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AVEX KFT. – CONTROLLINGRENDSZER A GYAKORLATBAN 

 

7/b. rész: Beszámolók készítése és értelmezése 

 

Dénes az AVEX Kft. ügyvezetőjeként egyik nap a Háztartásigép Üzletág forgalmát, havi, heti 

eredményeit akarta látni, de sem az asztalán, sem a számítógépében nem talált ilyen 

kimutatást, és ez zavarta őt. 

Dénes aznap behívta Tibort a HTG Üzletág vezetőjét az irodájába mivel szeretett volna havi 

értékesítési statisztikákat látni az Üzletág működéséről. 

- „Tibi, sötétben tapogatózunk! Nem tudom, hogy a csapatod milyen eredményekkel 

zárta a hónapot! És ha most azt mondod, hogy a múlt hónapban 27 millió forintot 

csináltatok, akkor nem tudom, hogy az sok vagy kevés! Tudod, hogy kb. 12 millió 

forint árrésnek kell maradnia minden hónapban ahhoz, hogy nyereséges legyen az 

üzletág. Ahhoz, hogy lássam az erőfeszítéseteket, szükség van egy objektív alapokon 

nyugvó havi jelentésre, amely az értékesítés volumenét, a forgalmat, az árréstömeget, 

stb. mutatja nálatok!” – mondta Dénes Tibornak figyelmeztető hangon, de egyben 

mosolygósan. 

- „Hát, én inkább eladni szeretnék, mint Neked táblázatokat gyártani” – válaszolta Tibor 

büszkén. „Hiszen tudod, hogy évről évre hozzuk a forgalmat, nincsenek késve 

szállítások, terjeszkedünk. Én üzletágvezetőként inkább az üzletet hajtom. De majd 

szólok valamelyik kollégámnak, ő leszedi a Nagy Machinátorból a havi forgalmat 

PDF-be és átküldni Neked.” – próbálta kezelni a kérést Tibor. 

- „Nem Tibor, Te nem csak az eladásért vagy felelős, hanem az üzletág munkájának az 

irányításáért, összefogásáért is. Ebbe beletartozik az üzletági adatok, értékesítési 

statisztikák készítése is, beszámolók összeállítása felém.” – válaszolta Dénes 

határozottan. 
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- „Rendben Dénes, azt hiszem van egy ötletem. Az AVEX-ban van controling 

tevékenységet ellátó részleg a Vezetéstámogatási Egységen belül. Csináljanak ők 

riportot a mi munkánkról. Közösen kialakítjuk, Te jóváhagyod, ők utána frissítik 

havonta, Te megnézed, mi pedig tesszük a dolgunkat, értékesítünk. Ők a profik a 

controllingban, nekik van mindenféle szoftverük a kimutatások készítéséhez” – vetette 

fel Tibor az ötletét. 

- „Ez jó ötlet, támogatom ezt a megoldást! Légyszives egyeztessetek a 

Vezetéstámogatási Egységgel a riport formájáról és tartalmáról! Tudod: legyen rövid, 

lényegretörő, átlátható!” – válaszolt Tibor felvetésére Dénes. 

- „Már hívom is a controllingos fiúkat.” – mondta Tibor örömteli hangon. 

 

Riportkészítési elvek az AVEX-ben 

A Vezetéstámogatási Egység számos napi, heti, havi és adhoch riportot, kimutatást készít az 

üzletágvezetők ill. az Ügyvezetés részére. Ezt a tevékenységet szolgáltatásként nyújtja az 

Egység minden belső megrendelőnek.  

Az állandó, folyamatosan készülő riportokat az érintettek a következő elvek mentén fejlesztik 

ki közösen a cégen belül: 

1. Az riport kialakítását egy vagy több egyeztetés előzi meg. Az egyeztetésen az üzletág 

képviselője és a vezetéstámogatási egység controller munkatársa vesz részt. Az 

egyeztetésen közösen alakítják ki a riport célját, kinézetét, tartalmát, valamint az 

elkészítés további szabályait. A megbeszélés, egyeztetés legelső és kvázi kötelező elvi 

pontjai a következők: 

a. Cél: Mit kell a jelentésnek láttatnia? Mire van szüksége az üzletágnak, a 

megrendelőnek? Pontosan milyen adatokat akar látni az üzletág és milyen 

következtetéseket von le ebből a ripotból. 

b. Milyen kulcsteljesítményt ragadjon meg: A feleknek azonosítani kell azt az egy 

vagy több kulcsmutatót, amelyet a riport kifejlesztése után már látni lehet, azaz 

mérni tudnak. A méréssel mely stratégiai cél mutatószáma áll elő, melyhez 

kapcsolódik a riport? 

c. Befolyásolás: A riport kapcsán a felek tisztázzák, hogy az üzletágnak pontosan 

mire van ráhatása, mit tud befolyásolni a saját működésével. Ezzel igyekeznek 

kizárni azt, hogy az elkészülő jelentésben az üzletág teljesítményétől független, 

egyéb tényezők is úgy jelenjenek meg, mintha az az üzletág befolyása alatt 

lenne. 
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2. Az előző pontban foglaltak alapján a controller az IT specialistákkal, ERP 

rendszergazdákkal egyezteti az igényeket és egy hozzávetőleges belső árajánlatot ad 

az Üzletág számra a kifejlesztés egyszeri majd a fenntartás, rendszeres készítés 

folyamatos költségeire vonatkozóan. Ezt az ajánlatot az üzletág vagy elfogadja, vagy 

további egyeztetéseket kérhet a controlling egységtől. Elfogadás esetén az így 

kialakult óraszám kerül későbbiekben átterhelésre az üzletágra belső elszámolóár 

keretében. 

3. A végső jóváhagyás során a felek a következő főbb kérdéseket tisztázzák maguk 

között a riportra vonatkozóan: 

a. tartalom: adatok forrása mi legyen, miből táplálkozzon a riport; milyen 

időszakot/időpontot tartalmazzon, összehasonlítás terv vagy bázis időszaki 

adatokkal, devizanem meghatározása, riport részletezettsége/mélysége az 

alapadatok felé;  

b. forma, külalak: formázás, oszlopok sorrendje, színezés, betűméret és – színek, 

szükség van-e ábrákra, grafikonokra. 

c. címzettek: annak meghatározása, hogy kik kapják meg a riportot és milyen 

célból (tájékoztatás, beavatkozás, intézkedés) 

d. küldési, terjesztési mód: azaz hogyan, milyen csatornán kapják meg a 

címzettek a riportot (pl. nyomtatva, elektronikusan); mikor, milyen 

gyakorisággal kerüljön kiküldésre a riport, hová kerüljön archiválásra az 

eredeti jelentés. 

 

Havi értékesítési riport a HTG üzletágban 

- „Ez egy remek riport, Tibi!” – kiáltott fel Dénes 3 héttel az előző találkozó után.  

Dénes tudta, hogy az üzletág és a vezetéstámogatási egység hétről hétre találkozik és 

folyamatosan megbeszélik a riport fejlesztéséből adódó problémákat, tennivalókat. Végül 

három héttel az igény benyújtása után megszületett az első havi jelentés a HTG Üzletág az 

elmúlt időszakának értékesítési tevékenységéről. 

 

Dénes pedig elégedetten hajtotta le a notebook-ját, miközben a következőkkel biztatta Tibort: 

- „Remélem most már tényleg az értékesítésen lesz a hangsúly Nálad, mert ebből a 

riportból minden hónapban tudni fogom, hogy jól vagy rosszul dolgoztok!” – 

miközben elismerően nézett Tiborra. 
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Feldolgozandó egyéni feladat az esettanulmányhoz kapcsolódóan 

Tibor és Dénes beszélgetése 2012. novemberének elején zajlott. Ön most a controller 

szerepében van. Készítse el az esettanulmányban leírtak alapján a HTG üzletág 2012. október 

havi értékesítési riportját. Ehhez az AVEX Kft. ERP specialistája segítségül lehívta Önnek a 

Nagy Machinátor program adatbázisából a lehető legbővebb adattáblát az értékesítési 

adatokról és azt Excelben átküldte a controllingnak. Ezt Ön is megkapta (ez az adatbázis a 

teljes forgalmi analitika kivonata, ezért nem teljeskörűen tartalmazza a cikkeket!). 

 

A mezők elnevezése az első sorban található. A feladat jó, szakszerű elvégzéséhez nem kell 

az összes mezőt felhasználnia. Munkája során törekedjen arra, hogy későbbiekben az üzletág 

vezetését és az Ügyvezetőt is tájékoztatni tudja az üzletág havi teljesítményéről. 

Csak forintos adatokkal dolgozzon, a devizás adatok csak tájékoztatásul szerepelnek a 

táblázatban. Munkájához most szabad kezet kap, mind a formátumot, mind a színezést, 

külalakot nézve Önre van bízva a megoldás, a kivitelezés! 

 

Az elkészített riportját a szemináriumvezető instrukciói alapján töltse fel a Moodle-ba, ill. a 

következő szemináriumra hozza magával kinyomtatva! 


