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Biznesplan – jako plan działania osiągnięcia 
zamierzonego celu

• Definicja:

Biznesplan – dokument, plan osiągnięcia celu przyszłego lub 
istniejącego przedsiębiorcy (podmiotu) poprzez realizację 
przemyślanego przedsięwzięcia jak również sposób jego realizacji 
zmierzający do osiągniecia wymiernych dokładnie sprecyzowanych 
korzyści.



Cel tworzenia biznesplanu 

• Konieczność tworzenia planu rozwoju/działania może wystąpić
w każdej fazie stadium funkcjonowania przedsiębiorstwa
(organizacji), począwszy od jego założenia, przez rozwój
i dojrzałość, a skończywszy na schyłku.

Niezależnie jednak od etapu życia przedsiębiorstwa biznesplan            
zachowuje jeden schemat:



Elementy biznesplanu

Projekt  
przedsięwzięcia

1.

Koncepcja 
przedsięwzięcia

2.

Plan 
strategiczny

3.

Plany 
dziedzinowe

4.

Plan finansowy

5.

zestaw analiz:

- finansowe

- ekonomiczne

6.

Wnioski i 
rekomendacje

Plan 

marketingowy

Plan 

organizacyjny

Plan 

techniczny



10 KROKÓW = BIZNESPLAN

KLUCZOWE DECYZJE (STAWIANE CELE)

KONCEPCJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

ANALIZA STRATEGICZNA

STRATEGIA

PLAN TECHNICZNY



10 KROKÓW = BIZNESPLAN CD. 

PLAN ORGANIZACYJNY

PLAN MARKETINGOWY

PROGNOZY FINANSOWE

ANALIZY

FINALIZOWANIE/REALIZACJA/WNIOSKI



KROK 1. KLUCZOWE DECYZJE

• Planowanie przedsięwzięcia rozpoczyna się od czynności 
najistotniejszej czyli – OKREŚLENIE NAJWAŻNIEJSZEGO CELU, FUNKCJI I 
ZAKRESU SZCZEGÓŁOWOŚCI BIZNESPLANU, 

• Prawidłowo określony cel planu umożliwia określenie funkcji jaką 
będzie pełnił:
✓Wewnętrzną – przygotowany wyłącznie dla potrzeb 

przedsiębiorstwa/właściciela firmy wyznaczający ścieżkę do realizacji 
określonych zadań

✓Zewnętrzną – tworzony w celu pozyskania inwestora – zewnętrznych źródeł 
finansowania przedsięwzięcia czyli w celu pozyskania np. kredytu 
inwestycyjnego czy też różnego rodzaju dofinansowań w formie dotacji czy 
subwencji.



KLUCZOWE DECYZJE cd.
ZAKRES BIZNESPLANU

• Funkcja wewnętrzna

• Funkcja zewnętrznaCEL PLANU

• Kryteria formalne

• Kryteria merytoryczne

WYMAGANIA 
INWESTORA

• Elementy składowe

• Stopień szczegółowości – okres referencyjny

ZAKRES 
BIZNESPLANU



OKRES REFERNECYJNY

• Czyli okres obejmujący:
✓Przygotowanie

✓Wdrożenie

✓Eksploatację przedsięwzięcia

Przed inwestycją są to 1 lub 2 lata - przygotowanie

Okres bazowy – realizacja/wdrożenie inwestycji

Od 3 do 5 lat po realizacji – eksploatacja inwestycji



W kroku pierwszym należy uzgodnić:

1. Nazwa opracowania – tytuł dokumentu

2. Cel biznesplanu – zdefiniowane cele sporządzenia biznesplanu

3. Nazwa i forma prawna podmiotu realizującego przedsięwzięcie 

4. Zakres biznesplanu – zakres dostosowany do celu



KROK 2. KONCEPCJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
założenia, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. 

Założenia te powinny stanowić genezę pomysłu, czyli:

Informację o źródłach powstania pomysłu, która pozwoli 
potencjalnemu inwestorowi ocenić przyszłe przedsięwzięcie, oraz 
oszacować szanse i ryzyka dla planowanego działania/inwestycji.



KLUCZEM JEST – DOBRY POMYSŁ, KTÓRY MOŻNA 
PRZEKSZTAŁCIĆ W PRZEDSIĘWZIĘCIE

Wygenerowanie pomysłu na własną działalność ułatwić może postawienie kilku
prostych pytań przed pomysłem:

• Czy stanowi on implementację pomysłu zastosowanego z sukcesem przez innego
przedsiębiorcę?

• Czy odpowiada na niezaspokojone dotychczas potrzeby klientów?

• Czy dotyczy innowacyjnych rozwiązań?

• Czy będzie rozszerzeniem działalności o nowe produkty lub usługi?



DOBRY POMYSŁ TO POCZĄTEK 

Atrakcyjność pomysłu uzależniona jest od oceny:

1. Potencjalnych klientów – ich realną liczbę przy uwzględnieniu ich 
możliwości zakupu oferowanych przez nas towarów, produktów 
czy usług 

2. Techniczne możliwości realizacji zamierzonego przedsięwzięcia 
(posiadane zasoby materialne, intelektualne, doświadczenie oraz 
tzw. zasoby ludzkie)

3. Oszacowanie poziomu zapotrzebowania na środki finansowe w 
celu realizacji planowanego celu. 



Elementy koncepcji przedsięwzięcia

Geneza 
przedsięwzięcia

Zasoby 
ludzkie

klienci

konkurencja

Wykonalność 
techniczna

Kluczowe 
dane 

finansowe



Koncepcja przedsięwzięcia jest filarem 
dla kolejnych kroków zmierzających do 
opracowania biznesplanu.



KROK 3. ANALIZA STRATEGICZNA 

Identyfikacja czynników mających wpływ na realizację 
planowanego przedsięwzięcia. Jej celem jest przedstawienie:

1. Makrootoczenia (czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, 
technologiczne)

2. Mikrootoczenia (klienci, konkurenci, dostawcy)

3. Zasoby będące w dyspozycji inwestora/przedsiębiorstwa (środki 
finansowe, technologia, zasoby ludzkie)



ANALIZA STRATEGICZNA POWINNA OCENIĆ 

OGRANICZENIA WYSTĘPUJĄCE PO STRONIE 

OTOCZENIA ORAZ ZASOBÓW .

JEJ BRAK LUB POMINIĘCIE CHOĆBY JEDNEGO 

OGRANICZENIA PROWADZIĆ MOŻE DO 

NEGATYWNEJ OCENY PRZEDSIĘWZIĘCIA.



BRAK PRZEPROWADZONEJ ANALIZY 
STRATEGICZNEJ MOŻE DOPROWADZIĆ DO 

NIEPOWODZENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

(Po poniesieniu nakładów inwestycyjnych przedsiębiorca 
dowiaduje się o braku możliwości podjęcia działania ze 

względu na występowanie ograniczeń np. zezwolenia, licencje 
itp.)



S W O T

•Zagrożenia 
[Threats]

•Słabe strony 
[Weaknesses]

•Możliwości 
[Opportunities]

•Silne strony 
[Strenghts]

S O

TW



Analiza SWOT – przykład analizy strategicznej

Analiza czterech sił mających wpływ na powodzenie 
inwestycji/przedsięwzięcia:

✓Silne strony – pozytywne czynniki wewnętrzne stanowiące o 
wewnętrznej sile firmy. Należy o nie dbać, aby utrzymać je również 
w przyszłości. 

✓Słabe strony – negatywne czynniki wewnętrzne, należy wskazać 
środek zmierzający do ich eliminacji, aby nie osłabiły mocnych 
stron. Mogą one bowiem ograniczyć/blokować sprawność 
przedsięwzięcia



Analiza SWOT

✓Możliwości - pozytywne zewnętrzne zjawiska i procesy, które mogą 
zostać wykorzystane do rozwoju i ekspansji inwestycji. Mogą również 
zniwelować słabe strony przedsiębiorstwa. Należy skupić się na tym, 
aby maksymalnie je wykorzystać.

✓Zagrożenia - negatywne zewnętrzne zjawiska i procesy, które mogą 
blokować rozwój firmy. Należy skupić się na znalezieniu kroków 
zaradczych, aby zagrożenia nie wpłynęły na działalność firmy.



Inne metody przeprowadzenia analizy strategicznej

Analiza SWOT jest najczęściej stosowaną metodą przy sporządzaniu 
biznesplanów.

Poza nią można zastosować (lub być poproszonym do 
przeprowadzenia) analizy metodą:

✓TOWS – kładzie większy nacisk na zagrożenia i możliwości niż na 
mocne i słabe strony

✓PESTE – identyfikuje czynniki makroekonomiczne (polityczne, 
ekonomiczne, społeczne, technologiczne, etyczne)

✓5 sił Potera – ocenia 5 czynników wpływających na przedsięwzięcie 



5 sił Potera 

1. Możliwości pojawienia się nowych konkurentów (zagrożenia)

2. Siły przetargowej dostawcy (duża siła przetargowa dostawców 
stanowi zagrożenie)

3. Siły przetargowej nabywców (duża siła przetargowa nabywców 
stanowi zagrożenie)

4. Możliwość pojawienia się substytutów (zagrożenie)

5. Poziom rywalizacji pomiędzy dotychczasowymi konkurentami (silna 
konkurencja stanowi zagrożenie)



KROK 4. STRATEGIA – PRZEDSTAWIENIE CELU 
DZIAŁANIA

Analiza strategiczna pozwala na dokładne sprecyzowanie celu 
działania (strategii), warunków wdrożenia biznesplanu tzw. cele 
strategiczne charakteryzujące się:

✓Dokładna jednoznaczna nazwa celu

✓Wskazanie miernika, pozwalającego określić stopień osiągnięcia 
celu

✓Termin realizacji (osiągnięcia zamierzonego celu)

✓Wskazanie osoby odpowiedzialnej za jego osiągnięcie  



KROK 5. PLAN TECHNICZNY

Cel – przedstawienie możliwości wyprodukowania danego wyrobu,
usługi czy dostarczenia towaru przez przedsiębiorstwo, które będą
odpowiadać oczekiwaniom klientów.

Ponadto plan ten dostarcza informację na temat nakładów
inwestycyjnych jak również kosztach całej sfery technicznej.



Inaczej mówiąc 

Plan techniczny – dowodzi przekonaniu, iż 
planowane przedsięwzięcie jest przez nas 

wykonalne od strony technicznej, w zakresie 
zgodnym z założeniami planu strategicznego.



Nakłady inwestycyjne w planie technicznym 

Osiągnięcie zamierzonego celu wiąże się z nakładami inwestycyjnymi 
bądź odtworzeniowymi bez których realizacja planowanego 
przedsięwzięcia byłaby niemożliwa.

Planowane nakłady inwestycyjne powinny być przedstawione na 
poziomie umożliwiającym realne osiągnięcie zakładanej zdolności 
produkcyjnej.



Przykłady nakładów inwestycyjnych:

• Zakup gruntu

• Zakup budynku/magazynu, hali

• Budowa lub modernizacji istniejącego budynku

• Zakup maszyn, urządzeń 

• Budowa lub modernizacja urządzeń, maszyn 

• Zakup środków transportu

• Zakup licencji i programów komputerowych



Poziom nakładów inwestycyjnych i 
odtworzeniowych 

Inaczej mówiąc – zestawienie rzeczowo-finansowe 
(harmonogram) obrazujące rodzaje wydatków, ich poziom 
oraz terminy ponoszenia 



Plan produkcji jako element planu technicznego 

Poza planem nakładów w tej części planu biznesowego należy 
przedstawić również założenia dotyczące planu produkcji, sprzedaży 
czy wykonania usługi.

W tej części należy uwzględnić poziom zdolności produkcyjnych, 
świadczenia usług czy możliwości poziomu sprzedaży – te elementy 
zostaną oszacowane w planie marketingowym 



Wnioski wynikające z planu technicznego

Poziom sprzedaży produktów < poziom produkcji = zapasy produktów 
gotowych 

Poziom sprzedaży towarów < zakup towarów = wysokie stany 
magazynowe 

Poziom sprzedaży usług < zdolności usługodawczych = nie 
wykorzystane moce produkcyjne

Wszystkie powyższe przykłady oznaczają możliwość zachwiania 
równowagi finansowej planowanego przedsięwzięcia.



KROK 6. PLAN ORGANIZACYJNY

Argumenty przekonywujące do tego, że struktury 
organizacyjne, poziom kompetencji personelu oraz 
system zarządzania są wystarczająco skuteczne aby 

wdrożenie biznes planu w życie był skuteczne.



Harmonogram przedsięwzięcia – element 
planu organizacyjnego

W wielkim skrócie:

✓Organizacja przedsiębiorstwa - CELE

✓Charakterystyka zasobów ludzkich 

✓Informacja o zastosowanej technologii informatycznej

✓Harmonogram głównych zamierzeń

✓Koszty w sferze organizacyjnej

OKREŚL CZAS REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROWADZĄCYCH 
DO OSIĄGNIĘCIA GŁÓWNEGO CELU



Koszty w sferze organizacyjnej 

Koszty ponoszone w sferze 
organizacyjnej mają swoje 
odzwierciedlenie w 
planie/prognozie finansowym.



Koszty organizacyjne w planie finansowym

Koszty w sferze 
organizacyjnej

Usługi obce

Wynagrodzenia i 
świadczenia społeczne

Pozostałe koszty 
rodzajowe

Rachunek zysków i 
strat



KROK 7. PLAN MARKETINGOWY

Działalność marketingowa opisywana bardzo szeroko w planie 
biznesowym z uwagi na swoje zasadnicze znaczenie dla realizacji 
zamierzonego przedsięwzięcia.

Głównym celem tego planu jest wykazanie głębokiej analizy sytuacji 
rynkowej, na której zbudowane jest planowe przedsięwzięcie, czyli:

✓Zakres promocji

✓Reklama

✓Dystrybucja 

✓Przyjęta polityka cenowa 



Cele planu marketingowego

Muszą być przedstawione w taki sposób aby dowodziły możliwość 
realizacji z sukcesem zamierzonych celów przedsięwzięcia –
wykonalność biznesplanu



PLAN MARKETINGOWY W SKRÓCIE

Cele 
marketingu

produkt

cena

promocja

Kanał 
dystrybucji



KLUCZOWE ZAGADNIENIA I WYMAGANIA

✓Strategia i założenia planu marketingowego (obszar 
funkcjonowania, wielkość udziału w rynku)

✓Analiza rynku (potencjał rynku, klienci, konkurencja)

✓Charakterystyka produktu, usługi, towaru

✓Ceny wyrobu – sposób ustalenia w oparciu o analizę rynku

✓Zasady dystrybucji

✓Reklama i promocja

✓Plan sprzedaży



KROK 8. PROGNOZY FINANSOWE

PLAN FINANSOWY – uważany za najważniejszy element biznesplanu.

Wbrew pozorom jest on odzwierciedleniem finansowym założeń 
podjętych (sprecyzowanych w poprzednich częściach biznesplanu). 

PLAN FINANSOWY – cyfrowe/pieniężne odzwierciedlenie 
zaplanowanego przedsięwzięcia. 



CEL

Diagnoza sytuacji finansowej organizacji

Przygotowanie prognoz finansowych

Podstawy do oceny stopnia realizacji planowanych zamierzeń



Plan finansowy musi:
✓ dostarczać dane dotyczące bieżącej kondycji finansowej 

przedsiębiorstwa

✓Wyrażać działania w kategoriach finansowych 

✓Dostarczać wytycznych dla wydatków, aby zasoby zużywane były 
jedynie na potrzeby działań, które bezpośrednio służą osiągnięciu 
zamierzonych celów 

✓Umożliwiać analizę celów i działań w odniesieniu do ich 
rzeczywistych kosztów

✓Ustalać prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku finansowego 
przedsiębiorstwa 

✓Wyjaśnić zależność między kosztami



Plan finansowy musi cd.:

✓Dostarczyć informacji na temat potencjalnych problemów 
dotyczących płynności finansowej i rentowności

✓Określić rentowność działalności i jej wrażliwość na zmiany wielkości 
sprzedaży, cen, poziom kosztów

✓Wskazywać efekty i nakłady planowanych inwestycji

✓Określić środki konieczne do realizacji i termin zapotrzebowania na 
nie

✓Wskazać źródło finansowania



Zakres merytoryczny planu finansowego

1. Założenia planu finansowego

2. Podstawowe sprawozdania finansowe tj.:

Bilans 

Rachunek zysków i start

Rachunek przepływów pieniężnych

3. Ocenę ekonomiczno-finansową



Ocena ekonomiczno-finansowa możliwa dzięki

• Analizie finansowej

• Analizie efektywności inwestycji

• Analizie progu rentowności

• Analizie wrażliwości zysku

• Analizie ryzyka



KROK 9. ANALIZY

Wymienione w kroku 8 sprawozdania stanowią podstawę do 
sporządzenia zestawu analiz, które są niezmiernie istotne dla 
menadżerów , jak również inwestorów czy też instytucji 
wypłacających dotację, subwencje itp. dając natychmiastową 
diagnozę kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Generują 
jednocześnie sygnały dotyczące odchyleń od założeń planu 
finansowego. 



RODZAJE ANALIZ 

Nie można zdefiniować jednego zestawu analiz, który mógłby być 
wykorzystany w każdym rodzaju czy też sytuacji przedsiębiorstwa.

Odpowiedni dobór analiz  należy rozpocząć od zdefiniowania 
potrzeb inwestora jako wyznacznika rozwiązań dotyczących 
wskaźników finansowych.



ZESTAW ANALIZ

Analiza

• płynności

• rentowności

Analiza

• zadłużenia

• Sprawności działania

Analiza
• Majątku i źródeł finansowania

• Ryzyka/wrażliwości

Analiza
• Ocena efektywności przedsięwzięcia

• Wycena wartości organizacji



ANALIZA PŁYNNOŚCI

Analiza finansowa oparta jest na ocenie płynności finansowej 
przedsiębiorstwa (planowanej inwestycji) czyli:

✓Stanu środków pieniężnych

✓Poziomu kapitału obrotowego

✓Interpretacji wskaźników płynności 

Informacje takie budowane są na podstawie danych wykazanych w 
prezentowanych w biznesplanie sprawozdaniach finansowych. 



Wskaźniki płynności finansowej

Najczęściej wyliczanym wskaźnikiem w tej kategorii jest 

Wskaźnik płynności bieżącej

WPBT = AOT/ZKT
AO – aktywa obrotowe bez krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

ZK – zobowiązania krótkoterminowe

T – jednostka czasu



Interpretacja w/w wskaźnika

Wskaźnik płynności bieżącej mówi o tym ile razy aktywa obrotowe 
pokrywają zobowiązania krótkoterminowe. Bezpieczny poziom tego 
wskaźnika znajduje się w przedziale <1,5 - 2,5>.

Przedsięwzięcie uważa się za atrakcyjne jeżeli jego realizacji pozwoli 
wygenerować aktywa obrotowe, które przynajmniej półtorakrotnie 
pokryją zobowiązania bieżące.



ANALIZA RENTOWNOŚCI

Analizę tą rozpoczyna się od oceny poziomu zysku (straty) 
przedsięwzięcia przedstawionego w rachunku zysków i strat. 

Do oceny rentowności wykorzystywany jest wskaźnik rentowności, 
które uznać należy za najbardziej istotne w całej analizie finansowej 
biznes planu.

Rentowność przedsięwzięcia/przedsiębiorstwa oceniana jest zawsze 
na trzech płaszczyznach: handlowej, ekonomicznej i finansowej.



Wskaźniki rentowności (wskaźniki zyskowności)

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS)
Wielkość zysku przypadająca na jednostkę zrealizowanego 

zysku – czyli:

▪ im większa wartość ROS tym sytuacja przedsiębiorstwa 

jest korzystniejsza 

▪ im niższa wartość ROS = większą wartość sprzedaży aby 

osiągnąć określony zysk

𝑹𝑶𝑺 =
𝐳𝐲𝐬𝐤 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨

𝐩𝐫𝐳𝐲𝐜𝐡𝐨𝐝𝐲 𝐳𝐞 𝐬𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐚ż𝐲 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐

Wartość optymalna ROS = 5%

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
Obrazuje efektywność zarządzania aktywami przez firmy.

Identyfikuje problem jakim jest utrzymywanie w firmie zbyt 

wysokich zapasów, zbędnych środków trwałych lub 

pokaźnych należności. 

𝑹𝑶𝑨 =
𝐳𝐲𝐬𝐤 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨

𝒂𝒌𝒕𝒚𝒘𝒂 𝒐𝒃𝒓𝒐𝒕𝒐𝒘𝒆

Wysoka wartość ROA = racjonalne wykorzystanie majątku 

trwałego i obrotowego

Wskaźnik rentowności kapitałów (ROE)
Inaczej stopa zwrotu z kapitału. Rentowność finansowa –

najbardziej istotna z punktu widzenia WŁAŚCICIELA.

Wysoki poziom ROE daje szanse na szybszy rozwój i 

uzyskanie wyższych zysków.

𝑹𝑶𝑬 =
𝐳𝐲𝐬𝐤 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨

𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂ł 𝒘ł𝒂𝒔𝒏𝒚 𝒐𝒈ół𝒆𝒎

Wartość powinna być dodatnia. Im wyższe ROE tym 



ANALIZA ZADŁUŻENIA

Jak sama nazwa wskazuje jest to analiza wysokości zadłużenia 
przedsiębiorstwa w odniesieniu do określonych wartości 
przedstawiona za pomocą wskaźników np.:

➢Wskaźnik zadłużenia aktywów – udział wszystkich zobowiązań w 
finansowaniu majątku przedsiębiorstwa

➢Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – poziom zobowiązań do 
kapitału własnego

➢Wskaźnik zadłużenia długoterminowego kapitału własnego –
relacje pomiędzy długoterminowymi zobowiązaniami a kapitałem 
własnym



ANALIZA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA

Wskaźniki 

rotacji

Należności - częstotliwość odtwarzania stanu 

należności w określonym okresie

Pożądane jest podnoszenie 

wysokości tego wskaźnika

Zapasów - częstotliwość odnawiania zapasów Pozytywny jest wzrost tego 

wskaźnika

Zobowiązań - częstotliwość odtwarzania stanu 

zobowiązań w określonym okresie

Pożądane jest obniżanie wysokości 

tego wskaźnika

Wskaźniki 

cyklu

Należności - czyli długość okresu ściągania 

należności

Zbyt wysoki poziom tego wskaźnika 

oznacza nieskuteczne działania w 

ściąganiu należności 

Zapasów - długość okresu, w którym środki pieniężne 

są zamrażane w zapasach

Pożądanym zjawiskiem jest spadek 

tego wskaźnika

Zobowiązań – wskazuje średni czas regulowania 

zobowiązań 

Im wyższy ten wskaźnik tym lepiej.  

Pożądanym byłby wyższy poziom 

tego wskaźnika od wskaźnika 

rotacji należności 



OCENA EFEKTYWNOŚCI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA/INWESTYCJI

Obrazowana za pomocą dwóch metod – statyczne i dynamiczne 
(dyskontowe). 

Najczęściej jednak wykorzystywane są metody dyskontowe ponieważ 
uwzględniają zmianę wartości pieniądza w czasie.



OCENA PRZEDSIĘWZIĘCIA WYMAGA OBLICZENIA:

➢NPV czyli zaktualizowana wartość netto 

➢IRR czyli wewnętrzna stopa zwrotu

➢Wskaźnik K/K (iloraz korzyści generowanych przez projekt i 
niezbędnych nakładów inwestycyjnych.

➢ROI stopa zwrotu z inwestycji  

Podstawą obliczenia powyższych wskaźników jest rachunek 
przepływów pieniężnych oraz wartość stopy dyskontowej, której 
poziom określany jest przez inwestora.



KROK 10. FINALIZOWANIE

Opracowanie szeregu wniosków, wynikających ze wszystkich części biznes 
planu w skrócie krok 10 jest streszczeniem wszystkich poprzednich 9 kroków. 

W streszczeniu szczególną uwagę poświęcić należy:

➢Źródłom przedsięwzięcia

➢Charakterystyce konkurentów

➢Charakterystyce klientów

➢Charakterystyce zasobów ludzkich

➢Wykonalności technicznej 

➢Spodziewanym wynikom finansowym


