Biznes plan
Zawarto planu biznesu
stanowi cego zał cznik do wniosku o po yczk
z funduszu po yczkowego Górno l skiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
1. Opis przedsi wzi cia
a) na czym ma polega planowana działalno gospodarcza ?
b) dotychczasowe do wiadczenia zawodowe lub historia firmy zwi zane z planowan działalno ci lub
przedsi wzi ciem oraz inne czynniki, które mog wpłyn na powodzenie planowanego przedsi wzi cia
c) wizja i cele długookresowe firmy oraz cele operacyjne na najbli szy rok (2 lata) po uzyskaniu po yczki
d) jakie działania ju podj to w zwi zku z planowanym przedsi wzi ciem ?
e) mocne i słabe strony firmy
2. Planowany produkt (planowane wyroby lub usługi b d ce przedmiotem przedsi wzi cia)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

krótki opis stosowanej technologii (sposobu wiadczenia usług)
powi zania kooperacyjne, w tym dostawcy (czy wyst puj tu jakie zagro enia ?)
planowana zdolno produkcyjna lub liczba wiadczonych usług
wra liwo produktu na zmiany na rynku (wzrost cen, zerwanie powi za kooperacyjnych)
cena jednostkowa i minimalny pułap wielko ci produkcji lub liczby usługobiorców dla osi gni cia zysku
prognoza sprzeda y

3. Plan marketingowy
a) krótka analiza rynku, na którym b dzie działa lub działa firma
b) kim s główni konkurenci i w jaki sposób firma b dzie z nimi konkurowa
c) jakie działania marketingowe (dotycz ce produktu, ceny, promocji i dystrybucji) firma zamierza podj , aby
osi gn zakładane wyniki sprzeda y
4.

ródła i plan finansowania przedsi wzi cia
a)
b)
c)
d)
e)

wielko i struktura wydatków inwestycyjnych
harmonogram wydatków i proponowane ich pokrycie ( ródła finansowania)
proponowany sposób wykorzystania po yczki
proponowany harmonogram spłat po yczki
proponowane zabezpieczenie

5. Analiza finansowa
a) planowany rachunek wyników na okres spłaty po yczki - opis zało e
b) planowane zestawienie przepływów pieni nych (w wypadku po yczek dla firm tworz cych nowe miejsca
pracy - mile widziane) - opis zało e
c) bilans otwarcia - posiadany maj tek i ródła jego pokrycia) - opis zało e
d) planowane bilanse na koniec kolejnych lat w trakcie spłaty po yczki (w wypadku po yczek dla firm
tworz cych nowe miejsca pracy - mile widziane) - opis zało e
e) wymienione zestawienia finansowe powinno si zał czy do planu b d w omawianym rozdziale b d te
po cz ci tekstowej planu
6. Organizacja przedsi wzi cia
a) jak b dzie zorganizowana firma, ilu pracowników b dzie zatrudnia ?
b) jakie nowe miejsca pracy b d utworzone, je eli zostanie zaci gni ta po yczka ? (w wypadku po yczek dla
firm tworz cych nowe miejsca pracy)
c) do wiadczenie mened erskie zarz du firmy (w wypadku po yczek dla firm tworz cych nowe miejsca pracy)
7. Streszczenie (jako wst p do planu - na czym polega przedsi wzi cie, wielko
wykorzystanie, atuty firmy, jakie cele przedsi wzi cia wyznaczono)

po yczki i jej

8. Zako czenie - podsumowanie i konkluzje oraz inne sprawy, które zdaniem potencjalnego po yczkobiorcy

mog pozytywnie wpłyn

na decyzj komisji po yczkowej.

