
A KÖNYVELŐPROGRAMOK TESLÁJA!
TELJESEN AUTOMATIKUS ONLINE KÖNYVELŐI RENDSZER



Probléma

Offline szoftverek 

Dobozos lokális programok jellemzőek. Helyi hálózathoz
kötött megoldások. A munkavégzés helyhez kötött. A

több felhasználós párhuzamos munkavégzés nehéz. A

lokalitás miatt magas az adatbiztonsági kockázat.

Kevés a könyvelő

A könyvelői szakma kiöregedőben van. Évről-évre
kevesebb a fiatal pályakezdő könyvelő, emiatt egyre

nehezebb könyvelőt találni. A könyvelők túl vannak

terhelve, nincs elég idejük az ügyfeleikre.

A könyvelés területén nem volt áttörő újítás az elmúlt időszakban és emiatt 
technológiailag el van maradva ez a terület. Mamár rendelkezésre állnak olyan eszközök 

amik jelentősen meg tudják változtatni a szakmát.



Megoldás

Teljesen automatizált, 
felhő alapú könyvelő 
program

Egy olyan online platformra van szükség ami képes teljeskörű 
könyvelési rendszert biztosítani. Automatizálja a könyvelési 
folyamatokat. Összekapcsolja a könyvelőt a vállalkozó 
ügyfeleivel.



Versenytársak

A piaci trendek előtt járunk

A rendszerünk segítségével a teljes könyvelési
folyamatot el lehet végezni, Nincs szükség
kiegészítő rendszerek használatára. A

megoldásunk képes magas szinten automatizálni
és felgyorsítani a teljes könyvelést.

A versenytársaink kiegészítő megoldásokat adnak.

A piacon az új szereplők a hagyományos
könyvelőprogramokra építenek rá és ezeket

egészítik ki. A mi rendszerünk automatizálja a

monoton folyamatokat és nem igényel kiegészítő
programokat.

Jókor vagyunk a 
legjobb helyen. 



A piac mérete

66 milliárd forint

A teljes Magyar piac éves értéke 66 milliárd forint.

Ebből számunkra 44 milliárdos éves piac elérhető.

5 éven belül Magyarországon az elérhető 44

milliárdos piacunkból 3,5 Mrd lesz a miénk.

Emellett pedig elkezdünk nemzetközi piacon is

megjelenni az EU határain belűl.

Folyamatos növekedés

A jelenlegi egyszeri díjas könyvelői szoftverekkel

egy éves szinten 10 milliárdos piac áll
rendelkezésre. Azonban a havidíjas, előfizetéses
modellel a mi megoldásunk ezt 5 év alatt 44

milliárdosra tudja növelni.1

A piac mérete

Teljes Elérhető 5 éves cél

66 Mrd

44 Mrd

3,5 Mrd

1:  A mi előfizetéses modellünkben a havidíj annyi mint amit eddig a könyvelők éves szinten költöttek. Mivel a rendszerünk növeli a könyvelői kapacitásokat így az irodák bevétele is nő. Átlagosan 1 
munkaerő áráért 3 könyvelőt kap ezért az irodának is megéri.

Jelenlegi piac



Traction

A szakmai 

kapcsolatokban erős
Magyarország egyik legnagyobb 

könyvelőirodájával a Bergmannal 
vagyunk szakmai kapcsolatban

Árbevétel

2021-ben már részben 
önfenntartóak vagyunk, 

rendelkezünk árbevétellel

300+ vállalkozás

Rendszerünkben már több mint 300 
vállalkozás könyvelését végzik napi 

szinten

Startupok és Crypto

vállalkozások

Magyarországon a legjobb 
crypto könyvelési szolgáltatást 

tudjuk biztosítani

100+ érdeklődő 
könyvelő 50 tesztelő
Több mint 100 könyvelő van 
feliratkozva a rendszerünkre 

és 50 aktív tesztelőnk van



2022 2023 2024 2025 2026 2027

vállalkozások 55 102,2 158,12 192,6 208,63 217,34

könyvelők 5,75 81,6 366,3 1467,4 2827,26 4291,76

egyéb pénzügyi szolgáltatások 0 0 9,8 30,76 56,15 85,24

ÉVES ÁRBEVÉTELÜNK ALAKULÁSA MILLIÓ FORINTBAN 

183,860,75

534,22

1 690,76

3 092,24

4 594,34

Bevételek



kiadások

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Bérek 77,7 187,0 546,9 829,3 1 159,1 1 435,1

Marketing 3,4 6,4 37,3 107,1 401,4 657,0

Külső szoftver fejlesztő 6,5 12,0 60,0 80,0 158,0 324,0

Szolgáltatások 5,8 7,0 25,3 47,0 65,0 90,0
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ÜZLETI MODELL

Könyvelői havidíj

A könyvelési díj 1/3-át kérjük el a rendszer 
használatáért. Ez könyvelőnkként 

átlagosan havi 160 000 Ft-ot jelent.

Egyéb szolgáltatások

Egyéb pénzügyi szolgáltatások 
értékesítésénél ha a könyvelők vállalkozó 

ügyfelei a mi rendszerünkön keresztül 
veszik igénybe akkor 10%-ot a mi 

jutalékunkból megkap a könyvelő.

Saját könyvelő irodánk

A rendszerünk fejlesztéséhez saját minta 
könyvelőirodánkat is fejlesztjük. Itt egy 
vállalkozás átlagos havidíja 30 000 Ft.

160 000 Ft

1/3

10%

Vissza adunk

30 000 Ft

Énkönyvelőm



M O T I V Á C I Ó N K

VÍZIÓ, KÜLDETÉS, CÉL

VÍZIÓNK

KÜLDETÉSÜNK

CÉLJAINK

Egy komplett digitális pénzügyi ökoszisztéma kiépítése, egységes 
Európai Uniós pénzügyi rendszer kialakítása. 

VÍZIÓ

A könyvelés megújítása, a könyvelői szakma átalakítása. Automatizált 
könyvelői rendszert fejlesztése. A könyvelők tehermentesítése.

KÜLDETÉS

2022-ben a rendszerünk eléri azt a fejlettséget, hogy teljes értékű 
könyvelőrendszer legyen és ki tudja váltani a hagyományos 
megoldásokat. 5 éven belül Magyarországon piacvezetők leszünk. 

CÉL



PROJECT TIMELINE

Felkészülés a Seed-re 

Befektetés előkészítése

A 2022-es év elején a Seed

befektetést készítjük elő.

Összeállítjuk az anyagainkat

valamint a rendszerünk seed érett
állapotba kerül.

Q1 2022

SEED

Befektetés

2022 Q3-ban Megtaláljuk a seed

befektetőnket és elkezdjük a seed

időszakot. Ebben a körben 182

millió forintot tervezünk bevonni

ami 17 hónapra lesz elég. Ezt

követően a nemzetközi piacra

lepéshez vonunk be további
forrásokat.

Q3 2022

N.O 1 könyvelő szoftver

Piacvezető szerep

2025-re Magyarországon piacvezető
szerepet fogunk betölteni. Ekkor

elkezdődik már a nemzetközi
piacra lépés amihez Series A

tőkebevonást tervezünk.

2025

EU

EU-s könyvelő szoftver

2027-re teljeskörű könyvelői
szoftvert fogunk szolgáltatni az

unió több országában is.

2027

Fejlesztések

Lézárul a béta teszt időszak és
kinyitjuk a nyílt regisztrációt a

könyvelők számára. Nav

szinkronizáció, PSD2, automatikus

kategorizálás, bevallás generálás,
ÁFA számítás, bankkártyás fizetés,
beépített számlázó.

Fejlesztések

A könyvelői visszajelzések alapján
tovább fejlesztjük és javítjuk a

rendszert. Hiba detektáló revizori

modult fejlesztünk. Tovább nő az

automatizáció pontossága.

Fejlesztések

Teljes értékű magyar

könyvelőrendszer. Magas szintű
automatizációval. Bevezetjük az

egyéb pénzügyi szolgáltatásokat. A

könyvelést kiegészítő funkciók
kerülnek fókuszba.

Fejlesztések

A stabil magyar rendszert átültetjük
más EU-s országokba. Nemzetközi
fejlesztések kezdődnek. Piaci

integrációkat fejlesztünk.



Molnár Tamás

CEO, Több mint 10 éves vállalkozói és 
marketinges tapasztalattal rendelkezik.

„Csúcsra jutni annyi mint, megállni a 
fejlődésben”

Papp Gábor

CFO, Több mint 7 év könyvelői és adótanácsadói 
tapasztalat, crypto könyvelő.

„Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, csak emberek akik 
nem hisznek az akadályok leküzdésében”

Pap Martin 
Felicián

COO, 5 év kommunikációs és koordinátori tapasztalat, 
junior DataScientist

„Egy vezető csapat nélkül csak egy hangos ember, egy 
csapat vezető nélkül pedig csak tömeg”

Kocsis Albert 
Tihamér

Chief DataScientist. Egyetemi oktató, matematikus, 10 
éves gyakorlati tapasztalattal

„A mesterséges intelligencia és a digitális rendszerek 
révén tudjuk átlépni az emberi határokat”

Kovács lászló

Lead technológiai tanácsadó. 10 éves tapasztalat IT 
infrastruktúra fejlesztés és biztonság területen.

„Az adatok védelme napjaink egyik legfontosabb 
feladata”

Prátser Viktor

CTO, 15 éves fejlesztői tapasztalat nemzetközi 
csapatban

„A hatékonyság titka a jól definiált standard 
folyamatokban rejlik ”



BEFEKTETÉSI IGÉNY

470 millió forint

A következő időszakra 185 millió forintra van szükségünk a további növekedéshez. Ebből a pénzből el tudunk jutni Magyarországon a 

legnagyobb könyvelői szoftver fejlesztő cégek közé és elő tudjuk készíteni a külföldi terjeszkedést. A 3. évben további 290 millió forint 
bevonását tervezzük az európai piac lefedéséhez.



Köszönjük a figyelmet!
Kérdés esetén keress minket 
nyugodtan:

: info@ibookr.com

: 9021 Győr, Kazinczy utca 5-7.

: +36 30 436 1115


