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Befektetett eszközök létesítése - 

beruházás 

 A vállalatok a rendelkezésre álló szabad 

pénzügyi kapacitásukat, azok hatékony 

hasznosítását megcélozva 

- befektetett tárgyi eszközök létesítésére, 

- készletek növelésére, vagy 

- értékpapír vásárlásra fordítják. 

 

 

 



Beruházás döntés megalapozása 

statikus számítási módszerekkel 

• a fejlesztési ráfordításokat egyszerre, egy időben 

felmerültnek tekintjük, „pontberuházással” 

számolunk 

• a beruházással a működési idő alatt elérhető 

eredmény évi átlagával számolunk 

• az üzemeltetés eredménye elméletileg időben 

nem korlátozott - végtelen 



Fajlagos beruházási költség 

 Az egységnyi termelő kapacitás 

beruházási költségét tükrözi. Nem 

beruházási hatékonysági mutató, de 

segítségével jól érzékelhető az egyes 

beruházási változatok kapacitás egységre 

jutó költség. 



Rentábilitási mutató 

 A legegyszerűbb formában fejezi ki a 

beruházás hatékonyságát, a ráfordítás és az 

eredmény viszonyát . 

E év %= EN év / B x 100 

 ahol E év % = egységnyi ráfordításra jutó évi 

eredmény 

        EN év = évi eredmény átlagosan 

        B = beruházás értéke 

 



Megtérülési idő 

 Kifejezi,hogy adott beruházás az átlagos 

eredménytöbbletből hány év alatt térül 

meg. 

M év = B / EN év 

  

 ahol M év = megtérülési idő években 

 



Beruházás döntésmegalapozása 

dinamikus számítási módszerekkel I. 

 A dinamikus számítási módszerek alkalmazásakor a 
jövő gazdasági körülményeit becslés alapján határozzuk 
meg. A becslés hibákat, illetve kockázatokat tartalmaz. 
Ezek mértéke számszerűsíthető.  

 A kamatos kamat számítás esetén a befektetések 
eredményét a használati idő végére prognosztizáljuk,míg 
a diszkontálással fordítva, a jövőben megjelenő 
értékeket jelenlegi értéken mutatjuk be. 



Beruházás döntésmegalapozása 

dinamikus számítási módszerekkel II. 

• Mindkét eljárásra jellemző, hogy a 

ráfordításokat és eredményeket azonos 

időpontra , ún. jelen időpontra – értékre 

kell átszámítani. 



Külső-belső kamatláb, jövedelem 

alakulása 

Megnevezés Mennyiség 
Belső tőke 

(saját) 

Külső tőke 

(idegen) 

Tőke eFt 1 000 1 000 

Hitelkamat % - 10 

Tőke jövedelem % 15 15 

Külső tőke költsége, 

kamata 
eFt - 100 

Saját tőke jövedelme eFt 200 - 

Saját tőkére vetített 

jövedelmezőségi ráta 
% 20 - 



Az eladósodottság és a növekvő 

kockázat bemutatása 

Megnevezés 
Eladósodottsági arány 

0,0 1,0 2,0 

Saját tőke 600 000 300 00 200 000 

Hiteltőke 0 300 000 400 000 

Összes tőke 600 000 600 000 600 000 

A: összes eszköz jövedelmezőségének mutatója (16%) 

Összes tőke jövedelme 96 000 96 000 96 000 

Hitelköltség (12%) 0 36 000 48 000 

Saját tőke jövedelme 96 000 60 000 48 000 

Saját tőke jöv. mutatója 16% 20% 24% 

B: összes jövedelmezőségének mutatója (8%) 

Összes tőke jövedelme 48 000 48 000 48 000 

Hitelköltség (12%) 0 36 000 48 000 

Saját tőke jövedelme 48 000 12 000 0 

Saját tőke jöv. mutatója 8% 4% 0% 



Példa az eladósodottság mértékére 

Megnevezés „A” „B” „C” 

Összes eszköz 400 800 1 200 

Ebből: - saját tőke 400 400 400 

 - hitel - 400 800 

Tőkeszerkezet 100 : 0 50 : 50 33,3 : 66,6 

Saját és idegen tőke 

aránya 
- 1 : 1 1 : 2 

Eladósodottság mértéke, 

% 
- 100 200 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

 

 


