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MIK A PÉNZÜGYI MUTATÓK? – MIÉRT FONTOSAK?

De 

miért?

Keressük a gazdálkodó 

szervezet KPI*-t…. Jó 

Mert elvárja: 

− ISO (mind)

− CSR**

− Érdekelt felek

− A világ és a 

többiek

Jó 

Mert nyomon akarjuk 

követni a teljesítményt

De 

miért?Jó 

Mert elsősorban profit orientált 

szervezet vagyunk, és nem 

jótékonyságból vállaltunk 

felelősséget, stresszt, és kockázatot

Mert felelősek vagyunk

− A termékért,

− A folyamatokért,

− Az erőforrásokért,

− A munkatársakért,

− A beszállítóláncért,

− A környezetért,

− A vállalati vagyonért,

− Egyéb

Világos



* Key Performance Index ** Corporate Social Responsibility



MI A KAPCSOLAT A MINŐSÉGMENEDZSMENTTEL?

Van egy lista, 

amiből 

válogathatunk?

Keressük a gazdálkodó 

szervezet KPI-t…. Jó  Jó Nincs

Akkor 

miben 

keressünk?

Sok mindenből ki lehet indulni:

− Balanced Score Card,

− Minőség költségek (és azok vajon mik….),

− Részlegekhez rendelhető bármi,

− Üzleti modell alapú megközelítések,

− Publikációk,

− Legjobb gyakorlatok (Best Practice), Legjobb

összehasonlítások (Benchmarking),

− Amit az érdekelt felek megneveznek,

− A múlt tanulságai,

− Amiből akarunk, csak legyen koncepció, mögötte

− Egyéb (…Ha rám hallgatsz, amiből akarsz…)

Jó 

Vagy induljunk ki 

abból, ami már 

létezik



MI A KAPCSOLAT A MINŐSÉGMENEDZSMENTTEL?

SSz. A tétel megnevezése

A A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

C.  AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

A K T Í V Á K 

Infrastruktúra, Gépek, Eszközök, 

Információ, Kompetencia

Alapanyag, Félkész-, Késztermék, 

és a még be nem folyt árbevétel 

SSz. A tétel megnevezése

D. SAJÁT TŐKE

I. Jegyzett tőke

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék

V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Mérleg szerinti eredmény

E. CÉLTARTALÉKOK

F. KÖTELEZETTSÉGEK

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

P A S S Z Í V Á K 

Közvetlen vállalati vagyon –

vállalat tulajdonú források –

amiből finanszírozzuk a működést 

Közvetett vállalati vagyon –

tartozások, idegen tulajdonú források –

amiből finanszírozzuk a működést 

ISO 22301 – Business 

Continuity Management 

System ISO 55001 – Asset

management systems

ISO 14001 –
Environmental management 

systems

ISO 26000 – Social 

Responsibility

ISO/TC 297 – Waste

Management, Recycling 

and Road Operation…

ISO 50001 – Energy 

management systems ISO 9001 – Quality

management systems



MI A KAPCSOLAT A MINŐSÉGMENEDZSMENTTEL?

Ssz A tétel megnevezése

I. Értékesítés nettó árbevétele

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jellegű ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

Ssz A tétel megnevezése

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 

X. Rendkívüli bevételek

XI. Rendkívüli ráfordítások

D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 

E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

XII. Adófizetési kötelezettség

F ADÓZOTT EREDMÉNY 

G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Na! Akkor mik a célok, 

mik a KPI-ok?

Hogyan gazdálkodtunk?

Hogyan teljesítettünk?

Mennyire sikerült a

Terv?

(egyenleg)



HOGYAN DOLGOZIK A KETTŐ EGYÜTT?

Vegyünk egy okos Excelt, amit 

számviteli képletekkel felfüggvényezünk 

1. A kék színű főtétel = 

szum(a sárga színű főtételek)

2. A sárga színű főtétel = 

szum(a szürke színű altételek) 

0.  Alapadatok másolása: https://e-

beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

3. A szürke színű altétel = 

szum(a fehér színű al-altételek) 

(Aktívák, Passzívák, Eredmény)

1. Tábla:

2.    Tábla:

4.    Rajzoljuk ki

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap


HOGYAN DOLGOZIK A KETTŐ EGYÜTT?

Függőleges arányosítások; egy éven 

belül az altételek mekkora hányadot 

vesznek ki a főtételekből

5.    A kék színű főtétel = Önmagával való 

osztás, de az eredmény szükséges

6.    A sárga színű főtétel = a sárga színű 

főtétel / a kék színű főtételek) 

7.    A szürke színű altétel = a szürke

színű altétel / a sárga színű főtételek) 

2.    Tábla:

8.    A fehér színű al-altétel = a fehér

színű al-altétel / a szürke színű altételek) 

(Aktívák, Passzívák, Eredmény)

9.    Rajzoljuk ki



HOGYAN DOLGOZIK A KETTŐ EGYÜTT?

Vízszintes arányosítások; az egyes 

tételek hogyan viselkednek önmagukhoz 

képest az időben

10.  (Későbbi adat – Korábbi adat) / 

Korábbi adat

(Aktívák, Passzívák, Eredmény)

3.    Tábla:

11.    Rajzoljuk ki

Extra lehet: Cash flow számítások (pl. 

ROS*, ROA**, Likviditási ráták, egyéb)

* Return on Sales ; ** Return on Assets



MIT NYERÜNK EZZEL A KOMBINÁCIÓVAL?

− Azok a tételek, amelyekre a szervezetben konkrétan tudunk folyamato(ka)t,

folyamat leírás(oka)t azonosítani, az elemzés mentén lehet teljesítményt vizsgálni.

VAGY

− Származtatott mutatókat lehet gyártani a számviteli tételekből, akár részlegekre,

akár folyamatokra

− Ha csak mérleg adatokat látunk, laza következtetéseket tudhatunk levonni a

minőségirányítás és működés szempontjából a szervezetre vonatkozóan

− Nem kell hagyatkozni a web marketingre, sem a humán erőforrás marketingjére,

mert a tények majd beszélnek

− Üzleti tárgyalások esetén helyzeti előnyt jelent a partner hátterének ismerete

DE!!! A következtetéseket is okosan kell megállapítani.



MIT NYERÜNK EZZEL A KOMBINÁCIÓVAL?

− A jogszabályi változásokat (pl. személyi jellegű ráfordítások. Minimálbér emelés)

− A kiegészítő mellékleteket (pl. tulajdonosváltás következtében szűnik meg az osztalék

kifizetés, vagy időbeni elhatárolás, esetleg egy hosszú lejáratú kötelezettségek keletkeztek)

− Kell az a szakmai tapasztalat, amely a folyamatok működését és egymásra gyakorolt

hatásukat fedi (pl. készletek változása, egyértelműen gyártás, logisztika, és lehet

következtetni a selejt mértékére

− Jó ha ismerünk bizonyos piaci tendenciákat (pl. anyagi jellegű ráfordítások. Kína és a

bauxit bányák fiaskója)

− Figyeljünk az időre, mert 2020 május végéig nem látjuk a 2019 es adatokat még.

− Az egyszerűsített bevallásokból (amik sajnos egyre gyakoribbak) kevésbé lehet látni a

szervezetet, de nekik is van kiegészítő mellékletük. Ők jellemzően nem akarják

megmutatni magukat. Vajon miért?

− Nem baj, ha nem ismerjük minden tétel jelentését, mert előbb utóbb érdekelni fog minket

és megtudjuk.

Jótanácsok: Érdemes figyelni…



MEGTÖRTÉNT ESETEK



MIT NYERÜNK EZZEL A KOMBINÁCIÓVAL?

− A pénzügyi beszámolók tudorai a pénzügy szakemberei, akik az ügyvezetés és a

tulajdonos belső tanácsosai. Lehetünk mi is ilyen tanácsosok, mert mi a folyamatok

működtetésében is otthon vagyunk. Nekünk a változtatás képessége is adott.

− Új megvilágítást kaphatnak a szabvány követelményei (pl. az erőforrás

gazdálkodás, a vezetői átvizsgálás, a vállalati vagyon, egyéb).

− Egy másik perspektívából tudjuk értelmezni a kulcs mutatókat (pl. a selejt

készletek és ezzel az álló vagyon helyzete, a személyi jellegű ráfordítások)

Hiszen amíg a menedzser működteti a hozzárendelt folyamatokat, az ügyvezetés

stratégiát alakít és követ nyomon minden nap a tulajdonos elvárásainak megfelelően, e

közben a minőségirányítás leszoritódott a termékre, a folyamatra.



Mégis, lehet-e az elemzés következményeként üzletet

nyerni?

Nem riasztják meg a szervezetek vezetőit, ha az

elemzés eredményeit figyelembe véve tárgyalunk?

Az elemzést megmutathatjuk a partnernek, akivel

tárgyalunk?

A levont következtetések nem lehetnek tévesek?

GYIK

IGEN. Ha a tárgyalás valódi

célja is az üzletkötés, akkor lehet

DE IGEN. Egy minőségügyi

szakembertől nem várnak

gazdasági és pénzügyi

ismereteket

IGEN. Ebből látja, hogy a

tervezett ferdítéseit le kell

feleznie, mert Te jobban képbe

vagy, mint azt a partner tervezte

DE IGEN. Amiben biztosak

lehetünk, hogy az adatok mögött

mindig van valami, és kérdéssel

tudjuk megerősíteni



Mit lehet még megtudni egy szervezetről még?

− Kikből áll a tulajdonosi kör és kik a társvállalkozások – összefonódások és

tulajdoni hányadok

− Mennyi az átlagbér

− Mennyire van eladósodva a vállalkozás, mióta és meddig tarthat

− Mivel motiválják a munkaerőt – pl. iskola, szemüveg, telefon, autó, egyéb

hozzájárulás, konferenciák, képzések, egyéb

− Mekkora az osztalék

− Volt e bírsága a szervezetnek

− Terven felüli értékcsökkenés – ami egy váratlan és javíthatatlan

eszköz/berendezés hirtelen meghibásodására utalhat

− Egyéb

GYIK



AJÁNLÁS

Aki pedig ennek a területnek az első számú szakértője:

Dr. Böcskei Elvira
(BME Pénzügy tanszék) 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet


