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Talimatlar
İş planınızı oluşturmak veya güncellemek için bu [iş planı] şablonunu kullanabilirsiniz. Şablon dört ana bölümden oluşur. Bunlar; özet, iş tanımı, pazarlama ve eklerdir. Ayrıca her bölümde birkaç alt bölüm vardır ve ihtiyaç olması halinde alt bölümler ekleyebilir, alt bölümleri silebilir veya yeniden adlandırabilirsiniz.

Şablonda, her bölümün amacı italik bir metinle açıklanmıştır. İş planınızı kişiselleştirmek için italik metni kendi açıklamalarınız, verileriniz ve rakamlarınızla değiştirin.

İş planınızı biriyle paylaşmadan önce bu kişiden gizlilik sözleşmesi imzalamasını isteyebilirsiniz. İş planınız, işletme sahipleri veya yatırımcıların kişisel bilgilerinin yanı sıra değerli bilgiler de içerebilir.
Özet
Özet; okuyuculara işletmeniz, hedefleriniz ve sektörünüz hakkında genel bir bakış sunar. İşletmenizin sağladığı ürün veya hizmetleri ve işletmenizi rakiplerinden ayıran özellikleri açıklar.

Özet; kitlenizi, ideal müşteriyi ve şirketinizin ve sektörünüzün genel görünüşünü tanımlamalıdır. Gelecek yıl veya üç yıl ve beş yıl sonrası için şirketinizin belirli hedeflerini belirtebilirsiniz.

Özet kısmı iş planınızın ilk bölümünde yer alsa da bu kısmı gerekli tüm araştırmaları yaptıktan sonra düzenleyip tamamlayabilirsiniz.

Özetinizi düzenlemek için aşağıdaki alt başlıkları taslak olarak kullanabilirsiniz.
 
Önemli Noktalar

İşletmenize ilişkin önemli noktalarla başlayabilirsiniz. Yeni bir fikrin patentini almanız, olumlu müşteri incelemeleriniz, gerekli meblağı toparlamış olmanız veya sektördeki kişisel deneyimleriniz önemli noktalar olarak kullanılabilir.

Grafik veya tablo da ekleyebilirsiniz. Örneğin, işinizi zaten kurduysanız ve artan satışları veya kârı vurgulamak istiyorsanız da bunu uygulayabilirsiniz.

Hedefler ve Stratejiler
Para kazanma planınız nedir ve iş başladıktan sonra ilk birkaç ayda veya yılda ne kadar kazanmak istiyorsunuz? Bu hedefleri, bunları gerçekleştirme planınızı ve ilerlemenizi nasıl ölçeceğinizi ana hatlarıyla belirtin.
Vizyon Beyanı
[Vizyon beyanınız] ulaşmak istediğiniz hedefleri ve müşterilerinize sunmak istediklerinizi açıklamalıdır. Kısa, akılda kalıcı, ilham verici, kişisel değerlerinize ve geleceğe odaklanmış olmalıdır.

Misyon Beyanı

Şirketinizin vizyonunu nasıl gerçekleştireceğini tanımlayan [misyon beyanı]. Misyon beyanı, işletmenizin neler sunduğunu, bunu nasıl yaptığını ve bunu yaparak ne gibi faydalar sağladığını açıklar. Ürün veya hizmetinizin toplam değerini tanımlar. İşletmeniz misyonunu uyguladığında, vizyonuna ulaşacaktır.

Şirket Değerleri
Bunlar işletmenizi tanımlayan temel özelliklerdir. Değerleriniz, şirketinizin nasıl görünmesini istediğinizi, çalışanlarınızın nasıl hissetmesini istediğinizi ve onlara nasıl davranılmasını istediğinizi ve topluluğu ne şekilde etkilemeyi beklediğinizi özetler.

Kendi kişisel değerleriniz, şirketinizin değerlerini yönlendirmenize yardımcı olabilir. Esinlenebileceğiniz bazı değerler şunlardır: dürüstlük, verimlilik, güvenilirlik, bağlılık, sürdürülebilirlik, iş etiği, iyi olanı yapmak, topluluk oluşturmak, açık fikirlilik ve yaratıcılık
İş Fırsatı

[İş fırsatınızı] belirlemek, işletmenizin geleceğini planlamanıza yardımcı olabilir ve borç verenlere veya yatırımcılara şirketinizin neden başarılı olacağını gösterebilir. Kendinize şirketinizin ürün, hizmet veya mağazası ile hangi soruna çözüm getirdiğinizi sorun.

[Ulaşmak istediğiniz müşterileri] tanımlayın. Bunlar, ürün veya hizmetinizi isteyen ve gerekli ücreti karşılayabilecek kişilerdir.
Ayrıca, rekabet ortamındaki konumunuzu ve işletmenizi benzer ürün veya hizmetler sunan diğer şirketlerden ayıran şeyleri açıklayın.
İş Tanımı
Bu kısımda, işinizin belirli bölümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi verebilirsiniz. Özet kısmında yer alan bilgileri açıklayabilir ve işin nasıl (ve kimin tarafından) yürütüleceği üzerine daha fazla ayrıntı sunabilirsiniz.
Buradaki taslak, bu kısmı nasıl düzenleyebileceğinize dair bir öneri olup söz konusu bölümler her işletme için geçerli olmayabilir. Örneğin, internet üzerinden yürütülen bir işin konumu veya çalışma saatleri yoktur.
Kısımları, işiniz açısından önemlerine göre yeniden sıralayabilirsiniz. Bir süpermarket veya mağaza açıyorsanız çalışma saatleri ve konumu önemlidir. Ancak, benzersiz bir ürün veya hizmet sunuyorsanız söz konusu ürün veya hizmetin açıklaması konumun verildiği kısımdan önce gelebilir.

Şirket Mülkiyeti/Tüzel Kişilik

Yeni bir iş mi kuruyorsunuz, halihazırda olan bir işletmeyi mi satın alıyorsunuz yoksa mevcut işletmenizi mi genişletiyorsunuz? Tartışın. Ayrıca, şahıs şirketi veya limitet şirket (LTD. ŞTİ.) gibi hangi [şirket yapısının] işletme için kullanılacağını belirtin.

İş ortaklarınız varsa bu ortakları ve sahip oldukları hisselerin yüzdesini listeleyin.

Bazı işletmeler için belirli ruhsatlar veya izinler gerekir. Şirketiniz için bu gereksinimleri, maliyetleri, bunları elde etme sürecini ve uygun ruhsat(lar)ı veya izinleri alma veya elinizde tutma planınızı açıklayın.
Konum

Bazı şirketler için fiziksel konum şirketin başarılı olup olmadığını belirleyebilir. Bazı şirketlerse fiziksel konumları nerede olursa olsun büyüyebilir.

Konum kısmında, konumun işletmeniz için önemini tartışın. Mevcut bir konumunuz varsa bulunduğunuz yerin artılarını ve eksilerini vurgulayın. Potansiyel müşterilerin ne sıklıkta işletmenizin önünden geçtiğini, toplu taşıma araçlarına ne kadar yakın olduğunuzu, yakındaki otoparkları, binanın hangi katında olduğunuzu ve müşteri çekmek için kullanabileceğiniz tabela türlerini tanımlayabilirsiniz.

Henüz bir konumunuz yoksa ideal konumunuzu açıklayın ve potansiyel konumlara örnekler verin.

İç Tasarım

İster bir ofis ister bir perakende mağaza işletiyor olun, işletmenizin iç tasarımı başarıya giden yolda önemli bir nokta olabilir.

Mevcut iç tasarımın şu anda yeterli olup olmadığını belirtin ve geleceğe ilişkin iç tasarım planlarınızı açıklayın. Alanın kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve üretkenliği veya satışları artırmak için iç tasarımı nasıl planladığınızı da tartışabilirsiniz. Gerekli olması halinde, işletmenizin iç tasarımını diğer rakiplerden farklı hale getiren önemli bölümleri belirtin.
İşletmeniz yükleme alanı, mutfak veya belirli genişlikte bir alan gibi özel gereksinimlere ihtiyaç duyuyorsa gerekli ayrıntıları bu kısımda belirtin.

Bir alanda planlanan değişiklikler için özel izinlerin, ruhsatların veya mülk sahibinden izin almanızın gerekli olup olmadığını yazın ve işi tamamlamak için gerekli olan süreci ve maliyetleri ekleyin.


Çalışma Saatleri

Hangi gün ve saatlerde açık olacağınızı belirtin. Bir perakende satış mağazanız veya sezonluk çalışan bir işletmeniz varsa bu temel bilgiler özellikle önemli olabilir.

Bazı şirketlerin düzenli çalışma saatleri olması gerekmez, bu detayı şirketinizin olumlu bir yönü olarak belirtebilirsiniz.

Ürünler ve/veya Hizmetler

Şirketinizin sunduğu ürün veya hizmetleri, müşterilerin bunları neden istediğini ve bu ürün veya hizmetlerin müşterilerinize nasıl bir fayda sağladığını belirtin ve açıklayın. Sunduğunuz ürün ve hizmetlerle rekabette nasıl öne çıktığınızı tanımlayın.

Yeni bir ürün oluşturduysanız bu ürünün müşterilere sağladığı faydaları belirtebilirsiniz. Rakiplerinizle aynı ürünü veya hizmeti satıyor olsanız bile sunduğunuz ürünler onları nasıl sergilediğinize, satış fiyatına veya sunduğunuz müşteri hizmetine bağlı olarak farklılık yaratabilir.

Yalnızca ürün satan veya yalnızca hizmet satan işletmeler için geçerli olmayan bölümleri silebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Ürün, hizmet veya her ikisini birden satıyor olsanız bile müşteri hizmetlerine yaklaşımınızı açıklayın. Bu yaklaşım müşterileri çekmenize ve elde tutmanıza nasıl yardımcı olacak ve rakiplerinizden farkı ne olacak?
 
Bir işlem sırasında müşterilerle nasıl çalışacağınıza ve sonrasında müşterilerle irtibat halinde kalmaya yönelik fikirleriniz ve planlarınız varsa ilgili detayları bu kısımda belirtin.

Müşteri hizmetleri üzerine konuşurken şirketinizin vizyon beyanı, misyon beyanı ve değerlerine de atıfta bulunmak isteyebilirsiniz. 

Tedarikçiler
Başka işletmelerden malzeme satın almanız gerekiyorsa tedarikçilerinizi ve her biriyle yaptığınız sözleşmeleri belirtin. Çevreye olumlu katkıda bulunmak amacıyla, tedarik zincirinizde yer alması için [çevresel olarak sürdürülebilir tedarikçiler] seçin.

Anahtar Yönetim

[Şirketin yönetimini] ve bu yönetimdeki kişilerin işletmeye kattığı deneyimi açıklayın.

Ekteki her bir kişi için özgeçmişler ekleyebilir ve bu kısmı her bir iş ortağı ve yöneticinin güçlü yönlerini içerecek şekilde düzenleyebilirsiniz. İşletmenin tek sahibi veya yöneticisi sizseniz bu kısımda deneyimlerinizi belirtebilirsiniz.

Her bir kişinin aşağıdaki özelliklerini belirtebilirsiniz:

Şirket sahipliği, yöneticiliği veya işletmeyi büyütmeye yönelik tecrübeleri.
Bu sektördeki deneyimleri ve kurdukları bağlantılar.
İşletmedeki görevleri.
İşletmeye sundukları özel yetenekler.
Şirketinizin yönetiminde yer almayan çalışanlar varsa çalışanları işe alma ve yönetmeden kimin sorumlu olduğunu, verdiğiniz eğitimi ve şirketinizin çalışanlara sağlayacağı faydaları veya teşvikleri tartışın.
Finansal Yönetim

İşletmenizin finansal yönlerini nasıl yöneteceğinizi açıklayın, örneğin:
	[Bütçe] ve [tasarruf] planınız.
[Borç] alıp almayacağınız. Cevabınız evet ise borcu ne şekilde alacağınız ve kredileri nasıl ödeyeceğiniz. Zaten borç aldıysanız mevcut kredilerinizi ve kredilerinizin vadesini belirtin.

Müşterileriniz nakit, çek veya kredi kartı gibi [ödeme yöntemlerinden] hangilerini kullanabilecek? Bilinen bir ödeme yöntemini kullanmamaya karar verdiyseniz gerekçenizi açıklayın.
Uzun vadeli başarıyı planlarken aydan aya işletme giderlerini nasıl yöneteceğiniz (diğer bir deyişle, [nakit akışı yönetimi]).

Bu noktalara bu kısımda genel bir bakış açısı getirebilirsiniz ve ekler kısmına başlangıç giderlerinizin bir listesi, gelir projeksiyonları ve diğer mali durumlar gibi daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.
Ne tür bir [muhasebe sistemi] veya yazılımı kullanacağınıza karar verdiyseniz seçtiğiniz bu sistem ve yazılımların artılarını ve eksilerini tartışabilirsiniz.

Benzer şekilde, ürün satıyorsanız envanterinizi takip etmek ve yönetmek için kullanacağınız  [envanter sistemlerini] veya yazılımlarını dahil edebilirsiniz. 

İşletmeye Alma/Şirket Satın Alma
Halihazırda kurulu bir işletme satın alıyorsanız satın alma sürecini ve zaman çizelgesini tartışın. Aksi takdirde, bu alt bölümü silebilirsiniz.
Pazarlama

Bütçenizin ne kadar olduğuna veya ürününüze ne kadar talep olduğuna bakılmaksızın yeni müşterilere ulaşmanız ve sunduğunuz ürün veya hizmetle ilgilenmelerini sağlamanız gerekir. Neyse ki, sınırlı bir bütçeye sahip olsanız bile müşteri çekmenin birçok yolu vardır. 

[Pazarlama kısmı] ideal müşterilerinizi, ürün veya hizmetinizin genel pazarını, rakiplerinizi ve işletmenizi diğerlerinden farklı kılan faktörleri kapsar. 

Pazar Analizi

Sattığınız ürünü almayı en çok isteyen ve ücretini karşılayabilecek kişiyi, yani [hedef müşterinizi] tanımlayın. Ayrıca toplam pazar potansiyelinizi, diğer bir deyişle potansiyel olarak müşteriniz olabilecek kişi sayısını belirlemeye çalışın.  

Sonra, şu soruları cevaplayın:
	Toplam pazar büyüyor mu yoksa küçülüyor mu?
Toplam pazarın yüzde kaçını müşteri olarak alabilirsiniz?

Hedef müşterilerinize nasıl ulaşacaksınız?

Yepyeni bir şey sunuyorsanız bunun bir piyasası olup olmadığını da kendinize sorun. Sattığınız ürüne yönelik bir talep olduğunu ispat etmek için ne tür araştırmalar yaptınız?

Bu; toplam pazarın büyümesini, hedef müşteri nüfusunuzun artmasını ve sonuç olarak işletme satışlarındaki artışı gösteren bir grafik gibi herhangi bir görseli kullanmak için iyi bir fırsat olabilir.
Pazar Bölünmesi

Pazarı anlamanın en önemli ilk adımlarından biri müşterilerinizi tanımaktır. Mevcut veya potansiyel müşterilerinizi, yani hedef pazar segmentlerinizi ortak noktalarına göre farklı gruplar halinde toplayarak başlayabilirsiniz.

Özellikler; yaş veya medeni durum gibi demografik özelliklere veya çevrimiçi mi yoksa fiziksel bir mağazada mı alışveriş yapmayı tercih ettikleri gibi birtakım tüketici davranışlarına dayanabilir. Pazar segmentleri oluşturmak için hangi özellikleri kullandığınızı ve potansiyel müşterilerinizi hedeflerken bu özellikleri kullanmanın neden mantıklı olduğunu tartışın.
Toplam potansiyel pazarı ve pazarın ana pazar segmentlerinizden ne şekilde farklı olduğunu belirtmek için bir görsel oluşturabilirsiniz.
Rekabet
Benzer bir ürün veya hizmet sunan diğer satıcıları veya şirketleri tanıyın. Fiziksel bir mağazanız varsa bölgedeki en yakın rakipleri belirlemek isteyebilirsiniz.

Rakiplerinizin sundukları ürün ve hizmetleri deneyin, ambalajlarına göz atın, web sitelerini ziyaret edin ve varsa misyon ve vizyon beyanlarını araştırın. Ürünleri, hizmetleri ve satışa olan yaklaşımları sizin yaklaşımınızdan ne şekilde farklı? Bir müşteri olsaydınız kimin ürününü satın alırdınız ve neden?
Rekabette nasıl öne çıkacağınızı ve müşterilerin neden diğer işletmeler yerine sizin işletmenizi seçeceklerini belirlemek için bu bilgileri kullanın.
Fiyatlandırma

[Fiyatlandırma stratejinizin] satışlarınızı ve işletmenizin giderlerini karşılamasını ve kâr elde etmesini ne şekilde etkileyeceği üzerine düşünün.

Müşteri çekmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olabilecek çeşitli fiyatlandırma yöntemleri mevcuttur. Mevcut fiyatlandırma stratejileri şunlardır:
	Maliyet artı fiyatlandırma: Maliyetlerinizi hesaplayın ve bir kâr yüzdesi ekleyin.
Rekabetçi fiyatlandırma: Rekabetin size getirdiği maliyetlere göre bir fiyat belirleyin.

Zararına satış: Daha kârlı olan ürünleri satın alabilecek müşterileri çekmek için ürününüzü rekabetçi bir şekilde düşük fiyattan satın.
Tek rakamlı fiyatlandırma: Ürünleri 1,00 TL yerine 0,99 TL’ye satın. Bazı müşteriler, tek rakamlı fiyatları daha cazip bulur.
Pazarın kaymağını alma: Yüksek bir fiyat belirleyin ve pazar değiştikçe fiyatı düşürün.
Pazara giriş amaçlı fiyatlandırma: Rekabetçi bir pazara girmek için önce düşük bir fiyat belirleyin ve daha sonra fiyatı yükseltin.

Rakiplerinizin kullandığı fiyatlandırma stratejilerini, kullandığınız (veya kullanmayı planladığınız) stratejileri ve son fiyatların karşılaştırmasını tartışın. Ayrıca, fiyatları nasıl takip edeceğinizi tartışın ve fiyatların işletme giderlerinizi karşılayacak kadar yüksek ancak hedef müşterilerinizi çekecek kadar da düşük olduğundan emin olun.
Reklam ve Promosyon

İster basılı ister çevrimiçi materyaller yoluyla olsun [pazarlama], başarılı bir iş yürütmenin önemli bir parçası ve rakiplerinizden farklı olmak için harika bir fırsattır.

Reklam, pazarlamanın bir çeşididir. Pazarlama, müşterilerle markanız ile ilgili olarak iletişime geçmeye yönelik genel bir yaklaşım olsa da reklamlar genellikle satışları artırmak için tasarlanmış ücretli bir iletişim biçimidir. Reklamlar kısa süreli veya devamlı olabilir ancak genellikle finansal bir yatırım gerektirir.

Promosyonlar ise pazarlamanın başka bir çeşididir. Promosyonlar, kullanıcılara ürünleriniz veya hizmetleriniz hakkında bilgi vererek satışları artırabilir. Bir promosyon, müşterileri hızlı hareket etmeleri ve fırsatları kaçırmamaları konusunda ikna etmek için kısa süreli olabileceği gibi daha uzun süreli de olabilir.

İnternet reklamları, posta, basılı el ilanları veya ücretsiz deneme ürünleri gibi hangi reklam veya promosyon yöntemlerini kullanacağınızı tartışın. Daha önce araştırma yaptıysanız veya bu yöntemleri denediyseniz sonuçlarını ve yaptığınız veya yapmayı planladığınız iyileştirmeleri tartışın. Yapmadıysanız izleme sonuçlarına ilişkin planlarınızı tartışın.

Strateji ve Sonraki Adımlar

Son kısımda, işletmenizi açma ve pazarlama planınızı eyleme geçirme stratejinizi özetleyebilirsiniz.

Yapacağınız işte yeniyseniz işletmenizi açmadan önce [atmanız gereken adımları] listeleyebilirsiniz. Halihazırda bir işletmeniz varsa işletmeyi büyütmek için atmanız gereken sonraki adımları listeleyebilirsiniz.

Ayrıca, en önemli üç ila beş hedefinizi listeleyebilir ve her bir hedefe nasıl ulaşacağınızı açıklayabilirsiniz.












Ek
Bütçe

Bütçe, ne zaman ve nasıl para kazandığınızı ve harcadığınızı izleme aracıdır. İşletmenizin giderlerini ödemek için yeterli hasılata (gelen paraya) sahip olup olmadığını denetlemenize ve bunu daha iyi anlamanıza olanak tanır.
[Bir bütçe oluşturun] ve iş planınıza bir kopyasını ekleyin. Henüz bir iş girişiminde bulunmadıysanız girişimi başlatmak ve yönetmek için ne kadar paraya ihtiyacınız olacağına ve satışlardan ne kadar kazanmayı beklediğinize ilişkin tahminlerinizi ekleyin.

Başlangıç Giderleri 
(yalnızca yeni işletmeler için)
Yeni bir iş yeri açmak büyük bir yatırım gerektirebilir. İşletmenizi tescillemek, bir mekan bulmak, çeşitli malzemeleri satın almak ve sözleşme hazırlamaya yardımcı olacak avukatları tutmak için ödeme yapmanız gerekebilir. İşletmenizin müşterilere hazır hale gelmesi için bu harcamaların her birini ve harcamanız gereken toplam tutarı listeleyin.

Harcama
Tutar
İşletme Ruhsatları ve İzinleri
TL
Tescil veya Kuruluş Giderleri
TL
Profesyonel Hizmetler
TL
Başlangıçtaki İş Gücü Maliyetleri
TL
Maaşlar
TL
Yazılımlar
TL
Sigorta
TL
Kira
TL
İnşaat/Onarımlar
TL
Reklam
TL
Açılış Envanteri
TL
Gerekli Ekipmanlar:
TL
    Kalem 1
TL
     Kalem 2
TL
     Kalem 3
TL
   Toplam Ekipman
TL
   Ek Giderler 1
TL
   Ek Giderler 2
 TL
   Ek Giderler 3
 TL


Toplam Başlangıç Giderleri
 TL

Satış Tahmini

Önümüzdeki aylarda ve yıllarda satışlarınızın nasıl artacağı üzerine mantıklı bir tahmin yapın. Tahminlerinizi geçmiş sonuçlarınıza ve rakiplerinizi araştırırken öğrendiklerinize dayanarak yapabilirsiniz.

Her bir ürün veya ürün grubu için yapılacak farklı satış türlerini birbirinden ayrı olarak ele aldığınızdan emin olun. Ayrıca, her bir ürün cinsi için satılan malların maliyetini de ekleyin. Bunlar, ürün ve satış için işçilik maliyetleri ve (dolaylı işçilik maliyetleri hariç) ham maddelerin maliyeti de dahil olmak üzere, ürünün oluşturulmasına ve sunulmasına ilişkin doğrudan maliyetlerdir.
Bulgularınızın daha kolay anlaşılması için onları grafik, tablo veya başka bir çizim şeklinde sunabilirsiniz. Bir tabloya ihtiyacınız varsa bu [satış tahmin şablonu]nu kullanabilirsiniz.

Nakit Akış Projeksiyonu

Bir işletmenin [nakit akışı], her ay işletmeye ne kadar para girdiğini ve işletmeden ne kadar para çıktığını gösterir. Nakit akış tablosu, bir işletmenin tarihlere göre nakit akışını göstermek için seçilen belirli bir dönemi baz alır. Bu tablo, kâr zarar tablosu ve bilanço tablosuyla birlikte üç finansal tablodan biridir.

Bununla birlikte, işletmenin gelecekteki nakit akışına ilişkin öngörülerinizi iş planına dahil edebilirsiniz. Bu öngörüleri yaratmak için satış ve giderler hakkında tahminler yapmanız gerekir. Nakit akış projeksiyonunuzu oluşturmak için gider bütçenizde ve satış tahmininizde bulunan rakamları kullanabilirsiniz.

Tüm sayıları eklemek ve iş planınız için nakit akış projeksiyonu oluşturmak için [nakit akış projeksiyonu] şablonunu kullanabilirsiniz. Şablonda 12 aya kadar öngörülen operasyonel nakit akışı, yani şirketin ana iş faaliyetlerine ilişkin satışlar ve giderler için yer vardır.

Kâr Zarar Tablosu (ve Projeksiyonu)

Kâr zarar tablosu, diğer kişilere işletmenin belirli bir süreçte neler yaptığına dair fikir verebilir. Buna gelir tablosu, hasılat tablosu veya K&Z de denir.

Bu [kâr zarar tablosu şablonunu] kullanarak iş planı için bir kâr zarar tablosu oluşturabilirsiniz. Bu, işletmenin tarihlere göre kâr ve zararlarını gösterecektir. 

Şablonu, öngörülen bir K&Z oluşturmak ve işletmenizin gelecek ay veya yıllara ilişkin kâr ve zarar tahminlerini göstermek amacıyla da kullanabilirsiniz.

Bilanço Tablosu
Bilanço tablosu, bir işletmenin mevcut varlıklarını ve borçlarını gösterir; bu, işletmenin belirli bir noktadaki mali durumunun anlık bir görüntüsüne benzer. İş planı için bir bilanço tablosu oluştururken bu [bilanço şablonunu] kullanabilirsiniz.

Kilometre taşları
İşletme için önemli olan hedeflerin bir listesini, ulaşılmasını beklediğiniz tahmini tarihi de ekleyerek yapabilirsiniz. Örneğin: bir borcun ödenmesi, kâr etmeye başlamak veya ilk çalışanın işe alınması. Bu bilgileri liste, zaman çizelgesi veya grafik olarak sunabilirsiniz.

Başabaş Analizi

Başabaş analizi, bir işletmenin ne zaman kâr etmeye başlayacağını belirlemeye yardımcı olabilir. İşletmeniz zaten kâr ediyorsa ürün veya hizmetin satış maliyetine ilişkin olarak her birinden ne kadar para kazandığınızı belirtmek için ana ürün veya hizmetlerinizin bir analizini ekleyebilirsiniz.
Bu [başabaş analiz şablonunu] kullanarak iş planı için başabaş analizi oluşturabilirsiniz. Şablon, tek bir ürün veya hizmetin başabaş noktalarını bulmak için oluşturulmuştur. Ancak, tüm ürünlerinizi ve hizmetlerinizi birleştirir ve toplam bir “birim” olarak ele alırsanız bu şablonu kullanarak genel işinizi analiz edebilir ve şirketin başabaş noktasını bulabilirsiniz. 

Çeşitli Belgeler

İş planınıza birçok türde belgeyi ek olarak dahil edebilirsiniz. Bunlar; potansiyel bir yatırımcı, iş ortağı veya size geri bildirimde bulunacak bir arkadaş gibi, iş planınızı paylaştığınız kişilere bağlı olarak değişebilir.

Şirket sahipleri veya yöneticilerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri
Ticari ve bireysel kredi raporları
Ticari ve kişisel vergi beyannameleri
İşletmenin avukatı ve muhasebecisinin iletişim bilgileri
Kira ve kira sözleşmelerinin suretleri
İzin ve ruhsatların suretleri
Referans mektupları
Mevcut iş sözleşmeleri
İşletme veya sahipleri hakkında basındaki olumlu haberler


