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SEKCJA A	INFORMACJE OGÓLNE

A-1 Dane przedsiębiorcy
Proszę o podanie następujących danych
1. Imię i nazwisko / Imiona i nazwiska

2. Kwalifikacje i umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności gospodarczej (w tym także ukończone kursy i szkolenia)


A-2 Dane przedsiębiorstwa
Proszę o podanie następujących danych
1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa

2. Forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej

2. Adres siedziby firmy

3. Lokalizacja działalności przedsiębiorstwa – proszę o podanie miejsca wykonywania działalności wraz z oddziałami

4. Czy przedsiębiorstwo będzie miało status podatnika VAT (Tak/Nie)
	tak 
	nie

5. Forma rozliczenia podatkowego
	ryczałt

karta podatkowa
	zasady ogólne – księga przychodów i rozchodów
	pełna księgowość

A-3 Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa
Proszę zaprezentować w skrócie przedsiębiorstwo, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/ świadczonych usług. 
1. Przewidywana data rozpoczęcia działalności

2. Przedmiot i zakres działalności



SEKCJA B	PLAN MARKETINGOWY

B-1 Produkt / usługa
Proszę opisać swój produkt/ usługę. Pokazać w jaki sposób różni się on od produktów konkurencji i na czym polega jego przewaga?
1. Proszę opisać krótko swoje produkty i usługi

2. Proszę podać w jaki sposób produkt/usługa różni się od produktów/usług konkurencji. Na czym polega jego przewaga? Czy jest to nowy produkt/usługa na rynku?


B-2 Rynek
Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż.
1. Kim są nabywcy produktów i usług? Jaki jest obszar geograficzny działalności? Proszę podać szacunkowy udział poszczególnych grup odbiorców w przychodach ze sprzedaży. 

2. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i usług? Jakim stopniu proponowana oferta odpowiada na te oczekiwania?

3. Czy popyt na produkt/ usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli  tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości? 


B-3 Konkurencja na rynku
Proszę wskazać głównych konkurentów na rynku i zastanowić się, jaka będzie ich reakcja na uruchomienie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenia  produktu (usługi) na rynek? Czy dokonają oni obniżenia cen swoich produktów (usług), czy uruchomią dodatkową akcję promocyjną, a może zachowają się w jeszcze inny sposób? Jaka będzie wtedy reakcja Wnioskodawcy?
1. Proszę podać możliwie szczegółowe dane o głównych konkurentach. Proszę dokonać oceny ich produktów/ usług w skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) w porównaniu do własnego produktu. Należy wstawić oceny w kolumnach 2, 3, 4 oraz wyliczyć średnią w kolumnie 5.
1. Nazwa
2. Jakość
3. Cena
4. Reklama / promocja
5. Średni wynik punktowy
Oferta własna


































2. Proszę opisać potencjalne działania swoich konkurentów oraz swoją reakcję na te działania.


B-4 Charakterystyka dostawców
Proszę wymienić głównych dostawców w ramach ofert produktowych i świadczonych usług. Proszę scharakteryzować dostawcę pod kątem jego zalet i wad.
Nazwa dostawcy
Rodzaj dostarczanych produktów/usług
Charakterystyka dostawcy
……


……


……



B-5 Dystrybucja i promocja
Proszę opisać w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i promocja. Proszę pamiętać, że są różne metody promowania dóbr i usług i część z nich może być nieodpowiednia dla proponowanego produktu / usługi.
1. W jaki sposób odbywać się będzie sprzedaż (opis procesu sprzedaży)? 

2. W jaki sposób klienci będą informowani o produktach / usługach? Proszę opisać formy promocji / reklamy.


B-6 Cena
Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową, biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona.
1. Proszę wyjaśnić planowane ceny oraz określić  ich planowany poziom. Należy podać informację dotyczącą wszystkich głównych produktów/ usług/ towarów (dane dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi).
Produkt / usługa/ towar
2009
2010
2011
























2. Dlaczego zastosowano ceny określone w pkt. 1? Proszę podać uzasadnienie odnoszące się do sytuacji rynkowej, jakości, zmian w kosztach, itp.


B-7 Prognoza sprzedaży
Poniżej należy oszacować wielkość sprzedaży. Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu.
1. Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów/ usług/ towarów w kolejnych okresach. Należy uwzględnić wszystkie pozycje oferty wymienione w tabeli B-6.
Produkt /usługa/ towar
2009
2010
2011
























2. Proszę uzasadnić, że podane powyżej wielkości są realne do osiągnięcia. 


B-8 Przychody
Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów/ usług/ towarów. Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli B-6 oraz B-7 (B8 = B-6 x B-7)
Produkt /usługa/ towar
2009
2010
2011
























Ogółem*:



*Wartość przychodów „Ogółem” (musi być równa poz. A w tabeli E-1)


SEKCJA C	ZATRUDNIENIE I PERSONEL

C-1 Personel wnioskodawcy
Proszę scharakteryzować poziom i strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Należy podać informacje o planowanym stanie zatrudnienia oraz zakresie czynności osób zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa. 
Proszę pamiętać, aby uwzględnić płace wszystkich tych osób w odpowiednim wierszu w tabeli E-1.
1. Pracownicy:
...... osób        ...... etatów
2. Pozostałe osoby (właściciele, umowy cywilnoprawne itd.):

4. Proszę opisać zakresy czynności  osób zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa
4.1 ….

4.2 ….


SEKCJA D	PLANOWANA INWESTYCJA

D-1 Opis planowanej inwestycji
Rodzaje działań / kosztów należy określać w sposób jak najbardziej szczegółowy. Należy odnieść się do całokształtu działań.
1. Uzasadnienie inwestycji:

2. Zakres inwestycji (wymienić planowane działania wraz z uzasadnieniem, wskazując wszystkie planowane nakłady):
Rodzaj działania / kosztów
Uzasadnienie
Ilość jednostek / sztuk planowanych do zakupu
Koszt jednostkowy (PLN)
Łączny koszt (PLN)































RAZEM (PLN):

Źródła finansowania 
w PLN
- środki własne

- ...........

- ...........



D-2 Lokalizacja i zaplecze techniczne
Aby realizować ofertę produktów lub usług, niezbędne są środki produkcji, np. maszyny, urządzenia, zaplecze materiałowe oraz pomieszczenia. Proszę określić posiadany stan tych środków.
1. Czy planowany rodzaj działalności charakteryzuje się konkretnymi wymaganiami dotyczącymi miejsca jej prowadzenia? Jeśli tak, proszę opisać.

2. Czy wnioskodawca dysponuje już odpowiednim lokalem na potrzeby prowadzenia działalności? Jeśli tak, proszę opisać wyposażenie i infrastrukturę tych pomieszczeń. 

3. Proszę określić zasoby techniczne, którymi ewentualnie dysponuje się na potrzeby przedsięwzięcia (maszyny i urządzenia, środki transportu, wartości niematerialne i prawne itp.). Proszę określić formę prawną władania (własność, użyczenie, najem, dzierżawa)
Rodzaj zasobu
Rok produkcji
Szacunkowa wartość
Forma władania
















SEKCJA E	SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

E-1 Rachunek zysków i strat
Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy przedstawić rzetelne dane.
Pozycja
Rok
2010
Rok
2011
Rok
2012
A. Przychody ogółem, w tym:



Sprzedaż produktów  i usług



Sprzedaż materiałów i towarów



Zmiana stanu produktów



Zyski nadzwyczajne



Pozostałe przychody



B. Koszty ogółem:



Amortyzacja



Materiały i energia



Wynagrodzenia i pochodne



Zakup usług



Koszty finansowe (np. odsetki)



Sprzedaż towarów w cenie nabycia



Podatki



Pozostałe koszty



Straty nadzwyczajne



C. Dochód (strata) brutto: A-B



D. Podatek dochodowy



E. Zysk netto 




Uwagi (prosimy podać szczegółowe założenia do przyjętych prognoz finansowych):







……………………..                                                                 …………………………………..                                                             
Miejscowość, data                                                                     Podpisy




Załączniki:
1. ….

