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Pénzügyi Terv Minta 

Bevezetés 
 

A pénzügyi terv minta célja a következő: 

 

Segít lejegyezni – majd rendszerezni a pénzügyeket.  

 

1. Megmutatja a pénzügyi terv részeit 

2. Minden résznek megmutatja a fő célját 

3. Támpontokat ad, mit is kellene konkrétan oda írni 

 

...és ezzel kirajzolja a több éves, hosszútávú stratégiát. 

 

Mindezt letisztultan, sallangmentesen. 

 

Egy stratégia túl hosszú és bonyolult ahhoz, hogy észben 

tartsuk. 

 

Éppen ezért a minta segít mindent papírra vetni – de éppen 

olyan egyszerűen, hogy újra és újra át lehessen tekinteni. 

 

Használható saját célra is (az egyszerűsége miatt), de 

használható külső fél, pl.: befektető számára is (mert 

támpontokat ad a megíráshoz).  
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Pénzügyi Terv Minta 

1. Bevételek és költségek 

A) Bevételek 

 

A termék és szolgáltatás eladásából származó összes 

bevétel. 

 

Ide tartozik minden, ami befolyik a számlára, egy-az-

egyben. 

 

Segít megmutatni, hogy a kitalált üzleti és bevételszerzési 

modell működőképes-e, vagy van-e jobb opció a 

bevételszerzésre. 

 

B) Költségek 

 

Lényegében ugyanaz, mint az előző pont – csak fordítva. 

 

Megmutatja, hogy a vállalkozás működtetése, 

üzemeltetése, a termékek előállítása vagy a szolgáltatások 

megvalósítása – illetve a beruházások mekkora 

költségekkel járnak. 

 

Minden, ami a számláról kiáramlik, ide kerül. 
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Pénzügyi Terv Minta 

2. Eredménykimutatás és mérleg 

A) Eredménykimutatás 

Megmutatja egy adott időszak eredményeit – például egy 

üzleti évét. 

 

Magyarán megmutatja, hogy abban az adott időszakban 

mekkora volt a tényleges nyereség vagy veszteség. 

 

B) Mérleg 

 

A vállalkozás meglévő vagyonát és a finanszírozás forrását 

mutatja meg. 

 

Kevésbé fontos, ha egyedül készíted el a pénzügyi terved – 

a könyvelő fogja valójában elkészíteni. 
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Pénzügyi Terv Minta 

3. Fedezeti és megtérülési pont 

A) Fedezeti pont 

 

A fedezeti pont az, amikor a bevételek és a kiadások 

kiegyenlítik egymást, egyik sem több a másiknál. 

 

Tehát a fedezeti pont azt mutatja meg, hogy a cég: 

● önfenntartó, ha a bevételek nagyobbak, mint a 

költségek 

● külső forrásra van szüksége, ha a költségek 

nagyobbak, mint a bevételek. 

 

Tehát a fedezeti pont felett nyereséges, míg alatta 

veszteséges a működés. 

 

B) Megtérülési pont (azaz break-even) 

 

Az a pillanat, mikor a vállalkozásba fektetett tőke megtérül. 

 

Ez akkor történik meg, ha a vállalkozás élete során 

összesen beleölt pénz és idő visszajön. 

 

Amikor ezt eléri a vállalkozás, akkor kezd el hozamot 

termelni – a többletet, ami miatt belevágtunk. 

 

Minél nagyobb a megtérülési pont utáni hozam, annál jobb 

befektetésnek számít a vállalkozás. 
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Pénzügyi Terv Minta 

Tehát ha egy vállalkozás ötlet a megtérülési pont után 

nagyobb hozamot hoz a számolásaid alapján, mint bármely 

más befektetési lehetőség – akkor gratulálok, elkezdheted 

építeni a saját vállalkozásodat. 

 

 

 

 

További fejezetek: 

4. Beruházási és fejlesztési terv  

5. Finanszírozás 

6. Cash-flow 

7. Előrejelzések 

8. Személyes pénzügyek 

 

A teljes Pénzügyi terv minta, összesen  

8 fejezet és 11 oldal. 

 

Ide kattintva tudod megvásárolni 

 

1.790 Ft (alanyi adómentes) 

 

https://targeter.hu/?add-to-cart=17895
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