby opublikować projekt na stronie, a Kickstarter dostarcza wskazówek, jakie typy 

projektów będą akceptowane. Właściciele projektów wybierają termin i docelowe minimum środków 

do pozyskania. Jeśli cel nie zostanie osiągnięty w wyznaczonym terminie, żadne środki nie zostaną 

pobrane. Pieniądze zastawione przez darczyńców są zbierane za pomocą Amazon Payments 

(https://payments.amazon.com/sdui/sdui/index.htm). 

Kickstarter zabiera 5 procent zebranych środków; Amazon pobiera dodatkowe 3 do 5 procent. Tym 

samym przedsiębiorca otrzyma ok. 91 proc. Zebranych środków. W przeciwieństwie do wielu miejsc 

pozyskiwania funduszy lub inwestycji, Kickstarter nie rości sobie prawa własności do projektów i pracy, 

którą wykonują. Jednak projekty uruchomione w serwisie są trwale archiwizowane i publicznie 

dostępne. Po zakończeniu finansowania projekty i przesłane media nie mogą być edytowane ani 

usuwane z witryny. Nie ma gwarancji, że osoby, które publikują projekty na Kickstarterze, zrealizują 

swoje projekty lub wykorzystają pieniądze na ich realizację, lub że ukończone projekty spełnią 

oczekiwania sponsorów. W rzeczywistości Kickstarter został oskarżony o zapewnienie niewielkiej 

kontroli jakości. Kickstarter radzi sponsorom, aby kierowali się własnym osądem przy wspieraniu 



projektu. Ostrzegają również kierowników projektów, że mogą ponieść odpowiedzialność za szkody 

prawne ze strony sponsorów za niewywiązanie się z obietnic. Na przykład w maju 2011 roku student 

filmowy zebrał 1726 dolarów na zrobienie filmu, ale zamiast tego dokonał plagiatu innego filmu. 

Student publicznie przeprosił i sprawa została już rozwiązana. Projekty mogą również zakończyć się 

niepowodzeniem nawet po udanym zebraniu funduszy, gdy twórcy nie doceniają całkowitych 

wymaganych kosztów lub trudności technicznych do pokonania. Czy Twój start-up jest najlepszy pod 

względem finansowania społecznościowego? W artykule AJ Kumara z lipca 2012 r. Dla Young 

Entrepreneur Council (http://venturebeat.com/2012/07/28/5-reasons-yourstartup- isnt-ready-for-

crowdfunding) wymieniono pięć powodów, dla których Twój start-up może nie być gotowy do 

finansowania społecznościowego: 1) nie możesz zaoferować oddzielnego produktu (zazwyczaj 

materialnego produktu konsumenckiego), 2) nie zdefiniowałeś dokładnie kanałów dystrybucji (w tym 

pakowania i wysyłki), 3) Twoje prototypy nie są skuteczne ( potrzebujesz produktu bliskiego rynku, a 

nie testowanego), 4) nie możesz poświęcić czasu na obsługę klienta (finansowanie społecznościowe 

przyciąga wielu małych klientów / inwestorów, którzy potrzebują uwagi), i 5) nie jesteś przygotowany 

na nadmierne finansowanie (co będzie robisz z większą ilością środków niż pierwotnie zakładano - 

samo umieszczanie pieniędzy w banku jest nie do przyjęcia dla inwestorów). Wydaje się, że 

finansowanie społecznościowe działa najlepiej, gdy istnieje namacalny produkt, który inwestorzy mają 

nadzieję otrzymać w przyszłości. Idea biznesów i organizacji charytatywnych to przedsięwzięcia 

znacznie trudniejsze. 

Finansowanie od rodziny i przyjaciół 

Chociaż schowane w części 18, samofinansowanie powiększone o fundusze od rodziny i przyjaciół jest 

pierwszym źródłem finansowania. Czasami, aby zacząć, musisz zebrać fundusze wykraczające poza to, 

co możesz wnieść osobiście. Często trzeba mieć jakiś „dowód słuszności koncepcji” lub wstępną 

operację, zanim będzie można zwrócić się do banku o finansowanie dłużne lub do aniołów o 

finansowanie kapitałowe. Dlatego przedsiębiorcy zwracają się do rodziny, przyjaciół i znajomych, 

którzy wierzą w przedsiębiorcę i / lub pomysł na biznes. Podczas gdy finansowanie bankowe i aniołów 

jest dość formalne i zawiera dużo dokumentacji, fundusze od rodziny i przyjaciół są zwykle 

nieformalne. To, ile informacji na temat pomysłu na biznes warto udostępnić, zawsze stanowi problem. 

Zwykle mechanizmem przekazywania tej wiedzy jest bardzo prosty biznesplan. Z powodu 

nieformalności często dochodzi do nieporozumień co do tego, czym jest „umowa” i często trudno jest 

przeprowadzić dogłębną rozmowę. Na przykład wujek Fred daje ci 25 000 dolarów, co uważa za 

pożyczkę, ale ty myślisz, że to wkład kapitałowy. Zdecydowanie zaleca się posiadanie 

jednostronicowego dokumentu podpisanego przez obie strony, opisującego charakter finansowania i 

oczekiwania. Zwłaszcza jeśli jest to pożyczka, obie strony potrzebują dokumentacji dotyczącej 

oprocentowania i warunków spłaty, ponieważ firma pobierze ulgę podatkową z tytułu odsetek, a wujek 

Fred będzie miał dochód odsetkowy, od którego będzie musiał płacić podatki. IRS ustala minimalne 

stopy procentowe, które można zastosować w takich sytuacjach. Jeśli finansowanie jest uważane za 

kapitał własny, ile udziałów lub jaki procent firmy posiada obecnie wujek Fred i jak może spieniężyć 

swoją inwestycję w pewnym momencie w przyszłości? Chociaż będzie się wydawać, że jest dużo 

papierkowej roboty i trudnych dyskusji, przygotowanie dokumentacji z góry może uratować relacje z 

rodziną i przyjaciółmi w przyszłości.  

Pożyczki pod zastaw domu 

Jeśli jesteś właścicielem domu lub innej nieruchomości, w której znajduje się kapitał własny, możesz 

skorzystać z tego kapitału poprzez pożyczkę pod zastaw domu. Zasadniczo będziesz przenosić kapitał z 

konta osobistego na konto firmowe. Niektórzy niechętnie dokonują tego transferu, chcąc oddzielić 

swoje sprawy biznesowe od funduszy osobistych, zwłaszcza w obliczu wysokiego wskaźnika 



niepowodzeń rozpoczynających działalność. Powstaje pytanie, ile pieniędzy potrzeba i ile 

alternatywnych źródeł finansowania jest dostępnych. Uwaga: niezależnie od tego, co stanie się z firmą, 

jeśli zaciągasz pożyczkę pod zastaw domu, masz obowiązek jej spłaty lub ryzykujesz utratę domu. 

Finansowanie aktywów obrotowych 

W przypadku firm prowadzących działalność gospodarczą, które mają zapasy i należności, są to 

potencjalne źródła finansowania krótkoterminowego przez pośredników, zwane czynnikami. Te grupy 

kupują Twoje należności, a następnie obsługują windykację. Zapewniają finansowanie z góry - zwykle 

80 do 90 procent wartości sprzedaży - i resztę (pomniejszona o prowizję faktora), gdy pobierana jest 

opłata za sprzedaż. Im wyższa jakość A / R, tym lepsze warunki osiągniesz. 

Korzystanie z planów emerytalnych / oszczędnościowych 

Jeśli pójdziesz na targi franczyzowe, z pewnością zobaczysz kilka stoisk obsadzonych sprzedawcami, 

którzy chętnie podzielą się z Tobą, jak wykorzystać saldo 401 (k) lub inne salda planu emerytalnego / 

oszczędnościowego do sfinansowania franczyzy lub rozpoczęcia działalności. Ich argumentem jest to, 

że mogą to być jedyne dostępne fundusze; to są fundusze, które stworzyłeś do wykorzystania w 

późniejszym czasie, a jeśli naprawdę wspierasz i masz pewność co do własnych pomysłów, dlaczego 

nie wykorzystać swoich funduszy? Może być trochę prawdy w tej ofercie sprzedaży, ale zastanów się 

dokładnie, czy nie wykorzystać tych zaoszczędzonych środków na pomysł, który może nie zadziałać. 

Jeśli biznes się nie powiedzie, jakie masz fundusze na lata emerytalne - jak te fundusze emerytalne 

mogą zostać zastąpione? 

Leasing 

Możesz zmniejszyć zapotrzebowanie na finansowanie z góry, wynajmując, a nie kupując przestrzeń dla 

swojej firmy. Zamiast kupować budynek, sprzęt lub pojazd, rozważ leasing, a gdy masz wystarczające 

przepływy pieniężne, zamień leasing na zakup. Chociaż całkowite koszty leasingu mogą być droższe, z 

góry miesięczne wydatki są niższe niż całkowita cena zakupu, co zapewnia pewną elastyczność 

przepływu gotówki. Często firmy zajmujące się sprzętem / pojazdami będą miały leasing, a 

franczyzodawcy będą mieli pożyczkodawcę, do którego polecą potencjalnych franczyzobiorców. 

Negocjacje dotyczące leasingu mają wiele takich samych atrybutów jak kredyt bankowy, dlatego nie 

należy ich postrzegać jako skrótu lub powodu do nieprzygotowania biznesplanu. Wynajmujący będzie 

chciał wiedzieć, w jaki sposób wykorzystasz sprzęt, w jaki sposób wygenerujesz środki na opłacenie 

miesięcznych rat leasingowych i utrzymanie sprzętu w rozsądnym stanie technicznym, w jaki sposób 

firma wygeneruje wystarczające środki, aby ostatecznie kupić sprzęt, co Twoja osobista ocena 

kredytowa to, czy wymagana będzie osobista gwarancja na raty leasingowe i jakiego rodzaju 

zabezpieczenie posiadasz poza sprzętem. 

Finansowanie umowy lub zamówienia 

Czasami możesz pożyczyć na zamówienie. Im mocniejsze zamówienie i większa zdolność kredytowa 

klienta, tym lepszą ofertę można negocjować z pożyczkodawcą. Chociaż to podejście brzmi dobrze na 

papierze, nie jest to powszechny instrument finansowania. Nawet jeśli klientem jest rząd Stanów 

Zjednoczonych, pozostają pytania dotyczące Twojej zdolności do obsługi umowy, zdolności klienta do 

anulowania umowy oraz, w niektórych przypadkach, powolnych płatności klienta. 

Kluczowe lekcje 

* Istnieje wiele źródeł finansowania innych niż banki i anioły. 



* Wszystkie możliwości finansowania powinny mieć umowy dokumentujące warunki; jest to dobra 

praktyka, nawet jeśli nie jest wymagana. 

* Oceń korzyści i ryzyko związane z przelewem środków osobistych rachunki oszczędnościowe / 

emerytalne i kapitałowe na konta firmowe. 


