Elszámoltatás 1.

Vendéglátó gazdálkodás

Termelés elszámoltatása/ Üzleti szintű elszámoltatás
Ez az elszámoltatás a legösszetettebb módszere. Ebben a módszerben megfigyelhető,
hogy a termelés során felhasznált árumennyiség és a bevétel milyen viszonyban van.
A módszer lényege, hogy a termelés során felhasznált árumennyiséget (tényleges ELÁBÉ)
összevetjük a vele szemben realizált bevétellel (megengedett ELÁBÉ). Mivel a bruttó bevétel lesz
a realizált jövedelem, ezt kell átszámítanunk beszerzési áras bevételre.
Ezért alkalmazzuk a Megengedett ELÁBÉ (Eladott Áruk Beszerzési Értéke) kifejezést. Ez adhatja
a számítás nehézségét, hogy bruttó eladási áron számolt bevételt kell megadnunk nettó
beszerzési áron számolt bevételben.

SÉMA:
A tényleges ELÁBÉ kiszámítása:
NYK + KNÖV – KCSÖKK – ZK= ELÁBÉTÉNYLEGES ezzel kapjuk meg azt összeget, ami megmutatja, hogy ténylegesen mennyi árut használtak fel a
termelés során.
A megengedett ELÁBÉ kiszámítása bruttó bevételből:
1. lépés: Bruttó bevételből nettó bevétel:
2. lépés: Nettó bevételből ELÁBÉ:

Bruttó bevétel / 1,27 = Nettó bevétel

Nettó bevétel / (HK/100 +1) = ELÁBÉMEGENGEDETT
vagy Nettó bevétel x ELÁBÉ% /100 = ELÁBÉMEGENGEDETT

ezzel azt kapjuk meg, hogy a Bruttó bevételünk, az üzletben alkalmazott Haszonkulcs% mellett,
mekkora árufelhasználást enged meg a termelés során.

A készletadatok kapcsolata: a két kapott ELÁBÉ összehasonlításával történik meg és ez a 3 féle
eredményt jelenthet.
ELÁBÉTÉNYLEGES < ELÁBÉMEGENGEDETT →

többlet, a bevétel nagyobb árufelhasználást enged
meg.

ELÁBÉTÉNYLEGES > ELÁBÉMEGENGEDETT
→
hiány, az áru felhasználása több, mint amit
a bevétel lehetővé tesz
ELÁBÉTÉNYLEGES = ELÁBÉMEGENGEDETT
→
egyezőség, a két összeg megegyezik, se
hiány, se többlet
A leltáreredmény megállapításának menete:
1. lépés, a nyers leltárérték megállapítása:

=

ELÁBÉTÉNYLEGES
ELÁBÉMEGENGEDETT
(+)
(-)
(0)

nyershiány
többlet,
egyezőség

Elszámoltatás 1.

Vendéglátó gazdálkodás

2. lépés, készentartási veszteség megállapítása:
Csak abban az esetben számítjuk, ha (+) nyershiány keletkezett az előző lépés számítása során!

Megengedett ELÁBÉ x készentartási veszteség % / 100 = készentartási veszteség (Ft)

3. lépés, a fizetőhiány megállapítása:
nyershiány
készentartási veszteség
=

(+)
(-)
(0)

fizető hiány
nincs fizető hiány
a káló fedezi a nyershiány

A fizető hiány a dolgozók kártérítési kötelezettsége.

Példa:

Számoltassa el a konyhát a következő adatok alapján:
➢ Nyitókészlet
37 520 Ft
➢ Vételezés raktárból
355 080 Ft
➢ Visszáru
3 800 Ft
➢ Selejt
2 400 Ft
➢ Zárókészlet
33 140 Ft
➢ Étel haszonkulcs
140 %
➢ Bruttó ételbevétel
865 560 Ft
➢ Készentartási veszteség
1,5%
(a megengedett ELÁBÉ %-ában)
Számítsa ki a hiányt fogyasztói áron! Hány Ft a hiány nettó beszerzési és bruttó eladási
áron? ÁFA (27%) Kerekítési pontosság: egész Ft-ra.
Tényleges ELÁBÉ =
37 520 + 355 080 - 3 800 - 2 400 - 33 140 = 353 260 Ft
Megengedett ELÁBÉ:
Nettó bevétel = 865 560 / 1,27 = 681 543 Ft
Megengedett ELÁBÉ = 681 543 / (1,4+1) = 681 543 / 2,4= 283 976 Ft
283 976 < 353 260 , tehát ténylegesen több árut használtak fel, mint amennyit a
bevétel megenged, így nyershiány van.
Nyershiány összege = 353 260 - 283 976 = 69 284 Ft
Készentartási veszteség = 283 976 x 0,015 = 4260 Ft
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Mivel a készentartási veszteség nem fedezi a nyershiányt, így fizető hiány van!
Fizető hiány összege = 69 284 - 4260 = 65 024 Ft
Ez a fizető hiány, nettó beszerzési áron van kiszámítva. Ezt bruttó eladási árban is
meg kell adni.
Fizető hiány bruttó eladási áron = 65 024 x 2,4 x 1,27 = 198 193 Ft.

Az eredmény értelmezhető a következőléppen is:
1. 65 024 Ft értékben több árut használtak fel.
2. 198 193 Ft értékben kevesebb a kassza értéke.
Lényeges, hogy ezzel csak azt kapzuk meg, hogy mennyi az eltérés, azt nem állíthatjuk,
hogy biztosan a konyha vagy a kassza bánt nem megfelelően, nem felelősen a
vállalkozás vagyonával, készletével!

Jó gyakorlást! Jó tanulást!

