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A Rossmann Magyarország a Unit4 Financials-zel
jelentős költséghatékonyságot ért el pénzügyi
folyamatain – naprakész nyilvántartásra tért át,
amellyel könnyebben tesz eleget a nemzetközi
és a hazai könyvelési szabályoknak
A Rossmann Magyarország Kereskedelmi
Kft. az egyik legnagyobb drogériaparfüméria hálózat hazánkban, országos
bolthálózatát több mint 180 üzlet alkotja,
a forgalmazott termékek száma pedig
meghaladja a nyolcezret. A cégalapító
Dirk Rossmann 1972-ben nyitotta meg első
üzletét Hannoverben.

A német anyacég 1993-ban Csehországban és
Magyarországon, majd egy évre rá Lengyelországban
folytatta piaci terjeszkedését. Ezek a leányvállalatok
egy Hollandiában bejegyzett vegyes vállalat 100
százalékos tulajdonában állnak, amelynek tulajdonosa
50-50 százalékban a német Rossmann GmbH és a
hongkongi A.S. Watson.

Ez a projekt látványos eredményt hozott, mivel
a német irányítás alá került cseh leányvállalat
több mint tíz éves veszteséges működést
követően rövid időn belül nyereségessé
vált – mondta Tóth Gergely, a Rossmann
Magyarország Kft. pénzügyi vezetője. –
Ebben szerepet játszott az is, hogy a Unit4
Financials és az új készletanalitikai rendszer
integrált együttese sokkal hatékonyabbá
tette a folyamatokat, az információáramlást
és az erőforrások hasznosítását. Mivel
Magyarországon már korábbról a német
készletnyilvántartó rendszert használjuk,
kézenfekvő volt, hogy a cseh kollégáinknál
lezajlott projekt tapasztalatait és a Unit4
Financials integrációhoz készült fejlesztéseket
mi is hasznosítsuk.

A cseh leányvállalat az A.S. Watson által indított
integrációs projekt keretében már korábban
bevezette a Unit4 Financials rendszerét, de mielőtt
erre Magyarországon is sor került volna, a németek
vették át a térségben működő leányvállalatok és
a projekt irányítását. A cseh Rossmann az A.S.
Watson angol fejlesztésű készletanalitikai rendszerét
használta, amelyet a német vezetőség a német
fejlesztésű Evolution készletanalitikai rendszerre
cserélt és integrált az új verzióra frissített, webes
architektúrára épülő Unit4 Financials-zel.

In business for people.

Tárgyieszköz-kezelés kétféle
könyvelési standard szerint
A Rossmann Magyarországnál 2010 augusztusában
indult a Unit4 Financials bevezetése és integrálása
a készletanalitikai rendszerrel. Ezt a Unit4 Financials
webszolgáltatásokra épülő architektúrája segítette,
az integráció nem egész két hónap alatt megvalósult.
Az éles indításra 2011. január 17-én került sor, miután a
magyar leányvállalat korábbi ügyviteli rendszerében
is lezárta az előző év főkönyvét. A konszolidációs
projektnek külön aktualitást adott, hogy a meglévő
ügyviteli rendszer nem felelt meg mindenben
az elvárásoknak.
A cégünk által eladott és egy banktól
visszalízingelt eszközök a magyar könyvelési
szabályok értelmében az operatív, míg a
nemzetközi IFRS szabvány szerint a pénzügyi
lízing kategóriájába tartoznak – mutatott rá
Tóth Gergely. – Külföldi tulajdonosaink az IFRS
szerinti tárgyieszköz-nyilvántartást kérnek tőlünk,
ezért azt kétféleképp is vezetnünk kell, hogy
az itthoni szabályoknak is megfeleljünk. Mivel
ügyviteli rendszerünk modulja nem támogatta az
eszközök eltérő könyvelési standardok szerinti
szétbontását, az IFRS szerinti tárgyieszköznyilvántartásunkat kénytelenek voltunk Excelben
készíteni, ami 30 ezer eszköz esetében igen
nehézkes és bonyolult folyamat volt.
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A Rossmann Magyarország új pénzügyi rendszerében
ugyanakkor ez a kétféle tárgyieszköz-nyilvántartás
egy lépésben, problémamentesen működik.
A Unit4 Financials-ben számviteli, adózási
szempontok és IFRS szabvány szerint is kezelni
tudjuk a tárgyi eszközöket, egyáltalán nem
okoz gondot, hogy az eltérő szabályok miatt
az egyik nyilvántartásban nyolcezerrel több
eszköz szerepel, mint a másikban, a modul ezt
megbízható rugalmassággal kezeli – emelte ki a
pénzügyi vezető. – Míg korábbi rendszerünkben
az eszközöket minden könyvben külön
kellett vezetnünk, addig a Unit4 Financials a
nyilvántartást sokkal hatékonyabbá teszi.
A könyvelés pillanatában megadhatjuk, hogy
egy tárgyi eszköz hol kerül nyilvántartásra, így a
jóváhagyást követően nagy számú eszközt
is több helyre könyvelhetünk egy lépésben.
A Rossmann Magyarország korábban használt, kliensszerver architektúrájú ügyviteli rendszere a nagyobb
könyvelési feladatokat, feladásokat és zárásokat sem
tudta kellő teljesítménnyel lefuttatni.
Ennél is nagyobb problémát jelentett, hogy
korábbi rendszerünkben az adatok sem voltak
mindig konzisztensek, a főkönyvbe feladott
adatok olykor tévesen vagy egyáltalán nem
jelentek meg – fejtette ki a pénzügyi vezető.

– Előfordult, hogy havi záráskor egyes adatok
csak a tranzakciók szintjén szerepeltek, a
főkönyvből viszont hiányoztak, és a rendszer
arra sem adott lehetőséget, hogy a hibát
javítsuk. A Unit4 Financials-ben ez nem fordulhat
elő, mivel a rendszer egységes adatstruktúrát
használ, így a bevitt adatok feladás nélkül,
minden nyilvántartásban következetesen
jelennek meg.

Automatizált számlajóváhagyás
A Unit4 Financials bevezetésével a Rossmann
Magyarország számos, korábban manuális
pénzügyi folyamatot – például a devizaátértékelést
– automatizálhatott, ezzel is növelve a munka
hatékonyságát. A készletanalitikai rendszerrel
kialakított integrációnak köszönhetően az
optimalizálás lehetőségei még tovább bővültek.
Ez óriási előrelépés számunkra, mivel korábban
az integráció nem működött, az adatokat,
mintegy 50 ezer tranzakciós sort, havonta
egyszer adtuk fel régi rendszerünkbe – mondta
Tóth Gergely. – A Unit4 Financials-be viszont
naponta átkerülnek a teljes üzlethálózat forgalmi
és pénztári adatai, a készletadatokkal együtt,
így napi szintű nyilvántartásra térhettünk át.
Egyúttal az ellenőrzés, számlajóváhagyás
folyamatát is nagymértékben automatizálhattuk.
A Unit4 Financials-ben ugyanis egyeztető
főkönyvi szám rendelhető a számlához, és az
is beállítható, hogy a rendszer milyen feltételek
mellett fogadjon el egy számlát automatikusan,
illetve mikor küldje azt jóváhagyásra.
Árubeérkezéskor például a Unit4 Financials az
ahhoz tartozó számlát automatikusan ellenőrzi a
készletanalitikai rendszerben levő megrendelési
szám alapján, és ezer forintnál kisebb eltérés
esetén automatikusan elfogadja, utalásra
engedi.
Ha az eltérés ennél nagyobb összegű, a számlát
megjeleníti egy listán, és jóváhagyását kéri
az ellenőrzést végző kollégától.
A költségszámlák – közüzemi költségek, bérleti
és karbantartási díjak – jóváhagyása szintén ezen
a módon zajlik a Unit4 Financials-ben. A Rossmann
Magyarország korábbi rendszerében erre sem volt
folyamat, a költségszámlák jóváhagyása papír alapon
történt.

A beérkező költségszámlát azonnal könyveljük,
és csak ezt követően küldjük jóváhagyásra
– folytatta Tóth Gergely. – Ha vissza kellett
küldeni egy számlát, azt korábbi rendszerünkből
már csak egy jóváíró számlával tudtuk „kivenni”,
ami munka- és időigényessé tette a folyamatot,
mivel a papír alapú számlákat hordoztuk
az osztályok között. A Unit4 Financials-ben
viszont a lekönyvelt költségszámla egy
tálcára kerül, ahonnét még el lehet dobni, ha
a jóváhagyási folyamat során kiderül, hogy
nem fogadhatjuk be. A számlát ellenőrző
üzemeltetési vezető a szkennelt számla képét
látja a rendszerben, a folyamat így rendkívül
gördülékennyé vált.
A pénzügyi folyamatok terén elért
hatékonyságnövekedés mértékét jól érzékelteti, hogy
a Rossmann Magyarországnál 2011 februárja óta 2
fővel, azaz 10 százalékkal csökkent a könyvelésen
dolgozók létszáma.
További létszámcsökkentést nem tervezünk,
a felszabaduló erőforrásokat az egyeztetésre,
az ellenőrzésre és jóváhagyásra csoportosítjuk
át – fejtette ki a pénzügyi vezető. – A Unit4
Financials használatával erre immár több időnk
jut, ami rendkívül fontos, mert egy jól működő
egyeztetési folyamattal az auditálás költségén
akár 20 százalékos megtakarítást is elérhetünk.

Vezetői riportok nagyságrenddel
gyorsabban
A Rossmann Magyarország korábbi rendszerében
két vállalatot vezetett, egyet a magyar könyvelési
szabályok, egyet az IFRS szabvány szerint, és a havi
zárást előbbiből feladta az utóbbiba. Ez önmagában
két órára lekötötte a rendszer erőforrásait, ezért csak
a munkaidő végén indították el, és az adatokból ezt
követően még el kellett készíteni az IFRS szabvány
szerinti jelentést.
A hongkongi tulajdonos heti riportokat kér
tőlünk, a vasárnap záruló időszakról kedden már
zárást kell küldenünk – mondta Tóth Gergely.
– A határidőt korábban csak úgy tudtuk tartani,
hogy sok számot becslésként adtunk meg,
de ez is időigényes volt, tapasztalt kontroller
kollégánk egy, olykor két napot is ezzel a
technikai jellegű feladattal töltött. A Unit4

Financials-ben viszont fél nap alatt elkészítjük
az IFRS szabvány szerinti jelentést, miután az
egységes adatstruktúrát használó rendszer
párhuzamosan kezeli az IFRS szabvány és a
magyar könyvelési szabályok szerinti könyvelést
és jelentéskészítést. Ezzel másfél munkanapot
takarítunk meg hetente.
A Unit4 hazai csapata által a Unit4 Financialshöz fejlesztett eFramework riportálási környezet
segítségével a magyar könyvelési szabályoknak
megfelelő jelentések is könnyen elkészíthetők:
előre definiált főkönyvi riportok és szabadon
paraméterezhető vezetői jelentések, ad hoc
lekérdezések segítik a döntéshozók munkáját. A Unit4
Financials-ben mindehhez naprakész adatok állnak
rendelkezésre.
A német tulajdonosnak havi jelentést küldünk,
amelyben nem becsült, hanem tényleges
adatok szerepelnek – világított rá Tóth Gergely.
– Ezt a vezetői riportok alapján menet
közben, zárás előtt is le tudom kérni, mert
a Unit4 Financials-ben beállíthatom, hogy a
jelentés a tálcán lévő tételeket, jóváhagyásra
váró számlákat is vegye figyelembe. A
készletanalitikai rendszerrel kialakított
integrációnak köszönhetően a Unit4
Financials-ben érték alapján is nyilvántartjuk
készletünket, ezért az ilyen és hasonló
jelentések hathatósan segítik a területek és a
vezetők közötti együttműködést. A saját márkás
termékek készletezését említeném példaként,

Elért eredmények

• Havi

feladás helyett a forgalmi, pénztári
és készletadatok naprakész nyilvántartása

• Konzisztens adatok minden nyilvántartásban, külön
feladás nélkül

• Manuális pénzügyi folyamatok (pl. devizaátértékelés,
számlajóváhagyás) automatizálása

• Papír alapú költségszámla-jóváhagyás kiváltása
• Tárgyieszköz-kezelés kétféle könyvelési standard
szerint, egy lépésben

• IFRS

szabvány szerinti, heti jelentés időigénye
2 napról fél napra csökkent

• 10

százalékos létszámcsökkentés a könyvelési
területen

• 10-20

százalékos
költségein

megtakarítás

az

auditálás

amelyeket kedvezőbb áron szerezhetünk be,
de a készletet meg kell finanszíroznunk, így a
pénzügy értékes és gyors visszacsatolást adhat
a beszerzésnek.
A Rossmann cseh leányvállalata a Unit4
Financials beszerzési modulját is bevezette,
amellyel - az esedékes, de még be nem érkezett
közüzemi számlákkal kapcsolatos elhatárolások
automatizálásával - még hatékonyabbá tette a havi
zárások folyamatát.
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világszerte több mint 4000 főt foglalkoztat. A Unit4 ERP rendszereket és iparág-specifikus, best-in-class
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