
Kế hoạch kinh doanh cho: 
 
 
 

 

Đây là ví dụ về một bản kế hoạch kinh doanh.  
 
Nội dung trong kế hoạch kinh doanh dành cho hai người sáng lập công ty phần mềm với tên gọi 
MoogTech. Họ là những chuyên gia về "thương mại và thanh toán điện tử"  
 
MoogTech là một công ty giả tưởng chỉ phục vụ mục đích đưa ra ví dụ về cách thức tổ chức một 
kế hoạch kinh doanh.  
 
Vào trang www.dynamicbusinessplan.com/vietnam  để xem thêm mẫu kế hoạch kinh doanh. Sử 
dụng nó để lập kế hoạch kinh doanh cho việc kinh doanh sắp tới của bạn. 
  
 

Nội dung  
 
TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU  
Ý TƯỞNG VỀ CÔNG TY 
MỤC TIÊU VÀ NGUỒN LỰC CÁ NHÂN 
SẢN PHẨM/DỊCH VỤ 
MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG 
BÁN HÀNG VÀ TIẾP THỊ 
TỔ CHỨC CÔNG TY 
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
NGUỒN VỐN 
NGÂN SÁCH 
 
 

http://www.dynamicbusinessplan.com/vietnam
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Thông tin cơ bản 
 
Họ tên: Lê Văn Yên 
Địa chỉ: 205 Giải Phóng 
Mã bưu chính /Thành phố: 10000/Hà Nội 
ĐT: 04.3789789 
e-mail:   yen.lv@MoogTech.com 
URL: www.MoogTech.com  
 
Bằng cấp: Kỹ sư Công nghệ Thông tin, HUT 
Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn 
 
 
Họ tên: Nguyễn Tam Thanh 
Địa chỉ: No1. Phạm Ngọc Thạch 
Mã bưu chính /Thành phố: 10000/Hà Nội  
ĐT: 04.3123123 
e-mail:   Thanh.NT@MoogTech.com  
URL: www.MoogTech.com  
 
Bằng cấp: Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh, NEU 
Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn 
 
 

Tóm tắt  
 
MoogTech Ltd. phát triển và xây dựng phần mềm quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ, do đó nó 
được sử dụng trong thương mại điện tử và và thanh toán trực tuyến.  
 
Khách hàng của chúng ta là các công ty cơ khí và điện tử là nhà thầu phụ của của các công ty lớn. 
Những công ty này sẽ tập trung các yêu cầu “nóng nhất” về áp dụng thương mại điện tử và thanh 
toán trực tuyến.  
 
Giá trung bình cho sản phẩm của chúng ta là: 57.000 với số dư đảm phí 51.000 trên mỗi khách 
hàng – Tỷ lệ đảm phí 79%  
 
Doanh thu năm đầu tiên dự tính là 654.000 với lợi nhuận 250.000 – một phần trong đó là lương 
của chúng ta 
 
Chúng ta tin rằng việc tìm kiếm và triển khai dịch vụ cho 10 khách hàng trong năm đầu tiên là hoàn 
toàn khả thi.  
Một khi các doanh nghiệp nhận ra rằng họ có thể phải thực hiện thanh toán điện tử, họ sẽ liên lạc 
với chúng ta – nếu họ biết công ty của chúng ta tồn tại. 
 
Công ty của chúng ta là công ty TNHH với hai thành viên sáng lập là Lê Văn Yên và Nguyễn Tam 
Thanh.  
 
Lê Văn Yên là kỹ sư chuyên về mạng, anh có hai năm kinh nghiệm làm việc cho một công ty máy 
tính và mạng internet. 
Nguyễn Tam Thanh là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh có hai năm kinh nghiệm làm việc ở một phòng 
kế toán.  
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Ý tưởng về Công ty  
 
MoogTech Ltd. phát triển và xây dựng phần mềm quản trị cho các doanh nghiệp nhỏ, do đó nó 
được sử dụng trong thương mại điện tử và và thanh toán trực tuyến.  
 
Sản phẩm/Dịch vụ của Công ty:  

 Sản phẩm 1: Xây dựng kế hoạch/bài thuyết trình về kế hoạch chiến lược cho khách hàng 
nhằm đánh giá các ưu & nhược điểm của thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến.  

 

 Sản phẩm 2: Triển khai kế hoạch chiến lược: Kết hợp phần mềm quản trị hiện tại của công 
ty với phần mềm mới, thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến yêu cầu. 

 

 Sản phẩm 3: Hợp đồng dịch vụ với thời gian phản hồi tối đa 4 tiếng. 
 
Khách hàng:  
Khách hàng là các công ty có hơn 20 nhân viên là các nhà thầu phụ của các công ty lớn.  
 
Các công ty cần thiết sẽ yêu cầu các khách hàng: 
Các công ty nhỏ sẽ sớm bị các công ty lớn yêu cầu phải có thể giao dịch và cung cấp hóa đơn 
điện tử.  
 
Công ty của bạn có gì đặc biệt so với đối tác?  
Các công ty khác có thể cũng hoạt động trong cùng lĩnh vực, tuy nhiên không giống với họ, đây là 
ngành kinh doanh then chốt của chúng ta.  
 
 

Mục tiêu và Nguồn lực Cá nhân 
 
Khi tôi bắt đầu kinh doanh:  
Từ lâu chúng tôi đã có mong ước được làm chủ cuộc sống của chính mình, vì chúng tôi nghĩ 
chúng tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn, và chúng tôi có thể cấp vốn cho nó. 
 
Bằng cấp và kinh nghiệm: 
Một người chủ là một kỹ sư chuyên về mạng, có hai năm kinh nghiệm làm việc cho một công ty 
máy tính và mạng internet..  
Người chủ còn lại với tấm bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh với hai năm kinh nghiệm làm việc 
trong một phòng kế toán.  
Cả hai chúng tôi đều làm quen với máy tính từ khi còn nhỏ. 
 
Kinh tế: 
Mỗi người chúng tôi đều có khoản tiết kiệm 25.000 và nhu cầu đối với thu nhập hàng ngày ở mức 
thấp, do đó chưa ai trong chúng tôi có gia đình riêng. Bố mẹ chúng tôi đã hứa sẽ hỗ trợ thêm cho 
25.000 mỗi đứa. 
 
Hiểu biết về sản phẩm/dịch vụ: 
Bằng cấp và kinh nghiệm làm việc đã giúp chúng tôi có kinh nghiệm tốt về sản phẩm hay về sự 
phát triển của nó. Chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm về sản phẩm chính xác nhưng chúng tôi 
có hiểu biết sâu sắc về triển khai máy tính.  
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Thế mạnh của tôi liên quan đến công ty: 
Cùng nhau, chúng tôi có thể quản lý được phần công nghệ và kinh tế của công ty. Chúng tôi có 
động lực và không có nhiều ràng buộc tài chính, vì chúng tôi còn độc thân. Chúng tôi cũng có căn 
nhà làm bảo đảm. 
 
Điểm yếu của tôi liên quan đến công ty: 
Chúng tôi không phải là những người có thiên hướng về bán hàng. Một người không có bằng lái 
xe. Chúng tôi cảm thấy khó để định giá sản phẩm của mình. 
 
 
Doanh thu mong đợi trong năm đầu tiên: 
Chúng tôi mong muốn mức lương hàng tháng khoảng 15.000 năm đầu tiên. Lợi nhuận sẽ được tái 
đầu tư cho công ty.  
 
Doanh thu mong đợi năm thứ 3: 
Năm thứ 3 chúng tôi muốn có khoảng 30-35.000 mỗi tháng – cùng với việc có thêm nhân viên. 
 
Thời gian làm việc mong đợi: 
Ba năm đầu tiên chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời gian ở công ty. Thứ 7 dành cho việc cá nhân và 
có thể là cả sáng CN. 
 
Công việc của tôi ở công ty: 
Một người phụ trách mảng kỹ thuật cho dịch vụ của công ty, trong khi người khi người kia phải 
bán hàng và quản lý công ty.  
 
Quyền sở hữu Công ty: 
Chúng tôi thành lập Công ty TNHH (Ltd.) với quyền sở hữu 50-50 
 
Quy mô của công ty trong tương lai:  
Chúng tôi tính toán rằng công ty phải tăng trưởng lên ít nhất 10-20 người. Chúng tôi nghĩ rằng 
không vui vẻ khi phải quản lý một công ty quá lớn, do đó công ty với quy mô 10-20 là quy mô tối 
ưu cho chúng tôi. 
 
 

Sản phẩm/Dịch vụ 
 
Công ty có các sản phẩm/nhóm sản phẩm/dịch vụ như sau: 
 

 Sản phẩm 1: Xây dựng kế hoạch/bài thuyết trình về kế hoạch chiến lược cho khách hàng 
nhằm đánh giá các ưu & nhược điểm của thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến.  

 

 Sản phẩm 2: Triển khai kế hoạch chiến lược: Kết hợp phần mềm quản trị hiện tại của công 
ty với phần mềm mới, thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến yêu cầu.  

 

 Sản phẩm 3: Hợp đồng dịch vụ với thời gian phản hồi tối đa 4 tiếng.  
 
Sản phẩm/nhóm sản phẩm/dịch vụ phải có các yêu cầu sau: 
Các công ty nhỏ sẽ sớm bị các công ty lớn yêu cầu phải có thể giao dịch và cấp hóa đơn điện tử.  
 
Ngoài ra, các công ty nhận ra rằng sử dụng phương pháp này sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. 
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Sản phẩm/nhóm sản phẩm/dịch vụ khác với các đối thủ khác: 
 

 Sản phẩm 1: Các công ty khác có thể cũng hoạt động trong lĩnh vực này, tuy nhiên chung 
tôi xem đó là lĩnh vực kinh doanh chủ chốt. Chung tôi cung cấp dịch vụ đặc biệt chuyên 
nghiệp. 

 

 Sản phẩm 2: Điểm khởi đầu là các giải pháp hiện tại của khách hàng và chúng tôi chuyên 
về phát triển các giải pháp được định hướng theo yêu cầu của khách hàng, do đó chúng tôi 
có thể sử dụng phần mềm quản trị sẵn có của họ. 

 

 Sản phẩm 3: Chúng tôi không bị tác động bởi các nhà sản xuất nổi tiếng trong lĩnh vực 
phần cứng và phần mềm, mà hoạt động theo chiến lược riêng của mình và nhu cầu của 
khách hàng.  

 
 

Đánh giá việc mua sắm/tuổi thọ của sản phẩm  
Sản phẩm 1 + 2 (bản chiến lược và triển khai) là gói mua sắm đồng thời  
Sản phẩm 3 (gói dịch vụ) là sự kiện thường niên. 
 
Tính toán sản phẩm/dịch vụ: 
 
Sản phẩm 1:  

 Chi phí: 10 giờ + hoạt động 

 Giá bán: 8.500;  

 Lợi nhuận xấp xỉ: 8.500. (Tỷ lệ đảm phí: 100%): 
 
Sản phẩm 2:  

 Chi phí: 15 giờ + hoạt động + phần mềm 6.000;  

 Giá bán: 39.000  

 Lợi nhuận gộp: 33.000 (Tỷ lệ đảm phí 85%)  
 
Product 3:  

 Chi phí: 10 giờ + hoạt động;  

 Lãi từ tiền đăng ký thường niên: Xấp xỉ 9.500; 

 Lãi gộp: 9.500. (Tỷ lệ đảm phí: 100%)  
 
Giá sản phẩm: 
Mô tả phản ánh các tính toán về chi phí ở trên: Giá có thể tương đối cao vì chất lượng tín hiệu, 
khách hàng buộc phải sử dụng dịch vụ vì các khách hàng của họ muốn thanh toán trực tuyến và 
giá cao là bình thường cho việc sử dụng dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin (IT) ở mức cao. 
 
Tổng chi phí ở mức trung bình của sản phẩm sẽ là: 57.000. Chúng tôi sẽ xem xét phương án giảm 
50% giá chiến lược nếu khách hàng đặt hàng sản phẩm 2 +3. Chúng tôi không đưa ý tưởng này 
vào ngân sách của chúng tôi.  
 
Tên nhà cung cấp sản phẩm: 
Chúng tôi cần nhà cung cấp chính là RiisData Software – công ty chuyên phát triển phần mềm mà 
chúng tôi sử dụng. 
 
 
Các kênh phân phối/bán hàng:  
Việc phân phối được thực hiện trực tiếp giữa chúng tôi và khách hàng. Không qua trung gian, do 
đó chúng tôi chỉ bán các dịch vụ chuyên biệt cho doanh nghiệp. 
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Các công ty/nhà cung cấp khác trong cùng lĩnh vực:  
Có xấp xỉ 200 công ty cung cấp dữ liệu cho công ty trên toàn thế giới, tuy nhiên thông tin từ cơ sở 
dữ liệu “Dữ liệu Doanh nghiệp” cho biết chỉ có 20 công ty trong khu vực của chúng tôi. Do đó trọng 
tâm kinh doanh (thanh toán trực tuyến) của chúng tôi khá là mới, “các công ty cũ” bán nhiều dịch 
vụ IT khác cho nên chúng tôi có ít đối thủ cạnh tranh. 
 
Phát triển trong ngành 
Chúng tôi có triển vọng phát triển không giới hạn trong ngành, vì tất cả các công ty trong vòng 2-5 
năm tới đều sẽ có thể thanh toán trực tuyến. 
 
 

Mô tả thị trường 
 
Các khách hàng thích sản phẩm của công ty vì: 
Họ bị ép buộc bởi các công ty khách hàng của họ thì mới mua sản phẩm, tuy nhiên họ cũng có thể 
tiết kiệm thời gian trong việc quản lý tài chính và cổ phiếu. 
 
Khách hàng doanh nghiệp điển hình: 
Khách hàng doanh nghiệp điển hình là các công ty điện tử và kim khí là nhà thầu phụ của các 
công ty lớn. Các công ty này sẽ tập trung các yêu cầu “nóng nhất” về áp dụng thương mại điện tử 
và thanh toán trực tuyến.  
 
Ranh giới về mặt địa lý của khách hàng: 
Để có một số lượng lớn khách hàng, chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm các công ty kim khí và điện tử 
ở phía Tây-Bắc của đất nước nơi chúng tôi sống. Chúng tôi cũng tin rằng gần ngay với khách 
hàng sẽ là một điểm bán hàng lớn. 
 
Theo kết quả nghiên cứu trong cơ sở dữ liệu kinh doanh, có 899 công ty sản xuất ở phía Tây Bắc 
đất nước có số nhân viên từ 10 đến 100 nhân viên. 
 
Số lượng khách hàng thực tế: 
Chúng tôi tin rằng, việc tìm được 10 khách hàng trong năm đầu tiên hoàn toàn khả thi.  
Một khi các doanh nghiệp nhận ra rằng họ có thể phải thực hiện thanh toán điện tử, họ sẽ liên lạc 
với chúng ta – nếu họ biết công ty của chúng ta tồn tại.  
 
Đơn hàng điển hình sẽ trị giá 50-60.000  
 
Đối thủ cạnh tranh chính:  
Đối thủ cạnh tranh chính của chúng tôi là các công ty mới đây đã cài đặt các chương trình tài 
chính C5 Microsoft Dynamics/Navision. Nếu họ quyết định nhảy vào lĩnh vực kinh doanh của 
chúng tôi, chúng tôi sẽ phải cạnh tranh khắc nghiệt, khi họ đã liên hệ với khách hàng và nhận thấy 
khá dễ dàng để áp dụng thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến trong phạm vi của họ. May 
mắn là, vẫn có đủ công việc trong hoạt động bán hàng và điều chỉnh hệ thống tài chính, do đó vẫn 
có chỗ cho ngành kinh doanh của chúng tôi. 
 
Điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ kinh doanh: 
Đối thủ của chúng tôi được biết là cung cấp các ứng dụng kinh tế học, do đó có ít kiến thức về 
thanh toán điện tử và kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, họ sẽ sớm khai thác lĩnh vực này. Họ đã 
có sẵn cơ sở dữ liệu về khách hàng.  
 
Dữ liệu chính về việc cạnh tranh trên thị trường: 
Bí mật để thành công trong việc thực hiện có ý nghĩa quan trọng tuyệt đối. Các công ty sẽ bế tắc 
khi không có máy tính, do đó việc tin tưởng vào tay nghề của chúng tôi là điều cần thiết. 
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Đánh giá cơ hội kinh doanh trên thị trường: 
Giống như các công ty khác trong ngành, MoogTech Ltd. có cơ hội lớn phía trước nếu chúng tôi 
có thể cung cấp sản phẩm chất lượng cao. 
 
Những mối đe dọa có thể phá vỡ triển vọng:  
Rất khó để nghĩ ra tình huống nào có thể phá hủy được các cơ hội này vì ngay cả khủng hoảng tài 
chính cũng sẽ không ảnh hưởng tới nhu cầu về thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến. Tuy 
nhiên, những thay đổi về tiêu chuẩn thanh toán và công nghệ mà chúng tôi đã chọn thì có thể 
khiến chúng tôi thất bại sau một vài tháng.  
 
 

Bán hàng và tiếp thị 
 
Các hoạt động bán hàng và tiếp thị khi bắt đầu: 
Hầu hết việc bán hàng và tiếp thị của chúng tôi sẽ được thực hiện bằng cách gửi thư trực tiếp tới 
các doanh nghiệp trong nhóm mục tiêu. 
 
Trong 889 công ty sản xuất ở phía bắc đất nước có số nhân viên 10 đến 100 người, chúng tôi sẽ 
chọn 50 công ty để gửi email. 
Tiếp theo đó, chúng tôi sẽ gọi điện và hy vọng rằng khách hàng nào đó sẽ tới thăm. 
 
Chúng tôi đã thiết kế các tài liệu dễ hiểu nói về các ưu điểm của thương mại điện tử và thanh toán 
trực tuyến. Chúng tôi đã liên hệ với các công ty quảng cáo để giúp chúng tôi việc này.  
Chúng tôi dự định mặc “đồng phục hàng ngày” để trông thật chuyên nghiệp khi chúng tôi làm việc 
với khách hàng. 
 
Không ai trong chúng tôi thích công việc bán hàng, tuy nhiên cả hai chúng tôi đều phải làm công 
việc này trước tiên.  
 
Chi phí tiếp thị hàng năm: 
Chi phí khá nhỏ, vì chúng tôi có thể gửi thư và gọi điện; tuy nhiên, chúng tôi phải dành nhiều giờ 
để làm việc. 
 
Quan hệ công chúng (PR) khi công ty mới hoạt động:  
Vì chúng tôi là công ty đầu tiên chuyên về thương mại điện tử và thanh toán trực tuyến, chúng tôi 
có thể đăng một bài báo trên tạp chí địa phương. 
Có thể là chúng tôi sẽ triển khai miễn phí sản phẩm của chúng tôi cho một công ty ở địa phương 
và sử dụng trường hợp này để quảng bá trên báo địa phương. 
Bạn gái của một người bạn thân của tôi làm cho một tờ báo khu vực, và cô ấy đã hứa sẽ viết bài 
cho chúng tôi. 
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Tổ chức công ty 
 
Mẫu văn bản pháp lý: 
Công ty của chúng tôi là công ty TNHH. Chúng tôi thuê một luật sư để làm “hợp đồng” đối tác nêu 
rõ trách nhiệm của chúng tôi đối với công ty và với nhau. 
 
Chi tiết Ngân hàng: 
Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội 
 
Kiểm toán viên:  
Kiểm toán viên được ủy quyền: Lê Anh Tùng, Đường Đại Cồ Việt, Hà Nội 
 
Yêu cầu về địa điểm/phòng:  
MoogTech ltd. không đòi hỏi một vị trí gần gũi với khách hàng, mà chỉ cần một vị trí gần gũi với 
nhân viên, gần với cả thành phố và và đường lớn, nếu có thể. Phía Bắc của thành phố sẽ là một 
địa điểm tốt, cả hai người chủ của công ty đều sống ở vùng này, và tiền thuê nhà cũng dễ thở.  
 
Chúng tôi cần khoảng 50 m2 cho công ty mới đi vào hoạt động và sẽ mở rộng lên 2-400 m2 sau ba 
năm.  
Giá thuê mỗi M2/năm khoảng 440 ở phía Bắc = 22,000  
 
Trang thiết bị/đồ đạc/xe ô tô cần thiết:  
2 CPU mới nhất, điện thoại để bàn, 2 điện thoại di động, phần mềm, đồ đạc văn phòng,… = 
60.000.  
Chúng tôi không muốn tạo một trang web mới về địa điểm, mà sẽ sử dụng các nhà cung cấp sẵn 
có.  
 
Chính sách hoạt động:  

 Chính sách giá: Giá như nhau cho tất cả mọi người 

 Chính sách chiết khấu: Giảm 50% giá dịch vụ nếu mua sản phẩm 2 +2.  

 Điều khoản thanh toán: Tiền mặt + 14 ngày. 

 Dịch vụ bảo hành: 14 ngày sau khi hệ thống hoạt động hoàn hảo sẽ hết bảo hành. 

 Dịch vụ: Ở mức cao nhất nếu đăng ký dài hạn. 

 Dịch vụ khách hàng: Khách hàng được miễn phí nếu dịch vụ dưới 2 giờ.  

 Chính sách cá nhân: Nguồn lực quan trọng nhất của chúng tôi là nhân viên năng nổ và 
chuyên nghiệp. 
Chúng tôi cần tìm ra thứ gì đó khiến khách hàng muốn làm việc với chúng tôi và nó phải 
lớn hơn cả lý do kiếm tiền. 

 
Tiến độ công việc cho công việc kế toán và hành chính hàng ngày:  
Đặt hàng hàng ngày: Chúng tôi sẽ không có quá nhiều tài liệu khi mới hoạt động vì chúng tôi có ít 
khách hàng lớn, do đó trong năm đầu tiên, một trong hai người sẽ phụ trách công việc hành chính 
hàng ngày. Nếu quá nhiều, chúng tôi sẽ thuê nhân viên kiểm kê sổ sách bên ngoài làm việc. 
 
Sau thời gian một năm, chúng tôi có thể thuê nhân viên hành chính để phục vụ khách hàng, các tư 
vấn viên và kinh doanh nói chung,... nhân viên kiểm kê sổ sách và hành chính. 
 
Nhân viên chủ chốt quan trọng đối với công ty: 
Chúng tôi cảm thấy chúng tôi khá giỏi chuyên môn về sản phẩm của mình, ngoại trừ việc phát 
triển và quản lý công ty là mảng chúng tôi thiếu kiến thức và năng lực. 
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Do đó chúng tôi đã cùng nhau thành lập ban giám đốc gồm cả bố tôi, ông là một giám đốc ngân 
hàng đã được đào tạo, một người bạn cũ làm việc cho một công ty quảng cáo và chú tôi đang làm 
việc ở một văn phòng kiểm toán lớn. 
 

Phát triển công ty 
 
Công ty trong thời gian 1 đến 2 năm đầu?  
Trong khoảng 2 năm đầu, chúng tôi dự kiến nhóm sẽ có 15 người cả nam và nữ, gần đạt số lượng 
tối đa theo kế hoạch ban đầu. Việc mở rộng sau đó sẽ do các nhân viên nòng cốt mở các công ty 
anh em ở các thành phố bên cạnh. 
 
Sản phẩm/Dịch vụ bán ra trong 1-3 năm đầu: 
Dịch vụ của MoogTechs trong 3 năm đầu sẽ giống nhau. 
Chúng tôi sẽ tập trung vào các nhân viên hiểu biết về các phát triển mới nhất trong lĩnh vực bởi vì 
có lẽ phần mềm chúng tôi sử dụng sẽ bị lỗi thời sau thời gian ba năm. Chúng tôi sẽ phải dành 
tiền/thời gian cho việc đào tạo. 
 
Khách hàng của Công ty trong 1-3 năm đầu: 
Nhóm khách hàng sẽ được phát triển bao gồm tất cả các loại hình công ty có yêu cầu sử dụng 
thương mại điện tử và mở rộng sang tất cả các doanh nghiệp. 
 
Doanh thu dự tính của công ty trong 1-3 năm: 
Mỗi nhân viên tư vấn phải kiếm được 1 triệu một năm, do đó, doanh số có thể đạt 15 triệu. Do đó, 
yêu cầu mỗi năm, mỗi nhân viên tư vấn phải triển khai được 25 cấu hình cho khách hàng; sẽ rất 
tốt nếu được ba khách hàng tốt vào các tháng làm việc (11 tháng).  
 
Lợi nhuận dự tính của công ty trong 2 năm:  
Mỗi nhân viên tối thiểu phải đạt lợi nhuận 100.000, tổng cộng là 1,5 triệu cho cả công ty. 
 
Mục tiêu khác của công ty:  
Quan trọng là nhân viên phát triển mạnh. Điều này đạt được thông qua mức độ tự quản, xây dựng 
được “linh hồn của công ty” và thông qua hình thức chia sẻ lợi nhuận. 
 

Nguồn vốn  
 
Mức độ cần thiết của việc thiết lập nguồn vốn: 
(Từ ngân sách thành lập)  
 

 85.200  
 
Mức độ thanh khoản: 
(Yêu cầu về mức độ thanh khoản được tính toán bằng cách sử dụng ngân quỹ tiền mặt)  
 

 55.000  
 
Tổng nguồn vốn: 
 (Thành lập + tiền mặt)  
 

 85.200 + 55.000 = 140.200  
 
Mong đợi / cam kết về các khoản vay / trợ cấp từ:  
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Chủ sở hữu:   50.000  
Gia đình:   0  
Vay ngân hàng: 50,000  
Thấu chi   60,000  
Tổng quỹ:   160,000  
 
Bảo lãnh vay vốn:  
Bố mẹ hai bên sẽ đặt 25,000 làm bảo lãnh cho khoản vay ngân hàng.  
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Ngân sách 
 

Ngân sách thành lập cho MoogTech Ltd.   

    

Khoản phải chi Thành tiền 

   

Tài sản:   

Tiền thuê mặt bằng 2 tháng x 2500 5.000 

Thanh toán tiền mua tài sản hoặc công ty 0 

Đặt cọc tiền thuê (tiền thuê 3 tháng) 7.500 

Uy tín 0 

Lắp đặt và sửa chữa 5.000 

   

Thiết bị sản xuất:   

Máy móc - (2 CPU x 12.000) 24.000 

Dụng cụ 0 

Khác: 0 

   

Tồn kho:   

Đăng ký tiền mặt 0 

Đĩa 0 

Khác: 0 

   

Đồ đạc văn phòng:   

Đồ đạc (bàn, ghế văn phòng, giá sách,...). 12.000 

EDB (Máy in, mạng internet,...). 5.000 

Điện thoại 1.200 

Máy Fax 0 

Máy photo 4.000 

Khác: Điện thoại,... 6.000 

   

Mua sắm:   

Vật liệu thô / bán thành phẩm 0 

Thành phẩm (kho) 0 

Đồ dùng văn phòng 0 

Khác: 0 

   

Xe ô tô:   

Tiền xe 0 

Các chi phí yêu cầu khác 0 

   

Chi phí tư vấn:   

Luật sư (Soạn hợp đồng) 5.000 

Kiểm toán 0 

Khác: 0 

   

Tiếp thị (Marketing):   

Thư chào hàng, thiệp cá nhân 4.500 

Tờ rơi 3.000 

Quảng cáo 0 
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Biển quảng cáo 0 

Lễ tân khai trương 3.000 

Khác: 0 

   

Chi phí khác: 0 

Bản quyền thiết kế / Quyền sở hữu trí tuệ 0 

Khác:   

   

Tổng các khoản phải chi: 85.200 
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Ngân sách hoạt động cho MoogTech Ltd. - 
Example   

Giai đoạn 1/1 2014         31/12 2014 Năm 1 

    

Danh thu (Bán sản phẩm) 

  

Bán hàng 1 (13 kế hoạch chiến lược x 8,500) 110.500 

Bán hàng 2 (12 triển khai tổng cộng x 39,000) 468.000 

Bán hàng 3 (8 đăng ký dịch vụ x 9,500) 76.000 

Tổng doanh thu: 654.500 

    

Biến phí   

Vật liệu (12 giao dịch mua phần mềm x 6000) 72.000 

Lương   

Tư vấn viên thuê ngoài   

Vận chuyển   

Khác   

Tổng biến phí: 72.000 

    

Lãi gộp: (Doanh thu – Biến phí) 582.500 

    

 
Chi phí cố định   

Lương chủ sở hữu (Chúng tôi tách thành “Lợi nhuận ròng”)  0 

Hỗ trợ kỹ thuật thuê ngoài (50 giờ x350) 17.500 

Nhân viên kiểm kê sổ sách thuê ngoài (2 giờ x 45 tuần x 200) 18.000 

Kết nối tới máy chủ từ xa (12mdr x 1500) 18.000 

Thuê nội bộ (12 x 2.500) 30.000 

Điện, nước, khí đốt 10.000 

Đại diện/trông nom tài sản 2.000 

Làm sạch   

Chi phí hoạt động cho xe / phụ cấp lái xe (40,000 km x 1,60) 64.000 

Đi lại 10.000 

Văn phòng phẩm 4.500 
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Bưu phí và lệ phí (1200 bức thư x 4,25) 5.100 

Điện thoại (4 quý x 1000) 4.000 

Fax   

Điện thoại di động (2 x 4 quý x 2500) 20.000 

Tiếp thị, quảng cáo 5.000 

Thuyết trình 5.000 

Chi phí họp   

Sách (10 cuốn x 350) 3.500 

Bảo hiểm (ốm đau, trách nhiệm, xe cộ) 13.500 

Chỉ tiêu   

Chi phí đào tạo   

Thiết bị máy tính / phần mềm, mua sắm quy mô nhỏ 30.000 

Thuế thuê mặt bằng   

Vật tư tiêu hao – không phải máy tính / phần mềm 20.000 

Pháp lý   

Kiểm toán 8.000 

Luật sư 5.000 

Tư vấn khác   

Các chi phí phát sinh 1.000 

Tổng chi phí cố định: 294.100 

    

Thu nhập trước khi trả lãi suất và khấu hao  
(Lãi gộp – Chi phí cố định): 288.400 

    

Lãi suất   

Lãi suất khoản vay ngân hàng 4.700 

Lãi suất khoản bội chi 11.992 

Lãi suất khác 2.000 

Tổng lãi suất: 18.692 

    

Khấu hao:   

Hoạt động 19.049 

Khác   

Tổng khấu hao: 19.049 

    

Chi phí cố định bao gồm lãi suất và các khoản 
khấu hao: 331.841 

    

Lợi nhuận ròng (Lãi gộp – Chi phí cố định – Lãi 
suất – Khấu hao): 250.659 

 
 


