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VEVŐÁLLOMÁNY MENEDZSMENTJE

• Vevői limitek meghatározása -

ügyfélminősítés

• Fizetési futamidők meghatározása 

• Vevőállomány ellenőrzése

• Beszedés, büntetőkamat felszámítása

Célja lehet:
•Likviditás biztosítása

•Ügyfél-akvizíció, megrendelésszerzés

•Ügyfélmegtartás



VEVŐI LIMIT MEGHATÁROZÁSA

• Ismert a megrendelés időpontja és 

összege  Normál fizetés esetében 

maximális kintlévőség

• Ismert a megrendelés éves nagysága 

Forgási sebességből vevőállomány 

meghatározása



PÉLDA: LIMIT MEGHATÁROZÁSA

A körzeti iskola előző éves beszerzése 

100 ezer forint volt. 50 napos fizetési 

futamidőt adtunk neki. Mennyi legyen a 

hitelkerete, ha feltételezzük, hogy ez 

évben a megrendelésének reálértéke 

7%-al fog nőni, az árainkat pedig 3%-al 

emeljük?



LIKVIDITÁS ELŐSEGÍTÉSE - VEVŐÁLLOMÁNY 

CSÖKKENTÉSE

• Korábbi fizetés ösztönzése 

árengedménnyel

• Hitelfeltételek szigorítása

• Fizetési határidők rövidítése

• Faktoring

• Beszedés ellenőrzése



Likviditási terv készítésének sémája
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LIKVIDITÁSI TERV SZERKEZETE

• +Pénzbevétel értékesítésből

• -Termelési pénzkiadás (nyersanyag, kék galléros 
munkabér)

• Termelés pénzárama

• -Fix kiadások

• Üzemi pénzáram

• -Kamatok, adók

• ±Induktív hitelkamatbevétel/kiadás

• Rendelkezésre álló pénzáram

• -(+)Beruházási pénzáram

• ±Finanszírozási pénzáram (hitelfelvétel/törlesztés)

• Teljes pénzáram
• Igényelt pénzkészlet

• Hitelfelvétel/Betételhelyezés



A A szövetkezet kéri, hogy készítse el a nyári hónapok likviditási tervét. A
szövetkezet árbevétele a nyári hónapokban a következő: Június – 3.000
ezer forint; július 4.000 ezer forint; augusztus 5.200 ezer forint. A
bevétel növénytermesztésből származik és 30 nappal később fizetik ki.

A szövetkezet fix havi költsége 10.000 ezer forint mFt havonta, mely 1.000 
eFt amortizációt is tartalmaz, 1.000 eFt az anyagköltség, 3.000 eFt a 
munkabér. Az anyagköltség és a munkabér fizetése a következő 
hónapban esedékes.

A termelés finanszírozása érdekében a szövetkezet pályázaton 3.000 eFt 
vissza nem térítendő támogatást kapott, aminek kifizetése 
augusztusban esedékes. 

A szövetkezet a 7%-os kompenzációs felárat az árbevétel befolyásával egy 
időben kapja meg. 

Feladat: Készítse el a szövetkezet pénzforgalmi kimutatását a nyári 
hónapokra! Határozza meg a felvett hitelek, illetve az elhelyezhető 
felesleges pénzeszközök nagyságát, ha az induló pénzkészlet 2.000 
eFt június elején.


