Biznesplan

Warsztat treningowy dla prowadzących zajęcia

Biznesplan

Badanie Business Angel Seedfund wśród młodych
przedsiębiorców

W jakim celu tworzyć biznesplan?

Finansowanie

Zarządzanie

Współpraca

• Pozyskanie
inwestora
• Kredyt z banku
• Dotacja

• Plan działania
• Mierzenie
wyników
• Generowanie
zysków

• Przekonanie
zespołu do
pomysłu
• Przekonanie
siebie do pomysłu
!

Elementy biznesplanu
Z. Pawlak „Biznesplan”

Pomeranus seed

Business Angel Seedfund

Kickstarter
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Streszczenie
Charakterystyka
przedsiębiorstwa
3. Analiza SWOT
4. Cele
5. Plan marketingowy
6. Plan działalności
operacyjnej
7. Plan organizacji i
zarządzania
8. Plan zatrudnienia
9. Harmonogram
głównych zamierzeń
10. Plan finansowy
11. Ocena finansowa

2.
3.
4.
5.

Opis innowacyjności
projektu
Opis projektodawcy
Rynek
Finanse
Analiza SWOT

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opis innowacyjności
projektu
Opis projektodawcy,
zespołu
Opis produktu
Rynek
Konkurencja
Cena, dystrybucja,
profil klienta
Finanse

3.

Opis projektu
Atrakcyjna
prezentacja
multimedialna
Opis projektodawcy,
zespołu

Forma biznesplanu

Plan zajęć
Przedsiębiorcza gmina – prawda czy fałsz?
Jak wykorzystać zainteresowania, wiedzę i umiejętności w prowadzeniu działalności gospodarczej?
Pomysł na biznes – czy to możliwe?

Ankiety do badania rynku
Badanie rynku jako jeden z kluczowych czynników powodzenia biznesu
Pomysł na biznes w lokalnej społeczności
Biznesplan spółdzielni uczniowskiej
Tworzymy spółdzielnię uczniowską
Reklama i jej oddziaływanie
Reklama spółdzielni uczniowskiej

Dzisiejsze ćwiczenie!

Jak
zaprezentować
projekt?

• Adwokaci kreatywnego
przedsiębiorcy

Jak
przeanalizować
projekt?

• ANALIZA SWOT

Adwokaci kreatywnego przedsiębiorcy
Około 60 minut

Scenka

Wizualizacja

Przemówienie

3 minuty na przekonanie inwestora!

ANALIZA SWOT
Około 60 minut

Cechy wewnętrzne

Silne
strony

Słabe
strony

Warunki zewnętrzne,
potencjał

Szanse

Zagrożenia

Jak stworzyć dobry biznesplan od A do Z?

INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE

Typowe błędy popełniane przy pisaniu biznes planu
Zachwiana
struktura biznes
planu

wyraźna dysproporcja między
szczegółowością i obszernością
poszczególnych rozdziałów

Nadmierna
sztywność biznes
planu

założenie pewności niektórych czynników,
brak elastyczności i wariantowości

Błędnie
sformułowane
cele

brak wyznaczenia ram czasowych i hierarchii
celów, zbyt ogólne sformułowanie celów,
bez możliwości ich zmierzenia

Brak realizmu

wzięcie danych „z powietrza”, zbytni
optymizm

Nieprzestrzeganie
konwencji
biznesplanu

świadczy o nieprofesjonalizmie autora i
podważa wiarygodność przedsięwzięcia

Zasady metodyczne przygotowania biznes planu

Kompleksowość
Długofalowość
Adekwatność

Czytelność
Optymalna objętość
Rzetelność założeń i wiarygodność danych

Problem „punktu wyjścia”

Zasady przygotowania biznes planu – kompleksowość
• W biznes planie powinny być zawarte przewidywania co do
wszystkich istotnych aspektów przyszłej działalności
przedsiębiorstwa, takich jak: sprzedaż, odbiorcy, dostawcy, koszty,
wyniki, nakłady, źródła finansowania, struktura organizacyjna,
zatrudnienie i inne
• Jednocześnie ważne jest zachowanie zwięzłej formy. Zawarcie w
biznesplanie zbyt wielkiej ilości szczegółów spowoduje, że
przestanie on być czytelny, jego analiza i podejmowanie decyzji
zabierać będzie zbyt dużo czasu. Często także szczegółowe założenia
nie sprawdzają się później w rzeczywistości i konieczne jest
dokonywanie wielu zmian w biznes planie, co może paraliżować
jego wdrożenie

Zasady przygotowania biznes planu – długofalowość

• Horyzont czasowy biznes planu powinien obejmować okres
minimum kilku lat (np. 3-5 lat). Dotyczy to prognoz wszystkich
przychodów i wydatków, jakie w tym okresie są planowane
• Istnieją jednak przypadki, gdy horyzont czasowy biznes planu może
być krótszy (nawet do kilku/kilkunastu miesięcy). Dzieje się tak w
sytuacji, gdy okres zwrotu z kapitału w nowe inwestycje jest bardzo
krótki, bądź bardzo wysoka zmienność otoczenia nie pozwala na
wieloletnie planowanie

Zasady przygotowania biznes planu – adekwatność
• Biznes plan powinien być dostosowany pod względem formy i treści do
celu, któremu służy, a także do wymagań oraz potrzeb odbiorcy
• Inny poziom szczegółowości jest wymagany w przypadku uruchamiania
sklepu osiedlowego, a inny przy realizacji dużego przedsięwzięcia
inwestycyjnego. Dlatego bardzo ważne jest dopasowanie formy i
zawartości biznes planu do konkretnego przedsięwzięcia, które
planujemy zrealizować
• Przygotowując biznes plan powinno się również dokładnie określić
potrzeby odbiorcy, dla którego ten biznes plan jest wykonywany. Inne są
bowiem oczekiwania właściciela, który dla siebie samego przygotowuje
plan swojego przyszłego biznesu, a inne dla potencjalnego dawcy
kapitału, np. dla banku, który posiada określone procedury przyznawania
kredytów

Zasady przygotowania biznes planu – czytelność
• Czytelność biznesplanu stanowi o jego jakości. Biznes plan służy do
podejmowania decyzji, w związku z tym musi być czytelny, przejrzysty
oraz posiadać jasne wnioski. Jeśli przygotowany biznes plan będzie
nieczytelny to może on nie zainteresować potencjalnego inwestora
pomimo, że sam pomysł na biznes będzie ciekawy
• Żeby zapewnić czytelność biznes planu należy dążyć do możliwie
najbardziej syntetycznego ujęcia danych. Warto stosować tabele, rysunki,
diagramy, wykresy, schematy, które w sposób obrazowy przedstawiają
omawiane kwestie. Należy zachować kolejność i przejrzystość
omawianych zagadnień, unikając zbyt specjalistycznego języka. Wszystkie
obliczenia powinny być poprzedzone prezentacją przyjętych założeń.
Wnioski końcowe powinny być formułowane w sposób jednoznaczny

Zasady przygotowania biznes planu – optymalna
objętość
• Optymalna objętość biznes planu jest ściśle uzależniona od jego
celu
• W przypadku małego przedsiębiorstwa, czy też prostego
przedsięwzięcia inwestycyjnego biznesplan może się zmieścić nawet
na kilkunastu stronach
• W przypadku większego przedsiębiorstwa lub skomplikowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego objętość biznesplanu powinna mieć
kilkadziesiąt stron (do 100 stron) bez załączników

Zasady przygotowania biznes planu – rzetelność założeń
i wiarygodność
• Przygotowując biznes plan zawsze powinniśmy kierować się
obiektywizmem, realizmem i starannością
• Jeśli adresat biznes planu napotka na niesprawdzone dane lub
nierealne założenia to może uznać, że cały biznes plan jest
niewiarygodny

• Nie ma też sensu oszukiwanie siebie samego przyjmując np. zbyt
optymistyczne prognozy sprzedaży, ponieważ doprowadzić to może
jedynie do stracenia pieniędzy i szybkiego zamknięcia biznesu

Zasady metodyczne przygotowania biznes planu –
problem „punktu wyjścia”
• Wiąże się z on ustaleniem początku okresu, który będzie
analizowany w biznes planie
• W przypadku nowego przedsiębiorstwa okres objęty analizą
powinien zostać podzielony na dwa podokresy: budowy i produkcji
(rozpoczęcia działalności). Punktem startowym projekcji
finansowych jest wówczas rozpoczęcie budowy

• W przypadku biznes planu działającego przedsiębiorstwa punktem
wyjścia projekcji finansowych powinien być rok „0”, czyli ostatni
zamknięty rok sprawozdawczy

Zasady metodyczne przygotowania biznes planu –
elastyczność
• Biznes plan powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby
możliwe było wprowadzania do niego korekt w trakcie realizacji
przedsięwzięcia
• Wiąże się to np. z odpowiednim przygotowaniem arkuszy
kalkulacyjnych (np. w Excelu), umożliwiających zmianę wybranych
danych bez potrzeby tworzenia wyliczeń od początku

Zasady przygotowania biznes planu – wariantowość,
scenariuszowość
• Wariantowość związana jest z możliwością realizacji tego samego
celu różnymi sposobami (projektami)

• Zastosowanie scenariuszowości w biznes planie wiąże się z ryzykiem
błędu, jakim obarczone są przewidywania zawarte w biznesplanie
(prognozy przychodów, wzrostu rynku, kosztów etc.)
• W związku z tym zaleca się, aby wszystkie obliczenia
przygotowywane były w kilku scenariuszach.

Zasady metodyczne przygotowania biznes planu –
sposób liczenia
• Wybór sposobu liczenia wiąże się z tym, że w biznesplanie możemy
przeprowadzać obliczenia (np. przychodów, kosztów i wyniku
finansowego) w dwóch rodzajach cen: stałych (bez uwzględnienia
inflacji) oraz bieżących (uwzględniając inflację)
• W sytuacji, gdy mamy do czynienia z wysoką inflacją konieczne jest
prowadzenie obliczeń w cenach bieżących. Jeśli jednak inflacja jest
niska, rzędu 4% i mniej (tak jak obecnie w Polsce), to obliczenia
można prowadzić w cenach stałych

Zasady przygotowania biznes planu – uczestnictwo
kadry kierowniczej
• Ma zastosowanie w szczególności do przygotowywania biznes planu
działającego przedsiębiorstwa
• Taki biznes plan nie może być przygotowywany w całości przez
zewnętrznych konsultantów. Główne założenia powinno
sformułować kierownictwo przedsiębiorstwa, które najlepiej zna
samo przedsiębiorstwo, jak i jego otoczenie

Zasady metodyczne przygotowania biznes planu –
poufność
• Biznes plan nie może być szeroko udostępniany, ponieważ zawiera
szereg tajemnic przedsiębiorstwa bądź nowego przedsięwzięcia,
takie jak strategia produktu, stosunek do klientów i konkurencji,
polityka cenowa, polityka inwestycyjna, polityka zatrudnienia etc.
• W związku z tym warto zabezpieczyć się spisaniem odpowiedniej
umowy o zachowaniu poufności przed przekazaniem biznes planu
potencjalnemu inwestorowi

Zasady metodyczne przygotowania biznes planu –
wysoka jakość
• Wysoka jakość biznes planu jest koniecznością
• Biznes plan jest wizytówką przedsiębiorstwa bądź przedsiębiorcy
planującego zrealizować nowe przedsięwzięcie, świadczy o
poziomie zarządzania w przedsiębiorstwie, a także o pomysłodawcy

• W związku z tym powinien być dopracowany i mieć jak najwyższą
jakość

Zasady metodyczne przygotowania biznes planu –
operacyjność
• Biznes plan powinien zostać przygotowany w taki sposób, aby
możliwe było łatwe i szybkie przełożenie jego treści na konkretne
decyzje
• Aby minimalizować problemy związane z wdrażaniem biznes planu
warto do niego dołączyć zadania, które mają zostać zrealizowane,
terminy realizacji oraz propozycje osób odpowiedzialnych za ich
realizację

Zastosowania biznes planów – uruchamianie
działalności gospodarczej
• Ze statystyk wynika, że większość z nowo powstałych firm nie ma szans
przetrwać nawet kilku lat działalności. Najczęściej spotykanymi przyczynami
tego stanu rzeczy jest błędna ocena własnych możliwości, predyspozycji, błędna
ocena sytuacji rynkowej, niedoszacowanie nakładów inwestycyjnych, brak
środków kapitałowych oraz zły dobór partnerów biznesowych
• Większość powyższych błędów można by wyeliminować, gdyby procedura
rozpoczęcia działalności gospodarczej oparta była na rzetelnym opracowaniu
modelu biznesowego i przygotowaniu adekwatnego biznes planu. W tym
przypadku biznes plan spełnia funkcję wewnętrzną. Nie musi być przekazywany
innym instytucjom, a służy przede wszystkim założycielom przedsiębiorstwa do
sprecyzowania zadań i celów nowego przedsięwzięcia, a także do ustalenia
obowiązków nałożonych na założycieli.
• Najważniejszą rolą biznes planu przy uruchamianiu działalności gospodarczej jest
wykazanie zasadności rozpoczęcia tejże działalności

Powodzenia w tworzeniu biznesplanów 

DZIĘKUJĘ!

