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EGY VÁLLALKOZÁS ÁRBEVÉTELÉNEK ÉS 
EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA, VALAMINT A PROFITABILITÁS VIZSGÁLATA

(THE CHANGES IN THE INCOME AND PROFIT OF A BUSINESS AND 
THE EXAMINATION OF PROFITABILITY)

A piacgazdaságban nélkülözhetetlen, hogy a piaci szereplők számára kellő információ álljon rendelkezés-
re az érdeklődési körükbe tartozó vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről. Kellő 
információ birtokában képesek helyes döntéseket hozni, megfelelő célokat megfogalmazni, azokat meg-
valósítani,  valamint ezekkel eredményeket  elérni.  Ezzel összefüggésben és a számviteli  törvénynek is 
megfelelően a vállalkozásnak be kell mutatnia jövedelmezőségének alakulását a kiegészítő mellékletben 
és az üzleti jelentésben, amelyhez szükség van a mérleg és az eredmény-kimutatás egyes tételeire. Cik-
kemben bemutatom néhány mutató kiszámítását,  amely elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelő képet 
kapjunk egy vállalkozás árbevételének és eredményének alakulásáról, illetve profitabilitásáról.

In a market economy it is essential that the buyers and sellers in the market should have the necessary 
information about the financial standing and profitability of the businesses in their field of interest. Hav-
ing the necessary information they are able to make the right decisions, set appropriate goals and realize 
them and thereby achieve good results. In this relation, according to the accountancy law, businesses 
have to show the changes in their profitability in the Notes to the Financial Statements and the business 
report, in order to do which they need certain figures from the balance sheet and the profit and loss ac-
count. In this article I am going to show the calculation of a few indicators, which are indispensible if we 
want to get a realistic picture of the changes in the income and profit as well as the profitability of a busi-
ness.

Az alábbiakban egy olyan vállalkozást vizsgálok, amely pontosan reprezentálja az adott ágazatot, hiszen a világ 

egyik legnagyobb irodai áruházlánca, amely 23 országban van jelen több mint 1 200 egységgel, és 14 milliárd 

dollár feletti éves nettó árbevétellel . A cég tevékenységi köre kiterjed a papír, írószer- és irodai termékek, számí-

tástechnikai és irodatechnikai eszközök, irodabútorok kis- és nagykereskedelmi úton történő értékesítésére. A 

magyarországi lánc összesen több mint 190 munkavállalót foglalkoztat, 2005-ös árbevétele meghaladta az 5,29 

milliárd forintot. A vállalkozás célkitűzése, hogy Magyarország legsikeresebb irodaszer értékesítő cégévé váljon. 

A terjeszkedést teljes egészében törzstőke-emelésből fedező cég tervei között szerepel még további 4 nagyobb 

és 5 kisebb egység megnyitása Magyarországon. Ezek megvalósulásával további több száz embernek ad majd 

munkát. A piacon kiélezett verseny folyik, mely főként az árverseny keretei között bontakozik ki, viszont a cégnek 

a szó szoros értelmében vett versenytársa hazánkban nincs. A vállalkozás azonban folyamatosan figyelemmel kí-

séri a hipermarketek árait, mivel nagy harc folyik a beszerzések során, a beszállítóknál elérhető árkedvezmé-

nyért. Az előzőekben felsoroltak miatt a vállalkozást önállóan elemzem, mivel ágazati szinten nem lehetséges az 

összehasonlítás, viszont mint azt a későbbiekben bemutatom, a vállalkozás fejlődése jó támpontot adhat a jöven-

dőbeli versenytársaknak.

A számviteli törvény (továbbiakban: Sztv.) előírásai alapján a vállalkozásnak a jövedelmezőség alakulását be kell 

mutatnia a kiegészítő  mellékletben és az üzleti  jelentésben. A vállalkozási  tevékenység jövedelmezőségének 

elemzéséhez a mérleg és az eredmény-kimutatás adataira van szükség. A jövedelmezőséget az egyes ered-

ménykategóriák fejezik ki. Az elemzést elsősorban a jövedelmezőségi mutatók összehasonlítása jelenti.
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A jövedelmezőség számítása során figyelembe vehető eredménykategóriák:

− üzemi (üzleti) tevékenység eredménye;

− szokásos vállalkozási eredmény;

− adózás előtti eredmény;

− adózott eredmény;

− mérleg szerinti eredmény.

A jövedelmezőségi mutatók a tevékenység gazdaságosságának, eredményességének mérésére szolgálnak. Míg 

a jövedelmezőség csak pénzértékben mérhető, addig a gazdasági hatékonyság mérésénél naturális és vegyes 

mértékegységek is alkalmazhatók. A befektetők számára a legfontosabb eredménykategória az adózott  ered-

mény, míg a jövedelmezőség összehasonlításához az adózás előtti eredményt célszerű használni.

AZ ÁRBEVÉTEL ÉS AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA

Az árbevétel és az eredmény alakulását az 1. számú táblázat, valamint az 1-2. a-b) ábrák tartalmazzák.

Fsz. Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005

1. Nettó árbevétel 4 858 560 4 967 529 4 838 104 5 009 654 5 295 291

2. Üzemi (üzleti) tevékeny-
ség eredménye -153 484 30 502 65 117 164 104 96 866

3. Szokásos vállalkozási 
eredmény (továbbiak-
ban: szokásos ered-
mény) -148 469 48 698 67 776 173 564 123 348

4. Adózott eredmény -73 381 -72 762 68 618 174 437 123 718

Forrás: A vállalkozás 2001-2005. évi eredmény-kimutatásából (saját szerkesztés)

1. számú táblázat:

A vállalkozás árbevételének és eredményének alakulása (eFt)

A vállalkozás nettó árbevétele növekvő tendenciát mutatott a vizsgált években, ami összhangban volt a vállalko-

zás bővítésével. A 2001. évet megelőző időszakban a vállalkozás erőteljes expanziója – a jelentős, néhány eset-

ben hibás beruházások – következtében annak gazdálkodása veszteséges volt, a veszteség 2001-re jelentősen 

felhalmozódott a negatív eredménytartalékban. A veszteség csökkentésére 2000-ben és 2001-ben hozott intéz-

kedések következtében a gazdálkodás eredményessége lassan javulásnak indult, így 2003-tól már jelentős pozi-

tív adózott eredmény képződött.
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1. számú ábra: A vállalkozás nettó árbevételének alakulása1

1 Forrás: Az 1. számú táblázatból saját szerkesztés
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A 2000. évi üzletbezárás a 2001. évi üzemi (üzleti) tevékenység eredményére (továbbiakban: üzemi eredmény) 

negatív hatást gyakorolt a ráfordítások (elsősorban egyéb és rendkívüli ráfordítások) növekedésével. Emiatt még 

2002-ben is jelentős rendkívüli ráfordítások keletkeztek, amely miatt az adózott eredmény még ebben az évben is 

negatív lett (pótlólagos bérleti díj + járulékos költségei). Az eredmény 2005. évi megtorpanása a cég újabb bővü-

lése miatt következett be, az új üzlet nyitása növelte a ráfordítások nagyságát, amely a bevételekben még kevés-

bé tükröződött.
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2. a) számú ábra: A vállalkozás fontosabb eredménykategóriáinak alakulása2

A fentieket tükrözi a 2. b) számú ábra is, ahol a nettó árbevétel és a fontosabb ráfordítások alakulását vizsgálva 

2001-hez képest  megállapíthatjuk,  hogy 2001-ről  2003-ra  a személyi  jellegű  ráfordítások  jelentősen,  míg az 

anyagjellegű ráfordítások csak kismértékben csökkentek, ugyanakkor az árbevétel stagnált. 2003-tól az árbevétel 

és az anyagjellegű ráfordítások párhuzamosan lassú növekedésnek indultak, míg a személyi jellegű ráfordítások 

az árbevételnél nagyobb mértékben növekedtek (az előzőekben említett okok miatt). Ennek hatására 2005-ben 

megint csökkent az eredmény az előző évhez képest.

60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120

2001 2002 2003 2004 2005

(%
)

Nettó árbevétel Anyagjellegű ráfordítások Szem élyi jellegű ráfordítások

2. b) számú ábra: A vállalkozás nettó árbevételének és fontosabb ráfordításainak alakulása

(2001=100 %)3

2 Forrás: A 1. számú táblázatból saját szerkesztés
3 Forrás: A vállalkozás 2001-2005. évi eredmény-kimutatása alapján saját szerkesztés

92



Papp Andrea

Az árbevételből számított mutatók értékei megmutatják, hogy egységnyi eszköz vagy tőke felhasználásával mek-

kora árbevételt ér el a vállalkozás. A mutatók értékeit a 2. számú táblázat tartalmazza.

Fsz. Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005

1. Eszközarányos árbevétel 3,959 3,970 3,273 3,154 2,520

2. Tőkearányos árbevétel 13,175 18,265 13,314 9,890 8,039

3. Költségarányos árbevétel 0,920 0,964 0,954 0,982 0,948

Forrás: A vállalkozás 2001-2005. évi mérlegéből és eredmény-kimutatásából (saját szerkesztés)

2. számú táblázat: Az árbevételből számított mutatók (eFt)

Eszközarányos árbevétel = )(eFt
eszközÖsszes

árbevételenettósÉrtékesíté

Az eszközarányos árbevétel megmutatja, hogy a vállalkozás egységnyi  lekötött eszközzel (befektetett eszköz, 

tárgyi eszköz, forgóeszköz, készlet) mekkora árbevételt ér el. A vállalkozás esetében a mutató értéke megfelelő, 

de csökkenő tendenciájú, ennek oka, hogy az árbevétel növekedése lassult,  miközben az eszközök nagyobb 

arányban nőttek. Míg 2001-ben 1 000 Ft eszközre 3 959 Ft árbevétel jutott, addig 2005-ben ez az arány 1 000 Ft 

eszközre már csak 2 520 Ft árbevétel volt.

Tőkearányos árbevétel = )(eFt
tőkeLekötött

árbevételenettósÉrtékesíté

A tőkearányos árbevétel általánosságban kifejezi, hogy a vállalkozás egységnyi lekötött tőkével (saját tőke, ide-

gen tőke) mekkora árbevételt ér el. A mutató értéke hasonló módon alakul, mint az előző, de 2002-ben nagyará-

nyú növekedés tapasztalható, amelynek oka, hogy a saját tőke nagyobb mértékben csökkent, míg az árbevétel 

növekedett. A saját tőke azért csökkent, mert az előző évek magas negatív eredménytartalékait a vállalkozás tő-

keleszállítással lecsökkentette.

Költségarányos árbevétel = )(eFt
költségÖsszes

árbevételenettósÉrtékesíté

A költségarányos árbevétel megmutatja, hogy a vállalkozás egységnyi költségráfordítással mekkora árbevételt ér 

el. A mutató kiszámítható az egyes költségfajtákra külön-külön is (anyagköltség, bérköltség, közvetlen és közve-

tett költség). Értéke optimálisan 1,5 és 2 közé esik. Megállapítható, hogy a mutató értéke mind az öt évben az el-

várt szint alatt marad – egységnyi összes költségre 2001-ben 920 Ft, 2004-ben 982 Ft, míg 2005-ben már csak 

948 Ft árbevétel jutott. Ennek oka, hogy az anyagjellegű és a személyi jellegű ráfordítások 2001-2003-ig nagy-

mértékben csökkentek, mindeközben az árbevétel 2001-2002. között nőtt, de 2003-ban lecsökkent. 2004-2005-ig 

a ráfordítások az árbevétel növekedésével párhuzamosan gyorsuló ütemben nőttek. A ráfordítások növekedése 

az újabb boltnyitásokra vezethető vissza.
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PROFITABILITÁSI MUTATÓK4

A profitabilitási mutatók a cég és az ügyvezetés általános teljesítményéről adnak képet. Különösen fontosak a 

részvényesek és a potenciális befektetők számára, de fontosak lehetnek még az olyan érdekeltek számára is, 

mint például a megrendelők, szállítók, alkalmazottak, a vállalati menedzsment és a helyi önkormányzatok.5 A mu-

tatók azt fejezik ki, hogy milyen mértékben képes profitot realizálni az értékesítésben, az összes eszköz segítsé-

gével, a részvényesek befektetései révén. A mutatók értékeit a 3. számú táblázat tartalmazza, és grafikusan a 

3-4. ábra foglalja össze.

Fsz. Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005

1. Működési profithányad (%) -3,159 0,614 1,346 3,276 1,829

2. Működési profithányad (ELÁBÉ nélkül) -12,904 2,331 5,012 11,563 6,572

3. Nettó profithányad (%) -1,510 -1,465 1,418 3,482 2,336

4. Nettó profithányad (ELÁBÉ nélkül) -6,170 -5,560 5,282 12,291 8,394

5. Haszonkulcs (%) 32, 417 35,768 36,709 39,527 38,572

6. Költségarányos eredmény (%) -1,390 -1,412 1,353 3,421 2,214

7. ROA (%) -5,980 -5,815 4,642 10,983 5,887

8. ROE (%) -24,449 -31,999 23,182 37,080 20,823

9. Komplex jövedelmezőség -5,861 -5,982 5,899 14,514 6,683

Forrás: A vállalkozás 2001-2005. évi mérlegéből és eredmény-kimutatásából saját szerkesztés

3. számú táblázat: A vállalkozás jövedelmezőségi mutatói

A jövedelmezőségi mutatók számításakor az egyes évi adatokat mindig folyóáron vesszük figyelembe. A jövedel-

mezőség színvonalának értékelésekor tehát a statikus állapot helyett fontosabb a tendenciaszerű értékelés. Több 

egymást követő évre számított értéke alapján a jövedelmezőség szintjének időbeli alakulásáról, a fejlődés dinami-

kájáról egyaránt képet kaphatunk.

Működési profithányad = 
árbevételenettósÉrtékesíté

EBIT
 (%)

A működési profithányad a vállalkozás működési hatékonyságát méri, amikor még nem vesszük figyelembe a fi-

nanszírozási döntések hatásait. A vállalkozásnál ezen mutató értéke 2001-ben volt a legrosszabb, hiszen negatív 

értéket vett fel, amely a negatív üzemi (üzleti) tevékenység eredményéből (továbbiakban: EBIT) következett, ezt 

követően évről évre nőtt egészen 2004-ig, ekkor az árbevétel 3,28 %-a realizálódott EBIT-ként, majd 2005-re újra 

lecsökkent, már csak 1,8 %-os volt. Az EBIT csökkenésének oka, hogy az árbevétel növekedése lelassult, a költ-

ségek viszont, az árbevétel növekedésénél gyorsabb ütemben növekedtek.

Az ELÁBÉ nélküli működési profithányad vizsgálata azért célszerű, mert egy kereskedelmi vállalkozásról van szó, 

ahol az árbevételben benne van a beszerzett, és azután továbbértékesített áru értéke is. A fentiek miatt torzító 

hatású az előző mutató értéke, azonban, ha összehasonlítjuk a két mutató értékeit a vizsgált években, megálla-

pítható, hogy a 2004. év volt a vállalkozás számára a legkedvezőbb, mert az árbevétel 11,56 %-a realizálódott 

EBIT-ként, miközben 2005-ben már csak majdnem a fele. A csökkenés oka, hogy az ELÁBÉ nagyobb arányban 

növekedett, ebből kifolyólag a költségek is megnövekedtek, de az árbevétel lassabb ütemben emelkedett.

4 Pintér Éva, 2004.
5 Dr. Katits Etelka, 2002. -p. 73.
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Nettó profithányad = (%)
árbevételenettósÉrtékesíté

eredményAdózott

A nettó profithányad (ELÁBÉ nélküli is) kifejezi, hogy a vállalkozás egységnyi árbevétele mekkora eredményt rea-

lizált, vagyis mennyire volt jövedelmező az értékesítés. Ez a mutató a vállalati gazdálkodás átfogó hatékonyságát 

méri. Értéke ágazatonként eltérő. A vállalkozás esetében jelen ágazatban, a magas haszonkulcsok figyelembevé-

telével  alacsonynak  tűnik  a  mutató értéke,  olyannyira,  hogy 2001-2002-ig  negatív  értékeket vett  fel,  egyedül 

2004-ben volt az ELÁBÉ nélküli nettó profithányad 10 % felett, ekkor 1 000 Ft árbevételre 123 Ft jutott, vagy más-

képpen az árbevétel 12,29 %-a realizálódott, mint adózás utáni nyereség. A kedvezőtlen helyzet annak köszön-

hető, hogy nagyon magasak voltak az anyag- és a személyi jellegű ráfordítások, miközben az árbevétel alig nö-

vekedett, tehát a magas költségeket nem követte hasonló arányú árbevétel növekmény.
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3. számú ábra: A vállalkozás árbevétel-arányos eredményének és haszonkulcsának alakulása6

Haszonkulcs = (%)
ELÁBÉ

Árréstömeg

(Árréstömeg = Árbevétel – ELÁBÉ)

Az előzőekhez kapcsolódóan azonban a vállalkozás nagyon magas haszonkulccsal dolgozott, sőt ezen érték év-

ről évre növekedést mutatott, kivéve a 2005-ös évet, amikor egy kis visszaesés volt tapasztalható. Az eredmé-

nyes gazdálkodás nagyon hatékony módszere a haszonkulcsok emelése, korlátlanul azonban nem alkalmazható. 

A további működés során figyelni kell arra, hogy az árak emelkedése ne okozzon forgalomcsökkenést.

Költségarányos eredmény = (%)
költségÖsszes

eredményAdózott

A költségarányos eredmény megmutatja, hogy egységnyi költségráfordítás mekkora eredményt termel, vagyis a 

költséghatékonyságot vizsgálja. A számított érték optimális, ha 10-25 % közé esik. A mutató értékei egyik idő-

szakban sem estek az elvárt érték közé, sőt 2001-ben és 2002-ben negatív eredményt vett fel, amely egyik oldal-

ról 2001-ben már a negatív EBIT-ből is következett, azonban ezt valamelyest kompenzálták a rendkívüli bevéte-

6 Forrás: A 3. számú táblázat alapján saját szerkesztés
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lek, ami abból adódott, hogy elengedtek szállítói kötelezettségeket. 2002-ben azonban egy nagyarányú rendkívüli 

ráfordítás keletkezett a vállalkozásnál, amely a 2000-ben bezárt egyik áruház pótlólagos bérleti díját + a járulékos 

költségeit foglalta magában. Összességében megállapítható, hogy a mutató nem megfelelő értékei a magas költ-

ségekre vezethetőek vissza, és ebből kifolyólag az adózott eredmény csökkenésére.

ROA = 
(%)

eszközÖsszes
profitAdózott

A ROA = eszközarányos eredmény (megtérülés) megmutatja, hogy a teljes eszközállomány mekkora jövedelem-

termelő képességgel bír. A vállalkozásnál az eszközarányos megtérülés teljesen együtt mozgott a többi profitabili-

tási mutatóval, tehát jelentős romlást mutatott a jövedelmezőségben.
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4. számú ábra: A vállalkozás eszköz- és tőkearányos eredményének és 

komplex jövedelmezőségének alakulása7

ROE = (%)
tőkeSaját
profitAdózott

A ROE = tőkearányos eredmény (megtérülés) kifejezi, hogy a vállalkozás összes tőkéjének (de elsősorban saját 

tőkéjének) mekkora az eredményhozama. Optimális értéke 30-65 % között van. A cégnél egyedül 2004-ben vette 

fel a mutató az elfogadható értéket, amely a magas adózott eredménynek köszönhető, azonban megállapítható, 

hogy 2001-hez képest javulás tapasztalható 2005-ben, bár ekkor a mutató értéke a 2004. évi szint alatt maradt, 

ami a megnövekedett saját tőkére, és a lecsökkent adózott eredményre vezethető vissza.

Komplex jövedelmezőség = .. ráfjSzemélyieszközökLekötött
eredményelőttiAdózás

+

(Lekötött eszközök = Befektetett eszközök + Készletek)

A komplex (erőforrás-arányos) jövedelmezőség mutatójával a lekötött eszközérték (befektetett eszközök és kész-

letek)  és a személyi  jellegű ráfordítások  jövedelmezőségének  alakulása vizsgálható.  A vállalkozás  esetében 

megállapítható, hogy a mutató értékei nagyon alacsonyak voltak, amely az évről évre növekvő készletértékeknek 

köszönhető, valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedéséből adódott. 

7 Forrás: A 3. számú táblázat alapján saját szerkesztés
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ÖSSZEGZÉS

A jövedelmezőségi helyzet elemezése során megállapítottam, hogy 2001-ben és 2002-ben a vállalkozás veszte-

séges volt. Az ennek kiküszöbölésére ugyanezen időszakban hozott intézkedések hatására (tőkeleszállítás) a 

gazdálkodás eredményessége lassú javulásnak indult, 2003-tól az adózott eredmény pozitívvá vált, és a jövedel-

mezőség növekedni kezdett, majd 2005-ben ismét megtorpant. Ez a vállalkozás újabb bővülése miatt következett 

be, ugyanis egy új üzlet nyitása növelte a ráfordítások nagyságát, ami a bevételekben még kevésbé tükröződött.

A  vállalkozás  viszonylag  szerény  jövedelmezőségi  mutatói  közül  kiemelkedik  a  tőkearányos  jövedelmezőség 

(ROE), azonban a magas érték a viszonylag alacsony saját tőke arányának is köszönhető. Érdemes megemlíteni, 

hogy a vizsgált időszakban a vállalkozás folyamatosan növelni tudta az értékesítés haszonkulcsát (32-ről majd-

nem 39 %-ra).

A vállalkozásnak a továbbiakban arra kellene törekednie, hogy a további expanzió helyett az árbevételét növelje. 

Azonban ezen növekedést ne úgy érje el, hogy az árakat, vagy a haszonkulcsokat növeli, mert azok már így is 

magasak, és további növelésük talán forgalomcsökkenéshez vezetne, hanem az árakat a haszonkulcsok csök-

kentése révén olyan szintre kellene lecsökkentenie, hogy a kereslet növekedjen, ez pedig az árbevétel emelkedé-

séhez vezetne.
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