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Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Trzeci temat: Zarządzanie finansami 

Część 3.1 PRZYPADEK "Jak stworzyć i wykorzystać plan budżetowy" (1)

Wykorzystując wiedzę z tematu 3, stwórz plan budżetowy.

Etap 1 tematu 3

Przypadek: Jesteś w trakcie uruchamiania własnego sklepu rolniczego nastawionego na sprzedaż

produktów BIO wytwarzanych przez lokalne MŚP. Masz biznesplan obejmujący następujące działania:

1. Utworzenie sieci lokalnych MŚP produkujących żywność BIO

2. Zawieranie umów o wspólnej współpracy z MŚP w zakresie wyłącznego zakupu ich produkcji po

uzgodnionej cenie

3. Tworzenie wstępnej listy całego asortymentu sklepu

4. Wynajęcie odpowiedniego miejsca na sklep

5. Reklama sklepu wśród potencjalnych klientów w regionie - podejście cyfrowe i offline

6. Zapewnienie obsługi dostaw dla klientów zdalnych

7. Zapewnienie równoległości sklepu internetowego z fizycznym sklepem

8. Wyposażenie niezbędne do funkcjonowania sklepu

9. Zatrudnienie personelu/pracowników

Twój biznesplan obejmuje okres trzech lat, z początkowym okresem 3 miesięcy na uruchomienie

sklepu!



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Trzeci temat: Zarządzanie finansami 

Część 3.1 PRZYPADEK "Jak stworzyć i wykorzystać plan budżetowy" (2)

Wykorzystując wiedzę z tematu 3, stwórz plan budżetowy.

Etap 2 z tematu 3

Na podstawie głównych działań ujętych w biznesplanie należy poszukać wszystkich potencjalnych wydatków, które należy

przewidzieć w budżecie. Wybierz, które z poniższych wydatków mogą być istotne dla Twojej firmy, zgodnie z działalnością z

etapu 1:

Działalność Rodzaj wydatków - wskazówki

Utworzenie sieci lokalnych MŚP 

produkujących żywność BIO 

Zastanów się, czy możesz przeprowadzić własne badania nazw producentów,

czy też musisz zatrudnić firmę zewnętrzną, która dostarczy Ci takich

informacji. Jeśli musisz zlecić to firmie zewnętrznej, musisz uwzględnić w

budżecie kwotę za tę usługę.

Zawieranie umów o wspólnej współpracy z 

MŚP w zakresie wyłącznego zakupu ich 

produkcji po uzgodnionej cenie

Możesz potrzebować prawnika, aby opracować wzór umów, które zamierzasz

zawrzeć z dostawcami. Zbadaj wysokość wynagrodzenia, jakie będzie

pobierane za taką usługę

Tworzenie wstępnej listy całego asortymentu 

sklepu

Wymień wszystkie towary/produkty, które zamierzasz sprzedawać w swoim

sklepie. Odnieś tę listę do sieci, którą stworzyłeś, i do kontaktów, które

nawiązałeś. Wymień wszystkie ceny jednostkowe za produkt, które

wynegocjowałeś z dostawcami.

Wynajęcie odpowiedniego miejsca na sklep Należy przeprowadzić badania na temat dostępnych lokali do wynajęcia i

porównać ceny. Możesz opracować swój budżet według więcej niż jednego

scenariusza i na tej podstawie podjąć decyzję, który lokal jest odpowiedni i

niedrogi. Należy rozważyć wady i zalety lokalu nie tylko na podstawie ceny

wynajmu, ale także lokalizacji, liczby osób przebywających w okolicy na co

dzień, turystów itp.



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Trzeci temat : STUDIUM PRZYPADKU Zarządzanie finansami 

Część 3.1 PRZYPADEK "Jak stworzyć i wykorzystać plan budżetowy" (3)

Wykorzystując wiedzę z trzeciego tematu, stwórz plan budżetowy.

Etap 2 z trzeciego tematu

Na podstawie głównych działań ujętych w biznesplanie należy poszukać wszystkich potencjalnych wydatków, które należy

przewidzieć w budżecie. Wybierz, które z poniższych wydatków mogą być istotne dla Twojej firmy, zgodnie z działalnością z

pierwszego etapu:

Działalność Rodzaj wydatków - wskazówki

Reklama sklepu wśród potencjalnych klientów 

w regionie - podejście cyfrowe i offline

Zrób badania na temat rodzaju reklamy, którą możesz stworzyć - online,

broszury, impreza otwarcia itp. Sprawdź ceny poszczególnych typów reklam

komercyjnych

Zapewnienie obsługi dostaw dla klientów 

zdalnych 

Zastanów się nad możliwością świadczenia dodatkowych usług, takich jak

dostawa na adres klienta. Zastanów się, jakiego rodzaju sprzętu potrzebujesz i

jaka będzie cena za jego posiadanie, np. skuter, samochód, minibus, platforma

internetowa do składania zamówień przez klientów, zamówienia przyjmowane

telefonicznie itp.

Zapewnienie równoległości sklepu 

internetowego ze sklepem fizycznym 

Zastanów się nad stworzeniem sklepu internetowego z większością lub całością

asortymentu, który będziesz sprzedawać. Sprawdź ceny takiej platformy.

Sprawdź wymagania stawiane przez krajowe władze (podatkowe) w odniesieniu

do płatności otrzymywanych za pośrednictwem zamówień internetowych.

Wyposażenie niezbędne do funkcjonowania 

sklepu

Biorąc pod uwagę wszystkie wnioski z powyższych działań, zdecydujcie i

sporządźcie listę potrzebnego wyposażenia. Pomyślcie także o sprzęcie

potrzebnym fizycznie w sklepie. Sprawdź ceny każdego z elementów

znajdujących się na liście.



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Trzeci temat : Zarządzanie finansami 

STUDIUM PRZYPADKU Część 3.1 Jak stworzyć i wykorzystać plan budżetowy: (4)

 Etap 3 z trzeciego tematu: Oceń rodzaj kosztów

Na podstawie poprzednich kroków pogrupuj wszystkie koszty, nadając im określone kategorie: 1. Pod względem czasu (długo-

lub krótkoterminowe); 2. Rodzaj kosztów (zob. część 2.1. (6)) - koszty inwestycyjne; koszty stałe; koszty zmienne

Biznesplan zwykle obejmuje okres 3 lat, dlatego należy obliczyć budżet na co najmniej 3 lata, odpowiednio 12 miesięcy w

każdym roku. Najbardziej przyjaznym i tanim narzędziem do tego celu jest Excel.

Dotychczasowy plan budżetowy może zawierać te informacje:

Sklep rolniczy Paul
Plan budżetu

WYDATKI

Działalność zgodna z biznesplanem Opis wydatków rodzaj kosztu
Liczba 

jednostek/il
ość

Typ 
jednostek

Koszt 
jednostko

wy

kwota 
całkowita

Reklama sklepu wśród potencjalnych 
klientów w regionie - podejście 
cyfrowe i offline Drukowanie broszur 

krótkotermino
we

koszt stały

Zapewnienie obsługi dostaw dla 
klientów zdalnych 

Opracowanie strony 
internetowej do zakupów online 
- serwis zewnętrzny

krótkotermino
we

koszt inwestycji

Zapewnienie obsługi dostaw dla 
klientów zdalnych/utrzymanie sklepu 
internetowego równoległego do 
sklepu fizycznego. 

Wypożyczenie skutera na 
potrzeby usługi dostawy (leasing)

długoterminow
e

koszt inwestycji

Łączna kwota kosztów



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Trzeci temat : Zarządzanie finansami 

STUDIUM PRZYPADKU Część 3.1 Jak stworzyć i wykorzystać plan budżetowy: (5)

Etap 4 z trzeciego tematu: Ustaw jednostki i ilości

Na podstawie dotychczasowej oceny ustal oczekiwane jednostki i ilości.

Krok 5 z trzeciego tematu: Prognozowanie kosztów, badanie i budżetowanie realistycznych przepływów pieniężnych

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności można zbliżyć się do wartości każdego kosztu według kategorii, jednostek i

ilości, które zostały już ustalone. Nie zapomnij uwzględnić podatków i ubezpieczeń społecznych, które będziesz musiał

zapłacić, gdy Twoja firma zacznie działać!

Po wykonaniu kroków 4 i 5 plan budżetowy powinien zawierać liczby i wartości:

Sklep rolniczy Paul
Plan budżetu

WYDATKI

Działalność zgodna z biznesplanem Opis wydatków rodzaj kosztu
Liczba 

jednostek/il
ość

Typ 
jednostek

Koszt 
jednostko

wy

kwota 
całkowita

Reklama sklepu wśród potencjalnych 
klientów w regionie - podejście 
cyfrowe i offline Drukowanie broszur 

krótkotermino
we

koszt stały 1000 liczba 
broszur

€ 1.00 € 1 000.00

Zapewnienie obsługi dostaw dla 
klientów zdalnych 

Opracowanie strony internetowej 
do zakupów online - serwis 
zewnętrzny

krótkotermino
we

koszt inwestycji 1
strona 
internetowa

€ 2 000.00 € 2 000.00

Zapewnienie obsługi dostaw dla 
klientów zdalnych/utrzymanie sklepu 
internetowego równoległego do 
sklepu fizycznego. 

Wypożyczenie skutera na 
potrzeby usługi dostawy (leasing)

długoterminow
e

koszt inwestycji 1

skuter

€ 4 000.00 € 4 000.00

Łączna kwota kosztów € 7 000.00



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Trzeci temat : Zarządzanie finansami 

STUDIUM PRZYPADKU Część 3.1 Jak stworzyć i wykorzystać plan budżetowy: (6)

 Etap 6 z trzeciego tematu: Prognozowanie przychodów

Po dokonaniu oceny, kategoryzacji i prognozowania kosztów można teraz ocenić i prognozować przychody. Podejście do

prognozowania przychodów powinno uwzględniać te same aspekty, co w przypadku kosztów - czas, kategorię, jednostki,

ilości.

Dochody w planie budżetowym mogą wyglądać następująco:

Sklep rolniczy Paul
Plan budżetu

DOCHODY

Działalność zgodna z 
biznesplanem

Opis dochodu rodzaj dochodu
Liczba 

jednostek/i
lość

Typ 
jednostek

Sprzedaż 
na 

jednostkę

całkowita 
kwota (na 

rok)

Sprzedaż produktów BIO 

można utworzyć osobny wiersz 
dla każdej grupy produktów 

(asortymentu)

krótkotermino
we

prognoza 
miesięczna

12
miesiąc

Usługi dodatkowe - dostawa 
zamówień 

Płatna dostawa na adres 
klientów

krótkotermino
we

prognoza 
miesięczna

12
miesiąc

Sprzedaż kosmetyków BIO

można utworzyć osobny wiersz 
dla każdej grupy produktów 

(asortymentu)

krótkotermino
we

prognoza 
miesięczna

12
miesiąc

Łączna kwota przychodów



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Trzeci temat : Zarządzanie finansami 

STUDIUM PRZYPADKU Część 3.2 Budżetowanie (1):

Po zakończeniu planowania budżetu i wykonaniu czynności opisanych w części 3.1.

można ustalić i obliczyć budżet na działalność gospodarczą. (zob. temat 3, część 3.2. i

wykonaj czynności)

Ustal wartości - na podstawie badań oraz zebranych ofert i cen ustal kwotę w swoim planie

budżetowym.

Ustalenie czasu - np. okres 3 lat, obliczenia na podstawie prognozy dla każdego roku

Należy rozważyć kwestię podatków i zabezpieczeń społecznych w kontekście

budżetowania (temat specyficzny dla danego kraju) - zob. dział 4, część 4.2 Modułu

Umiejętności Finansowych.

Budżet opracowany na podstawie planu budżetowego może mieć następującą strukturę:



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Trzeci temat : Zarządzanie finansami 

STUDIUM PRZYPADKU Część 3.2 Budżetowanie (2):
Sklep rolniczy Paul

Plan budżetu Rok 2022 styczeń - grudzień
WYDATKI

Działalność zgodna z biznesplanem Opis wydatków rodzaj kosztu
Liczba 

jednostek/iloś
ć

Typ jednostek
Koszt 

jednostkowy
kwota 

całkowita

Reklama sklepu wśród potencjalnych 
klientów w regionie - podejście cyfrowe i 
offline Drukowanie broszur 

krótkoterminowe koszt stały 1000
liczba broszur

€ 1.00 € 1 000.00

Zapewnienie obsługi dostaw dla klientów 
zdalnych 

Opracowanie strony internetowej do 
zakupów online - serwis zewnętrzny

krótkoterminowe koszt inwestycji 1
strona 
internetowa

€ 2 000.00 € 2 000.00

Zapewnienie obsługi dostaw dla klientów 
zdalnych/utrzymanie sklepu internetowego 
równoległego do sklepu fizycznego. 

Wypożyczenie skutera na potrzeby 
usługi dostawy (leasing)

długoterminowe koszt inwestycji 1

skuter

€ 4 000.00 € 4 000.00

Wynagrodzenia i zabezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia pracowników 
zatrudnionych

krótkoterminowe zmienna 12
miesiąc

€ 4 000.00 € 48 000.00

Łączna kwota kosztów € 55 000.00

DOCHODY

Działalność zgodna z biznesplanem Opis dochodu rodzaj dochodu
Liczba 

jednostek/iloś
ć

Typ jednostek
Sprzedaż na 
jednostkę

całkowita 
kwota (na rok)

Sprzedaż produktów BIO 
można utworzyć osobny wiersz dla 

każdej grupy produktów (asortymentu)
krótkoterminowe

prognoza 
miesięczna

12
miesiąc

€ 3 000.00 € 36 000.00

Usługi dodatkowe - dostawa zamówień Płatna dostawa na adres klientów
krótkoterminowe

prognoza 
miesięczna

12
miesiąc

€ 200.00 € 2 400.00

Sprzedaż kosmetyków BIO
można utworzyć osobny wiersz dla 

każdej grupy produktów (asortymentu)
krótkoterminowe

prognoza 
miesięczna

12
miesiąc

€ 1 000.00 € 12 000.00

Łączna kwota przychodów € 50 400.00

Zysk (strata) -€ 4 600.00



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Trzeci temat : Zarządzanie finansami 

STUDIUM PRZYPADKU Część 3.2 Budżetowanie (3):

Mając gotowy budżet, można zapoznać się z prognozą działalności - zyskiem lub stratą, a także sprawdzić, czy

konieczne jest poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania (np. kredytów) i/lub podjąć decyzję o podniesieniu cen

jednostkowych sprzedaży produktów i/lub optymalizacji kosztów.

Posiadanie dobrego narzędzia z wystarczająco szczegółowymi danymi dotyczącymi jednostek, rodzaju kosztów i cen

jednostkowych może pozwolić Ci na obliczenie różnych scenariuszy dla Twojej firmy, tj. pesymistycznego,

optymistycznego i realistycznego. Spróbuj stworzyć trzy rodzaje scenariuszy i przeprowadź prognozę przy różnych

cenach, jednostkach, produktach itp. Im bardziej szczegółowy jest budżet, tym łatwiejsze będzie zarządzanie

przedsiębiorstwem.

Na podstawie zebranych do tej pory ram i danych utwórz prognozę na kolejne 2 lata obowiązywania planu!

Sprawdź, jaka była dotychczasowa roczna inflacja w Twoim kraju i uwzględnij ją przy obliczaniu budżetu na kolejne 2

lata.

Zastanów się, które z początkowych kosztów nie będą miały zastosowania przez następne 2 lata (np. opracowanie

strony internetowej będzie jednorazową inwestycją, a przez następne 2 lata musisz policzyć tylko usługę hostingu).

Zastanów się, jakie środki wybrałeś na zakup lub wypożyczenie sprzętu. Jeśli kupisz go płacąc całą kwotę, poniesiesz

ten koszt tylko w pierwszym roku. Jeśli zdecydujesz się na leasing, miesięczna opłata powinna być uwzględniona w

okresie obowiązywania umowy leasingowej.
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Czwarty temat : Monitorowanie wyników

STUDIUM PRZYPADKU Część 4.1 Obserwacja zarządzania przepływami pieniężnymi (1):

Wykorzystując wiedzę z tematu 4, monitorować działalność sklepu z żywnością BIO.

Główne dokumenty, których należy przestrzegać:

Biznesplan

 Prognoza Budżet

Aktualne raporty finansowe i księgowe (za dany okres)

Uzyskaj następujące dane/dokumentację/rejestry za okres 6 miesięcy:

wysokość przychodów za dany okres - w podziale na rodzaj produktu, cenę jednostkową

 kwota wydatków za dany okres - w podziale na rodzaje kosztów, w podziale na ceny jednostkowe

 Środki pieniężne dostępne na rachunkach bankowych i drobne środki pieniężne

Należności - krótkoterminowe - sprzedaż niezapłacona przez klientów, lista faktur/pokwitowań

 Zobowiązania wobec dostawców - krótkoterminowe - niezapłacone jeszcze dostawy do dostawców, lista

faktur/pokwitowań

Zobacz przykład rzeczywistej sprawozdawczości dotyczącej wyników w budżecie:



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Sklep rolniczy Paul
Wykonanie budżetu 

Rok 2022 styczeń - czerwiec
WYDATKI

Działalność zgodna z biznesplanem Opis wydatków rodzaj kosztu
Liczba 

jednostek/ilość
Typ jednostek

Koszt 
jednostkowy

kwota całkowita

Reklama sklepu wśród potencjalnych klientów 
w regionie - podejście cyfrowe i offline Drukowanie broszur 

krótkoterminowe koszt stały 800
liczba broszur

€ 0.90 € 720.00

Zapewnienie obsługi dostaw dla klientów 
zdalnych 

Opracowanie strony internetowej do 
zakupów online - serwis zewnętrzny

krótkoterminowe koszt inwestycji 1
strona 
internetowa

€ 2 000.00 € 2 000.00

Zapewnienie obsługi dostaw dla klientów 
zdalnych/utrzymanie sklepu internetowego 
równoległego do sklepu fizycznego. 

Wypożyczenie skutera na potrzeby usługi 
dostawy (leasing)

długoterminowe koszt inwestycji 6
miesiąc

€ 380.00 € 2 280.00

Wynagrodzenia i zabezpieczenia społeczne
Wynagrodzenie dla pracowników 
zatrudnionych 1 pracownik

krótkoterminowe zmienna 6
miesiąc

€ 4 000.00 € 24 000.00

Łączna kwota kosztów € 29 000.00

DOCHODY

Działalność zgodna z biznesplanem Opis dochodu rodzaj dochodu
Liczba 

jednostek/ilość
Typ jednostek

Sprzedaż na 
jednostkę

całkowita kwota 
(na rok)

Sprzedaż produktów BIO Produkt 1 
krótkoterminowe

miesięczny 
rzeczywisty dochód

6
miesiąc

€ 1 200.00 € 7 200.00

Sprzedaż produktów BIO Produkt 2
krótkoterminowe

miesięczny 
rzeczywisty dochód

6
miesiąc

€ 840.00 € 5 040.00

Usługi dodatkowe - dostawa zamówień Płatna dostawa na adres klientów
krótkoterminowe

miesięczny 
rzeczywisty dochód

6
miesiąc

€ 180.00 € 1 080.00

Sprzedaż kosmetyków BIO Produkt 1 
krótkoterminowe

miesięczny 
rzeczywisty dochód

6
miesiąc

€ 800.00 € 4 800.00

Łączna kwota przychodów € 18 120.00

Zysk (strata) -€ 10 880.00

Środki pieniężne w kasie i na rachunku 
bankowym

€ 2 500.00

Należności € 1 200.00
Zobowiązania wobec dostawców € 2 500.00
Przepływy pieniężne netto (środki pieniężne + należności - zobowiązania) € 1 200.00

Czwarty temat : Monitorowanie wyników
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Czwarty temat : Monitorowanie wyników

STUDIUM PRZYPADKU Część 4.1 Obserwacja zarządzania przepływami pieniężnymi (3):

Przegląd danych w planie budżetowym w ujęciu rocznym i odniesienie ich do danych liczbowych uzyskanych w ciągu 6

miesięcy.

Zdecyduj, czy udało Ci się osiągnąć to, co zostało zaplanowane pod względem liczby sprzedanych produktów, łącznej

kwoty uzyskanych przychodów, łącznej kwoty wydanych kosztów.

Na podstawie przeprowadzonego monitoringu skoryguj swój plan budżetowy na najbliższe sześć miesięcy.

Zastanów się, czy nie trzeba zmienić asortymentu produktów, aby zoptymalizować sprzedaż.

Przeanalizuj preferencje klientów dotyczące sprzedawanego asortymentu.

Należy sprawdzić, na które produkty jest największe zapotrzebowanie, a na które najmniejsze. Na podstawie danych i

liczb uzyskanych w procesie monitorowania można ponownie rozważyć, jakie materiały kupować.

Patrząc na liczby w raporcie o rzeczywistych wynikach, można podjąć odpowiednie decyzje dotyczące sposobu

prowadzenia działalności oraz rodzaju działań, które są właściwe dla uzyskania trwałego dochodu.

Dane liczbowe dotyczące przepływów pieniężnych mogą dostarczyć informacji na temat tego, jak postępować z dostawami, czy

należy ograniczyć koszty w danym okresie, jak postępować z klientami, którzy opóźniają płatności itp. Monitorowanie

rzeczywistych wyników ma kluczowe znaczenie, ponieważ daje narzędzia do podejmowania decyzji w najbardziej efektywny

sposób!

Im częściej i bardziej szczegółowo będziesz monitorować swój budżet, tym lepiej będziesz zarządzać swoją firmą.
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