II. 5. PÉNZÜGYI ISMERETEK A GYAKORLATBAN
Téma: Pénzügyi ötlet kidolgozása és tervezése

Találj ki egy új terméket és tartsd szem előtt az innovációs és környezetvédelmi
szempontokat!
Mutasd be az ötletedet a következő szempontok alapján:
-

termék bemutatása

-

miért működőképes, versenyképes

-

miért piacképes (piacon elfoglalt helye, versenytársak)

-

célpiac (kinek szánod?)

-

marketing stratégia

-

vevőkör

-

partnerek

-

milyen vállalkozási formában

Terjedelem: max. 2 oldal, melyet a konyvtar@forrai-eu címre küldj el.
Beadási határidő: 2020. március 16. – 10:00

II. 6. - INFORMATIKAI ISMERETEK A GYAKORLATBAN:
Téma: Az informatika feladat kapcsolódik a pénzügyi ismeretek feladathoz, mely során a
termék megvalósításának, piacra lépésének folyamatát gondolhatod végig.
A pénzügyi terv készítése során nagyon fontos az alaposság. Össze kell gyűjteni minden
várható költséget és kiadást. A rendszerezés megkönnyítésére a feladatban megtalálod
azokat a táblázatokat, melyek tartalmazzák a szükséges szempontokat!
Feladat: Egy excel fájlban készítsd el a következő táblázatokat, majd a korábban bemutatott
termékre vonatkozóan töltsd ki! A megadott értékek egy hónapra vonatkozzanak!

A táblázatok formázását a minta szerint végezd el! A háttérszínnel jelölt cellák értékeit
képlettel számold!

Bevételek elemzése
2020-ra vonatkozó érték
(1 hónapra)
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Összbevétel

Termékek árbevételei
Áruk árbevételei
Szolgáltatások árbevételei
Egyéb bevételek

KÖLTSÉGEK elemzése
Fix Költségek

Tételek
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Bérköltség + járulékok (fizetés + adók)
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Marketing és reklám költség
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Biztosítás költsége

4

Bérleti díjak (telefon, internet, weblap)

5

Igénybe vett szolgáltatások (pl. Könyvelés)

6

Egyéb

2020-ra vonatkozó értékek
(1 hónapra)

Össz fix költség
Változó Költségek

Tételek
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Áruköltség
Anyagköltség
Segédanyagok, fogyóanyagok

4

Szállítási költség

5

Közüzemi díjak (víz, villany, gáz)

6

Egyéb

2020-ra vonatkozó értékek
(1 hónapra)

Összes változó költség
2020-ra vonatkozó érték

(1 hónapra)
Összköltségek

Készítsd el az összesítést és az eredményeket ábrázold diagramon!


Készítsd el az összestő táblázatot és töltsd ki az árura / szolgáltatásra vonatkozóan!



Az összköltség meghatározásánál képletet használj!



Ábrázold diagramon az összköltséget és a bevételeket!
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Beadási határidő: 2020. március 16. – 10:00
A feladatot, csatolt táblázatként a konyvtar@forrai-eu címre küldd el.
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