
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem 
tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját érdekeiket. Ennek a sajnálatos ténynek egyik 
fő oka, hogy a magyarországi cégek vezetői alulinformáltak.

A mikro-, kis- és középvállalkozások kiemelt gazdasági szereppel bírnak. A működő több mint 500 ezer 
magyarországi vállalkozás 99,7 százaléka tartozik a mikro- vagy kisvállalkozások körébe. Ők adják a 
munkahelyek kétharmadát, és a GDP közel 60 százalékát ők termelik meg.

Adatlapunkkal az a célunk, hogy felmérjük cégének adottságait, jövőképét, fejlesztési-finanszírozási 
lehetőségeit. Ezután feldolgozzuk a visszaküldött adatokat, összeegyeztetjük a pályázati-hitelezési-, és egyéb 
finanszírozási lehetőségekkel és informáljuk a jelenlegi és várható üzleti információkról.

Az adatlap kitöltése számítógéppel is lehetséges, letölthető-kinyomtatható és online beküldhető formában 
egyaránt. Munkánk megkönnyítése és környezetünk védelme érdekében inkább ezen módok valamelyikét 
válassza, a kinyomtatott adatlapot hasznosítsa újra természetvédelmi szempontok figyelembevételével.

ADATLAP

Cégnév

Adószám

Székhely adatok    

Település

Közterület

Hsz.

Telephely 

Tevékenység

Ügyvezetők nevei

Tulajdonosok nevei
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Érdekeltség         

 Van a tulajdonos(ok)nak, és/vagy a fenti vállalkozásnak más vállalkozásban tulajdonjoga.

Cégnév 

Tulajdoni hányad  (%)

Tulajdonos(ok)

Gazdasági adatok    

2011 2012 2013 terv 

nettó árbevétel 

befektetett 
eszközök 

saját tőke 

személyi jellegű 
ráfordítások 

eredménytartalék 

mérleg szerinti 
eredmény 

átlagos statisztikai 
állományi létszám 

Rendelkezésre álló
 - eszközök 

 - IT szoftver

 - IT hardver

 - Ingatlan 

 - Egyéb 
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Banki információk                                                                                                              

Számlavezető bank neve

A vállalkozás ügyfél-státusza (pl: kiemelt)  

Földrajzi orientáció                                                                                                           

A vállalkozás az alábbi térség(ek)ben végez tevékenységet:
 kistérség, megye, régió,
 országrész, ország   

a jövőben az alábbi térség(ek) felé érdemes nyitni:

  

a lehetséges fejlesztés/terjeszkedés várható időpontja:

  

a terjeszkedés igényel  fő munkaerő-felvételt;

 a terjeszkedés igényel telephely-vásárlást;

a várható fejlesztések költsége (a kigazdálkodható, vagy finanszírozható összeg):

  

a fejlesztés finanszírozási formája (készpénz, hitel, lízing, pályázat, egyéb támogatások):

   

Technológia-fejlesztési tervek                                                                                       
Tervezett fejlesztések, amelyek elősegítik a vállalkozás gazdasági helyzetének fejlődését:

 eszközbeszerzés

 számítógépek cseréje

 irodai eszközök beszerzése

 termelésben vagy szolgáltatásnyújtásban résztvevő munkagépek beszerzése
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Pályázatok         

Az elmúlt 3 év során nyert pályázatok/támogatások: 

A 2013-2014 időszakban tervezett pályázatok/támogatások: 

Infrastrukturális beruházás           

Van tervezett  ingatlan építés,  bővítés,  korszerűsítés,  átalakítás.

A beruházás tervezett ideje és szerepe:

A beruházás várható költsége:

A fejlesztés finanszírozási formája:

 készpénz,  hitel,  lízing,  pályázat,  egyéb: 

Pénz  ügyi tervezés    

2013 2014 2015

nettó árbevétel 

befektetett 
eszközök 

saját tőke 

személyi jellegű 
ráfordítások 

eredménytartalék 

mérleg szerinti 
eredmény 

átlagos statisztikai 
állományi létszám 

Várható  árbevétel-növekedés,  árbevétel-csökkenés a következő években:*

* Indokolja meg a pénzügyi változók okát, hatását.
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Piacbővítési lehetőségek    

Célcsoport szerinti orientáció

 Új megrendelői/vásárlói célcsoport megkeresése tervezett:

 új termékkel, szolgáltatással.

Új megrendelők esetén a  mennyiség, a  minőség növelése a cél.

 Van olyan piaci rés, ahol nem kell konkurenciával számolni.*

* fejtse ki néhány szóban

Földrajzi orientáció

 Más régióban tervezett tevékenység-bővítés:

 régió(k)ban

 Tervezett külföldi bővítés:

 régió(k)ban

 A vállalkozás rendelkezik az ehhez szükséges erőforrásokkal.

Emberi erőforrások       

Munkavállalók jelenlegi száma:

 Fő.  Csökkent,  növekedett,  stagnált az elmúlt években.

Az alábbi feladatköröket látják el a mindennapi működés során:*

* feladatkör – X fő.

Munkavállalók képzettsége:

 fő alapfokú,

 fő középfokú,

 fő felsőfokú.

 Biztosított a szakmailag megfelelő munkaerő.

 Szükség van munkavállalói képzésre

 Szakmai képzésre.   Nyelvi képzésre.   Informatikai képzésre.

 egyéb képzésre: 
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Elvégzett képzések

Jelenleg futó képzések 

Tervezett képzések

Konferenciák          

A cégvezető  látogat,  tervez látogatni konferenciákat.

Látogatott konferenciák

Tervezett konferenciák

Partnerek, kapcsolatok         

Amennyiben a vásárlók/szállítók cégek, ezek fő tevékenységei: 

 Van együttműködés külső vállalkozókkal, partnerekkel:

 értékesítő,  beszállító,  forgalmazó,  bérgyártó,

 egyéb  feladatköröket látnak el. 

 Van olyan piaci rés, mely esetében nem kell konkurenciával számolni, vagy 

 a kereslet magasan meghaladja a kínálatot.

Az új piac tervezett régiója:  másik régió,  országos,  külföld.

A vállalkozás rendelkezik ehhez a  szükséges /  bizonyos erőforrásokkal.

A vállalkozás vevői, ill. beszállítói:
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Marketingstratégia                                                                                                            

Alkalmazott kommunikációs formák:

 Sajtómegjelenés:

 nyomtatott sajtó,   rádió,   TV,  Online sajtó;

 Dm levél,   Prospektus,   Szórólap,   Plakát,   Telemarketing,
 Alkalmazott értékesítők (ügynökök),   Értékesítő honlap,  Webshop,

 egyéb 

Költségoptimalizálás                                                                                                          

 A vállalkozás igénybe veszi adószakértő vagy jogász tanácsadását

 Van állandó adóügyi, jogi tanácsadás a cégnél

 A vállalkozás igénybe vesz flottakedvezményt

 A vállalkozás rendelkezik bérelt ingatlannal

 A vállalkozás igénybe foglalkoztat hátrányos helyzetűeket

 A vállalkozás igénybe vesz foglalkoztat frissen végzetteket

 Alkalmazott energiatakarékos megoldások

Bérlés kiváltására tervezve van ingatlan  vásárlása,  építése.

 Egyéb  

Energia-megtakarítás                                                                                                         

 Az elmúlt években indított fejlesztések, (  vissza nem térítendő támogatással):

 Innováció   géppark korszerűsítése

 új partnerrel vagy beszállítóval való együttműködés során piacbővítés

 eszközbeszerzés   IT-fejlesztés   telephelyfejlesztés

 munkahelyteremtés   munkahelymegőrzés

 egyéb   

A vállalkozás pályázati tapasztalatai:

 

Volt felvéve hitel a  finanszírozás megkönnyítése érdekében

 a fejlesztésekhez vagy a cég általános működéséhez.

Milyen rendszerességgel, mekkora összegű hitelekhez jutott a vállalkozás?
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 A telephelyen, székhelyen alkalmazott energiakorszerűsítési megoldások:

 Hőszigetelés,   fűtési rendszer,   korszerű világítás,   alternatív energiaforrás,

 egyéb 

 Tervezett energiakorszerűsítés a telephelyen, székhelyen:

 Hőszigetelés   fűtési rendszer  világítás korszerűsítése   alternatív energiaforrás

 egyéb 

Múlt, jelen, jövő         

Miért fogott vállalkozásba?

Mit sikerült megvalósítania a vállalkozással/vállalkozásban?

Merre tart, mi a cél?

Kapcsolat    

Kapcsolattartó

email

telefon

Web

Vélemény/észrevétel
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