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Felsővezetés elvárásai a 
controllerekkel szemben egy 8000 

termelőt integráló 300 milliárdos cég
élén

Kotormán Mihály
Pénzügyi és számviteli 

vezérigazgató helyettes



TÖRTÉNETÜNK

1972
Megalakult a KITE, Kukorica és Iparnövény Termelési

Együttműködés nonprofit szervezetként, melyet kilenc szövetkezet

hozott létre.

Kukorica-és cukorrépa-termelés fejlesztésére alakult, amelyet

néhány éven belül az összes kultúrára kiterjesztett.

1992
Az Egyesülés és néhány kereskedelmi és ipari vállalat, valamint

bank 553 millió Ft alaptőkével megalakították a KITE Mezőgazdasági

Szolgáltató és Kereskedelmi Részvénytársaságot, és az Egyesülés

aktivitását az Rt.-be tette át.

2014-2015
Tulajdonosváltás és menedzsment váltás. Továbbra is 100% magyar

tulajdonban van a cég.



A vállalatvezetés, üzletágak és a 

központi irányítás helye. 

Meghatározza a stratégiát, a 

célokat, marketing irányokat és 

biztosítja az eszközöket a régiók 

számára.

KÖZPONT RÉGIÓK

Vevői kapcsolattartás és kiszolgálás 

helye.



Központ
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ALKÖZPONTOK
Ügyviteli és ügyféltér 
17 000 m2

BEMUTATÓTERMEK

3 800 m2 bemutatóterem

15 helyszínen

GÉPTELEPEK
5 alközpontban
8 361 m2 fedett tároló

TÁROLÓ KAPACITÁS 
213 000 m2

60% fedett

MŰHELYEK

3 808 m2 műhely

13 helyszínen

TERMÉNYTÁROLÓK

12 helyszínen 38 db

175 000 t gabona tárolására



MUNKAVÁLLALÓI LÉTSZÁM 2017.09.30.

Munkavállalói létszám: 1 202 fő

Nő: 346 (29 %)

Férfi: 856 (71 %)

Terület szerinti megoszlásban:

Központ: 527 (44 %)

Alközpont: 675 (56 %)

Végzettség szerinti megoszlásban:

Felsőfok: 583 (48 %)

Középfok: 595 (50 %)

Alapfok: 24 (2 %)



PARTNERKÖR
Összesen több, mint 45.000 partnerkapcsolatot 

kezeltünk az elmúlt 3 évben

Minősített partnerszám és szántóföldi területek:

9 065 db,   2 507 022 ha  

A partnerek átlagos szántóföldi területe: 277 ha





ÜZLETÁGAINK



Pénzügyi szolgáltatások

• Konstrukciós finanszírozás

• KITE HITEL IRODA (KHI)

• KITE Alkusz

KITE ZRT. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI

Szaktanácsadás

• adott problémára, technológiai elemre

Műszaki üzemeltetési szolgáltatások

• JD Link

• JD Office

• FarmSight szolgáltatások

• Bérgép tevékenység



KITE ZRT. RTK HÁLÓZAT

Saját tulajdonú hálózat 

– A mezőgazdasági terület 95%-a lefedett

101 db

Bázisállomás

302 db

Ismétlőállomás



PROGRAMJAINK

Szakmai gyakorlat

Ösztöndíj program

• nagyvállalati munkakörnyezet

• szakdolgozati témák

• szakmai mentor, konzulens támogatása

• tapasztalatszerzési, fejlődési lehetőség

KINEK AJÁNLJUK?

aktív hallgatói jogviszony

(agrár, műszaki, gazdasági 

főiskola/egyetem)

https://www.kite.hu/karrier/szakmai_gyakorlat



PROGRAMJAINK

Junior képzés

• Általános ismeretátadás

• Szakmai alapok elsajátítása

• Önálló munkavégzés

KINEK AJÁNLJUK?

pályakezdő, vagy 1-1,5 éves 

munkatapasztalattal rendelkező 

diplomás fiataloknak

https://www.kite.hu/karrier/gyakornoki_program



KITE HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIAI CÉLJAI

• Piaci pozíciók megerősítése és megőrzése

• Új piacokon való megjelenés

• Új szolgáltatások kialakítása és a jelenlegi 

bővítése

• Hozzáadott érték növelése

• Vertikális integráció kiterjesztése



KITE RÖVID TÁVÚ STRATÉGIAI CÉLJAI

• Értékesíteni kívánt termékek meghatározása

• Beszállítók jellemzése

• Megcélzott partnerek ismertetése

• Versenytárs elemzés

• Mikro- és makroszintű kockázat elemzése

• Új piacok feltárása

• Beruházási igények felmérése

• Együttműködési lehetőségek keresése 



CONTROLLING A KITE-BEN

• Saját fejlesztésű, sziget szerűen működő ügyviteli 

rendszer

• Speciális igényekhez igazodó folyamatok

• Kereskedelem és üzemelés segítése és 

kiszolgálása

• Adatfeldolgozás, információ-ellátás

• Döntés előkészítés

• Beszámolás

• Koordináció



TERVEZÉSI MENETREND

• Stratégiai terv

• PR terv

• Beruházási terv

• Alközponti költség terv

• Humán terv

• Szervezeti egységek gazdálkodási tervei

• Pénzügyi terv

• KITE Zrt. gazdálkodási terve

• Ügyvitelfejlesztési terv

• KITE eredmény terv

• Üzletági beszerzési terv

• Mérleg terv

• Cash flow terv



TERVEZÉS

• A szervezeti egységeknek külön-külön el kell

készíteni a saját terveiket minden tervezési

területre vonatkozóan.

• A tervezés összehangolása, koordinálása a

felső vezetés és a controllerek feladata.

• A különböző tervek összehangolása, a

duplázódások kiszűrése és a több szervezeti

egységet érintő költségek felosztása jelenti a

legnagyobb kihívást.



TERVTELJESÜLÉS KONTROLLJA

• Cash flow

• Fedezetszámítás

• Jutalékszámítás

• Üzletági eredménykimutatás

• Kockázatkezelés

• Riportok, kimutatások



PÉNZÜGYI KONTROLLING FELADATAI

• Pénzügyi tervezés

• Likviditás elemzés

• Pénzügyi szervezés és ellenőrzés

• Pénzügyi kockázatok vizsgálata, mérséklése

• Információ szolgáltatás

• Szoros együttműködés a társterületekkel

• Híd a számvitel és a pénzügy között



ALKALMAZOTT MÓDSZEREK

Pénzügyi cash-flow:

• Bevételek és kiadások pénzforgalmi szemléletű 
vizsgálata és tervezése 

• Profitcentrumonkénti bontás

• Terv-tény adatok folyamatos nyomon követése

• Külső finanszírozási igények kimutatása

• Év végi akció tervek kidolgozása (faktorálás, 
készletvédelem…)



Vezetői információk és mutatószámok

• Pénzügyi terv készítése, felülvizsgálata

• Készlet, vevő, szállító –és hitelállomány

• Külső és belső kovenánsok vizsgálata
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Treasury

Feladata:

A KITE működését befolyásoló külső pénzügyi tényezők
hatásának vizsgálata, kockázatok csökkentése (deviza
árfolyam, kamatláb, commodity)

• Deviza cash-flow

• Referencia árfolyam sávok meghatározása

• Egységes KITE szintű eredményesség kimutatása, 
elemzése

• Működési feltételek meghatározása az EMIR 
előírásaival összhangban

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK



ÉVKÖZI ÉRTÉKELÉS KIHÍVÁSAI

• Az információ a kereskedelem birtokában van

• Utólagos engedmények mértéke nem ismert

• Különböző helyeken meglévő adatok

összekapcsolása, szinkronizálása

• Bevételek felosztása szervezeti egységek

között

• Költségek felosztása a szervezeti egységek

között



ÜZLETÁGI EREDMÉNYKIMUTATÁS

• A KITE Zrt. gazdálkodási tervének megfelelő

formában készül el.

• Szervezeti egységenként és tevékenység

típusonként kerülnek felosztásra a bevételek,

ráfordítások, költségek.

• A szervezeti egységek közötti elszámolásokat is

tartalmazza.

• Alapja a könyvelési adatok és a különböző belső

kalkulációk.

• A számviteli törvénynek megfelelő eredmény-

kimutatással összhangban készül.



ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER

• Komplex értékelési rendszer melyben

meghatározásra kerülnek azon feladatok és

feltételek melyek teljesülése fedezetet biztosít a

kiegészítőbérek kifizetésére.

• Az érdekeltségi rendszer célja, hogy az egyén az

elvégzett éves feladatai alapján, a megtermelt

eredményből részesüljön. Ennek irányzottnak - a

munkáltató érdekeit szem előtt tartva - az egyénre

ösztönzőnek és minden esetben teljesíthetőnek

kell lennie.



JUTALÉKSZÁMÍTÁS

• A kereskedő kollégák kiegészítő bére az általuk

megtermelt árrés mértékéhez és a kintlévőség

kezeléshez kötött.

• A KITE Zrt. stratégiai céljainak megfelelő egyéni

értékesítési terveket kapnak az értékesítő

kollégáink. Ezek teljesülése szintén hatással van

a jutalék mértékére.

• A jutalék és a kereskedelem jövedelmezősége

közötti szoros kapcsolat miatt, a jutalék szintje jól

reprezentálja a tevékenység eredményességét.

• Folyamatos, online elérhetőség a kereskedők

részére.



FINANSZÍROZÁS

• Közel 60 milliárd forint rövid lejáratú

mezőgazdasági input anyag finanszírozás évente

• Több mint 4 500 finanszírozási szerződés

• Beruházások finanszírozásának közvetítése a

KITE Hitelirodán keresztül

• A kereskedők is érdekeltek a finanszírozás

értékesítésében és a behajtásban

• Központi és területi kockázatkezelés (5 + 8 fő)



KOCKÁZATKEZELÉS

• Saját partnerminősítési rendszer

(fizetési képesség és készség vizsgálata alapján)

• Objektív és szubjektív szempontok alapján történő 

partner minősítés

• Folyamatos kapcsolattartás a finanszírozott 

partnerekkel

• A megtermelt termény a fedezet

• A hitelkeretek megnyílása a vegetáció kritikus 

szakaszaiban elvégzett szemlékhez kötött

• Rendszeres adósság egyeztetés

• Gyors reagálás a fizetési nehézségekre

• Váltó



ELVÁRÁSOK ÖSSZEGZÉSE

• A rendszerszemléletű speciális tudás elsajátítása

• A saját fejlesztésű rendszerek működésének és 

felépítésének ismerete

• Az adatok feldolgozásához szükséges informatikai, 

pénzügyi, számviteli, közgazdasági tudás megléte

• Elemző szemlélet

• Gyors,hatékony és pontos munkavégzés

• Egyszerűsítésre való törekvés

• Változásokra való gyors reagálás és alkalmazkodás

• Megoldásra való törekvés, megoldási javaslatok 

kidolgozása

• Megbízhatóság, adat vagyon védelme



2017. 10. 23.

Köszönöm a 
megtisztelő figyelmet!


