AZ ADÁSVÉTELI ÁR
KIALAKÍTÁSA ÉS
RÖGZÍTÉSE A
SZERZİDÉSBEN

AZ ADÁSVÉTELI ÁR
KIALAKÍTÁSA
 Az

ár az ajánlatnak, illetve a
szerzıdésnek az a feltétele,
amelyben valamennyi feltétel
anyagi vonzata kifejezésre jut.
 A szerzıdı felek az árban csak az
összes többi feltétel rögzítését
követıen állapodnak meg.

KALKULÁ
ÁCIÓ
KALKUL
CIÓ
KALKULÁCIÓ
KÖLTSÉGEK

ÖNKÖLTSÉG

VERSENYTÁRSAK
ÁRAI

Á
RKÉ
RKÉPZÉ
PZÉS
ÁRKÉPZÉS

AJÁNLATI
ÁR

VEVİ
ÁRAJÁNLATA

ALKU
ALKU

ÁRMEGÁLLAPODÁS

Á
R
ÁR
R
ÖGZÍ
GZÍTÉSE
RÖGZÍTÉSE

1

KALKULÁ
KALKULÁCIÓ
CIÓ A KÜ
KÜLKERESKEDELMI
ÜGYLETBEN

Célja: az önköltség
kiszámítása.

KÖLTSÉ
LTSÉGCSOPORTOSÍ
GCSOPORTOSÍTÁSI
SZEMPONTOK
felmerülés

helye
elszámolhatóság
áruforgalomhoz való
viszony

ÁRUFORGALMI
KÖLTSÉGEK
 az

áruval,
ruval
 a piaccal,
piaccal
 a kereskedelmi
tevékenységet ellátó
vállalat mő
mőködésével
kapcsolatos költségek
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ELSZÁMOLHATÓSÁG
MÓDJA SZERINT
 közvetlen

kö
költsé
ltségek: amelyekrıl
már felmerülésük idıpontjában
megállapítható a költségviselés helye,

 közvetett,

általá
ltalános vagy
rezsikö
rezsiköltsé
ltségek: amelyeknél nem

állapítható meg, vagy a nagy ráfordítás
miatt célszerőtlen megállapítani a
konkrét költségviselı helyet

AZ ÁRUFORGALOMHOZ
VALÓ
VALÓ VISZONYUK SZERINT

állandó vagy fix
költségek
 változó költségek


ÁLLANDÓ VAGY FIX
KÖLTSÉGEK
Az áruforgalom
nagyságára nem
reagálnak, bizonyos
határokon belül összegük
állandó.
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VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEK
 Nagyságuk

a forgalom
változásával változik:
növekedésével emelkedik,
csökkenésével csökken.
 A változás mértéke lehet a
forgalommal ará
arányos,
nyos lehet
degresszí
degresszív és lehet
progresszí
progresszív.

VÁLTOZÓ KÖLTSÉGEK
VÁLTOZÓ
KÖLTSÉG

ARÁNYOS

PROGRESSZÍV

DEGRESSZÍV

KALKULÁ
KALKULÁCIÓ
CIÓ-TÍPUSOK
KALKULÁCIÓ
KALKULÁCIÓ

Kalkuláció
Kalkuláció
idıpontja
idıpontja

Kalkuláció
Kalkuláció
felépítése
felépítése

Fix
Fix költségek
költségek
kezelése
kezelése

Ügylet
Ügylet jellege
jellege

elıkalkuláció

progresszív

teljes költség
kalkuláció

export

utókalkuláció

retrográd

hozzájárulás
számítás

import

különbség

reexport
stb.
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KÖZVETÍ
ZVETÍTİ KERESKEDİ
KERESKEDİ KALKULÁ
KALKULÁCIÓ
CIÓJA
TENGERENTÚ
TENGERENTÚLI ELADÁ
ELADÁS ESETÉ
ESETÉN
számla szerinti beszerzési ár megfelelı
fuvarparitásban
– kapott mennyiségi árengedmény (rabatt)
= tényleges vételár hitelfizetési kondícióval
– skontó (készpénzfizetéses árengedmény)
= készpénz vételár
+ fuvarköltség az exportır telephelyéig
+ csomagolás (átcsomagolás) költségei
+ exportır rezsiköltségei
= összes költség exportır telephelyén EXW ár
+ fuvarköltség elhajózási kikötıig
= összes költség elhajózási kikötıig (FAS ár)

+ FOB- költségek (kikötıi illeték, kikötıi átrakás
költségei, raktározási költség, kikötıi speditır
költségei, okmányok beszerzési költségei stb.)
= összes költség FOB fuvarparitáson
+ tengeri fuvarköltség
= összes költség CFR fuvarparitáson
+ szállítmánybiztosítási költségek
= összes költség CIF fuvarparitáson
+ finanszírozási költségek (bankköltségek, váltó
leszámítás költségei, céghitel kamatai stb.)
+ külföldi képviselı jutaléka (FOB ár után)
+ az exportır tervezett nyeresége
= exportá
exportár CIF tengerentú
tengerentúli kikö
kikötı paritá
paritásban
hitelfizeté
hitelfizetési kondí
kondíció
cióval

EXPORTÁ
EXPORTÁR KISZÁ
KISZÁMÍTÁSA
A KIINDULÓ
KIINDULÓ PONT SZERINT
kalkuláció
típus

progresszí
progresszív

retrográ
retrográd

különbsé
nbség

ISMERT

KERESSÜK

ISMERT

KERESSÜK

ISMERT

?

felépítés

beszerzési ár
általános (rezsi)
költségek

tervezett
nyereség
értékesítési
költségek

exportár

ISMERT
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TELJES
KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS
összes exportá
exportárbevé
rbevétel
le: exportáru beszerzési ára
= árré
rrés
le: általános költségek
= nyeresé
nyereség

HOZZÁ
HOZZÁJÁRULÁ
RULÁS/
FEDEZET SZÁ
SZÁMÍTÁS

összes exportbevétel
le: változó költségek
= hozzájárulás
le: fix költségek
= nyereség

ÁRKÉPZÉS
Kiinduló pontja a kalkuláció
eredményeként kiszámított önköltség.
 Az árképzés során nehezen
számszerősíthetı, sokszor csak
szubjektíven megítélhetı árbefolyásoló
szempontokat kell az árban kifejezni.
 Piaci információk szükségesek a
versenytársakról, és azok eladási
árairól.
 Célszerő árdokumentációkat beszerezni.
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ÁRBEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZİK
áru minısége
 áru mennyisége
 szállítási határidı
 exportır egyéb üzleti
kondíciói
 eladó üzleti neve




vevı üzleti neve

ÁRBEFOLYÁSOLÓ
TÉNYEZİK
a termék márkaneve
 eladó piaci céljai
 vevı helye az adott termék
értékesítési útján
 eladó piaci céljai
 vámkalkuláció
 árengedmények és felárak


ÁRU MINİSÉGE ÉS ÁRA
 Nem

tévesztendı össze a termék
korszerősége és minısége.
 A piaci nem mindig hajlandó a
jobb minıséget, korszerőbb
terméket árban is honorálni.
 Két termék közötti minıségi
különbségnek többnyire csak
40 %-a érvényesíthetı magasabb
árban.
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ÁRU MINİSÉGE ÉS ÁRA
Paraméteres

árképzés
Pontozásos árképzés
Teljesítmény fajlagos
árképzés

ÁRU MENNYISÉ
MENNYISÉGE ÉS ÁRA
Mennyiségi rabatt:
tömegáruknál a nagyobb
mennyiség vásárlására
ösztönöz.
 Árskála a mennyiség
függvényében.


VERTIKÁ
VERTIKÁLIS
ÁRDIFFERENCIÁ
RDIFFERENCIÁLÁS
 Árdifferenciálás

azonos
piacon belül is a vevı helye
szerint a termék értékesítési
útján.
 Minél közelebb van az elsı
külföldi vevı a külföldi
fogyasztóhoz, annál magasabb
lehet az eladási ár és fordítva.
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VERTIKÁLIS
ÁRDIFFERENCIÁLÁS
exportır

importır

EXPORTÁR

nagykereskedı

kiskereskedı

fogyasztó

100

beviteli vám
10%
elvámolt exportár

+10

110

importır árrése 10%

+11

importır eladási ára

121

121

nagykereskedı árrése
30%

+36
157

nagykereskedıi ár
kiskereskedı árrése
60%

157
+94
251

FOGYASZTÓI ÁR

251

ÁRENGEDMÉNYEK
 mennyiségi

rabatt
 hőség rabatt
 forgalmi rabatt
 skontó
 káló (apadó, jósúly)
 (bonifikáció)

ÁR RÖ
RÖGZÍ
GZÍTÉSE AZ ADÁ
ADÁSVÉ
SVÉTELI
SZERZİ
SZERZİDÉSBEN
szerzıdéses
szerzıdéses ár
ár

ffix
ix á
r
ár

m
ozgó
r
ozgó á
mozgó
ár
minıség
függvényében

konjunktúra
függvényében

cost + fee ár

9

