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Bevezető
A cash flow kimutatás készítésének kötelezettségét a 2000. C. törvény a 
számvitelről szabályozza (továbbiakban: számviteli törvény). Mindamellett 
gyakorló könyvelőként tapasztalat a folyamatos bizonytalanság a cash flow 
kimutatás elkészítésében, és ebből következően tapasztalat a kimutatás 
felhasználásának korlátozottsága is. Van, ahol a cash flow kimutatást csak 
kötelezően elkészített jelentésként kezelik mindenféle gyakorlati használati 
érték nélkül. Nagy kár ez, mert egy szabályosan elkészített cash flow kimuta-
tás nagyon jó eszköz egy gazdasági társaság hatékonyságának növeléséhez.

A cash flow kimutatás kapcsán pontosan látható, hol képződik a 
pénzbeáramlás, és hol történik a pénzkiáramlás. Korlátozott pénzforrás 
és pontosan összeállított cash flow kimutatás esetén egyértelműen lát-
ható, hol hatékony a társaság, és hol van még javítanivaló.

A cash flow kimutatás két fő módszerrel állítható össze:
• Direkt módszerrel, továbbá
• Indirekt módszerrel.

A direkt módszer
A direkt módszer lényege, hogy a gazdasági eseményekből csak azok vehe-
tők figyelembe, melyek pénzeszközváltozást indukálnak – amikor a köny-
velő egy adott időszakra pénztári és bankszámlaszámok mozgását kéri le 
főkönyvi kartonokon, akkor gyakorlatilag a lekérdezés időszakában egy di-
rekt módszerrel megszerezhető cash flow kimutatás elemeit kéri le. E téte-
lek cash flow kimutatás szerinti helyes csoportosításával össze is áll a direkt 
módszerrel készített jelentés. 

A helyes csoportosítás azt jelenti, hogy e pénztári és bankszámlaszámo-
kat érintő gazdasági eseményeket tartalmuk szerint fel kell osztani működé-
si, befektetési és finanszírozási cash flow-ra. Hazánkban direkt módszerrel 
kell elkészíteni a befektetési cash flow-t és a finanszírozási cash flow-t is.

Működési cash flow az a pénzáram, ami az adott társaság rendes tevé-
kenysége során keletkezik. Nehéz elképzelni negatív  működési cash flow 
mellett egy életképes gazdasági társaságot. A működésből megvalósított 
pénzeszköznövekmény a meglévő pénzeszközzel képez tehát alapot a tár-
saság befektetési tevékenységére és finanszírozási tevékenységére.

Befektetési cash flow az a pénzáram, mely a befektetett eszközök 
változását és a részesedésekből kapott pénzeszközváltozást jelenti. Mi-
vel egy tétel nem tartozhat a befektetési cash flow-ba és a működési 
cash flow-ba is egy időben a számviteli törvény szerint, így a tétel eset-
leges nyereséghatása – a nyereség mindig működési cash flow! – nem 
a befektetési cash flow-ba tartozik, hanem a működési cash flow-ba. A 
nyereség hatását tehát a befektetési cash flow-ból ki kell szűrni:

1. példa: Amennyiben egy víziközmű-szolgáltató az eddigi vagyonkeze-
lési jogviszonyát egy, a 2011. évi CCIX. tv. szerinti ellátásért felelőssel bér-
leti-üzemeltetési jogviszonyra váltja, az alapesetben nem okoz hatást a 
pénzeszközváltozásra, így a cash flow kimutatásba nem kell felvenni, bár-
mely módszerrel is készítjük azt el. Direkt módszernél könnyebb  elképzelni 

– csökken a vagyonkezelt vagyonom értéke, és csökken a vagyonkezelési 
jogviszony miatt fennálló elszámolási kötelezettségem a vagyon tulajdo-
nosával (t.i. ellátásért felelőssel), így a pénztárral, bankszámlákkal kapcso-
latos főkönyvi kivonaton ezzel kapcsolatban nem is lesz változás.
2. példa: Ha befektetett eszközt értékesítek egy vevő részére, a kapott 
árbevételt a vevő a cash flow kimutatás határnapjáig vagy kifizeti, vagy 
marad kiegyenlítetlen a követelés. 

a. Ha kifizeti, változik a pénzeszköz, hatását a befektetési cash flow-ban 
kell kimutatni, kiszűrve belőle az értékesítési nyereség (vagy veszte-
ség) hatását, mely a működési cash flow-ba kerül.

b. Ha nem történik fordulónapig kiegyenlítés, akkor ennek az értéke-
sítésnek nem lesz hatása a pénzmozgásra, így nem mutatható ki a 
befektetési cash flow alatt mint befektetett eszközök eladása. A nye-
reség/veszteség helye változatlanul a működési cash flow – nyereség/
veszteség hiányában az értékesített befektetett eszközök nettó érté-
ke megegyezik a még ki nem fizetett vevői követelés összegével, azaz 
pénzeszközre – cash flow-ra – ez a gazdasági esemény nem is gyakorol 
hatást. Akinek könnyebb, itt is elképzelheti direkt módszerrel: a nettó 
érték kivezetése miatt keletkező ráfordítás és a nettó értékkel meg-
egyező bevétel nem hoz nyereséget, és hatást sem gyakorol a pénz-
eszközváltozásra. A cikk végén a szemléltető példában bemutatásra is 
kerül egy kiegyenlítetlen nyereséges tárgyieszköz-értékesítés is.

Finanszírozási cash flow az a pénzáram, mely tisztán a finanszírozási te-
vékenység során merül fel, jellemzően idetartoznak a források beszerzését 
és visszafizetését érintő pénzmozgások. A cash flow kimutatás számviteli 
törvény által meghatározott kategóriái itt elég beszédesek, ha belső hasz-
nálatra ezeket nem is bővíti egy társaság, a tartalmuk így is meglehetősen 
egyértelmű lesz, ugyanakkor csak bátorítani lehet minden társaságot, 
hogy belső hatékonyságvizsgálati igényeinek megfelelően itt is bontsa 
fel a kötelezően jelentendő tételeket további kategóriákra.

Az értelmezést segítve és röviden összefoglalva: a működési cash 
flow-ban kimutatott pénzeszköznövekménnyel növelt (vagy netán pénz-
eszközcsökkenéssel csökkentett) pénzeszközt a társaság befektetett esz-
közök beszerzésére (vagy befektetett eszközökből megvalósított továb-
bi pénzeszköznövelésre) fordíthatja. Az így fennmaradó pénzösszeget 
finanszírozási cash flow keretében a társaság a forrásoldali kitettsége 
(jellemzően: eladósodottsága) csökkentésére és eszközoldali kitettsége 
(jellemzően: adott kölcsönkövetelésének) növelésére vagy fordítva, a fi-
nanszírozási cash flow keretében szükséges mértékű forrás beszerzésére 
fordíthatja eladósodottságának növelésével vagy eszközoldali kitettsége 
csökkentésével. Ha semmit sem tesz, növelte szabad pénzeszközét, és a 
következő időszakban rendelkezik/rendelkezhet vele.

Az indirekt módszer
Az indirekt módszer során az eredményből kell kiindulni. Minden gazda-
sági eseményt fel kell osztani pénzeszköz-beáramlásra, pénzeszköz-kiá-
ramlásra és pénzmozgássemlegesre. Hazánkban a működési cash flow-t 
indirekt módszerrel kell elkészíteni. Több módszer van a hatékony alkal-
mazásra, jelen cikk végén a könyveléshez-könyvelőkhöz talán legköze-
lebb állót mutatom be: zárt rendszerben történnek a korrekciók, így nincs 
veszélye annak, hogy a cash flow kimutatás nem lesz teljes körű. Akármi-
lyen módszert is választunk, a következő lépéseket végre kell hajtani:
• Pénzmozgással nem járó tételek kiszűrése – az eddig ismertetettek 

alapján ennek alkalmazása nem lehet kérdéses.
• Mivel az adózás előtti eredményből indulunk ki, azt módosítani kell azok-

kal a tételekkel, melyek pénzmozgással nem jártak, de befolyásolták az 
adózás előtti eredményt. Ha az adózás előtti eredményt csökkentették, azt 
hozzá kell adni a cash flow-ban kimutatott, adózás előtti eredményhez; ha 
növelték az adózás előtti eredményt, akkor pedig ki kell vonni a cash flow-
ban kimutatott, adózás előtti eredményből. A cash flow kimutatás később 
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 adózás előtti eredményt növelte, az alkalmazott „eredményelszámolás” 
elnevezésű tételben eredményt csökkentő tételként kell kimutatni, ami 
végső soron majd adózott eredménynövekedésként jelentkezik a mér-
legben. Tehát: Eredményt növelő tétel esetén az eredményelszámolás 
soron eredményt csökkentő lesz, fordított esetben nyilván eredményt 
növelő lenne.

b. A gazdasági esemény könyvelésének másik fele – a vevői követelés növe-
kedése – egyrészt növelte a mérlegben kimutatott követelést 100 000 e 
Ft-tal, másrészt pedig azt a működési cash flow alatt ki kell mutatni vevő-
követelés-változás miatti pénzeszközcsökkenésként.

A cash flow így pénzeszközváltozást nem mutat (növekedés és egy-
ben csökkenés 100 000 e Ft értékben), ami megfelel a valóságnak, hisz 

ismertetett, zárt rendszerben történő elkészítése során egy „eredményel-
számolás” elnevezésű tétel alkalmazásával ez áttekinthetően teljesíthető is.

3. példa: Tételezzük fel azt a nem túl valószínű, de szemléltető esetet, hogy 
egy társaság gazdasági éve során egyetlen gazdasági eseményt élt meg, 
értékesített anyagot 100 000 e Ft  értékben, de a vevő a gazdasági évben 
még nem fizette ki azt. Az egyszerűség kedvéért legyen ez az értékesítés 
az áfatörvény hatályán kívüli, a társaságnak ne legyen tárgyévben társa-
sági adófizetési kötelezettsége, nyitóban sem legyen társasági adófizetési 
kötelezettség vagy követelés, és ne is történjen a gazdasági évben társasá-
giadó-fizetés. A gazdasági esemény  tehát T 311 / K 911.
a. A működési cash flow alatt az adózás előtti eredmény 100 000 e Ft 

pénzeszköz-növekedés lesz, és mivel ez a gazdasági eredmény az 

Tartozik 
egyenlegű 
mérlegtételek

Nyitó Tartozik
korrekció

Követel 
korrekció Záró

Követel 
egyenlegű 
mérlegté-
telek

Nyitó Tartozik 
korrekció

Követel
korrekció Záró

Szell. 
term. br. ért.

428 911 3. 95 090 4. 13 408 510 593
Jegyzett 
tőke

1 076 801  0  0 1 076 801

Épületek 
bruttó ért.

8 052 448 14. 0 4. 0 8 052 448
Eredmény-
tartalék 

498 388  0 14. 39 346 537 734

Építmények 
bruttó értéke

43 537 580 14. 2 181 882 4. 218 998 45 500 464
Adózott 
eredmény

39 346 14. 39 346 14. 110 632 110 632

Termelő-
gépek bruttó 
értéke

8 012 728 14. 841 380 4. 53 751 8 800 357
Vagyonke-
zelés hossz. 
lej. köt.

42 981 068 15. 2 078 000 16. 2 347 122 43 250 190

Egyéb beren-
dezések bruttó 
értéke

279 250 14. 11 144 4. 379 290 015
Rövid lej. 
hitelek

 13. 604 669 12. 1 604 669 1 000 000

Beruházások 1 665 200 3. 4 338 590 14. 3 034 406 2 969 384
Szállítói 
kötelez.

1 472 281 7. 11 156 580 7. 11 953 544 2 269 245

Érték-
papírok

59 921 10. 7 748 10. 3 448 64 221 Egyéb RLK 46 116 6. 37 416   8 700

Anyagok 154 057 10. 1 000 531 10. 985 464 169 124
Passzív id. 
elhatár.

3 987 969 8. 10 100 539 8. 10 633 071 4 520 501

Készletekre 
adott 
előlegek

0 10. 6 000 10. 4 000 2 000

Szell. 
termékek 
halmozott 
écs

412 874 4. 25 314 2. 120 095 507 655

Vevők 2 238 169 4. 163 496 9. 58 121 511 -55 719 846
Épületek 
écs

1 852 063 4. 11 012 2. 47 206 1 888 257

  9. 58 149 957   58 149 957
Építmények 
écs

11 319 771 4.  2. 1 131 977 12 451 748

Egyéb 
követelések

232 552 10. 345 321 10. 379 527 198 346
Termelő-
gépek écs

3 251 953 4. 46 335 2. 1 041 655 4 247 273

Pénz-
eszközök

1 612 218  46 845 880  45 959 360 2 498 738
Egyéb 
berend. écs

247 472 4. 379 2. 37 699 284 792

Aktív 
időbeli elhat.

913 068 11. 7 641 345 11. 7 886 686 667 727
Eredmény-
elszám.

0 6. 12 293 1. 122 925 110 632

14. 110 632 -110 632

Adózás előtti eredmény: 122 925, társasági adófizetési kötelezettség tárgyévre: 12 293, elszámolt értékcsökkenési leírás: 2 378 632 e Ft.
Társasági adóból eredő, adóhatósággal elszámolandó kötelezettség tárgyévi nyitója: 46 116 („követel” egyenleg), előbbi tárgyévi zárója: 8 700 („követel” egyenleg)

1. ábra a szemlétető példához: Egy fiktív társaság záró főkönyvi kivonatának mérlegszerű kimutatása és néhány hozzá tartozó adat (adatok e Ft-ban)
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lépések, és  alkalmazhatók más, valós társaságok cash flow kimutatásának 
elkészítése során is. A törvényben meghatározott forma ne szabjon ha-
tárt, az csak a minimális tartalom meghatározását írja elő. Kísérletezzünk 
bátran a minimális tartalom olyan mértékű felbontásával (pl. a vevői, szál-
lítói és befektetett eszköz alkategóriák meghatározása elengedhetetlen), 
mely a lehető leggyorsabban információt biztosít számunkra a vonatko-
zó társaság pénzforgalmi hatékonyságával kapcsolatosan. Ez adja a cash 
flow kimutatás értelmét. 

 követelésünkből nem realizálódott pénznö-
vekedés. Ha realizálódott volna, nem a vevői 
követelés változott volna – nem lenne tehát 
vevőkövetelés-változás miatti pénzeszköz-
csökkenés sem a működési cash flow-ban –, 
hanem csak adózás előtti eredmény marad-
na 100 000 e Ft értékben, ahogy azt a mérleg 
pénzösszegének változása is jelezné.
• Tekintettel arra, hogy eredményből indulunk 

ki, az indirekt módszer során kezelni kell az 
eredményszemlélet és a pénzügyi szemlélet 
közötti különbséget is, ez pedig az időbeni 
hatások kiszűrését jelenti a gazdasági ese-
ményekből. Az aktív időbeli elhatárolásoknál 
elhatárolt bevétel a cash flow kimutatásban 
egyrészt az adózás előtti eredmény alatt pénz-
eszköznövelőként jelentkezik, másrészt azon-
ban az aktív időbeli elhatárolások változása-
ként is jelentkezik pénzeszközcsökkenőként, 
azaz a cash flow kimutatás minden eredmény 
ellenére 0 forint pénzeszközváltozást mutat a 
pénzforgalmi szemlélet alapján helyesen.

• Végezetül a többszörös számbevételből ere-
dő problémákat is ki kell szűrni, különben 
például egy nyereséggel értékesített tárgyi 
eszköz nyeresége a működési cash flow-n 
kívül (ahol a helye van) megjelenne a befek-
tetési cash flow-ban is, ahogy arra már a 2. 
példában utaltam is.

Szemléltető példa
Vegyünk hát példának egy társaságot, ahol az 1. 
ábrán egy mérlegszerű felosztásban annak fő-
könyvi kivonatát egymás mellé helyeztük, bal ol-
dalon a „tartozik” egyenlegű főkönyvi számlákat, 
jobb oldalon a „követel” egyenlegűeket. Jobb ol-
dalon van a korábban már említett eredményel-
számolás sor is. Erre a kimutatásra majd mérleg-
szerű kimutatásként hivatkozok a továbbiakban.

Az előző oldalon lévő 1. ábrán néhány to-
vábbi kiegészítő információ is látható, melyek 
értelmében a korábban már említett zárt rend-
szerben elkészíthető a cash flow kimutatás.

A kért egyenlegek közötti eltéréseket 
ugyanazon sorszámmal tüntettem fel – látható, 
egyes esetekben mérlegen belül van „tartozik” 
és „követel” korrekció is ugyanazon sorszám 
alatt, és a cash flow kimutatásban nincs ilyen 
sorszám: ezek a pénzmozgást nem érintő té-
telek korrekciói. Más esetekben a mérlegszerű 
kimutatásban és a cash flow kimutatásban is van ugyanazon azonosító. 
A 4. és az 5. egyben tekintendő, a szemléltetés érdekében tárgyi eszköz 
csökkenéseként nemcsak nyereséges értékesítés szerepel gazdasági ese-
ményként, de egy selejtezés is 100 000 e Ft értékben. Látható, ahol a mér-
legszerű kimutatásban a korrekció (pl. a 13-as sorszámú) „tartozik” jellegű, 
ott a cash flow kimutatásban ez a korrekció „követel” jellegű lesz. Ez utób-
bi a cash flow kimutatásban pénzeszközcsökkenést jelent, míg a „tartozik” 
jellegű korrekció pénzeszköz-növekedést. Könnyen beazonosíthatóak a 

Tartozik Követel Egyenleg

1. Adózás előtti eredmény ± 1. 122 925   122 925

2. Elszámolt amortizáció + 2. 2 378 632   2 378 632

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±  

4. Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete ±  

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 5. 100 000 4. 60 000 40 000

6. Szállítói kötelezettség változása ± 7. 11 953 544 7. 11 156 580 796 964

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±     

8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 8. 10 633 071 8. 10 100 539 532 532

9. Vevőkövetelés változása ± 9. 58 121 511 9. 58 149 957 -28 446

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 
változása ± 

10. 1 372 439 10. 1 359 600 12 839

11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± 11. 7 886 686 11. 7 641 345 245 341

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) –   6. 49 709 -49 709

13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés –     

I. Működési cash flow     4 051 078

14. Befektetett eszközök beszerzése –   3. 4 433 680 -4 433 680

15. Befektetett eszközök eladása +     

16. Kapott osztalék, részesedés +     

II. Befektetési cash flow     -4 433 680

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +     

18. Kötvény, hitelvisz. megt. értékpapír kibocsátásának 
bevétele +

    

19. Hitel és kölcsön felvétele + 12. 1 604 669   1 604 669

20. Hosszú lej. nyújtott kölcs. és elhely. bankbet. törl., 
megszünt., bevált. +

    

21. Véglegesen kapott pénzeszköz +     

22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) –     

23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
visszafizetése –

    

24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése –   13. 604 669 -604 669

25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 
bankbetétek –

    

26. Véglegesen átadott pénzeszköz –     

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lej. köt. 
változása ±

16. 2 347 122 15. 2 078 000 269 122

III. Finanszírozási cash flow     1 269 122

IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±     886 520

2. ábra: Egy fiktív társaság cash flow kimutatása (adatok e Ft-ban)


