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Cesim Információ

1. fejezet - Cesim Információ
1.1. Általános információ
Cégünk vállalatok és oktatási intézmények számára kínál könnyen használható és költséghatékony üzleti
szimulációkat, melyek számos üzleti kurzus részét képezhetik. 1996 óta működünk világszerte finnországi
központunkon keresztül irodáink és partnereink segítségével.

1.2. Cesim termékek
Négy, az oktatási intézményekben használt szimulációnk van :
• Cesim Global Challenge®
Egy a stratégia, és nemzetközi gazdaság oktatásban használt online szimuláció. Segítségével a diákok
megismerhetik a dinamikus, és kompetitív globális üzleti környezetet irányító folyamatokat.
• SimBrand
Egy online marketing menedzsment szimuláció, mely segít a diákoknak a marketing folyamatok összefüggéseinek megismerésében, különös hangsúlyt helyezve a nyereségességre.
• OnService
Egy online szolgáltatásmenedzsment szimuláció, melyen a diákok gyakorolhatják, és elsajátíthatják a
szolgáltatói szektorban való sikeres működéshez szükséges stratégiákat a kis-és közép vállalkozások
piaci környezetében.
• Hospitality
Egy online hotel- és turizmus menedzsment szimuláció, mely segít a diákoknak gyakorolni a hotel- és
étterem vezetést.
• SimFirm
Egy, az üzleti tanulmányaik elején lévő diákoknak tervezett szimuláció, mely segít megérteni, hogy a
cég egyes részeinek működése miként járul hozzá a cég sikeréhez egy versenyző, nemzetközi piacon.
A szimulációs kurzust saját választásuk szerint megszervezhetik egy pár napos rendezvény, vagy egy egy
egész féléves kurzus keretében is. A szimulációs körök számán, a határidőkön, és a csapatok összetételén
a kurzus ideje alatt is végig tudnak változtatni.

1.3. Cesim elérhetőségek
Cesim Oy
Arkadiankatu 21 A
00100 Helsinki
Finland
tel. +358 9 406 660
http://www.cesim.com/
finland@cesim.com
v1.165
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A szimulációs felület bemutatása

2. fejezet - A szimulációs felület
bemutatása
2.1. Diákok felhasználói felülete

1. Saját Információ - Ezen az oldalon tudja változtatni a Cesim profiljában megadott személyes
információkat, és profilképet tölthet fel magáról, mely a felület több pontján is látható lesz. Itt tudja
megváltoztatni a jelszavát, és a megadott E-mail címét is. Az oldal alján a négyzetek beikszelésével
dönthet arról, hogy szeretne-e értesítéseket kapni.
Fontos, hogy a diákok valós E-mail címeket adjanak meg itt, mert különben nem kapják meg a játék során
küldött üzeneteket. Az "Elfelejtett jelszó" opció is ezzel az E-mail címmel működik, így az elfelejtett jelszó
újra beállításához is ide küldünk üzenetet.
2. Support- Amennyiben technikai problémák lépnek fel, vagy a játék működésével kapcsolatos kérdés
merül fel, itt léphet kapcsolatba a Cesim Support csapatával. Amennyiben tartalmi kérdései vannak,
ezekkel forduljon oktatójához.
3. Nyelv megváltoztatása - Itt megtalálja az oktatója által engedélyezett nyelvi verziók listáját. Az engedélyezett nyelvek közül a játék bármely pontján válogathat.
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2.2. Kezdőoldal

1. Játékos információk
2. E-Mail funkció - Ezt használva könnyen elérheti csapattársait, vagy oktatóját. A kis négyzetet használva
jelölheti ki, hogy ki legyen az üzenet címzettje.
3. Ez a rész összefoglalja a kurzussal kapcsolatos fontos információkat. Felül az előző kör mutatóit látja ,
alul pedig a határidőket, fórumüzeneteket és a kitöltendő kvízeket.
4. Csapatdöntések - Ennek a funkciónak a segítségével láthatja csapattársai elmentett döntéseit. Alul a
"Többi kör" és a "Tovább" gombok segítségével hívhatja elő az előző körök döntéseit, mivel alapban
csak az aktuális kör döntéshozatali folyamatát láthatja. Ezen gombok segítségével egyszerre láthatóvá
teheti az összes eddigi elmentett döntést. Vegye figyelembe, hogy a csapatdöntéssornál (további
információ erről a Döntéssor résznél) csak azt fogja látni, hogy ki változtatott a döntéseken ("A csapatdöntéseket módosította..").

2.3. Döntéssor
A Cesim szimulációk egy innovatív döntéshozatali felülettel rendelkeznek, melyen keresztül a csapatok
tagjai hatékonyan irányíthatják a döntéshozatali folyamatot. A Döntéssor részben egyszerre láthatja az
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egyéni döntéseit és csapattársai döntéseit. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amint a kör határideje lejárt, az
eredményeket a csapatdöntések alapján kalkulálja a szimuláció.

A Döntéssor számos lehetőséget kínál a döntéshozatali folyamat menedzselésére, melyet a továbbiakban
mutatunk be.
1. Görgetős menü a körök kiválasztására: Itt tudja kiválasztani a megtekinteni kívánt kört. Az előző körök
eredményeit is meg tudja itt tekinteni, bár módosítani nem tud rajtuk.
2. A "Tovább" gombra kattintva juthat el csapattársa döntéshozatali területére, vagy a csapatdöntési területre. Óvatosan változtasson döntéseket ezeken a területeken, mert minden változtatás automatikusan
mentődik az adott terület döntéssorában is. Amennyiben a csapatdöntéseken módosít és Ön után nem
változtat rajtuk senki, a szimuláció az Ön megváltoztatott döntései alapján számol majd eredményeket
a kör végén.
3. A "Másolás" gombbal másolhatja át egy csapattársa döntését a csapatdöntéssorba. Amennyiben egyszer
a Másolás-ra kattintott, az régi csapatdöntéssort nem tudja többet előhívni. A csapattársak döntéssorai
közül akárhányszor be tudnak másolni döntéssorokat a csapatdöntéssorba, míg a kör határideje le nem
jár. Amennyiben a csapatdöntéseket közvetlenül a csapatdöntés felületen hozzák meg, és ezt követően
nem változtatnak semmin, akkor automatikusan ezt a döntéssort használja majd a szimuláció az eredmények kiszámolásánál.
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4. Az "Átvétel" gombra kattintva átmásolhatja egy csapattársa teljes döntéssorát a saját döntéssorába.
Amennyiben ezt a műveletet végrehajtja, az ezt megelőző döntéssorát nem fogja tudni többet elérni.
Az átvétel nem változtat csapattársa eredeti döntéssorán.
5. Az adott kör költségvetése a kör becsült üzleti eredményét mutatja a jelenlegi döntések alapján, valamint
az értékesítés %-os változását az előző kör értékesítéséhez képest.

2.4. Döntések
A Döntések rész alrészekből tevődik össze (pl. Kereslet, Termelés stb.), erről a részről a Döntéshozatali
útmutató-ban talál részletes leírást. A döntéshozatal során egyes részek döntéseit kell meghozni először,
mert ezek a többi rész kalkulációinak és előrejelzéseinek alapját képezik.

Két fajta döntéshozatali mező található a szimulációs felületben: a fehér mezőkbe a tényleges döntések, míg a kék mezőkbe előrejelzések kerülnek. Minden beadott döntés azonnal mentődik a szerver
adatbázisába, azonban az adott kör határidejének lejártáig akárhányszor változtathat a döntéseken.
1. A fehér mezőkbe a döntéseit kell beírnia.
2. A kék mezőkbe az értékesítéssel, személyzeti cserélődéssel, stb. kapcsolatos döntéseket kell beírnia.
Ezek az előrejelzések a rendszerben található költségvetési kimutatások alapjait képezik.
3. A görgetős menüket használhatja a többválasztásos döntéseknél.
A rendszer automatikusan frissíti a költségvetési kimutatásokat és a számításokat, a döntések megadása
során.
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Fontos, hogy figyelembe vegye, hogy két döntéshozatali terület van. Az egyik a saját profil, melyben
a diákok beadják saját döntéseiket, és kipróbálhatják a különböző döntések különböző kimeneteleit. A
diákok mindig először a saját profiljukban hozzák meg a döntéseket, és automatikusan a sajét döntéshozatali területükön találják magukat profiljukba belépve. Miután meghozták a döntéseket a saját profilban,
csapattársaikkal koordinálni kell a csapatdöntéseket. Ennek egyik módja egy csapattag döntéssorának a
"Másolás" gombbal a csapatdöntéssorba másolása. Ha ezt választja, a bemásolt döntéssort használja a
szimuláció az eredmények számításánál.
Egy másik lehetőség a csapatdöntések mentésére a döntések közvetlenül a Csapatdöntési Területen való
beadása. Ez úgy lehetséges, hogy a Csapatdöntéssor alatt a csapat egy tagja a "Tovább"-ra kattint. Minden változtatás automatikusan mentődik, és ez a döntéssor lesz az eredményszámítás alapja, amennyiben
nem másolnak át más döntéseket. Amennyiben valaki átmásol döntéseket a Csapatdöntési Területre, nincs
lehetőség az előző döntéssor visszahozására, ha csak nem vették át az előző döntéssort a diákok a saját
profiljukba.
A határidő lejárta után a szimuláció automatikusan eredményeket számol a Csapatdöntéssor alatt látható
döntések alapján. Ismételten ki szeretnénk emelni, hogy fontos hogy átmásoljanak egy sort a csapattagok
döntései közül a Csapatdöntéssorba, amennyiben nem mentettek el döntéseket a Csapatdöntési Területen.

2.5. Eredmények
Ahogy azt már előzőleg is megemlítettük, az adott kör eredményeit automatikusan számítja ki a szimuláció
a Csapatdöntések alatt elmentett döntések alapján rögtön a kör határidejének lejárta után. Lehetőség van
az előző körök eredményeinek megtekintésére is a kurzus egész ideje alatt. Az eredmények letölthetők
Excel-formátumban, megtekinthetők diagramok formájában, és nyomtatási verzióban is elérhetők.
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1. A csoportok mellett elhelyezett görgetős menü segítségével választhat az aktuális kurzus csoportjai
közül.
2. A körök melletti görgetős menü segítségével választhatja ki a megtekinteni kívánt kör eredményeit.
3. Használja a "Letöltés" gombot a kiválasztott eredmények Excel-formátumban történő letöltéséhez.
4. Használja a "Diagramok" gombot a kör fő mutatóiról készült diavetítés megtekintéséhez.
5. Használja a "Nyomtatási verzió" gombot az eredmények kinyomtatásához.
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2.6. Határidők

A Határidők résznél látja az Ön kurzusára beállított körök számát, valamint a körök határidejét. Amennyiben a felhasználó helyi ideje más, mint a rendszeridő, ebben az esetben az oldalon mindkét idősávban
jelezve megjelennek a határidők.
A szimulációt gyakran a Gyakorló körökkel kezdik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyakorló körök nem
függnek össze a tényleges körökkel, és csupán arra szolgálnak, hogy gyakorolhassák a diákok a szimuláció
döntéshozatali mechanizmusát, és gyakorolják az eredmények előrejelzését.

2.7. Csapatok

A Csapatok résznél látja a kurzusba regisztrált összes csoportban levő csapatot, és azok csapattagjait. Itt
meg tudja változtatni a csapatával kapcsolatos információkat, mint például a csapatnevet, a szlogent és
a csapatleírást.
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A csapatok tagjai szabadon mozoghatnak a csapatok között, míg az üres csapatok törlése meg nem történt,
és a kurzus hivatalosan el nem kezdődött. Az "Áthelyezés"-re kattintva mozgathatja a diákokat a csapatok
között.

2.8. Tananyagok

Ez a rész tartalmazza a szimuláció használatát leíró dokumentumokat. A szimulációba beépített tananyagok a : Döntéshozatali útmutató és az Esetleírás. Az oktatóknak lehetősége van a kurzus anyagához kapcsolódó további tananyagok feltöltésére.
A Döntéshozatali útmutató leírja a szimuláció használatának alapjait, így a felhasználói profil egyes részeit,
a döntéshozatal menetét, azokat a tényezőket, melyeket figyelembe kell venni a döntések meghozásakor,
és a döntéshozatal ajánlott sorrendjét.
Az Esetleírás pontos adatokkal szolgál a szimuláció üzleti esetéről. Bemutatja a szimulációs vállalatot, a
piacot és a piaci trendeket. Bizonyos eset-specifikus paraméterek is szerepelhetnek az Esetleírásban.
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2.9. Fórumok

A fórumok kiváló lehetőséget biztosítanak az oktatójával, és a játékostársaival való kommunikációra, abban az esetben, ha a személyes megbeszélés épp nem lehetséges. A fórum használata azért előnyösebb az
E-mailezésnél, mert a fórumüzeneteket többen is láthatják, és bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe.
Két fajta fórum van a szimulációban: a Csapatfórum és a Kurzusfórum. Ahogy a név is utal rá, a Csapatfórum üzeneteit csak csapattársai láthatják és csak ők válaszolhatnak az üzenetekre. A Kurzusfórum a kurzus
összes résztvevője számára elérhető, csoporttól és csapattól függetlenül.
Az oktatók mindkét fórum üzeneteit látják. A Kurzusfórum ezért jó hely arra, hogy olyan kérdéseket
küldjenek ide, melyekre a válasz mindenki számára hasznos lehet. Míg a Csapatfórum a csapatot érintő
információk megbeszélésére alkalmas.
Amennyiben nem választanak más opciót a "Saját Információk" résznél, a játékosok minden alkalommal
E-mail értesítést kapnak a Csapatfórum üzenetekről.
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Döntések

3. fejezet - Döntések
3.1. Fő cél és nyerőkritérium
A szimuláció célja a teljes részvényesi megtérülés maximalizálása, mely tartalmazza a részvényérték
változását, a fizetett osztalékokat, és az osztalékok kamatát. A teljes részvényesi megtérülés egy éves
százalékos érték. Fontos látni, hogy a korai osztalékfizetéssel csökken a saját tőkét, amit a nyereségességlés a részvényérték növelésére lehetne használni, de így több idő van arra, hogy az osztalékok kamata
növekedjen.

3.2. Döntéshozatal ajánlott sorrendje
Első alkalommal kövesse ezt a sorrendet. Később, mikor már tapasztalatot szerzett a szimulációban, kövesse az Ön által helyesnek tartott sorrendet.
Nyomtassa ki a dokumentumot a szimulációs kurzus kezdete előtt.

3.3. Sikeres döntéshozatal:

3.4. Hasznos tippek a csapatmunkához
Itt összegyűjtöttük a csapatdöntésekkel koordinálásával kapcsolatos jótanácsokat. Ez különösen fontos
lehet, amennyiben virtuális csapatokkal játszanak (a diákok nem, vagy csak ritkán találkoznak).
• Válasszanak ki minden körre egy "CEO"-t, aki felelős a csapatdöntések koordinálásáért, és a csapatdöntések végső elmentéséért. Változtassák a "CEO"-t körönként, vagy pár körönként.
• Figyeljenek a helyes időbeosztásra. Először minden csapattag dolgozzon önállóan a saját döntéssorán.
Miután megszülettek az egyéni javaslatok, kezdjék el a csapatdöntések koordinálását.
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• Használják a "Fórumok" menüpontot a stratégiával, és csapatdöntéssel kapcsolatos észrevételek
megosztására. A fórum tárolja az üzeneteket, így később is vissza tudják keresni, hogy miben állapodtak
meg, illetve, hogy milyen formában hozzák meg a csapatdöntéseket az adott körre.
• Állapodjanak meg egy belső határidőben, ameddig minden csapattagnak meg kell hoznia az egyéni döntéseiket, és elküldeni a javaslatokat. Ez után a belső határidő után maradjon elég idő a kör határidejéig a
csapatdöntések szerkesztésére és elmentésére. Amennyiben különböző időzónákban dolgoznak, a "rendszeridő"-t használhatják közös határidőként.
• Használja a Döntéssor-t a döntések véglegesítéséhez. Itt láthatja a csapattársai elmentett döntéseit is,
és beléphet csapattársai döntéshozatali felületére. A csapatdöntések mentésekor kiválaszthatják egyik
csapattársuk döntéssorát, és ezen módosíthatnak , majd elmenthetik ezt csapatdöntésként. A csapatdöntéseket közvetlenül is módosíthatják a Csapatdöntés oszlop alatt a Tovább-ra kattintva.
• A módosítások után a csapatdöntésként menteni kívánt döntéssor alatt kattintson a "Másolás"-ra. Ezzel
elmenti a döntéseket az adatbázisba, és ezzel teljesítette az adott kört. Ez után még tud változtatni a döntéseken, vagy más döntéssort bemásolni a csapatdöntésekbe a kör határidejének lejártáig. Miután lejárt
az adott kör határideje, a csapatdöntések alapján számol a szimuláció eredményeket, amik a határidő
lejárta után azonnal meg is jelennek az Eredmények menüpont alatt.
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Piaci körülmények

4. fejezet - Piaci körülmények

1. Tanulmányozza a Piaci körülmények oldalt, mielőtt elkezdi a döntések bevitelét. Ez az oldal információt
tartalmaz a piac aktuális és jövőbeli helyzetéről.
2. Az oldal alján található a Paraméterek fül. Itt az aktuális és az előző kör paraméterei (költségek, árfolyamok, adószázalékok stb.) találhatók. A paraméterek és a Piaci körülmények adatait használhatja a
döntések bevitele során a számításokhoz.

Megjegyzés
A kvantitatív paraméterek, mint például a társasági adószázalék az aktuális periódusra, pontosnak
adatok. A piac fejlődése azonban bizonyos mértékben különbözhet a Piaci körülmények oldalon
olvasható adatoktól, mivel a piac fejlődését a piacon lévő cégek teljesítménye is befolyásolja. Így
a piaci növekedés kis mértékben eltérhet az előrejelzésektől.
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4.1. Kereslet

1. Kezdje a döntéshozatalt a piaconkénti piaci növekedés becslésével. Ehhez használja a Piaci körülmények oldal adatait.
2. Miután megbecsülte a piaci növekedést, válassza ki, milyen termékeket értékesít az egyes piacokon. Piaconként két terméket értékesíthet (piaconként különböző termékkombinációk lehetségesek).
A szimuláció kezdetekor csak a Tech1 áll rendelkezésre. A játék során a K+F résznél további
technológiákat tud kifejleszteni.
3. Az értékesített technológiák kiválasztása után becsülje meg a termékek piaci részesedését. A modell ezeket a becsléseket használja a vállalat pro-forma kimutatásainak és költségvetési adatainak
számolásakor. A piaci részesedés becslésekor a bal oldalon az „előző kör” rész az előző körben elért
technológiánkénti tényleges piaci részesedést mutatja. A piaconkénti teljes piaci részesedés a jobb oldali grafikonon látható.
4. Miután megbecsülte a teljes piaci növekedést, és az egyes termékek piaci részesedését, itt láthatja a
várható keresletet az egyes piacokon. Kérjük vegye figyelembe, hogy ezek az adatok becslések, a végső
számok attól is függenek, hogy csapata mennyire volt sikeres a versenytársakhoz képest. Erről további
információkat talál a Kereslet, teljes piac és piaci részesedés fejezetben.
5. Ezek a grafikonok az infrastruktúra (hálózati lefedettség) alakulását mutatják a piacokon a négy elérhető technológiára. Minél nagyobb a lefedettség szintje, annál nagyobb a potenciális kereslet az adott
technológiára.
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4.2. Kereslet, teljes piac és piaci részesedés
A csapat keresletének számolását három tényező befolyásolja.
1. Először minden piac esetében megadjuk a piac várható méretét.Ehhez a Piaci körülmények rész szolgál
hasznos előrejelzésekkel.
2. A teljes piaci kereslet ezek után megoszlik a felkínált technológiák között.
3. Végül meghatározzuk az egyes vállalatok piaci részesedését. A piaci részesedést befolyásoló tényezők:
a felkínált termékfunkciók száma, átlagos eladási ár és az előző körök piaci részesedése.
A Kereslet oldal alján található grafikonok mutatják a különböző technológiák hálózati lefedettségének
fejlődését. A hálózati lefedettség befolyásolja a keresletet, mivel ha nincsen lefedettség, nincs eladás sem.
Például ha a lefedettség egy adott technológia esetében a grafikon szerint az USA-ban 50%, ez azt jelenti,
hogy az amerikai piac földrajzi területének 50%-a rendelkezik kiépített hálózattal az adott technológiára.
A hálózati lefedettség fontos tényező az új technológiák keresletének meghatározásánál. Mint azt már
jeleztük, ha nem rendelkezik hálózattal az adott technológia, nem lehetséges az értékesítés sem. Az új
technológiák általában vonzóbbnak a régieknél, így több keresletet generálnak. Ugyanakkor az új technológia nem feltétlenül lesz sikeres. A Piaci körülmények oldalon láthatják az aktuális információkat az egyes
technológiák aktuális keresletével kapcsolatban. A technológiák közötti keresletmegoszlást a következő
tényezők befolyásolják:
• Árszint (az új technológia ára általában magasabb, mint a régié).
• A technológiát értékesítő vállalatok száma.
• Marketingtevékenység.
Például amennyiben az új technológia ára 2-szerese a réginek, akkor ez minimum 50%-kal csökkenti az
adott technológia vonzóságát (amennyiben az ár-elaszticitás -1).

4.2.1. Teljes piac és a vállalat piaci részesedése

1. A teljes piac méretét befolyásoló tényezők:
• Gazdasági körülmények.
• Általános árszint.
• Általános promóciós kiadások.
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• Technológiai fejlődés.
2. Az adott technológia piaci részesedését befolyásoló tényezők:
• Technológia árszintje.
• Promóciós beruházások a z adott technológia esetében.
• Technológiát felkínáló vállalatok száma.
• Hálózati lefedettség.
• Technológia vonzósága.
3. Egy adott vállalat által felkínált technológia piaci részesedését befolyásoló tényezők:
• Ár.
• Promóciós beruházások.
• Termékfunkciók száma.
• Előző kör piaci részesedése.
• Technológiát felkínáló vállalatok száma.

4.2.2. Piaci részesedések
A szimuláció indulásakor mindenkinek ugyanakkora a piaci részesedése. Ahogy elkezdik a döntéshozatalt,
és az első eredmények megszületnek, természetesen a piaci részesedések is változnak. Az alábbi példa egy
lehetséges kimenetelt mutat be:

1. Sárga csapat 30%
2. Rózsaszín csapat 15%
3. Kék csapat 22%
4. Zöld csapat 33%
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(A Zöld csapat piaci részesedése megoszlik két technológia között.)
5. A Zöld csapat Tech1-jének piaci részesedése 25%.
6. A Zöld csapat Tech 2-jének piaci részesedése 8%.
A két technológia piaci részesedése adja együttesen a vállalat 33%-os teljes piaci részesedését. Az egyes
technológiák piaci részesedésének százalékos becslésekor ne feledkezzen meg arról, hogy ez a teljes piaci
részesedést jelenti, nem csak az adott technológia piacán elért piaci részesedést.
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Termelés

5. fejezet - Termelés
A termelés globális megosztásának szervezése fontos sikertényező a szimulációban. Vállalata két termelési
területen termelhet (USA, Ázsia), ahonnan három piacra szállít termékeket. A szimulációban alap esetben
nincs készletezés. Amennyiben túlbecsüli a keresletet, és túl magas termelési adatokat ad meg, a termelést
automatikusan kiigazítja a szimuláció a kereslethez. Ez büntetési extra költségekkel jár. Amennyiben a
tényleges kereslet nagyobb a termelésnél, potenciális eladásoktól esik el.

1. Itt tudja kiválasztani, melyik technológiát termeli az egyes gyártósorokon, illetve, hogy mekkora
kapacitáskihasználtságot szeretne. A két termelési területen található két gyártósor segítségével a négy
technológiát bármilyen kombinációban elő tudja állítani. Az alábbi példában az USA és Ázsia területén
is mindkét gyártósoron folyik termelés.
2. A szimuláció automatikusan kalkulálja az egységköltséget, a számítási mód a Termelési költségek című
fejezetben van részletesebben leírva. A termelési rés % a technológiák érettségi fokától is függ. A
termelési rés % -ot a szimuláció az egységköltség számolásakor veszi figyelembe.
3. Itt dönthet a kiszervezett termelés nagyságáról. Csak azokat a technológiákat tudja előállítani kiszervezéssel, melyeket saját termelés keretén belül is előállít. A Termelés oldal alján láthatja az aktuális
körben kiszervezéssel előállítható maximum mennyiséget. Ugyan itt megjelenik a kiszervezés átlagos
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egységköltsége is, mely a kiszervezett mennyiségétől függően változik. Az alábbi példában az USA és
Ázsia területén is van kiszervezés.

Megjegyzés
Mikor a kapacitásbővítésről dönt (beruházás új gyárakba), hasonlítsa össze a kapacitás
bővítés költségeit azzal, mennyi eladástól esne el a kapacitás bővítése nélkül. Amennyiben túlbecsüli a keresletet, a szimuláció kiigazítja azt a tényleges kereslethez, és büntetést számol fel. Amennyiben alulbecsüli a keresletet, és nem rendelkezik elég termeléssel a kereslet kielégítésére, a szimuláció a Logisztika oldal Szállítási sorrendjét veszi
alapul, és először a harmadik, majd a második, végül az első helyre elhelyezett piacra
nem szállít termékeket.
Amennyiben a kurzusban be van állítva a Készletezés, akkor az extra kapacitás költsége a készletgazdálkodási- és a készlethez kapcsolódó tőkeköltségekből, az esetlegesen
szükségtelenül magas termelési költségekből, és a régebbi termékek esetlegesen túl nagy
készleteinek költségeiből tevődik össze.

5.1. Termelési költségek
A termelési költségeket a következő tényezők befolyásolják:
• Alap költségszint az adott termelési területen.
• Termelési költség funkció (U-alakú görbe).
• Tanulási hatás.
• Büntetés a túl magas termelési célkitűzésekért. Amennyiben túlbecsülte a keresletet, az aktuális periódusra vonatkozó termelését ki kell igazítani. Ez a büntetés a termelési költségek kb. 5%-a.
Az U-alakú termelési költség funkciót az alábbi ábra mutatja be. Az alapköltség-szintet költségszorzóval
szoroztuk.
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1. Költségszorzó.
2. Kapacitáskihasználtság.
Az alapköltség-szint az új technológiával előállított első termék termelésének egységköltségét jelzi. A kezdeti alacsonyabb dolgozói képesítésnek/hatékonyságnak köszönhetően az alapköltség magasabb Ázsiában,
mint az USA-ban. A tanulási görbe-hatás jelentős mértékben befolyásolja a termelési költségeket. Az xtengely jelzi a kumulatív globális termelést az adott technológia esetében. Vegye figyelembe, hogy először az USA-ban termelhet termékeket, majd Ázsiában, mikor a tanulási görbén elért egy adott szintet. Az
alábbi példa mutatja be ezt a logikát.
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1. Egységköltség USD
2. Technológiánkénti globális kumulatív termelés
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5.2. Készletezés

Amennyiben a Global Challenge kurzusában be van állítva a Készletezés, erről további információt a
Termelés fül alatt talál. A nyitó- és záró készlettel kapcsolatos adatok is a Termelési tervnél jelennek meg.
A készletgazdálkodás során a diákoknak nem kell semmilyen döntést beadniuk.
Az amerikai, és az ázsiai gyárak saját készletezéssel rendelkeznek, és a termékek nem mozognak a területek
között, ha nincs rá piaci kereslet. A készlet értéke változik a termelési döntések és a tényleges értékesítés
következtében, így fontos a pontos becslés, hisz a készlet gazdálkodási költségeket okoz, és tőkét köt le. A
készlethez tartozó termékeket eredeti termelési költségükön vezetjük be, és először a régebbi termékeket
értékesítjük, és nem számolunk amortizációt a készletek esetében.
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5.3. Beruházások

1. Itt megbecsülheti a globális kereslet várt alkulását a következő két körre. Az adott év keresletére vonatkozó itt látható információ a Kereslet oldal előrejelzések részénél bevitt adat. Fontos, hogy pontosan
lássa a kereslet jövőbeli alakulását, mivel az új gyárak két periódus alatt készülnek el.
2. A jövőbeli növekedés előrejelzései alapján dönthet arról, hogy beruház-e új termelési létesítményekbe
az USA, vagy Ázsia területén. Az extra kapacitás a beruházást követő második körben érhető el, a
beruházásokért a beruházást követő körben kell fizetni.
3. Ez a diagram a kereslet és kapacitás előrejelzett alakulását mutatja. Az ábra vizuális eszközökkel
prezentálja az összefüggéseket.

Megjegyzés
Egy új gyárba történő beruházással jelentős mértékben elkötelezi magát anyagilag
hosszú távon. Győződjön meg arról, hogy képes lesz állni a beruházás költségeit a
beruházás várható nyereségéből. Íme egy példa arra, hogy tudja ezt kiszámítani: egy
gyár költsége az USA-ban 160 mUSD, a gyárak működését 7 évre becsüljük és a gyár
kapacitása 550 ezer egység. Tegyük fel, hogy a jövőben a jelenlegivel megegyező áron
tudja értékesíteni a termékeket az USA-ban, azaz 200 USD körül. Az értékcsökkenés
előtti átlagos működési bevétele is (a működési költségek, kivéve a gyárak értékcsökkenése levonásra kerülnek az értékesítési bevételből) 35% körüli. Amennyiben szorozza
az éves gyári termelési kapacitást (90%-os kihasználtsági szint) az elvárt termékenkénti
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haszonnal, kb. 35 mUSD-t kap értékcsökkenés előtti működési bevételként (550 ezer
egység x 90% x 200 USD x 35%). Ebből kell állnia majd az értékcsökkenést és a gyár
finanszírozásának költségeit. Az értékcsökkenés 15%, és csökkenő tendenciát követ,
összesen 24 mUSD (160 m USD x 15%) a működés első évére. A csökkenő tendencia
az első években nagyobb értékcsökkenéssel számol, mely jellemző a high-technológiai
üzleti környezetre. Az értékcsökkenés után 11 mUSD áll rendelkezésére (35 mUSD- 24
mUSD) a pénzügyi és befektetési kockázat kezelésére.
A példában a (ROI) 6,9%. Ezt úgy kapjuk meg, hogy a működési bevételt (EBIT) osztjuk
a beruházás költségével (11 mUSD/160 mUSD).

5.4.
1.
2.
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•
•
•

Megjegyzés
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Marketing

6. fejezet - Marketing
A Marketing oldalon a marketing mix-ről dönthet, melynek részei a termékkel, árral és termeléssel kapcsolatos döntések. Ezt a döntést minden piacon, minden termék esetében meg kell hoznia. Mivel a szimuláció
kezdetekor csak egy termékkel rendelkezik (Tech1), ezert az első körben ezt a döntést csak egy termékre kell meghoznia a piacokon (kivéve, ha technológia liszenszekkel már az első körben kifejleszt más
technológiát). Amikor már egynél több terméke van, termékenként külön kell ezt a döntést meghoznia.
Vegye figyelembe, hogy marketing mixének sikeréről a piac dönt. A fogyasztók összehasonlítják az adott
technológia esetében felkínált különböző termékfunkció- és árkombinációkat, és a számukra legmegfelelőbbet választják.

1. Először döntsön a felkínált termékfunkciók számáról. A több funkció felkínálása egyes piacokon pozitívan befolyásolja a keresletet, azonban több költséggel is jár.
2. A termékfunkciókkal kapcsolatos döntsek után hozza meg az árral és promócióval kapcsolatos döntéseket. Az árral kapcsolatos döntéseket mindig az adott terület pénzegységében kell megadni, a promócióét pedig USD-ben.
3. Miután döntött a termékről, az árról, és a promócióról, itt megjelenik egy rövid, az adott termék nyereségességét mutató költségvetési összefoglaló.
4. Itt azt is láthatja, mely termelési területről származnak a termékek.
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A termékfunkciók beépítése a termékekbe termékfunkciós költségeket okoz. 1-10 funkciót építhet be a
termékekbe, és minden egyes plusz funkció plusz költséggel jár. A funkciók csak akkor alkalmazhatók,
ha a vállalata elért egy adott technológiai kompetenciaszintet a saját kutatás-fejlesztési beruházások, vagy
kutatás-fejlesztési liszenszek megvásárlása által. A funkció költségek kalkulációja: funkciók számának
szorzása a funkcióköltséggel ( az utóbbi a PARAMÉTEREK résznél látható).
A marketing ráfordításokkal pozitívan befolyásolja a termékei iránti keresletet, és vállalata megítélését az
adott piacon. A reklámnak hosszútávú hatása van.

Megjegyzés
Mikor a promócióról hoz döntést (reklám), nézze meg a várható eladási bevételeket, melyeket az adott termékkel generál az adott piacon az előzetes rövid nyereség kalkuláció
szerint. Általában megéri többet költeni marketingre a kezdetekben, mikor új terméket dob piacra. Ugyanakkor középtavon fontos, hogy a termék által generált bevétel
meghaladja az addig keletkezett reklámköltségeket. Egy hasznos számítási módszer a
reklámra fordított racionális mennyiség becslésére, ha az értékesítési bevételt szorozza
a reklámelaszticitással (0,1-0,3).
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Logisztika

7. fejezet - Logisztika

1. Itt tud dönteni arról, milyen sorrendben elégíti ki a piacokon keletkezett keresletet. Ebben a példában
az USA-ból az 1. USA, 2. Ázsia, 3. Európa sorrendet választotta; azaz az USA-ban előállított termékek
közül először az USA-ba, majd Ázsiába, végül Európába szállít. Ez a döntés akkor fontos, ha a globális
kínálata nem elég a globális kereslet kielégítésére. Amennyiben ez történik, először a harmadik piacon
(Európában) nem elégíti ki a keresletet.
2. Ebben az összefoglalásban látja, hol, mennyi terméket állít elő, és ezeket mely piacokon értékesít. A
termékek teljes szállítási költsége tartalmazza a tényleges szállítási költséget és a vámot. Ezeket a PARAMETÉTEREK fül alatt tekintheti meg. Azokra a termékekre, melyek ugyanott kerülnek eladásra,
ahol megtermeltek őket, nincs szállítási költség.

Megjegyzés
A szállítási sorrend meghatározásakor a termékekből származó teljes bevétel
maximalizálása legyen a célja. Ez úgy érhető el, hogy azokat a piacokat helyezi előre
a sorrendben, ahol a termékenkénti haszon a legmagasabb. Amennyiben nem lesz elegendő a kínálata, legyen biztos benne, hogy azon a piacon nem elégítődik ki a kereslet,
ahol az egy termékre eső haszon a legalacsonyabb.
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8. fejezet -
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HR

9. fejezet - HR

A Global Challenge használható a HR-döntések aktiválásával, vagy azok nélkül. Amennyiben az Ön
kurzusában aktiválva van ez a rész, felvehet saját alkalmazottakat a K+F-részlegre technológiai és design
liszenszek vásárlása helyett. Ez a saját fejlesztést befolyásolja, melyet a következő fejezetben mutatunk
be részletesen.
Az HR-rész három fő döntési területből áll: az alkalmazottak száma a jelenlegi körben, fizetés, és egy
hónapra jutó tréning költségvetés. Az alkalmazottak száma véges, és mindig csak annyi alkalmazottja lehet,
mely alkalmazásához a beállított bérszint megfelelő. El is tud bocsátani alkalmazottakat, amennyiben így
dönt. A HR kiadások közé sorolható a fizetés, tréning, felvétel, elbocsátás, és egyéb K+F-költségek. Ezen
költségek mindegyike megjelenik az Eredménykimutatás K+F költségei alatt.
A HR-költségek tartalmazzák a fizetést, egyéb alkalmazotakkal kapcsolatos költségeket, tréningköltségeket, az új alkalmazottak felvételi-, és a régiek leépítési költségét, és a K+F költségeket. Ezek az
Eredménykimutatás K+F-költségek részénél jelennek meg. További információt talál a költségekről az
oldal alján lévő paraméterekre kattintva.
A HR-rész fő stratégiai döntései a személyzet cserélődésének-, és hatékonyságának megfelelő
befolyásolása. A fizetés, a tréning, a vállalat sikere, és a személyzet megfelelő felosztása mind
befolyásolják a személyzet cserélődését, míg a magasabb fizetés vonzza a tehetséges szakembereket. A kumulatív tréningkiadások, és alacsony cserélődési ráta magasabb szintű személyzeti hatékonysághoz vezet.
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10. fejezet - Kutatás és fejlesztés
Két módja van vállalata technológiai kapacitásának növelésének: saját kutatás-fejlesztés és liszenszek
vásárlása. A saját kutatás-fejlesztés a beruházást követő körben érhető el. Ha liszenszeket vesz, a technológia azonnal elérhető. A két lehetőséget kombinálhatja is, hogy elérje a kívánt technológiaszintet és
készülékfunkció számot.
Fontos megjegyezni, hogy a K+F-beruházások nem csökkentik a technológiai liszenszköltségeket. Például
ha a Zöld csapat 20 millió dollárt fektet a Tech2 kifejlesztésébe az 1. Körben, míg a Piros csapat nem ruház
be a technológiába az adott körben, a liszenszköltség mégis ugyanaz lesz mind két csapat számára. Ez igaz
akkor is, ha vannak, és akkor is, ha nincsenek HR-döntések aktiválva a kurzusban.
Amennyiben aktiválja a HR-döntéseket, a saját kifejlesztés K+F-rész munkanapokkal számol a tőke helyett. A kifejlesztés ugyanúgy működik, mint a tőkeberuházás esetében, de ebben az esetben össze kell
hangolnia a termékkifejlesztési döntéseket a HR-döntésekkel. Ez azt is jelenti, hogy a kifejlesztéshez szükséges erőforrás mennyisége függ a hatékonysági szinttől, és a kifejlesztés végső költségét befolyásolja az
alkalmazottak bére, és az egyéb HR-döntések is.

1. Ezekben a cellákban hozhat döntéseket a saját kutatás-fejlesztésről technológiánként. A modell megmutatja, mennyit kell befektetnie annak megfelelően, hogy az új technológia, vagy az új funkciók elérhetők legyenek. A saját kutatás-fejlesztés esetében számoljon azzal, hogy a technológia egy periódus
késéssel lesz elérhető.
2. A kutatás-fejlesztés lehet saját fejlesztés, vagy liszenszvásárlás. A saját fejlesztésnek egy periódus késése van, a liszenszekkel a technológia és a funkciók azonnal elérhetők. Ez egyszeri fizetéssel történik,
és határtalan ideig használható a technológia és a termékfunkciók.
3. Ez a diagram mutatja minden egyes technológia esetében az elérhető termékfunkciók számát.

Megjegyzés
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A kutatás-fejlesztési beruházások fontos stratégiai lépések, és esetükben nehéz pontos
beruházás-számítási módszert alkalmazni. A legjobb esetben is, a kalkulációk nagyrészt
tartalmaznak feltevéseket és bizonytalanságokat. Amikor mérlegeli, hogy új technológiai beruházásokba kezdjen-e, gondolja át, mennyi terméket kel eladnia ahhoz, hogy azt
az összeget fedezze, melyet a fejlesztésre költött. A versenytársak követése nem biztos,
hogy a legjobb stratégia, mert ők is tévedhetnek a beruházásaikkal kapcsolatban.
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11. fejezet - Pénzügyek
A pénzügyi döntések az utolsók, amelyeket meg kell hoznia. Az összes pénzügyi műveletet az
anyavállalaton keresztül hajtjuk végre (USA). Itt dönthet a:
• hosszú lejáratú hitelek felvételéről (+) és csökkenéséről (-)
• részvénykibocsátásról és visszavásárlásról
• osztalék fizetésről
• belső hitelekről (források mozgatása a vállalatcsoportok között)
A részvénykibocsátások és visszavásárlások a kör eleji piaci érték szerint történnek. A kibocsátott
(visszavásárolt) részvények száma befolyásolja a részvényárat.
Az országok között belső hitelekkel is utalhat át forrásokat. Akkor használhatja ezt az opciót, amikor jelentős pénzkészleteket halmozott fel Ázsiában, vagy Európában, mely újra-felosztható, és visszajuttatható
a tulajdonosoknak, vagy használható gyárakba történő beruházásokra Ázsiában.
Az év végi pénzkészlet nem eshet a minimum követelmény alá ( ez 2 millió USD, mely 200t USD-ként
van feltüntetve).Amennyiben a pénzkészlet a minimum határ alá esik, a pénzügyi részleg kitölti ezt a rést,
és automatikusan rövid lejáratú hitelt vesz fel. A rövid lejáratú hitel azonnal visszafizetésre kerül, amint a
vállalat pénzügyi helyzete ezt megengedi. Általában többe kerül, mint a hosszú lejáratú hitel, ezért tanácsos
elkerülni. A hosszú- és rövid lejáratú kamatlábak közti különbség a PARAMÉTEREK fül alatt láthatja.
A fő cél nem az adósság csökkentése, hanem a tőkehozam maximalizálása. A játék győztese az, akinek a teljes részvényesi megtérülés mutatója a legmagasabb a játék végén. Ez a mutató a csapat által a
részvényesek számára termelt nyereséget méri a szimulációs körök ideje alatt. A mutató tartalmazza a
részvényárváltozást és osztalékfizetéseket is.

11.1. Ajánlatok a tőkeszerkezettel kapcsolatos
döntésekhez és arra az esetre, amennyiben felhalmozódott pénzkészlete keletkezik
Az ázsiai és európai vállalatok finanszírozása után ellenőrizze a pénzkészletek állását az USA-ban.
Amennyiben túl nagy pénzkészlettel rendelkezik, kövesse következő logikát:
1. Ellenőrizze a tőkestruktúrát. Számítási szabályként igyekezzen a saját tőke arányát (tőke osztva a mérlegfőösszeggel 40-60% között tartani. Amennyiben ez kevesebb, mint 40%, jobb,ha adósságot fizet
vissza, mintha osztalékot fizetne. Amennyiben ez több, mint 60%, valószínűleg nem használja ki teljesen az adó-pajzs hatást.
2. Döntse el, mennyi pénzkészletre van szüksége biztonsági tartalékként a működéshez. Emlékeztetőül:
amennyiben nem rendelkezik elég pénzügyi forrással a működés biztosításához, a rendszer automatikusan felvesz rövidlejáratú hitelt a likviditás fenntartására, aminek kamata meglehetősen magas. Minél
bizonytalanabbak eladásokkal kapcsolatos becslései és költségvetési becslései, hagyjon annál nagyobb
pénzkészlet-tartalékot.
3. Fizessen osztalékot osztalék-politikájának megfelelően.
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4. Amennyiben még mindig túl nagy a pénzkészlet, fizesse ki a felesleget osztalék formájában a tulajdonosoknak. Két kiegészítő jellegű lehetősége van: a) Részvény-visszavásárlás. Amennyiben részvényeket vásárol vissza, javítja az EPS-t (a visszavásárolt részvények azonnal törlődnek). Ugyanakkor ezt
érdemesebb több kör alatt kisebb lépésekben megtenni, mert ha nagy mennyiségben akar egyszerre
részvényeket visszavásárolni,ezzel keresletet kelt a piacon és az átlagos visszavásárlási ár nő. b) Fizessen extra osztalékot. Az osztalékok a teljes részvényesi megtérülési mutató részét képezik.
A valóságban a részvény-visszavásárlások és extra osztalékok közti megoszlást az adózási
politika vezérli. Mivel a szimulációban csak társasági adó van, azt javasoljuk, hogy olyan
osztalékpolitikát válasszon, mely hosszú távon nyereséges. Amennyiben feles pénzkészlete van, fordítsa részvény-visszavásárlásra. Amennyiben annyi feles pénzkészlete van, hogy az egyszeri részvény-visszavásárlás túlzottan megemelné a részvények átlagos vételi arat, használja az extra osztalékfizetést ennek egyensúlyozására.
Termesztésen a jó időzítés is nagyon fontos. Kövesse a régi befektetési szabályt:"vásárolj olcsón, add
el drágán", mely a vállalati részvények piacára is igaz.

1. Itt hozhatja meg a pénzügyekkel kapcsolatos döntéseket: felvehet (+)/visszafizethet (-) hosszú-lejáratú
hiteleket, kibocsáthat/visszavásárolhat részvényeket, és fizethet osztalékot.
Az összes pénzügyi döntést az anyavállalatnál (USA) hozza meg, ezért érdemes az anyavállalat cashflow kimutatását folyamatosan figyelni.
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2. Ezen az ábrán látja a vállalat tőkeszerkezetet. Jó, ha az adósság és az tőke mennyisége a
mérlegkimutatásban megközelítőleg azonos.
3. Itt utalhat forrásokat a különböző országok között. A kék oszlopok a pénzkészleteket jelzik, míg a
zöldek a helyi adósságot. Általában ajánlott az ázsiai és európai működést az amerikai anyavállalaton
keresztül finanszírozni.

Megjegyzés
Azért jó, ha megközelítőleg azonos mennyiségű tőke
és adósság van a
mérlegkimutatásban, mert így csökkentheti a tőkeköltséget. Minél kisebb a tőkeköltség,
annál magasabb a vállalat összes jövőbeli cash-flowjának nettó jelenértéke, így összességében magasabb lesz a vállalat értéke is. Azaz: minél alacsonyabb a tőkeköltség, annál
több befektetési lehetősége van ami a tőke költséget meghaladja (= ez több üzletet jelent).
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12. fejezet - Költségvetések
A költségvetések a Döntések felület oldalainak alján lévő piros sávból érhetők el, a költségvetési fülekre kattintva. Ezek folyamatosan frissítődnek, ahogy változtatja bevitt döntéseit. A kimutatásokban
információt kap a vállalatcsoport egészének- és a piacok nyereségességéről. A fő pénzügyi mutatok is itt
láthatók.

Megjegyzések az eredménykimutatáshoz:
Ebben a szimulációban az összes kutatás-fejlesztés és marketing (promóció) költség az
eredménykimutatáson jelenik meg, abban a periódusban, amikor a költség keletkezett. Ennek következményeként az éves nyereség ingadozhat a kutatás-fejlesztés intenzitásától és a marketing beruházásoktól
függően.
A kutatás-fejlesztés ott zajlik, ahol gyárai vannak, azaz ha csak az USA-ban van termelés, az összes kutatásfejlesztési kiadás az USA eredménykimutatásán jelenik majd meg. Amennyiben Ázsiában is van termelése, a kutatás-fejlesztés a gyárak számának aranyában oszlik meg az országok közt. A transzferárak segítségével mozgathatja a kutatás-fejlesztési költségeket a többi területre (Ázsia, Európa).
Az adminisztrációs költségek magukba foglalják a vállalat általános költségeit, így a vállalat fix költségeit, melyek nem kerülnek felosztásra a termékek között. Az adminisztrációs költségek egy része
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a szolgáltatások és termelési létesítmények karbantartásából származik. Az adminisztrációs költségek
tartalmazzák a piaconkénti alapköltségeket és a gyárak számától függő extra költségeket. A gyárankénti
adminisztrációs költség csökken, ahogy nő a gyárak száma az adott termelési területen.
Az előző körök veszteségeit tovább visszük a "loss carryforward"-elvnek megfelelően. Bár még a nagyobb
veszteségek is kiegyenlíthetők az elkövetkező körök során, mivel a jövőbeli bevételek után kisebb mértékben adózunk. A adók nem vesztik érvényüket a Global Challenge-ben, azaz például az első körben
keletkezett veszteségek folyamatosan levonódnak az adóból, míg azokat ki nem egyenlítjük.

12.1. A fő pénzügyi mutatók számítása:
A kör üzleti eredménye

Árbevétel-arányos nyereség (ROS), % =

Értékesítés nettó árbevétele
Saját tőke

Saját tőke arány, % =

Eszközök összesen
Rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek 2
- Készpénz és készpénz-egyenértékesek

Eladósodottsági mutató, % =

Saját tőke
Kamatfizetés és adózás előtti eredmény (EBIT)
Tőkemegtérülési ráta (ROCE), % =

Átlag 1 Saját tőke + Átlag 1 Kamatköteles
kötelezettségek (rövid- és hosszú lejáratú) 2
Jelenlegi kör üzleti eredménye

Saját tőke arányos megtérülés (ROE), % =

Átlag

Egy részvényre jutó eredmény, USD (EPS) =

1

Saját tőke

Jelenlegi kör üzleti eredménye
Részvények száma a kör végén

Az alábbi mutatók csak az Eredmények alatt érhetők el a kör határidejének lejártával.
Egy részvényre jutó osztalék

Osztalékhozam, % =

Részvényár
Részvényár

P/E ráta =

Részvényenkénti hozam

Összesített teljes részvényesi megtérülés (éves), % (nyerő kritérium)

100% * [(

aktuális részvényár + kumulatív részvényenkénti osztalék + Osztalék kamata

)

részvényár az első körben
1

Az "Átlag" kifejezés a nyitó- és záró mérlegértékekre vonatkozik

2

A kamatközeles kötelezettségek NEM tartalmazzák a szállítói tartozásokat
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(1 / jelenlegi körben )

- 1]

Megjegyzések a mérlegbeszámolóhoz:
A követelések és kötelezettségek az eladások és termelési költségek százalékaként automatikusan
számítódnak.
A Tőketartalék a részvények kibocsátási-/visszavásárlási- és nominális ára (10 USD) közti különbséget
jelzi.
A rövid lejáratú hiteleket automatikusan veszi fel a szimuláció, amennyiben a vállalat nem elég likvid a
működés biztosításához.

Megjegyzés
Mivel a szimuláció célja a részvényérték maximalizálása, igyekezzen a céget minél kisebb mérlegkimutatással vezetni, anélkül hogy feláldozná a jelenlegi nyereségét, és a
jövőbeli növekedési lehetőségeit. Amennyiben ugyanazt a nyereséget képes megtermelni „könnyebb” mérlegkimutatással, ez azt jelenti, hogy hatékonyabban használta fel az
eszközeit és így kevesebb pénzre van szüksége a befektetőktől.
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