Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016
z dnia 8 czerwca 2016 roku

BIZNESPLAN
(WZÓR)

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA
BIZNESPLANU
I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

mikro (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR)
STATUS
PRZEDSIĘBIORCY PO
REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCA
(właściwe zaznaczyć)

mały (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR)
średni (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie
przekracza 43 milionów EUR)
duży (przedsiębiorstwo zatrudniające więcej niż 250 pracowników i którego
roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny
przekracza 43 milionów EUR)
W pierwszym
prognozowanym
okresie
obrachunkowym

WIELKOŚĆ
ZATRUDNIENIA
W TRAKCIE REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA
(bez właścicieli)

…………………
RJR

W drugim
prognozowanym
okresie
obrachunkowym

…………………
RJR

W trzecim
prognozowanym
okresie
obrachunkowym

…………………
RJR

Stan na koniec
realizacji
przedsięwzięcia

……………..…
RJR

………………..
osób
Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych”
(RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie
danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest
brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które
pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest
obliczana jako część ułamkowa RJR.

OPIS PRODUKTU /
USŁUG
Opis produktu, wielkość i wartość
sprzedaży, wartość kosztów
stałych, zmiennych, próg
rentowności

PRODUKCJA
Sposób produkcji, moce
produkcyjne, liczba zmian,
wymagane nakłady inwestycyjne

RYNEK DYSTRYBUCJI
Lokalny, krajowy,
międzynarodowy

ODBIORCY /
DOSTAWCY
Przedmiot, koncentracja, rodzaj
współpracy (kontrakt, zlecenia)
termin płatności, waluta rozliczeń

KONKURENCJA
Charakterystyka konkurencji,
przewagi konkurencyjne
przedsięwzięcia, bariery
wejścia/wyjścia

BRANŻA
Wielkość, trendy, prognozy
sezonowość, czynniki
popytu/podaży, regulacje prawne

STRATEGIA FIRMY
Założenia krótko
i długoterminowe oraz plan ich
realizacji
Doświadczenie firmy w zakresie
nowego przedsięwzięcia

WPŁYW
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ROZWÓJ
GOSPODARCZY
I ZAGOSPODAROWANIE
TERENÓW
POHUTNICZYCH
W CZĘSTOCHOWIE

II. HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA
W tys. PLN
Lp.
1

2

3

4

Opis

2016
Wartość netto

Wartość z VAT

III
kwartał

IV
kwartał

2017
I
kwartał

II
kwartał

III
kwartał

2018
IV
I
kwartał kwartał

II
kwartał

III
kwartał

IV
kwartał

III. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY
I. Wydatki w ramach pożyczki:

KWOTA
0

z tego:
–
–
–
–
II. Nakłady w ramach środków własnych:

0

z tego:
–
–
–
–
SUMA NAKŁADÓW (I+II)

0

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
1. Środki własne
2. Wnioskowana pożyczka
SUMA (1+2)

0

IV. PROGNOZY FINANSOWE UWZGLĘDNIAJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIE I DOTYCHCZASOWĄ DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (stan na koniec danego okresu)

Wyszczególnienie
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,
w tym (I:IV):
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów (wzrost+/spadek-)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej (I:VIII)
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Amortyzacja
III. Zużycie materiałów i energii
IV. Usługi obce
V. Podatki i opłaty
VI. Wynagrodzenia
VII. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe
C. Zysk/(Strata) ze sprzedaży (A-B)

Rok bieżący
-3

Rok bieżący
-2

Rok bieżący
-1

Rok bieżący

Rok bieżący + 1
(prognoza)

Rok bieżący + 2
(prognoza)

Rok bieżący + 3
(prognoza)

…
(prognoza)

D. Pozostałe przychody operacyjne (I:III)
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne (I:III)
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe (I:V)
I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
III. Strata ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe (I:IV)
I. Odsetki
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I:II)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
K. Zysk (strata) brutto (I+J)
L. Podatek dochodowy
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
(zwiększenie straty)
N. Zysk (strata netto (K-L-M)

BILANS (stan na koniec danego okresu)

WYSZCZEGÓLNIENIE

A. MAJĄTEK TRWAŁY (I:V)
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1:3)
1. Środki trwałe (a:e)
a. Grunty
b. Budynki, lokale
c. Maszyny i urządzenia
d. Środki transportu
e. Inne środki trwałe
2.Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
7. Wartości niematerialne i prawne
8. Finansowe składniki majątku
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku doch.

Rok bieżący 3

Rok bieżący 2

Rok bieżący 1

Rok bieżący

Rok bieżący + Rok bieżący + Rok bieżący +
1 (prognoza)
2 (prognoza)
3 (prognoza)

… (prognoza)

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. MAJĄTEK OBROTOWY (I:IV)
I. Zapasy (1:5)
1. Materiały
2. Półfabrykaty, produkty w toku
3. Wyroby gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na poczet dostaw
II. Należności krótkoterminowe (1:2)
1. od jednostek powiązanych (a:b)
a. z tyt. dostaw i usług
b. inne
2. od pozostałych jednostek (a:d)
a. z tyt. dostaw i usług
b. z tyt. podatku
c. inne
d. należności dochodzone na drodze
sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
1. Środki pieniężne (kasa+bank)
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

RAZEM AKYWA (A+B)
A.

KAPITAŁY WŁASNE (I:IX)

I. Kapitał podstawowy
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na
poczet kapitału podstawowego
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) roku obrotowego
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego
B. Kapitał mniejszości
C. Ujemna wartość firmy jednostek
podporządkowanych
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY (I:IV)
I. Rezerwy na zobowiązania (1:3)
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku
dochód.
2. Rezerwa na świad. emerytalne i podobne
- długoterminowe

- krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe (1:2)
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek (a:d)
a. kredyty i pożyczki
b. z tyt. emisji dłużnych pap. wartość.
c. inne zobowiązania finansowe
d. inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe (1:3)
1. wobec jednostek powiązanych (a:b)
a. z tyt. dostaw i usług
b. inne
2. wobec pozostałych jednostek (a:i)
a. kredyty i pożyczki
b. z tyt. emisji dłużnych pap. wartość.
c. inne zobowiązania finansowe
d. z tyt. dostaw i usług
e. zaliczki otrzymane na dostawy

f. zobowiązania wekslowe
g. z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
h. z tyt. wynagrodzeń
i. inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
RAZEM PASYWA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (stan na koniec danego okresu)
Wyszczególnienie

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem (1:10)
1. Amortyzacja
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
z wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I +/- II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne

Rok
bieżący - 3

Rok
bieżący - 2

Rok
bieżący - 1

Rok
bieżący

Rok bieżący
+1
(prognoza)

Rok bieżący
+2
(prognoza)

Rok bieżący
+3
(prognoza)

…
(prognoza)

3. Z aktywów finansowych, w tym:
a. w jednostkach powiązanych
b. w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływ z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a. w jednostkach powiązanych
b. w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wdania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężna netto z działalności
finansowej I-II)
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężna na początku okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania

