
Számvitel és pénzügy összefüggései

A stúdióban Horváth Zoltán cashflow mérnök. 
- Vettük már az első adásban, az első interjúban, azt, hogy mi volt a válság 

kialakulásának legfőbb oka, hogyan gyűrűzött be ez a magyar gazdaságba. Ha már 
benne vagyunk sajnos a közepében, akkor talán át kellene tekinteni egy adott 
esetben egy cégvezető mit tehet a pénzügyek terén. Általában azt szokták 
mondani, hogy a pénzügyben, főleg a cégvezetőknél mindig különválik egy kicsit a 
pénzügyi vezetés, s úgymond a könyvelés, és magának a cégnek a menedzselése, 
irányítása. Mennyire tartható ez egyáltalán, ha most egy cég számvitelét nézzük, 
milyen módszerrel, eszközökkel lehetne a jelenlegi helyzetben jól dolgozni? 

- Nagyon érdekes téma, hogy számvitel vs. pénzügy. 
Most melyik micsoda? 
Én több ezer órányi tapasztalás után, azt kell, hogy állítsam, hogy a vállalkozók 
fejében nem tiszta ez a két fogalom és nagyon örülök, hogy erről a témáról fogunk 
ma beszélgetni. A két fogalom gyakorlatilag elválik egymástól. Kicsit hasonló, mint 
a marketing és értékesítés, vagy a logisztika és a raktár. Tehát ezek különböző 
fogalmak. Lehet, hogy valaki keveri őket, de hát ugye ettől nem jelenti azt, hogy 
ugyanazok lennének és nagyon, nagyon sok problémát tud okozni. 

- Mi az alapvető különbség a számvitel és a pénzügy között? Mert mind a kettőt 
alapesetben pénzhez kapcsolná az ember.

- Ez így igaz. Mind a kettőnek van köze a céghez és pénzügyeihez. A különbség 
megértéséhez mondanék egy példát. Mondjuk, megyünk egy repülőgéppel a vak 
sötétben, ködben és számvitelesünk ül az egyik székben a pilóta mellett, a másik 
oldalon a pénzügyesünk. A számviteles mindig meg tudja mondani, hogy hol 
jártunk kettő perccel ezelőtt, tehát halál pontosan megmondja a pontos 
koordinátákat, hogy a gép kettő perccel ezelőtt hol járt. A pénzügyesünk ezzel 
szemben ugye a radart kezeli, és azt mondja, hogy 20 m-rel előttünk fa van, hegy 
vagy valami hasonló, tehát ő az, aki előre tud nézni. A számviteles 
dokumentumok alapján dolgozik és rettenetesen fontos funkciója van, hiszen ő az, 
aki hajszálpontosan és korrekten dokumentálja a történéseket egy cégen belül. 
Ugyanakkor dokumentum szemléletű, szemben a pénzügyessel, aki a 
pénzáramlást figyeli. 

- Mi lehet ennek az ellentmondásnak a feloldása? Tehát, mi a jobb, hogy ha a 
számvitelesre hallgatunk vagy adott esetben a pénzügyesre, vagy itt is, mint 
minden esetben az arany középutat kellene megtalálni valahogy?

- Én azt gondolom, hogy a két területnek két különböző funkciója van. Az egyik 
megmondja, hogy hol jártunk két perccel ezelőtt, adott esetben, viszont ezt 
hajszálpontosan mondja. Tehát a számvitelesnek nagyon fontos szerepe van abban, 
hogy pontosan és tisztán lássuk, hogy mi történt a múltban. Ez lehet közelmúlt 
vagy távoli múlt. A pénzügyes viszont megmondja nekünk, hogy, hogy 
menedzseljük az egyes pénzügyi folyamatokat. Annak érdekében, hogy 
folyamatosan fizetőképesek tudjunk maradni. 



Tehát a cég túlélése szempontjából én azt gondolom, hogy a pénzügyi 
menedzsment elengedhetetlen, mégis azt tapasztalom, hogy számvitel alapon 
próbálják menedzselni a céget pénzügyileg a vállalkozók. 

- Magyarán a pénzügy tekintetében nem néznek eléggé előre? Tehát nem készítenek 
várható számításokat, költségvetési terveket?

- Láttam ilyeneket, tehát készülnek ilyenek. Nagyon sok helyen nem készülnek, 
viszont vannak kivételek természetesen. Viszont talán az elmúlt 10 éves 
pályafutásom alatt, egy kezemen meg tudom számolni azon cégvezetők számát, 
akik készpénzáramlás szemlélettel terveztek. Tehát magyarul előre figyelték, hogy 
mondjuk két hónap múlva, hogy fogok állni likvid pénzzel. Vajon ki tudom fizetni a 
számláimat vagy sem? Vannak eszközök arra, hogy hogyan tudja kezelni egy cég a 
készpénzáramlását. De ezek nem számviteli eszközök. Ugyanakkor a számvitel 
nagyon jól együtt tud dolgozni a pénzügyi emberekkel, meg a pénzügyi 
folyamatokkal, oly módon, hogy teszi mögé a tényadatokat. Hajszálpontos 
tényadatokat, az egyes folyamatoknak. 

- Mondjunk akkor egy-két tippet, hogy hogyan lehet ezt kezelni. Pénzáramlást 
említett, arról lehet szó, nyilván arról az időszakról, ami Magyarországon eléggé 
kitolódott, hogy a fizetési határidőig valahogy menedzselni egy cég pénzügyi 
működését. Szó volt már arról is az elmúlt pár hétben, hónapban, hogy több, mint 
száz napra tolódott el egyes esetekben az átlag fizetési határidő. Nyilván első 
blikkre az ember eszébe a faktoring jut, azok a követeléskezelési módszerek, 
amelyekkel át lehet ezt az időszakot hidalni. Ilyesmikről lenne szó akkor, akár a 
pénzügy, akár a számvitel működése terén?  

- Nézzük meg, hogy mondjuk, van a cég fő áramlása, eladom a vevőnek az árut - 
tegyük fel, hogy ez egy kereskedő cég az egyszerűség kedvéért – és azért, hogy 
piacon tudjak maradni, versenyképes tudjak maradni, tolom ki a fizetési határidőt. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy az én készpénzáramlásomra, cashflow-mra, 
gyakorlatilag negatív hatást gyakorlok, megterhelem a fizetőképességemet, elég 
jelentős módon. És erre vannak különböző eszközök, amikkel ezt a fizetést át 
tudom hidalni. Például a bankhitel, vagy például a faktoring, lehet más eszközökben 
is gondolkodni. Továbbá finanszíroznom kell a készletemet, tehát valahány napig, 
hétig, hónapig a készletem bent van a raktárban. Ezt valakinek finanszíroznia kell. 
És ezzel szembe tudom állítani, mondjuk a szállítói finanszírozást, tehát, hogy én a 
szállítóknak hány napra fizetek. Magyarul, ők mennyi ideig finanszíroznak minket és 
gyakorlatilag ebből már tudok egy közelítő értéket számolni arra vonatkozólag, 
hogy összesen mennyi a finanszírozási igénye a fő áramlásnak. Nyilván vannak itt 
bonyolító tényezők, tehát az, hogy mondjuk, gépeket kell venni, vagy ingatlant kell 
vásárolni vagy valami hasonlót. De most csak leegyszerűsítve a cégnek a 
működését gyakorlatilag kb. ez a pénzügyi szemlélet. Na, most ennek a működését 
érdekes mód számviteli adatokból tudjuk számolni. Tehát, a készletforgási 
sebességet, a vevők átlagos fizetési idejét vagy akár a mi átlagos fizetési időnket a 
szállítók felé. Ezeket számviteli adatokból lehet nagyon szépen számolni. 



- Méghozzá úgy, hogy mondjuk, a múltból következtetek arra, hogy mik a 
folyamatok. Adott esetben mondjuk, megnézek egy fél évet, és látom, hogy egy 
adott cég 40 nap múlva fizetett és látom, hogy ez kezd egyre jobban kitolódni, akkor 
számítanom kell arra, hogy bizony egyre később jönnek be a bevételeim?

- Így van. Ez egy nagyon jó példa. Én például egy cégnél, mikor átvilágítást készítek, 
akkor mindig megnézem a trendjeit ezeknek a folyamatoknak. Nem mindegy, hogy a 
vevőim az elmúlt három évben 40 napról, 100 napra tolódtak el. Szállítói fizetésünk 
mondjuk 60 napról lecsökkent 30-ra. Ezek mind készpénz emésztő történetek, vagy 
akár a készletforgásunk a korábbi, mondjuk, 30 napról felment 45 napra. Ennek 
arányában sokkal több pénzt igényel, nyilván ezt valahonnan elő kell teremteni. 
Most ezt leggyakrabban bankból szokták a cégek. Ritkábban saját forrásból. 

- Ha már itt a bankot említettük és lehetőséget, a faktoringot, mint lehetőséget, ez 
egy jó eszköz vagy azért ennél vannak kifinomultabb technikák arra, hogy egy-egy 
nem fizetési időszakot áthidaljon a cég?

- A leghatékonyabbnak, vagy inkább legkifinomultabbnak azt tartom, hogy 
határidőre beszedjük a pénzt. Nem egy cégnél tapasztaltam, hogy szerződve 30 
napra van a vevő, átlagos fizetése 100 nap felett vagy 90 nap körül. Tehát, nagyon 
durva csúszásokba képesek belemenni vevők és ennek ellenére a cég maga nem 
tesz semmit azért, hogy a vevőtől beszedje a pénzt határidőre. Pedig nagyon fontos 
lenne és a legolcsóbb megoldás valóban. Nem kell bankhitelhez fordulni, nem kell 
faktoringot igénybe venni. Ezek mind pénzbe kerülnek. Így gyakorlatilag annyi kell, 
hogy valaki felvegye ennek a felelősségét a cégen belül - mondjuk egy pénzügyes - 
és elkezdje szépen kontrollálni, behajtani időben a pénzeket. Én ezt szoktam 
javasolni, mert ez egy kézenfekvő megoldás. 

- Nyilván a pénzügyest, ha a jelenlegi időszakot nézzük, meg lehet rá kérni, hogy 
telefonáljon többször. De mi a garancia arra, hogy ha sokszor rátelefonál valakire, 
tartja a kapcsolatot, hogy meggyorsul a fizetés, tehát, hogy felgyorsul és rövidebb 
határidő alatt fizetnek.

- Itt a kontroll játszik főszerepet. Ha van ezen a folyamaton némi kontroll, sokkal 
nagyobb eredményt érünk el, mintha semmi kontroll nincs. Mondok egy példát. Volt 
szerencsém egyszer egy 6 és fél milliárdos cégbe betekinteni és 2 egész 8 milliárdos 
volt a kintlévősége, ebből milliárd feletti volt a lejárt kintlévősége. És akkor így 
nagy nehezen rávettük a cégvezetőt, hogy ugyan ültessen oda egy pénzügyest, 
akinek semmi más dolga nincs, mint csak hívogassa fel a vevőit és jelezze nekik, 
hogy most holnap lejár, fizessenek, lejárt és nem fizetett, akkor mi újság, nézzük át. 
Tehát, valahogy elkezdte kezelgetni, kontrollálni ezt a folyamatot. És durván két 
hét alatt több mint 300 millió forintja érkezett meg a lejárt tartozásokból. 
Egyszerűen csak ennyi kellett, hogy felhívni a vevőt, hogy hé fiúk, lejárt 
tartozásotok van és nincs-e kedvetek fizetni és fizetgettek.

- Csak ennyi?

- Gyakorlatilag ilyen egyszerű volt. Nyilván ez nem oldotta meg a 2 egész 8 milliárdot 
egyből, de azért 300 millió likvid pénz bejön a cégből, azért az nem egy rossz 
állapot. És a lejárt tartozás ugyan ezzel a 300 millióval csökkent. 



Tehát, mondhatni, hogy az összes lejárt kintlévőségének 30 %-át sikerült 
gyakorlatilag két héten belül kezelni. 

- Még beszéljünk egy kicsit a pénzügyi területről. Nyilván főleg a jelenlegi ingadozó 
forintárfolyam mellett ez egy kicsit, majdhogynem mágia az elmúlt heteket, 
hónapokat nézve, főleg egy exportáló cég számára. Hogyan lehet most a jelenlegi 
válságos időszakban valamelyest okosabban tervezni, lehet-e egyáltalán tervezni?

- Én azt gondolom, hogy tervezni mindig lehet, és azt gondolom, hogy különösen az 
ilyen válságos időszakban célszerű tervezni előre. Annyit javasolnék én a 
vállalkozónak, hogy most ne negyedévente, félévente nézzen rá a terveire, hogy, 
hogy állnak, hanem akár hetente. És azonnal korrigáljon, hogy ha valahol jelentős 
eltérést tapasztal, illetve ha látja, hogy trend szerint nem megvalósítható a terv, 
akkor készítsen egy új tervet, amivel gyakorlatilag át tudja vészelni a helyzetet. Én 
azt gondolom, ha valamikor ez fontos, akkor most nagyon, nagyon fontos ez a 
tervezés. 

- Horváth Zoltán cashflow mérnököt hallották, a számvitel, illetve a pénzügy 
kérdéseiről. Folytatjuk majd ezt a sorozatot. 

A folytatás elérhető a cashflow mérnök blogban: http://blog.cashflow-mernok.hu

http://blog.cashflow-mernok.hu/

