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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Business Plan 
 

Ένα Business Plan αποτελεί την 

παρουσίαση μιας επιχειρηματικής 

ιδέας την οποία πρέπει να 

περιγράφει και να προβάλλει, 

περιεκτικά και με ακρίβεια 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
Ένα Business Plan θα πρέπει να: 

 δείχνει την σημερινή θέση και τις σημερινές ανάγκες 
της επιχείρησης 

 περιγράφει τα σχέδια και τους στόχους της 
επιχείρησης 

 προσδιορίζει πως αυτοί οι στόχοι θα 
πραγματοποιηθούν 

 παρουσιάζει τις προσδοκίες των σχεδίων 
 εξηγεί πώς τα αποτελέσματα ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις του αναγνώστη 

 δίνει έμφαση στα θετικά της επιχείρησης 

 είναι ρεαλιστικό για τα προβλήματα της 

 προτείνει πως αυτά τα προβλήματα θα λυθούν ή 
ελαττωθούν   

 έχει ελκυστική περιγραφή (κείμενο προς πώληση) 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί ένα Business Plan  

A. Αιτήσεις χρηματοδότησης: 
• τράπεζες για δάνεια 
• Κρατικούς φορείς για επιδοτήσεις 
• ιδιώτες επενδυτές  

B. Προγραμματισμός και Έλεγχος: 
• πολλές μητρικές εταιρίες απαιτούν τις 

θυγατρικές τους να υποβάλουν ένα 
Business Plan  

• ένα Business Plan αποτελεί σημαντικό 
έγγραφο προγραμματισμού για τη 
διοίκηση της επιχείρησης  
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Τι θέλουν να δουν οι αναγνώστες 

 

Ελκυστικές προοπτικές της επιχείρησης και 
του σχεδίου της επιχείρησης 

 

 

 Ικανοποιητικό επίπεδο κινδύνου-ρίσκου που 
σχετίζεται με αυτήν  
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Τι θέλουν να δουν οι Τράπεζες  

Κάθε δανειστής θέλει να ξέρει: 

 Πόσο θέλεις να δανειστείς  

 Για ποιο λόγο χρειάζεσαι το δάνειο 

 Ποτέ θα μπορέσεις να ξεπληρώσεις το δάνειο 

 Αν θα έχεις την δυνατότητα να πληρώσεις τους 
τόκους 

 Τις εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση 
εμφάνισης απρόσμενων καταστάσεων  

 Τις διαθέσιμες εγγυήσεις (αν υπάρχουν) 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Τι θέλουν να δουν οι Επενδυτές 
 Εκτός από “χρηματικά ποσά” και “το λόγο” οι                          

επενδυτές θέλουν να δουν: 
• Ένα σημαντικό κέρδος, συνήθως 25%-60% τον χρόνο,              

αναλόγως το ρίσκο 

• Μια «έξοδο κίνδυνου». Πως και πότε θα πάρουν πίσω τα χρήματα τους   
(μέσω χρηματιστηρίου, εξαγοράς, ανάληψη διοίκησης). Τυπική περίοδος 
«εξόδου» είναι 3-7 χρόνια  

 Οι επενδυτές αξιολογώντας το ρίσκο εξετάζουν τα εξής: 
• Την πορεία της Επιχείρησης – Διοίκησης - Αγοράς 

• Τις προβλέψεις: Είναι πραγματοποιήσιμες; Τι αρνητικό μπορεί να συμβεί; 

Κρίσιμος παράγοντας: Η διοίκηση 

Οι επενδυτές θεωρούν ότι επενδύουν σε ανθρώπους και όχι στόχους  

Τα 3 πιο σημαντικά θέματα μιας επένδυσης είναι «διοίκηση, διοίκηση, 
διοίκηση» 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Για εσωτερική χρήση 
 Βοηθάει την διοίκηση να:  

 προγραμματίσει την ανάπτυξη της εταιρείας  

 προβλέψει τις αλλαγές που μπορούν να χρειαστούν  

 Η προετοιμασία για το Business Plan περιλαμβάνει την υιοθέτηση 
συγκεκριμένων σημείων αναφοράς αξιολόγησης (benchmark) έτσι 
ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η εξέλιξη της επιχείρησης 

 Το Business Plan θα φανερώσει τις εξής ανάγκες της επιχείρησης: 
• χρηματοοικονομικές  

• διοικητικές 

• για ειδικευμένο προσωπικό 

• για όγκο παραγωγής  

• για ανάπτυξη και αξιοποίηση του προϊόντος 

• μάρκετινγκ 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Οικονομικές προβλέψεις 
…θα πρέπει να γίνουν ισχυρισμοί και υποθέσεις για το τι πρόκειται να 

συμβεί μελλοντικά, που δεν μπορούν να φανούν ή τεκμηριωθούν στο 
παρόν… 

 Οι ακόλουθες προβλέψεις πρέπει να αναφέρονται: 
• Λογαριασμός κερδών ή απωλειών 

• Αποδείξεις και πληρωμές 

• Διάγραμμα ροής 

• Ισολογισμοί 

• Αναφορά στις εκτιμήσεις που είναι απόρροια των προβλέψεων  

 «Δεν μπορώ να προβλέψω τόσο μακριά» 

 Οι προβλέψεις θα πρέπει να αφορούν ένα διάστημα 3 χρόνων. Όμως 
όταν τα σχέδια της επιχείρησης κρίνονται ως πολύ σημαντικά μπορεί 
να χρειαστεί να ετοιμαστούν προβλέψεις για 5 χρόνια. 

 

 
9 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Ο επενδύτης απαιτεί προβλέψεις μεταξύ 3-5 
ετών 

Για να καταλάβει σε οικονομικούς όρους τα 
μακροπρόθεσμα σχέδια της επιχείρησης 

Για να σχηματίσει γνώμη αν οι στόχοι για την ανάπτυξη 
είναι ρεαλιστικοί σε σχέση με τη δυνατότητα της 
επιχείρησης 

Για να κρίνει πόσο επηρεάζουν οι θετικές ή αρνητικές 
αποκλίσεις στις προβλέψεις των πωλήσεων-κερδών 

Για να αξιολογήσει το χρόνο από την αρχή της 
επένδυσης έως τη στιγμή που θα υπάρξει εισόδημα   
απ’ τις πωλήσεις 

Για να είναι σίγουρος ότι η  χρηματοδότηση αφορά 
ακριβώς το πόσο που χρειάζεται 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Πως  να προβλέψεις  

Γενικά είναι καλύτερα να ξεκινάς με τις προβλέψεις των πωλήσεων: 
 Τι ποσότητα θα πωληθεί και πότε; 

 Ποια θα είναι η τιμή του προϊόντος;  

 Πότε θα πληρωθείς από τους πελάτες; 

Έπειτα: 
• ύψος παραγόμενης ποσότητας 

• κόστος παραγωγής  

• σχεδιασμός των εξόδων 

 

Συνήθως τον πρώτο χρόνο οι προβλέψεις γίνονται σε μηνιαία βάση και 
από το δεύτερο χρόνο και μετά γίνονται ή κάθε τρίμηνο ή κάθε χρόνο 
αναλόγως τη φύση του σχεδίου 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Συντηρητικός ή Αισιόδοξος 

Ρεαλιστής  
 Μην υποτιμάς και μην παρουσιάζεις την επιχείρηση κατώτερη από ότι 

είναι. Οι επενδύτες έτσι και αλλιώς θα είναι πιο συντηρητικοί στις 
προβλέψεις  

 Μην είσαι πολύ αισιόδοξος γιατί αν είσαι το Business Plan δεν θα είναι 
αξιόπιστο και θα απορριφθεί 

 Για τις προβλέψεις δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι, οπότε 
υπάρχουν 2 λύσεις: 

i. Διαφορετικές προβλέψεις “ρεαλιστικές” και “συντηρητικές” βασισμένες 
σε διαφορετικές υποθέσεις και ισχυρισμούς  

ii. Ανάλυση ευαισθησίας π.χ. μιας μείωσης των πωλήσεων 10% ή την 
επίδραση της καθυστέρησης 3 μηνών στο να εισαχθεί ένα καινούργιο 
προϊόν στην αγορά 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Υπολογισμός πληθωρισμού 

Υπάρχουν 2 επιλογές: 
i. Αγνόησε τον πληθωρισμό και εμφάνισε όλους τους υπολογισμούς σε 

σημερινές τιμές 

ii. Υπέθεσε ένα ποσοστό πληθωρισμού και εφάρμοσε το στις προβλέψεις 
(Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το ποσοστό του πληθωρισμού με 
ακρίβεια ειδικά για μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα) 

Και οι 2 επιλογές είναι αποδεκτές αλλά σε καιρούς που ο 
πληθωρισμός είναι χαμηλός η πρώτη η επιλογή είναι καλύτερη 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Απρόοπτα 

 Αδύνατον να προβλεφθούν όλες οι 
πιθανότητες, εξαιτίας αστάθμητων 
παραγόντων, όπως: 

– Οικονομικοί παράγοντες  

– Φυσικές καταστροφές 

– Τεχνολογικές εξελίξεις 

– Διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού 

 Θα πρέπει να προστίθεται στα κόστη ένα ποσό 
για απρόοπτα, βασιζόμενο σε ένα ποσοστό 
λάθους   

 Μεγάλο πoσό ≈ όχι τόσο αξιόπιστη  διοίκηση. 
Δείχνει αδυναμία ρεαλιστικών προβλέψεων  
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Τα κεφάλαια ενός Business Plan 

1. Κεφάλαιο 1 Περίληψη 
2. Κεφάλαιο 2 Ιστορικό της επιχείρησης 
3. Κεφάλαιο 3 Προϊόν 
4. Κεφάλαιο 4 Διοίκηση και προσωπικό 
5. Κεφάλαιο 5 Αγορά και μάρκετινγκ 
6. Κεφάλαιο 6 Παραγωγική διαδικασία 
7. Κεφάλαιο 7 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες 
8. Κεφάλαιο 8 Ρίσκα και αναμενόμενες ανταμοιβές 
9. Κεφάλαιο 9 Χρονοδιαγράμματα και σημεία αναφοράς μετρήσεων 
 Παραρτήματα 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Κεφάλαιο 1. Περίληψη 

Η Περίληψη θα πρέπει να: 
• δείχνει για ποιο λόγο αυτό το Business Plan αξίζει προσοχής 

• είναι 1 με 2 σελίδες και ποτέ μεγαλύτερη από 3 

Η περίληψη πρέπει να περιέχει: 
• τον σκοπό του Business Plan 

• το ποσό της  χρηματοδότησης που χρειάζεται και για ποιο λόγο 

• μια σύντομη περιγραφή των προϊόντων και της αγοράς τονίζοντας τα 
οφέλη για τους καταναλωτές  

• τη διοικητική εμπειρία και το πόσο σχετική είναι με τα σχέδια και τις 
προτάσεις του Business Plan 

• πληροφορίες για προτεινόμενες εγγυήσεις 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Κεφάλαιο 2: Ιστορικό της επιχείρησης 
 Ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης και εν 

συντομία η ιστορία της 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία προηγούμενων 
χρόνων 

 Αναφορά για τις επιτεύξεις της επιχείρησης στο 
παρελθόν και σχέση των επιτευγμάτων με τα 
μελλοντικά σχέδια 

 Λεπτομέρειες παρούσας κατάστασης 
χρηματοδότησης, περιλαμβάνοντας την λίστα με 
τους μέτοχους και τις εγγυήσεις που έχουν δοθεί 
σε δανειστές 

 Εισαγωγή στα νέα σχέδια της επιχείρησης 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

 Κεφάλαιο 3: Το προϊόν 
 Τα πλεονεκτήματα του νέου προϊόντος: 

• Είναι φτηνότερο; 

• Είναι καλύτερης ποιότητας; 

• Διαθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά; 

• Έχει κάποια ελαττώματα; 

 Σε ποια φάση βρίσκεται το προϊόν; 

 Πόσο υπολογίζεται να είναι η διάρκεια ζωής του προϊόντος; 

 Τι νέα προϊόντα θα εισάγουν οι ανταγωνιστές και πότε; 

 Τι προστασία υπάρχει για το προϊόν; (πατέντες κ.τ.λ.) 

 Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια συμπεριλαμβάνοντας τα 
χρονοδιαγράμματα τους; 

 Ποια είναι η πολιτική της επιχείρησης ως προς το τμήμα έρευνας και 
ανάπτυξης; 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Κεφάλαιο 4: Διοίκηση και προσωπικό 

“καλύτερα να στηρίζεις μια καλή διοίκηση με κακό 
προϊόν παρά κακή διοίκηση με καλό προϊόν”  

 
 Το συγκεκριμένο Κεφάλαιο θα πρέπει να δείχνει τα 

κυριότερα στελέχη της επιχείρησης, καθώς και: 
• τις αρμοδιότητες τους στην εταιρία, δείχνοντας 

πως αυτές κατανέμονται ισορροπημένα 
• την ηλικία, την εμπειρία και εξειδίκευση τους 
• το ιστορικό τους και επιτεύξεις και η σχετικότητα 

τους με τα μελλοντικά σχέδια της επιχείρησης.  
• Βιογραφικά (θα πρέπει να αναφέρονται στα 

παραρτήματα του Business plan) 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Επιπλέον, θα πρέπει να: 
• περιγράφεται η σχέση μεταξύ ιδιοκτητών και διοίκησης και οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι και σκοποί του καθενός 
• παρουσιάζεται η τακτική αναφορικά με τις ανταμοιβές και τα κίνητρα 
• εμφανίζεται το οργανόγραμμα της επιχείρησης και επίσης ένα 

σχεδιαζόμενο οργανόγραμμα για μια  μελλοντική χρονική στιγμή (στα 
παραρτήματα)  

• αναφέρονται πιθανές ανάγκες σε προσωπικό στο μέλλον. Με ποια 
κριτήρια θα επιλεχθούν; 

• καταγράφονται οι τεχνολογίες και τα πληροφοριακά συστήματα που 
χρησιμοποιεί η επιχείρηση, καθώς και ποιες αλλαγές ετοιμάζονται για το 
μέλλον 

Με ειλικρίνεια,  
 ανέφερε κενές θέσεις ή αδυναμίες της διοίκησης και πρότεινε λύσεις 
 παραδέξου λάθη του παρελθόντος, γεγονός που θα καταδείξει ότι έχεις 

διδαχθεί από αυτά 

 

 
20 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Κεφάλαιο 5: Η αγορά και το μάρκετινγκ της 
επιχείρησης 

 Για τους επενδύτες το κεφάλαιο αυτό είναι το πιο σημαντικό μετά την 
αξιολόγηση των διοικητικών ικανοτήτων ενώ είναι συχνά το πιο 
δύσκολο κεφάλαιο στο γράψιμο  

 Αγορά 
• Περιγραφή 
• Μελλοντικές προοπτικές προσδιορίζοντας για παράδειγμα το μέγεθός της 

και την αναμενόμενη ανάπτυξή της 
• Είναι σημαντικό να προσδιορίσεις την θέση της επιχείρησης στην αγορά 

όσον αφορά το προϊόν, περιοχές, πελάτες κ.τ.λ. 
• Να αναφέρεις περιληπτικά στατιστικές που αφορούν το μερίδιο αγοράς 

της επιχείρησης 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Πελάτες 
• Ποιοι είναι; 
• Που είναι; 
• Γιατί αγοράζουν το προϊόν; 
• Πότε το αγοράζουν; 
• Αγοράζουν κατά παραγγελία; 
• Ποιος αποφασίζει την αγορά; 
• Τι μέγεθος έχει μια τυπική παραγγελία; 
• Ποιες είναι οι απαιτήσεις του κάθε πελάτη; 
• Ποιοι είναι οι πελάτες που θέλει να έχει η                        

επιχείρηση; 
• Ποιες από τις επιδράσεις στις συνήθειες                                     

των πελατών δεν μπορεί να ελέγξει η επιχείρηση; 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Ανταγωνισμός 
• Ποιοι είναι; 
• Που είναι; 
• Ποιο είναι το μέγεθος τους και ποια η                               

προοπτική τους; 
• Τι μερίδιο έχουν στην αγορά; 
• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα                              

τους; 
• Γιατί μπορούν να νικηθούν στον ανταγωνισμό; 
• Ποια θα μπορούσε να είναι η αντίδραση των             

ανταγωνιστών στα σχέδια της επιχείρησης; 
• Να είσαι ρεαλιστής, η δίκαιη αναγνώριση των             

ανταγωνιστών  αυξάνει την αξιοπιστία του Business Plan 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Μάρκετινγκ 

 Ποιοι είναι οι γεωγραφικοί προσανατολισμοί της 
επιχείρησης; Σε ποιες περιοχές προσανατολίζεται η 
επιχείρηση; 

 Ποια είναι η πολιτική τιμολόγησης του προϊόντος; 
Επηρεάζεται από την ζήτηση κυρίως ή από το κόστος;  
Ποιες είναι οι προβλέψεις για τις τιμές στο μέλλον; 

 Τι υπηρεσίες, υποστήριξη και εγγυήσεις  προσφέρονται  
μετά την αγορά στους πελάτες; 

 Ποιο είναι το ελάχιστο μέγεθος παραγγελίας και ποια η 
πιστωτική πολιτική της επιχείρησης; 

 Ποιες είναι οι προτάσεις της επιχείρησης ως αναφορά τη 
διαφήμιση και προβολή του προϊόντος; (δημόσιες 
σχέσεις, διαφήμιση, κίνητρα πωλήσεων, υλικό προβολής, 
εκθέσεις) 

 Τι ποσοστό λάθους αντιπροσωπεύει το κόστος; 
 Πότε θα δημιουργηθεί κόστος και πότε θα υπάρξει 

κέρδος; 
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

 Πως διανέμεται το προϊόν; Για παράδειγμα, με: 
• δική της διανομή, (πωλητές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές, με 

πολιτική κίνητρων και ανταμοιβής της παραγωγικότητας ),   
• διανομείς (πως θα επιλεχθούν και πως θα ανταμειφθούν;) 

 Λιανικό εμπόριο (μέγεθος και τοποθεσία των καταστημάτων και το 
προσωπικό τους) 

 Εξαγωγές (ποιες χώρες; συμφωνίες για την διανομή) 
 Διανομή του προϊόντος και πόσο αυτό έχει επίδραση (αν είναι 

εύθραυστο ή αν έχει ημερομηνία λήξης) και κόστος μεταφοράς  
 Ποια είναι η κατάσταση των τωρινών παραγγελιών και η ζήτηση αυτή 

τη στιγμή 
 Για τα νέα προϊόντα μπορεί να υπάρχει υποστήριξη από τους πελάτες 

για την προώθηση τους 
Γράφοντας αυτό το Κεφάλαιο θα πρέπει να βλέπουμε την επιχείρηση 

και το προϊόν από την πλευρά του καταναλωτή  
 

 
25 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Κεφάλαιο 6: Παραγωγική διαδικασία 

 Σύντομη περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας 
 Υπάρχουσες εγκαταστάσεις (ακίνητα και εργοστάσια) 
 Δυνατότητα παραγωγής 
 Ποσοστό απόδοσης και ποσοστό φύρας 
 Ασφάλεια προμήθειας πρώτης ύλης και εναλλακτικές πηγές 
 Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού 
 Αποφάσεις αγοράς ή παραγωγής 
 Πλεονεκτήματα της παραγωγής σε σχέση με τους ανταγωνιστές  
 Διαδικασίες ελέγχου ποιότητας 
 Ποιο είναι το κόστος σε διαφορετικές ποσότητες παραγωγής 
 Αν πρόκειται για ένα νέο προϊόν, θα πρέπει να αναλυθεί η μετάβαση από 

το πρωτότυπο στην μαζική παραγωγή και να αναγνωριστούν τα τμήματα 
της παραγωγής όπου μπορούν να συμβούν καθυστερήσεις 
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Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Κεφάλαιο 7: Χρηματοοικονομική ενημέρωση 
 Οι αναλυμένες προβλέψεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα 

παραρτήματα του Business Plan 

 Στο κύριο μέρος καταγράφεται μια περίληψη των πιο σημαντικών 
υπολογισμών των χρηματοοικονομικών προβλέψεων.  

 Αυτό μπορεί να γίνει σε μορφή Πίνακα και για κάθε χρόνο να 
περιγράφει: 
 τις πωλήσεις 

 τα μεικτά κέρδη 

 τα καθαρά κέρδη πριν φόρους 

 τις κρατήσεις κερδών 

 την άντληση και χρησιμοποίηση μετρητών 

 τα έξοδα για μακροπρόθεσμα κεφάλαια  
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Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Θα πρέπει να υπάρχουν σχόλια σχετικά με: 
• τις προβλέψεις έτσι ώστε να εξηγείται με απλά λόγια 

δίχως ορολογίες του κλάδου το τι σημαίνουν τα 
νούμερα των προβλέψεων 

• πιθανές μικρές ζημίες που μπορούν να υπάρξουν στο 
πρώτο χρονικό διάστημα της εφαρμογής του σχεδίου 
και στη μετάβαση στα κέρδη 

• τον συγχρονισμό της επένδυσης από τις αρχικές 
δαπάνες στις πωλήσεις και στα κέρδη μέσω της 
άντλησης μετρητών 

• την ισχύ του ισολογισμού προερχόμενη από 
περιουσιακά στοιχεία της  εταιρείας, όπως πνευματικά 
δικαιώματα, αποκλειστικά συμβόλαια, τεχνολογία 
αιχμής 

Στο Κεφάλαιο 7 θα πρέπει να αναφέρεται το ποσό 
χρηματοδότησης που ζητά η επιχείρηση και το πότε 
θα χρειαστεί αυτό το ποσό, συμπεριλαμβάνοντας και 
τυχόν άλλες μελλοντικές απαιτήσεις.  

Τέλος, θα πρέπει να καταγράφονται οι “έξοδοι 
κίνδυνου” για τον επενδύτη 
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Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Κεφάλαιο 8: Ρίσκα και αναμενόμενες ανταμοιβές 
«Αν και στην όποια επένδυση είναι αναμενόμενο να υπάρχει 

κάποιο ρίσκο, αυτό θα πρέπει να είναι γνωστό και 
προκαθορισμένο» 

 Δεν πρέπει να κρύβονται τα προβλήματα! Η επιχείρηση και ο 
επενδύτης πρέπει να έχουν κοινούς στόχους και ανησυχίες  

 Τονίζοντας τα ρίσκα προστίθεται αξιοπιστία στο Business 
Plan. Δείχνει ότι έχουν μελετηθεί οι κίνδυνοι και τα ρίσκα και 
έχουν ερευνηθεί τρόποι αντιμετώπισης τους  

 Θα πρέπει να: 
 προσδιορίζονται τα ρίσκα που υπάρχουν σε κάθε σημείο 

του Business Plan  
 αναφέρονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν έτσι 

ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων 
καταστάσεων 

 καθορίζονται με σαφήνεια ο χρόνος εμφάνισης και το ύψος 
των αναμενόμενων κερδών 

 υπάρχει ισορροπία μεταξύ του ρίσκου και της 
αναμενόμενης απόδοσης 
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Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Κεφάλαιο 9 Χρονοδιαγράμματα και σημεία 
αναφοράς μετρήσεων 

 Αυτό το Κεφάλαιο δείχνει περιληπτικά τους 
στόχους της επιχείρησης (π.χ. πρόσληψη 
επιπλέον εκπαιδευμένων εργατών, εισαγωγή 
νέων μεθόδων παραγωγής) 

 Θα πρέπει να αναφέρονται: 
• οι στόχοι κάθε τμήματος της επιχείρησης 
• τα Χρονοδιαγράμματα των κυρίων γεγονότων 

που έχουν να κάνουν με την επιχείρηση 
• το τι χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση στη 

θέση που χρειάζεται για να πετύχει τους 
στόχους της 

• η διαδικασία ελέγχου 
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Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Παραρτήματα 

 Λεξιλόγιο της ορολογίας  που χρησιμοποιήθηκε 
 Έντυπο υλικό και τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος 
 Οργανογράμματα 
 Βιογραφικά των σημαντικότερων στελεχών της επιχείρησης 
 Έρευνες αγοράς 
 Χρηματοοικονομικές προβλέψεις 
 Λεπτομερής χρηματοδότηση 
 Ισολογισμοί 
 Πρόσφατος έλεγχος των λογιστικών βιβλίων 
 Πρόσφατοι λογαριασμοί της διοίκησης και 
 Εκθέσεις και αναφορές τρίτων (όπου χρειάζεται) 
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Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Οργανώνοντας το Business Plan 

 Καθορισμός των τίτλων του κάθε κεφαλαίου και δημιουργία 
περιεχομένων 

 Καθορισμός του υπεύθυνου της σύνταξης του Business Plan 

 Καθορισμός του ποιος θα πρέπει να προμηθεύσει τις απαραίτητες 
πληροφορίες: διοίκηση ή σύμβουλοι διοίκησης 

 Συλλογή πληροφοριών για κάθε θέμα και σχεδιασμός ιδεών 

 Οργάνωση των πληροφοριών σε λογική σειρά  

 Αρχή της σύνταξης 

 Σχεδιασμός επιχειρημάτων για την παρουσίαση των θέσεων και 
σχολίων του Business Plan 

 Διόρθωση (Τα Business Plan δεν “γράφονται” αλλά “ξαναγράφονται”) 
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Οδηγός για τη σύνταξη ενός επιτυχημένου Business Plan 

Η πρώτη εμφάνιση μετράει!!! 
 Ένα πρόχειρα συνταγμένο κείμενο δύσκολα  θα τραβήξει την προσοχή 

του αναγνώστη για τα περιεχόμενα του Business Plan 

 Το Business Plan θα πρέπει να είναι ευπαρουσίαστο 

 Πρέπει να υπάρχουν: 
 Περιεχόμενα 

 Περίληψη 

 Αρίθμηση αντιγράφων 

 Αναφορά του ποιος συνέταξε το Business Plan.                                  
Είναι πολύ αυτοί που ξεχνούν να το αναφέρουν! 
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Ευχαριστώ για την  
προσοχή σας! 
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