
10 dolog, amin
a legtöbb
vállalkozás
elbukik

Építsünk tudatos vállalkozást együtt

Kovács Balázs
a K&K Tudatos Könyvelés
ügyvezetője



Neked szól?

Vállalkozást
tervezel indítani

 
Ha még nincs vállalkozásod,

de tervezed.

Kezdő vállalkozó
vagy

 
Van már vállalkozásod, de

még nincsenek
munkatársaid.

Tapasztalt
vállakozó vagy

 
Ha már több éve

vállalkozol és vannak
munkatársaid is.



Mit ad neked
ez a videó?

Akciótervet egy sikeres vállalkozáshoz

Sokkal tisztábban fogod látni, hogy mi vezet el a sikeres
vállalkozáshoz.

A pénzügyi stabilitás alapjait
Pénzügyileg egy stabil vállalkozást fogsz tudni működtetni.

Kontrollt az időd felett

Vállalkozóként több időd lesz, ezáltal megtalálod az
egyensúlyt a vállalkozásod és a magánélet között.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Hasonló
kihívásokkal
küzdünk

100%
5-ből 5 vállalkozó
garantáltan találkozott
már a 10 pont legalább
egyikével.

Az ügyfeleink 100%-a is
tapasztalt ezek közül
valamennyit, mielőtt
megkeresett minket.



Saját
történetünk
a garancia

A K&K Tudatos Könyvelés

Közel 15 éves vállalkozói
tapasztalat

2007 óta saját Könyvelő
Irodánk van a
feleségemmel. Jelenleg 3
vállalkozásunk van 140
ügyféllel, 7 munkatárssal.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Hogyan
kormányozd a
céged a siker felé?
10 hiba, amit mindenképp kerülj el!



1.
Ösztön a
tudatosság
helyett

Nem megfelelő
pénzügyi
modell/gondolkodás.  

Stagnálásra játszik.

Túlzott optimizmus.

Piac/vevők nem
figyelése.

Vállalkozói/vezetői
ismeretek hiánya 



2. 
Pénzügyi
tudatosság
hiánya

A cash flow és a számviteli eredmény
figyelmen kívül hagyása (nem tud
egyszerre mindkettőben gondolkodni).

Tulajdonos tudja, mennyit akar keresni
- ami a megélhetéséhez kell - és csak
ennyi profitra törekszik.

Nem mer szembenézni a valósággal
(már süllyed a hajó, de nem látja),

Matek nélkül hoz döntést.



3.
Stratégia
nélkül
vállalkoznak

Nincs egyértelmű és
világos cél.

Stratégiai tervezés
hiánya.

Nem tervezi a változó
költségeket megfelelően

Bevételben gondolkodik
és nem profitban.

Személyes célokra költi
a vállalkozás
bevételének egy részét.



Amíg nincs
matek addig
nincs miből
tervezni.

A célnak is akkor van értelme, ha a
matek rendben van és megvan az alap
tudás.



4. 
Alacsony
árakon
dolgozik

Arazásnál nem veszik figyelembe az
adó és költség tényezőket.
(járulék, bér, fix költségek)

Nem ismeri a vevőit, azok
igényeit/fájdalompontjait.

Költség alapon gondolkodik,
értékalapú gondolkodás helyett.

Alacsony önbizalom miatt fél az
áremeléstől.



5.
Marketinget
nem tartja
fontosnak

Önmenedzselés
hiánya.

Maga intézi a
marketinget a
cégfejlesztés helyett.

Nem ismeri/nem
megfelelően használja a
marketing eszközöket

Vállalkozói/vezetői
ismeretek hiánya 

Nincs/nem megfelelő
jelenlét
(Weboldal, közösségi média stb.)



6. 
Nem veszi
szigorúan a
követeléskezelést

Kintlévőségekre nem figyel.

Kintlévőségeket nem hajtja be.

A nem fizető ügyfél két dolog miatt nem fizet: 

a) nem tartja fontosnak, 
b) nem tudja kifizetni

Mindkettő azért probléma, mert foglalja a helyet ez az ügyfél
egy jól fizetőtől. 

Mindig hajtsd be a pénzed!



7.
Munkatárs
és
kiválasztás
jelentősége
nem kellően
fontos

Nem tudatosítja
magában, hogy a
munkatársaktól függ a
teljes termelékenység.

Munkatársak idejét fizeti
meg, az eredményeik
helyett.

Nem egyértelműek az
elvárások a munkatársak
felé.

Nem fordít kellő
figyelmet a
munkatársak
kiválasztására.



8. 
Adózási stratégia
nem támogatja a
cég működését

KIVA/TAO, nem a megfelelő
adózási módot választotta.

Adózási lehetőségek
kihasználása hiányzik.

El akarja kerülni az adózást.

Költségcsökkentésben
gondolkodik, a bevétel növelése
helyett.



9.
Tulajdonos 
a cégében
dolgozik és
nem a cége
fejlesztésén

Termék- és
szolgáltatásfejlesztés
hiánya

Nincsenek feladatleírások
és csekklisták

Szervezési feladat
hiánya.

Folyamatos időhiány és
tűzoltás.



10. 
Az inspiráció
hiánya

Kényelmes vállalkozói életre
törekszik a kivételes helyett.

Kiégéstől demotivált.

Nem szívvel-lélekkel vállalkozik

Nem vált a területe
szakértőjévé.
(folyamatos tanulás, képzés hiánya)

Versenytársakhoz hasonlót
nyújt

Feladja a kudarcok miatt a
siker kapujában
(türelem és kitartás hiánya)



Összefoglalva
Inspiráció Tudatosság Matek Marketing Árazás Munkatársak Profit
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Ezzel szemben, ha ösztönből vállalkozol:

Folyamatos frusztráció, állandó tűzoltás,
mikromenedzselés, zavaros pénzügyek,
kiszámíthatatlanság, idegesség,
bizonytalanság, nyugtalanság.

Tudatos
vállalkozás
Kiszámítható, átlátható,
pénzügyileg stabil,
folyamatosan fejlődő,
nyugodt, sikeres vállalkozói
lét.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


+36 70 290 5556
Telefonszámunk

info@tudatos-konyveles.hu
E-mail-címünk

www.tudatos-konyveles.hu
Weboldalunk

Maradjunk
kapcsolatban!
Kérdéseiddel vagy észrevételeiddel fordulj
hozzánk.


