Megoldások
az MK–6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz

1. A vállalkozások erőforrásai és vagyona

IV. Esettanulmányok
1. A Mosoly Bt. 2006 januárja óta foglalkozik rendezvényszervezéssel. A cégről a következő
információk állnak rendelkezésünkre.
 Tulajdonosok: 2 beltag, akik összesen 1.800.000 Ft-tal járultak hozzá a társaság
vagyonához. 1 kültag, akinek a vagyoni hozzájárulása 500.000 Ft.
 Vagyontárgyak: Egy saját tulajdonú üzlet, benne irodabútorok, 3 számítógép a
nyilvántartások vezetésére, a vevők tájékoztatására (képek, referenciák, ajánlatok,
stb.). Egy kis furgon a kellékek és a személyzet szállítására. Kellékek a
díszítéshez, szervezéshez.
 Alkalmazottak: Az üzletben 3 fő dolgozik, akik fogadják az érdeklődőket,
tájékoztatnak és informálódnak az igényekről. A rendezvényszervezés
irányításával, a szervezési feladatok koordinálásával a három tulajdonos és még
két fő foglalkozik. Az előkészítésben, lebonyolításban összesen 30 fő alkalmazott
dolgozik. Ezen felül szükség esetén alkalmi munkavállalói könyvvel is
foglalkoztatnak szakembereket.






Kérdések, feladatok
a) Milyen erőforrásokkal rendelkezik a vállalkozás? Sorolja be őket a tanult csoportokba!
Természeti erőforrások: nincs
Humántőke – munkaerő: 33 fő alkalmazott, és az alkalmi munkavállalók
Tőke: az üzlet, irodabútorok, 3 számítógép, egy kis furgon, kellékek
A vállalkozó: tulajdonosok,
b) Melyik erőforrás vehető figyelembe a vállalkozás mérlegében?
A tőke: az üzlet, irodabútorok, 3 számítógép, egy kis furgon, kellékek

2. A Villám Bt. saját vagyonának értéke az egyes vagyonelemek alapján a következő:
Jegyzett tőke
- pénzbeli betét
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Mérleg szerinti eredmény
Saját tőke összege

24.091 ezer Ft
24.091 ezer Ft
10.000 ezer Ft
18.005 ezer Ft
1.638 ezer Ft
10.744 ezer Ft
64.478 ezer Ft
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Kérdések, feladatok
a) Mekkora az apport értéke?
0 Ft, mert a jegyzett tőke és a pénzbetét értéke megegyezik.
b) Mi a véleménye az eredménytartalék jegyzett tőkéhez viszonyított arányáról?
Véleményét számításokkal is támassza alá!
A cég jó gazdálkodását sejteti, mert a jegyzett tőkéhez képest magas az eredménytartalék
(az előző évek mérleg szerinti – azaz adózás, és osztalékfizetés utáni – eredménye)
eredménytartalék a jegyzett tőke arányában= 18005/24091*100= 75,0%
c) Hogyan keletkezik a tőketartalék?
A tulajdonosok tartósan a vállalkozás rendelkezésére bocsátják úgy, hogy azt a
cégbíróságon nem jegyeztetik be.
d) Véleménye szerint a tulajdonosoknak megéri-e a vállalkozásba befektetni?
e) Igen, mert a jegyzett tőkéhez képest jelentős a mérleg szerinti eredmény, és az
eredménytartalék is. Ez is jelzi, hogy a cég jól gazdálkodik.
3. Részlet a Magyar Távközlési RT. 2001. évi jelentéséből:
„A Matáv, Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója; országos koncesszióval
rendelkezik a belföldi és a nemzetközi távhívások területén. A Matáv a távbeszélő-,
adatátviteli és értéknövelt szolgáltatások széles körét nyújtja, és leányvállalatai révén
Magyarország vezető mobiltávközlési és internetszolgáltatója. A Matáv többségi
részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia kizárólagos vezetékes és vezető
mobilszolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. Az 1991-ben alapított
Matáv Magyar Távközlési Rt.-t 1993-ban privatizálták. Többségi tulajdonosa (59,49%) a
MagyarCom, amely a Deutsche Telekom AG kizárólagos tulajdonában van.
A Matáv-részvények hazai és nemzetközi tőzsdei bevezetésére Budapesten és New
Yorkban került sor 1997-ben. Társaságunk gyors ütemű, töretlenül folytatódó
növekedésével jelentős értéket teremtett az ügyfelek milliói és a részvényesek számára.”
„A Magyar Távközlési Rt. leányvállalataival együtt alkotja a Matáv Csoportot. A Matáv
teljes körű szolgáltatásokat nyújtó távközlési vállalat. A Társaság 2001 decemberéig
kizárólagos jogokkal rendelkezett belföldi távolsági és nemzetközi közcélú távbeszélőszolgáltatások nyújtására az egész ország területén. Az 54 helyi koncessziós körzetből a
társaságnak 31 körzetben volt kizárólagos joga helyi közcélú vezetékes távbeszélőszolgáltatást nyújtani 2001. december 23-ig. Attól az időponttól kezdve a Matáv a fenti
területeken versenyhelyzetben van. A Matáv Rt.-nek további 5 koncessziós körzetben van
kizárólagos szolgáltatási joga 2002 májusáig, míg leányvállalata, az Emitel további három
körzetben rendelkezik kizárólagos szolgáltatási jogokkal 2002 novemberéig. A Matáv
leányvállalatain, a Westel Mobil Távközlési Rt.-n ("Westel") és a Westel Rádiótelefon
Kft.-n ("Westel 0660") keresztül Magyarország legnagyobb mobiltávközlési szolgáltatója.
Ezen túlmenően a Matáv béreltvonali, adatátviteli, vállalati hálózati, kábeltelevíziós és
internetszolgáltatásokat nyújt, valamint foglalkozik távközlési berendezések
értékesítésével és bérbeadásával.
A Matávnak 2001. december 31-én 16 633 teljes munkaidejűnek megfelelő alkalmazottja
volt, míg 2000 végén az alkalmazottak száma 14 380 volt. „
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Kérdések, feladatok
1. Milyen beszámolót, illetve mérleget kell készítenie a cégnek?
Konszolidált éves beszámolót, mert cégcsoportról van szó.
2. Melyik az anyavállalat?
Magyar Távközlési Rt
3. Milyen erőforrásnak minősül az említett 16 633 alkalmazott? Ők hogyan jelennek
meg a mérlegben?
Humán erőforrás, munkaerő. Nem jelenik meg a mérlegben, nem a vagyon része.
4. A Dunaker Kft. honlapján olvasható:
„ Cégünk másfél évtizedes hagyományokkal rendelkező magyar kereskedelmi vállalat. Az
erdészeti és faipari alapanyagok, félkész termékek és készáruk exportőreként vagyunk
jelen az európai piacokon. „
A cég termékválasztékába tartoznak a szőlészeti támberendezések (karók, oszlopok,
huzalok), parketták, fűrészipari termékek (fűrészáru, bútorléc), rönk és más hengeres fa
(papírfa, fűrészipari rönk, rostfa), rakodólapok, fa köldökcsapok.

Kérdések, feladatok
a) A kínált termékek a Dunaker Kft. vagyonmérlegében hova sorolhatók?
A „B” forgóeszközök között a I. készletekhez. Azon belül is az anyagok, befejezetlen
termelés és félkész termékek, késztermékek közé.
b) Egy bútorasztalos vállalkozó bútorlécet és köldökcsapot vásárol a cégtől. Az asztalos
év végi mérlegében milyen tételben jelenik meg a megmaradt termékek értéke?
A „B” forgóeszközök között a I. készletek, azon belül az anyagok között.
5. A Médiatechnika Kft. műszaki cikkek kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozik. Egyik
üzletében háztartási gépeket forgalmaz, a másikban híradástechnikai berendezéseket, a
harmadik a legnagyobb, abban mindkét áruféleség megtalálható. A cég vásárolt 50
hűtőszekrényt október 15-én. Ebből mindegyik üzletbe leszállított egy-egy darabot, és a
teakonyhában helyezte el. Ezt a dolgozók használják a saját ételeik (uzsonna, ebéd)
tárolására. A többiből 10 db került a háztartási gép szaküzletbe és 37 a nagyobb üzletbe.
December 31-ig a kisebb üzlet 6 db, a nagyobbik 30 db hűtőt adott el.

Kérdések, feladatok
c) December 31-én a mérlegben hány hűtőt kell szerepeltetni?
A teakonyhákban lévő 3 db, a készletből pedig 10+37-6-30= 11 db.
d) Hol kell feltüntetni a teakonyhában elhelyezett hűtőket és hol a készletből
megmaradtakat?
 A teakonyhában lévők besorolása:
A. Befektetett eszközök
II. Tárgyi eszközök
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
 A készletből megmaradtak besorolása:
B. Forgóeszközök
I. Készletek
3

MK–6071-5 Vállalkozások 2. – Megoldások

5. Áruk
6. Egy ingatlanforgalmazó cégcsoport konszolidált mérlegéből a forrásoldal adatait ismerjük.

Kérdések, feladatok
e) Mely tételek nem szerepelnek az egyszerűsített mérlegben?
Az egyszerűsített éves beszámolóban a mérlegcsoportok szerepelnek, a mérlegtételek már
nem. A saját tőkén belül a VIII. IX. X. mérlegcsoportok, és a kötelezettségek közül a 71.
sor nem szerepel az egyszerűsített éves beszámoló mérlegében.
f) Vizsgálja meg a tárgyévben a jegyzett tőke és a mérleg szerinti eredmény arányát!
Milyen következtetéseket vonhatunk le az adatokból, mit jelent ez a részvényesek
számára?
Az előző évben jelentős veszteséget ért el a cég, a tárgyévben azonban már nyereséges
volt, közel 136 MFt volt a mérleg szerinti eredmény, ami a jegyzett tőke 7,8 %-a.
(135971/1750000*100= 7,8%)
g) Mi a véleménye a mérleg szerinti eredmény és az eredménytartalék alakulásáról?
A mérleg szerinti eredmény jelentősen emelkedett a vizsgált időszakban. Az előző év
veszteséges gazdálkodása, és a viszonylag magas lekötött tartalék miatt az
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eredménytartalék negatív lett. A mérleg szerinti eredmény kedvezően alakult, míg az
eredménytartalék csökkent.
h) Vajon mi lehet az oka annak, hogy nincs céltartalék képzés?
Az előző évben veszteséges volt, tehát nem volt képzési alap, a tárgyévben pedig
lehetséges, hogy nincs olyan cél, amire képezhetnék. (A céltartalék szolgálhat többek
között a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettségek, a függő
kötelezettségek, a biztos jövőbeni kötelezettségek teljesítésére, a korengedményes
nyugdíj, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettségekre, vagy környezetvédelmi
kötelezettségek kiegyenlítésére.)
7. Egy vállalkozás vagyonmérlege 2010. december 31-ére vonatkozóan
Források
Saját Tőke
Jegyzett tőke:

Eszközök
Befektetett eszközök:
Immateriális javak:

(E Ft)
419554
122

Tárgyi eszközök:

361563

Befektetett pénzügyi eszközök:
Forgóeszközök:
Készletek:

57869
513398
187592

Eredménytartalék:
Lekötött tartalék:
Kötelezettségek:

Követelések

303169

Hosszú lejáratú köt.

20412

Rövid lejáratú köt.:

455477

Értékpapírok:

-

Pénzeszközök:
Aktív időbeli elhatárolás:
Összesen:

22637
3098
936050

Tőketartalék:

Passzív időbeli elhatárolás:
Összesen:

(E Ft)
429692
13000
119532
297160
475889

30469
936050

Kérdések, feladatok
i) A könyvben lévő mutatók segítségével elemezze a vállalat belső vagyoni arányait!

Befektett eszközök aránya =

Befektetet t eszközök összesen
Eszközök összesen

419554/936050*100= 44,8 %

Forgóeszközök aránya =

Forgóeszközök
Összes eszköz

513398/936050*100= 54,8 %

Tárgyi eszközök aránya 

Tárgyi eszközök összesen
361563

*100  86,2%
Befektett eszközök összesen 419554

Befektett pénzügyieszk.aránya 

Befektett pénzügyieszközök 57869

*100  13,8%
Befektett eszközök
419554
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Készletek
Forgóeszközök összesen
187592/513398*100= 36,5%
Pénzeszközök
Pénzeszközök aránya =
Forgóeszközök összesen
22637/513398*100= 4,4%
Készletek aránya =

Saját tőke
Összes forrás
429692/936050*100= 45,9%
Saját tőke aránya =

Idegen tőke aránya 

Idegen tőke(kötelezett ségek )
Összes forrás

475889/936050*100= 50,8%
á ő

ö

é

ó

á ő
ő

Hosszú lejáratú kötelezett ségek aránya =

Hosszú lejáratú kötelezett ségek
Kötelezett ségek összesen

20412/475889*100=4,3%
Rövid lejáratú kötelezett ségek aránya =

Rövid lejáratú kötelezett ségek
Kötelezett ségek összesen

455477/475889*100= 95,7%
Befektetet t  eszközök  fedezete 

Saját tőke
Befektetet t eszközök összesen

429692/419554*100= 102,4%
A befektetett és forgóeszközök aránya közel azonos, a mérleg kis mértékben a
forgóeszközök javára dől el.
A befektetett eszközök vizsgálatakor láthatjuk, hogy azok jelentős részét a tárgyi eszközök
teszik ki (86,2%), az immateriális javak értéke elenyésző, csupán 122.000 Ft, ami a
befektetett eszközök 0,03%-a.
A forgóeszközökön belül a készletek aránya 36,5%. Ám a követelések értéke közel
kétszerese a készleteknek, ami a magas kinnlevőséget, valószínűleg a vevők alacsony
fizetési hajlandóságát mutatja.
A forrásoldalon a saját tőke és az idegen forrás aránya nem túl biztató, hiszen a saját tőke
kevesebb, az idegen tőke több, mint a vagyon 50%-a. Az eladósodás rövidtávon magas – a
rövid lejáratú kötelezettségek az összes kötelezettség 95,7%-át teszik ki. Ha ehhez
hozzávesszük azt is, hogy a vevőállomány (követelések) is magas, valószínűsíthető, hogy a
vállalkozás az ún. körbetartozás jelenségével terhelt.
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A saját tőke növekedési mutató viszont nagyon jó, mert a saját tőke 3205,3%-kal (3305,3100) magasabb, a jegyzett tőkénél, vagyis 33-szorosára nőtt a gazdálkodás során.
A befektetett eszközök fedezete megfelelő, mert a saját tőke fedezetet nyújt a befektetett
eszközök értékére.
j) Véleménye szerint a cég tevékenysége a termelő, a szolgáltató, vagy a kereskedelmi
területhez áll közelebb? Milyen információkra alapozza ezt a véleményét?
Szerintem a termeléshez áll közelebb. A kereskedelemben általában magasabb a
készletek aránya.
k) Mi lehet az oka a magas rövid lejáratú kötelezettségeknek?
Finanszírozási, likviditási problémák, ami nagyrészt megoldható lenne a követelések
behajtásával.

2. Az eredmény keletkezése, megállapítása, elemzése

IV. Esettanulmányok
1. A Manufaktúra Bt. kézzel faragott bútorokat gyárt. 2010-ben 28 szekrénysort, 210 széket,
50 ágyat készítettek. A szekrénysor nettó eladási ára 870.000 Ft, egy széket nettó 35.000
Ft-ért, egy ágyat pedig nettó 380.000 Ft-ért értékesítettek. Az év során minden terméket
eladtak, mert megrendelésre gyártottak. A decemberi eladásból azonban még nem fizettek
ki a vevők 3 ágyat, 24 széket és 2 szekrénysort.
A cég kiadásai és költségei a következőképpen alakultak (áfa nélküli áron):
Faanyag 16,7 millió Ft; szükséges segédanyagok, kiegészítők értéke 3,4 millió Ft;
közüzemi díjak összege 3.120.000 Ft; a dolgozóknak kifizetett bér, egyéb juttatás és azok
járulékai összesen 18,7 millió Ft; a gyártáshoz használt gépek, eszközök 2010. évi
értékcsökkenése 2,4 millió Ft; egyéb költség 1,9 millió Ft.
Az egyes tételek közül december 31-ig teljes egészében kifizették a faanyagokat, a
segédanyagokat, kiegészítőket. A közüzemi díjjak 5%-a, 0,8 millió forintnyi járulék, és az
egyéb költségek közül 200.000 Ft nem került rendezésre.

Kérdések, feladatok
a) Ön szerint a fenti termékek hol helyezhetők el a bútorpiacon? A minőség, az
egyediség tükrében reálisnak tartja a kialakított árakat?
A kézzel faragott bútorok magas minőségi kategóriába tartoznak, egyedi termékek. A
magasabb jövedelmű, igényesebb vevők képviselik a keresletet. Ezek a típusú termékek a
piacon jellemzően oligopol helyzetben vannak.
b) Számítsa ki, mekkora a nettó árbevétele a cégnek 2010-ben és ebből mennyi pénz
áramlik be!
Nettó árbevétel= 28*870000+210*35000+50*380000=50.710.000 Ft
Pénzbevétel= 50710000-(3*870000+24*35000+2*380000)= 50710000-3340000=
47.370.000 Ft
c) Mennyi a költség és mennyi a kiadás?
Költség= 16,7+3,4+3,12+18,7+2,4+1,9= 46,22 M Ft
Kiadás= 46,22-(3,12*,05+0,8+0,2)= 45,064 M Ft
7

MK–6071-5 Vállalkozások 2. – Megoldások

d) Sorolja be az egyes költségeket költségnemenként!
Anyag jellegű ráfordítások:
Faanyag
16,7 millió Ft;
segédanyagok, kiegészítők
3,4 millió Ft;
közüzemi díjak
3.120.000 Ft;
Személyi jellegű ráfordítások:
bér, egyéb juttatás és járulékai
18,7 millió Ft
Értékcsökkenési leírás:
értékcsökkenés
2,4 millió Ft
Egyéb ráfordítások, egyéb költségek:
egyéb költség
1,9 millió Ft.
e) Állapítsa meg az eredmény nagyságát és az eredményszínvonalat!
Eredmény= 50710000-46220000= 4.490.000 Ft
Eredmény színvonal= 4490000/50710000*100= 8,8%
2. A Tutajos Utazásszervező Kft. főként természetjáróknak és extrém sportot kedvelőknek
szervez programokat, kirándulásokat. Az éves árbevétele 24.570.000 Ft volt, amellyel
szemben 17.880.000 Ft költség áll.

Kérdések, feladatok
a) A cég az adóévben 1,2 millió Ft amortizációt számol el. Vajon milyen eszközök
lehetnek a cég tulajdonában, amelyekre amortizáció számolható el?
Vízi járművek, busz, vagy más személyszállító eszköz, kisteherautó, sátrak, túrázáshoz, és
extrém sportokhoz szükséges nagyértékű eszközök, számítógép, …
b) Mennyi az üzleti eredmény nagysága?
Üzleti eredmény= 24570000-17880000= 6.690.000 Ft
c) Mekkora a bérköltség, ha a bérszínvonal az árbevétel 9,5%-a? Mi a véleménye a
bérszínvonal nagyságáról?
Bérköltség= 24570000*0,095= 2.334.150 Ft
A bérszínvonal általában 4-6% között mozog, így ez a bérszínvonal egész magasnak
mondható. Ez a dolgozónak kedvező, a cégnek kevésbé (mivel a bér az költség).
d) Számítsa ki az eredményszínvonalat!
Eredményszínvonal= 6690000/24570000*100= 27,2% viszonylag magas.
3. Az alábbi grafikonon egy logisztikai cégcsoport bevételének megoszlását látjuk.
Értékesítés nettó árbevetélenek tevékenységek szerint megoszlása

Fuvarozás

10,4%

6,4%
Szállítmányozás

8,4%

47,0%

Vám

Logisztika

27,8%

Egyéb
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A cég összes árbevétele 1.312 millió Ft. Az év során a következő ráfordítások keletkeztek.
Eszközök értékcsökkenése 134 millió Ft, üzemanyag költség 570 millió Ft, kifizetett bérek
összege 174 millió Ft, az ehhez kapcsolódó járulékok értéke 76,7 millió Ft, anyagbeszerzés
értéke 107 millió Ft, egyéb költségekre fordított összeg 52,8 millió Ft volt.
A tulajdonosok az előző év adózott nyereségéből 3,2 millió Ft osztalékot kaptak.

Kérdések, feladatok
a) Számítsa ki az egyes területek árbevételét!
tevékenység
árbevétel
számítás
árbevétel
megoszlása %
értéke M Ft
fuvarozás
47,0 1312*0470
616,6
szállítmányozás
27,8 1312*0,278
364,7
vám
8,4 1312*0,084
110,2
logisztika
6,4 1312*0,064
84,0
egyéb
10,4 1312*0,104
136,5
összesen
100,0
1.312,0
b) Véleménye szerint hogyan alakult a vizsgált gazdasági évben a nyereségszínvonal?
Ráfordítások= 134+570+174+76,7+107+52,8= 1.114,5 M Ft
Eredmény= 1312-1114,5= 197,5 M Ft
Eredményszínvonal= 197,5/1312*100= 15,1%
Az eredményszínvonal megfelelő, bár nem túl magas.
c) Röviden értékelje a cég gazdálkodását!
Az árbevételhez képest viszonylag magasak a költségek, ezért az éves nyereség 197,5 M
Ft lett, ami az árbevétel 15,1%-át teszi ki. Viszont ha az előző éves osztalékot figyeljük,
akkor valószínűsíthető, hogy az előző évben ennél alacsonyabb volt a nyereség.
4. A Telefónia Bt. mobiltelefonok értékesítésével foglalkozik. A 2010-es gazdasági évről a
következő gazdálkodási adatok állnak rendelkezésre:
Értékesítés nettó árbevétele 38.547.000 Ft, a telefonok értékesítésekor átlagosan 28%-os
haszonkulcsot alkalmaztak. A forgalmazáshoz kapcsolódó költségek az árrés 68%-át
tették ki.
2011-ben a vonzáskörzetben új, hasonló profilú üzlet nyílt. A nyitás a meglévő üzlet
bevételére is hatással volt. A Telefónia Bt. bevétele 10%-kal esett vissza a 2010-eshez
képest, de a költségeket is sikerült valamelyest – 7%-kal – csökkenteni

Kérdések, feladatok
a) Készítse el mindkét évre a jövedelmezőségi kimutatást!
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Jövedelmezőségi kimutatás
2010
2011
adatok az
adatok
adatok az
árbevétel %e Ft-ban
árbevétel %ában
ában
38547
100,0
34692
100,0
27754
72,0
24978
72,0
10793
28,0
9714
28,0

adatok
e Ft-ban

Nettó árbevétel
- ELÁBÉ
Árréstömeg
- Forgalmazási
7339
19,0
6825
19,7
költségek
Eredmény
3454
9,0
2889
8,3
Számítások 2010.:
Árréstömeg= 38547*0,28= 10793 ezer Ft
Forgalmazási költség= 10793*0,68= 7339 ezer Ft
Eredmény= 10793-7339= 3454 ezer Ft
ELÁBÉ= 38547-10793= 27754 ezer Ft
ELÁBÉ szint= 27754/38547*100= 72,0%
Költségszínvonal= 7339/38547*100= 19,0%
Eredményszínvonal= 28-19= 9,0%
Számítások 2011.:
Árbevétel= 38547*0,9= 34692 ezer Ft
Forgalmazási költség=7339*0,93= 6825 ezer Ft
ELÁBÉ= 34692*0,72= 24978 ezer Ft
Árréstömeg= 34692-24978= 9714 ezer Ft
Eredmény= 9714-6825= 2889 ezer Ft
Költségszínvonal= 6825/34692*100= 19,7%
Eredményszínvonal= 2889/34692*100= 8,3%
b) Hogyan változott a nyereség és a nyereségszínvonal? Számítsa ki a változás ütemét és
mértékét is!
Nyereség változás mértéke= 2889-3454= - 565 M Ft
Nyereség változás üteme:
Vd= 2889/3454*100= 83,6%
A változás üteme= 83,6-100= -16,4%
c) Véleménye szerint hogyan lehetne a konkurens cégtől visszahódítani az elvesztett
vevőket? A javasolt megoldás hogyan hatna az eredményre?
A telefonpiacon nagy a verseny, és gyorsan változik a kínálat, fejlődik a technika, ezért
lehetséges megoldás az árcsökkentés, árengedményes akciók, vagy a választék gyorsabb
átalakítása, de választhatjuk a nagyobb reklámozást, az eladáshelyi ösztönzők (kivéve
árengedményes akciók) növelését is.
Hatások:
Az árcsökkentés, árengedményes akció csökkenti az egy termékből befolyó bevételt, de
ha megfelelő keresletnövekedést tudunk elérni vele, akkor jelentősen nő a bevétel, így
nőhet a nyereség.
A gyors választék- átalakítás jó üzleti kapcsolatokkal (beszerzési források), az elfekvő
készlet elkerülésével megúszható komolyabb költségnövekedés nélkül, így az árbevétel
növelését költségnövelés nélkül érhetjük el.
A nagyobb reklámozás, az eladáshelyi ösztönzők növelése növeli a bevételeinket, de a
költségeinket is. Ezért ennél a megoldásnál is figyelni kell a bevétel – költség arányok
kedvező alakítására.
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5. EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)

Sorszám
a
01.
02.
I.
03.
04.
II.
III.
05.
06.
07.
08.
09.
IV.
10.
11.
12.
V.
VI.
VII.
A.
13.
14.

15.

16.
17.
VIII.

A tétel megnevezése
b
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Export értékesítés nettó árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)
Saját termelésű készletek állományváltozása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Saját teljesítmények értéke (03.+ 04.)
Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások
(05.+06.+07.+08.+09.)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)
Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,
árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Pénzügyi műveletek bevételei
(13+14+15+16+17)

Előző év

Tárgy év

c
3 109 146
0
3 109 146
0
0
0
14 829
0
254 718
756 592
13 989
13 267
15 306

e
3 653 001
0
3 653 001
0
0
0
185 090
0
321 703
882 713
13 538
6 156
17 612

1 053 872

1 241 722

1 264 868
175 797
427 537
1 868 202
141 220
96 262
0

1 382 001
182 117
465 354
2 029 472
153 468
148 503
0

-35 581

264 926

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 918

15 729

0
0

0
0

11 918

15 729
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18.

19.

20.
21.
IX.
B.
C.
X.
XI.
D.
E.
XII.
F.
22.
23.
G.

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyam
vesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Fizetendő kamatok és kamatjellegű
ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek
értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Pénzügyi műveletek ráfordításai
(18+19+20+21)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK
EREDMÉNYE (VIII-IX)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY (A+B)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI.)
ADZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D)
Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,
részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

0

0

0

0

2 112

582

0

0

0

0

0

0

2 112

582

9 806

15 147

-25 775

280 073

27 177
0
27 177
1 402
72
1 330

0
4 380
-4 380
275 693
10 776
264 917

1 330

264 917

Kérdések, feladatok
a) A fenti adatok ismeretében állapítsa meg, vajon a cég értékesíti-e termékeit külföldre!
Nem értékesít külföldre, mert nincs export bevétel.
b) Az év során értékesítettek 15 pénztárgépet egyenként 5000 Ft-ért, a gépek
nyilvántartási értéke 0. A befolyt összeg az eredménykimutatás melyik tételében
jelenik meg?
Egyéb bevétel.
c) Mekkora lehet a vállalkozás létszáma? (Gondoljon az átlagbérekre!)
Feltételezhető, hogy 1 főt alkalmaznak, mert az éves bér 1.264.868 Ft, illetve 1.382.001
Ft.
d) Mekkora a nyereségnövekedés mértéke (Ft-ban) és üteme (%-ban)? Ön szerint milyen
okoknak köszönhető a jelentős nyereség-növekedés?
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye
Figyelem, mivel a bázis év veszteséges volt, ezért a növekedés először „0”-ig tart, majd a
pozitív tartományban 264926 ezer Ft-ig.
Nyereségnövekedés mértéke= 264926-(-35581)= +300.507 ezer Ft
Nyereségnövekedés üteme=+300507/35581*100= +844,6%
Vagy:
Vd=264926/35581*100= 744,6%
12
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Nyereségnövekedés üteme=100+744,6=+844,6%
Nyereségnövekedés mértéke= 264917-1330= +263.587 ezer Ft
Szokásos vállalkozási eredmény:
Nyereségnövekedés mértéke= 280 073-(-25 775) = +305.848 ezer Ft
Nyereségnövekedés üteme= 305848/25 775= +1186,6%
Adózás előtti eredmény:
Nyereségnövekedés mértéke=275693-1402= +274.291 ezer Ft
Vd=275693/1402*100= 19664,3%
Nyereségnövekedés üteme= 19664,3-100= +19564,3%
Mérleg szerinti eredmény:
Nyereségváltozás mértéke= 264917-1330= +263.587 ezer Ft
Vd= 264917/1330*100= 19918,6%
Nyereségnövekedés üteme= 19918,6-100= +19818,6%
A jelentős nyereségnövekedés részben az árbevétel növekedésének köszönhető (36530013109146=+543855 ezer Ft), részben az egyéb bevételnek (185090-14829= +170261 ezer
Ft). Ez utóbbi nem a jó gazdálkodás eredménye, hanem valószínűleg eszközértékesítésből
folyt be, ami csak akkor lehet jó, ha az eszközt azért adjuk el, hogy jobb minőségűt
vegyünk.
e) A jó gazdálkodás következtében mennyivel növekszik az ez évi vagyonmérleg
főösszege?
A mérleg szerinti eredmény összegével, vagyis 264.917 ezer Ft-tal.
6. A Monokli Kft. optikai szaküzleteket működtet. A cég gazdálkodásáról 2010-re az alábbi
adatok állnak rendelkezésre:
Üzleti eredmény
8.476 ezer Ft
Pénzügyi műveletek eredménye:
318 ezer Ft
Rendkívüli eredmény:
-175 ezer Ft
A társasági adó 16%, adóalap módosító tényezők nincsenek, osztalék kifizetését nem
tervezik. A cég a következő évben 12 millió Ft-os beruházást tervez, amivel az üzletekben
lehetővé válik magasabb színvonalú szolgáltatások megvalósítása, és jobb minőségű áruk
értékesítése. Ezzel jelentősen nő az árbevétel, így várhatóan 20%-kal növelhető az üzleti
eredmény.

Kérdések, feladatok
a) Állapítsa meg a mérleg szerinti eredményt 2010-re!
Adózás előtti eredmény= 8.476+318+(-175)=8.619 ezer Ft
Adóalap = adózás előtti eredmény
Társasági adó= 8619*0,16= 1.379 ezer Ft
Adózott eredmény= 8619-1379= 7.240 ezer Ft
Mérleg szerinti eredmény=adózott eredmény=7.240 ezer Ft
b) Kell-e hitelt felvennie a vállalkozásnak, ha az eredménytartalék 2.800.000 Ft?
Rendelkezésre álló keret= 7240+2800= 10.400 ezer Ft
A beruházáshoz szükséges még= 12000-10400= 1.600 ezer Ft
Ezt az összeget előteremthetik a következő évi gazdálkodás során is, de ha nem sikerül,
akkor felvehetnek hitelt.
13
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c) Véleménye szerint hány év alatt térül meg a beruházás?
Beruházás értéke= 12.000 ezer Ft
Éves nyereségnövekedés a beruházás hatására= 8476*0,2= 1695,2 ezer Ft
Várható megtérülési idő (a tőkére, változatlan feltételek mellett)= 12000/1695,2= 7,1 év
d) Ön szerint megéri-e a tervezett beruházást elvégezni?
A beruházás értékéhez képest lassú a megtérülési idő, azonban a nyereségnövekedés
mellett hosszú távon a fejlesztés elengedhetetlen.
Összességében tehát meggondolandó a beruházás, de érdemes megvalósítani.
7. A Karc Kkt. fémmegmunkálással fogalkozik, a tárgyévi árbevétele 189 980 000 Ft volt. A
cégnél 15 alkalmazott van, akiknek az év során 91.800.000 Ft bruttó bért fizettek ki, a
béren felüli személyi jellegű ráfordítások összege 38.200.000 Ft. A közüzemi díjak értéke
5.870.000 Ft, a beszerzett alapanyagok ára 328.000.000 Ft, a felhasznált forgó eszközök
értéke 34.000.000 Ft. Értékcsökenési leírás 1.300.000 Ft. Az év során 4.720.000 Ft egyéb
ráfordítás merült fel.
A cég kontrolling részlege megvizsgálta a költségeket, és megállapította, hogy a személyi
jellegű ráfordításokat csökkenteni lehetne 3%-kal úgy, hogy a csökkentés az árbevételt
nem befolyásolná.

Kérdések, feladatok
a) Állapítsa meg az üzemi eredményt!
A feladatban téves az árbevétel!
Árbevéltel= 540.000 000 Ft
Üzemi eredmény= 540.000- (91.800.000+38.200.000+5.870.000+328.000.000
+34.000.000+1.300.000+4.720.000)= +36.110 ezer Ft
b) Mekkora a személyi jellegű ráfordítások szintje 2007-ben?
Személyi jellegű ráfordítások= 91.800.000+38.200.000= 130.000 ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások szintje= 130000/540000*100= 24,1%
c) A javasolt takarékosság milyen változást okoz a fenti mutatóban! A változást vizsgálja
meg %-osan, és %-pontban is!
Csökkentett személyi jellegű ráfordítások= 130000*0,97= 126.100 ezer Ft
Módosított személyi jellegű ráfordítások szintje= 126100/540000*100= 23,4%
Vd= 23,4/24,1*100= 97,1%
Változás mértéke= 23,4-24,1= -0,7 %-pont
Változás üteme= 97,1-100= -2,9%

3. A vállalkozások tevékenységének elemzése
3.1-3.2. Árbevétel alakulására ható tényezők, Árrés, árréstömeg

IV. Esettanulmányok
IV/1. A Csillag Kisáruház dekorációs kellékeket értékesít. Január 5-én érkezett az üzletbe 50
db illatos gyertya darabonként 350 Ft bruttó áron. Az üzlet a nettó beszerzési ár 22%-át
számolja fel árrésnek, az áfakulcs 25%.
A feladatot megoldhatjuk a jelenleg érvényes áfakulcsokkal is.
14
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Kérdések, feladatok
1. Számítsa ki a fogyasztói árat!
Nettó beszerzési ár= 350/1,25= 280 Ft/db
nettó beszerzési ár
+árrés
nettó eladási ár

280,0 Ft/db
+ 61,6 Ft/db 280*0,22
341,6 Ft/db

nettó eladási ár
+áfa
bruttó eladási ár

341,6 Ft/db
+ 85,4 Ft/db 341,6*0,25
427,0 Ft/db

2. Mekkora a beszerzési ár és mekkora az eladási ár áfája?
nettó beszerzési ár= 280,0 Ft/db
Eladási ár áfája= 85,4 Ft/db
3. Állapítsa meg az árrést és a haszonkulcsot az eladási ár százalékában!
Árrés= 61,6 Ft/db
Haszonkulcs az eladási ár %-ában= 61,6/341,6*100= 18,0%
4. Mekkora januárban a realizált árréstömeg és az ELÁBÉ, ha 30 db-ot adnak el?
Realizált árréstömeg= 61,6*30= 1848 Ft
ELÁBÉ= 280*30= 85400 Ft
IV/2. A Kató Élelmiszerbolt húsvéti nyusziból összesen 780 000 Ft forgalmat ért el. Egy
nyuszit átlagosan 300 Ft-ért adtak. Az átlagos haszonkulcs a nettó eladási ár 18%-a, az
áfakulcs 25%.

Kérdések, feladatok
1. Hány darabot értékesítettek húsvéti nyusziból?
Eladott mennyiség= 780000/300= 2600 db
2. Mekkora az árbevétel, az ELÁBÉ és az árréstömeg?
Árbevétel= 780000/1,25= 624.000 Ft
ELÁBÉ= 624000*(100-18)/100=511.680 Ft
Árréstömeg= 624000*0,18= 112.320 Ft
3. A nyuszieladásból származó árbevétel hány %-a a nyereség, ha a forgalmazási
költségek az árréstömeg 60%-át teszik ki?
Forgalmazási költségek= 112320*0,6= 67.392 Ft
Nyereség= 112320-67392= 44.928 Ft
Nyereségszínvonal= 44928/624000*100= 7,2%
IV/3. A Kisvakond Bt. kertészeti eszközöket, dísznövényeket árul. Márciusban négyféle
jácintot árultak: teltvirágú fehéret és rózsaszínt, szimpla virágú lilát és fehéret, amelyeknek
erősebb volt az illata, de jóval kevesebb virág volt rajtuk. A teltvirágú fajtákat nettó 200 Ft-ért
szerezték be, míg a szimplákat nettó 100 Ft-ért. A forgalmazási költség egy termékre vetítve
10 Ft, ha 5000 db-ot értékesítenek, 8 Ft, ha 6000 db-ot adnak el. A versenytársak átlagosan
15
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nettó 280 Ft-ért adnak egy teltvirágú és 200 Ft-ért egy szimpla virágú jácintot. Ilyen árak
mellett a bt. 5000 db-ot tud értékesíteni, 3000-t a teltvirágúból és 2000-t a szimplából vegyes
színösszeállításban. A boltvezető gondolkodik az árbevétel növelésén, ennek érdekében
hajlandó levinni az árait. Számításai szerint, ha 30 Ft-tal csökkenti a drágább és 50 Ft-tal az
olcsóbb fajta árát, akkor az előzőből 3500-at, a másikból 2500-at tudna eladni.

Kérdések, feladatok
1. Számítsa ki, mennyi lenne az árbevétel, ha a piacon elfogadott áron értékesítik a
termékeket és mennyi lenne alacsonyabb árak mellett!
Árbevétel piaci árak alkalmazásával:
adat/mértékegység
teltvirágú
nettó eladási ár Ft/db
280
eladott mennyiség db
3.000
nettó árbevétel Ft
3000*280=840.000

szimpla
200
2.000
2000*200= 400.000

Árbevétel csökkentett árak alkalmazásával:
adat/mértékegység
teltvirágú
szimpla
nettó eladási ár Ft/db
250
150
eladott mennyiség db
3.500
2.500
nettó árbevétel Ft
3500*250=875.000 2500*150= 375.000
2. Számítsa ki mindkét árral az árrést és árréstömeget is!
Árrés és árréstömeg piaci árak alkalmazásával:
adat/mértékegység
teltvirágú
szimpla
árrés Ft/db
280-200= 80
200-100= 100
eladott mennyiség db
3.000
2.000
árréstömeg Ft
3000*80= 240.000 2000*100= 200.000
Árrés és árréstömeg csökkentett árak alkalmazásával:
adat/mértékegység
teltvirágú
szimpla
árrés Ft/db
250-200= 50
150-100= 50
eladott mennyiség db
3.500
2.500
árréstömeg Ft
3500*50= 175.000
2500*50= 125.000

összesen
5.000
1.240.000
összesen
6.000
1.250.000

összesen
5.000
440.000
összesen
6.000
365.000

3. Melyik esetben mekkora a nyereség egy-egy termékre illetve összesen?
Nyereség piaci árak alkalmazásával:
adat/mértékegység
teltvirágú
szimpla
összesen
nyereség Ft/db
80-10= 70
100-10= 90
eladott mennyiség db
3.000
2.000
5.000
nyereségtömeg Ft
3000*70= 210.000
2000*90= 180.000
390.000
Nyereség csökkentett árak alkalmazásával:
adat/mértékegység
teltvirágú
szimpla
nyereség Ft/db
50-10= 70
50-10= 40
eladott mennyiség db
3.500
2.500
nyereségtömeg Ft
3500*70= 245.000
2500*40= 100.000

összesen
6.000
345.000
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4. Melyik ár alkalmazását javasolja a bt.-nek?
A teltvirágú jácint árát érdemes csökkenteni, mert így annak nyereségtömege 35.000 Ft-tal
több lenne (a kereslet rugalmas), de a szimpla árát nem szabad levinni, mert a
nyereségtömege is csökken (a kereslet rugalmatlan).
IV/4. A Szundi és az Álomvár két konkurens ágynemű szaküzlet márkás gyapjú ágyneműket
is forgalmaz, amelyek minőség és hírnév szempontjából az élvonalhoz tartoznak. Egy
garnitúrát (1 takaró, 1 derékalj, 1 párna) a Szundi 82 000 Ft-os, az Álomvár 90 000 Ft-os
fogyasztói áron értékesít. 2010. első félévében a Szundiban 95, az Álomvárban 50 garnitúrát
adtak el. Az Álomvár július 1-jétől egy másik márkára váltott, ami minőségben alig valamivel
maradt el az előzőtől, az ár viszont jóval kedvezőbb. Egy hasonló összetételű garnitúrát 58
000 Ft-os áron kínál a vevőknek. A két üzlet értékesítési adatai a második félévre a
következők:
 Szundi: 62 garnitúra,
 Álomvár:115 garnitúra.

Kérdések, feladatok
1. Hogyan alakult a kereslet a két félév során az Álomvárban? Milyen a vizsgált termék
árrugalmassága?
Kereslet alakulása Álomvár:
I. félév: 50 db
II. félév: 115 db
Keresletváltozás mértéke= 115-50=+65 db
növekedés
Keresletváltozás üteme Vd= 115/50*100= 230%
130%-os növekedés
Árváltozás mértéke= 58000-90000= -32.000 Ft/db
Árváltozás üteme Vd= 58000/90000*100= 64,4%
35,6%-os csökkenés
Árrugalmasság= +130/(-35,6)= -3,65
1%-os árcsökkentés hatására 3,65%-os keresletnövekedés következett be. Így
megállapíthatjuk, hogy a kereslet rugalmas (az árrugalmassági együttható abszolút értéke
nagyobb, mint 1), tehát érdemes volt az olcsóbb termékre váltani.
2. Az Álomvárban bekövetkezett árváltozás hogyan hatott a Szundi keresletére? (Hogyan
alakult a kereszt-árrugalmasság?)
Szundi keresletváltozás üteme Vd= 62/95*100= 65,3%
34,7%-os csökkenés
Kereszt árrugalmasság= (-34,7)/(-35,6)= +0,975
Az Álomvár árcsökkentésének hatására minden 1%-os árcsökkenésre a Szundi kereslete
csökkent 0,975%-kal. Megállapítható, hogy a konkurencia termékváltása hatott az üzlet
keresletére, helyettesíti annak drágább termékét.
3. Számítsa ki mindkét üzlet forgalmát az első és a második félévre!
Forgalom alakulása:
I. félév
II. félév
fogyasztói eladott
forgalom
fogyasztói eladott
forgalom Ft
ár Ft/db
mennyiség Ft
ár Ft/db
mennyiség
db
db
Álomvár 90.000
50
50*90000= 58.000
115
115*58000=
4.500.000
6.670.000
Szundi
82.000
95
95*82000= 82.000
62
62*82000=
7.790.000
5.084.000
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4. Az eredmények tükrében értékelje az Álomvár döntésének következményeit!
Az eredményekből kitűnik, hogy az Álomvárnak megérte váltani, mert jelentősen növelni
tudta forgalmát. A termékváltás a Szundi keresletét, és az árbevételét is jelentősen
csökkentette.
5. Mit javasol a Szundi üzletvezetésének, változtasson- e valamit 2011-re?
Szundinak sürgősen reagálni kell a változásra. Ennek eszköze lehet egy reklámkampány,
vagy az értékesítés körülményeinek javítása, de az árrugalmasság ismeretében inkább a
választék átalakítás tűnik hatásosabb módszernek. Természetesen nem biztos, hogy
másolni kell a versenytársat, a módosítás lehet választékbővítés is.
IV/5. A világban kialakult gazdasági válság hatására az országban 2008. második félévében
az első félévhez képest nőtt a munkanélküliek száma, és csökkent a reálbér. A válság hatására
az Egyszemvárosi lakosság jövedelme átlagosan 5%-kal csökkent. A város kereskedői arra
számítottak, hogy a termékeik iránti kereslet jelentősen visszaesik, ezért külön figyeltek a
forgalmi és gazdálkodási adatok alakulására. A városban három termék keresletének
alakulását mutatjuk be. A legolcsóbb kenőmájas kereslete a vizsgált időszakban 24%-kal
emelkedett, míg a pulykasonka kereslete 18%-kal, a vadász felvágotté pedig 3%-kal
visszaesett.

Kérdések, feladatok
1. Számítsa ki és értékelje mindhárom termék jövedelemrugalmasságát!
A kenőmájas jövedelemrugalmassága= (+24)/(-5)= -4,8
A vizsgált kenőmájas alacsonyabb rendű jószág, mert a jövedelem 1%-os csökkenésére a
kereslete 4,8%-kal nőtt. (Ha az embereknek kevesebb a pénzük, akkor az olcsóbb, de
gyengébb minőségű termékeket veszik.)
A pulykasonka jövedelemrugalmassága= (-18)/(-5)=+3,6
A pulykasonka a város lakosságának körében magasabb rendű jószág, mert 1%-os
jövedelemcsökkenésre a kereslet 3,6%-os visszaesésével reagál.
Vadász felvágott jövedelemrugalmassága= (-3)/(-5)=+0,6
A Vadász felvágott a város lakosságának körében normál jószág, mert 1%-os
jövedelemcsökkenésre a kereslet 0,6%-os visszaesésével reagál (ami kevesebb, mint 1).
2. Mit javasolna a kereslet növelésére az egyes termékeknél?
Kenőmájas esetében nincs teendő, hiszen jelentősen nőtt a kereslet.
A pulykasonka keresletét valószínűleg csak jelentős árcsökkentés növelné megfelelő
mértékben, de ez nem javasolt, mert akkor a forgalom, illetve a nyereség is csökkenne. Itt
inkább a promóció erősítése segítene többet, hogy odavonzzuk a magasabb jövedelmű
vevőket.
A Vadász felvágott esetében megfontolandó az árcsökkentés, amivel valószínűleg nőne a
kereslet (hiszen a jövedelemcsökkenés nem drasztikus).
IV/6. Egy nagykereskedelmi vállalat tartós élelmiszerek forgalmazásával foglalkozik. A
száraztészták mellett különböző ízesítésű töltött fagyasztott és előhűtött tésztákat is
értékesítenek. Két hazai gyártó is rendszeres szállítója a cégnek. Mindkettő szeretné növelni a
termékeiből eladott mennyiséget, ezért a nagykereskedő részére a következőket ajánlották fel.
A száraztészták gyártója szerződésben megállapított éves keret alapján ad engedményt. 4
millió forintos rendelés után 7%, 8 millió felett 10% az engedmény a teljes rendelésre. A
félkész tészták előállítója pedig megbízza a kereskedőt, hogy szervezzen a kiskereskedők
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részére árubemutatót, kóstolót. (A bemutatóhoz szükséges árut a termelő biztosítja, de a
bemutató költségei a kereskedőt terhelik.) Ennek fejében a termelő a következő évi
rendelésekből 6% engedményt ad.
A száraztészták piacán tökéletes verseny van és az ár fontos szerepet játszik a vevők
döntésében. A nagykereskedő száraztésztákból eddig évi 3 millió forintos beszerzést tudott
biztonsággal értékesíteni, ami 15.000 zacskó tésztát jelentett. A piac ismeretében tudjuk, hogy
1%-os árcsökkentés a fogyasztói keresletet 3,4%-kal növeli.
A hűtött, fagyasztott tésztáknál kevésbé fontos az ár, inkább az újdonság, a jó marketing
befolyásolja a vevőket. Az év során 57 000 tasakkal értékesítettek, egy tasak átlagos
beszerzési ára 350 Ft volt. A nagykereskedő kikalkulálta, hogy egy kóstoló megtartása 300
000 Ft-ba kerül és a következő évben két kóstolót lenne érdemes tartani. Ezzel az eladott
mennyiség a másfélszeresére növelhető.

Kérdések, feladatok
1. A feladatban felsorolt eladásösztönző módszereknél ki kit ösztönöz?
A gyártó ösztönzi a kereskedőt:
 engedmény a nagykereskedőnek
 árubemutató és kóstoló a kiskereskedőknek.
2. Várhatóan el tudja-e adni a készletét, ha 4 millió forintért rendel? (Ez kb. 21.500
tasakot jelent)
Eddig:
3 millió Ft-os beszerzés 15.000 zacskó tészta
Árrugalmassági együttható= -3,4%
Terv:
4 M Ft rendelés 21.500 zacskó, 7% engedmény
Árváltozás= -7%
Várható keresletváltozás (az árrugalmassági együtthatóból megállapítható)= (-3,4)*(-7)=
+23,8%
Várható kereslet= 15000*1,238= 18.570 csomag
A 7%-os árcsökkentés hatására a kereslet csupán 3.570 csomaggal nő, így várhatóan nem
tudják értékesíteni a kedvezményhez szükséges 21.500 zacskós mennyiséget.
Véleménye szerint mekkora értékű rendelést kössön le a vezető száraztésztákból a
következő évre?
Véleményem szerint a következő évre érdemes az eredeti 15.000 csomagot lekötni.
3. Ön megtartaná-e a két kóstolót? Miért?
A 2 kóstoló költsége= 300000*2= 600.000 Ft
A kóstolóval elérhető kereslet-növekedés:
Jelenlegi kereslet= 57.000 tasak
Várható kereslet= 57000*1,5= 85.500 tasak
28.500 tasakos növekedés
Eredeti beszerzési ár= 350 Ft/tasak
Engedmény 1 termékre= 350*,06= 21 Ft/tasak
Engedmény a rendelési mennyiségre= 85500*21= 1.795.500 Ft
Tehát megéri elvállalni a kóstolókat, mert így növelhető a bevétel, és az árengedmény
bőven fedezi a költségeket.
IV/7. Sárkány Malvin kávé, teafű és fűszerek értékesítésével foglalkozik egy kis
hagyományos értékesítési módú üzletben, Budapest belvárosában. Az üzlet 5 éve működik és
kialakult egy törzsvevői kör, amely biztosítja a megfelelő forgalmat és nyereséget. 2010-ben
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az éves árbevétel 65 millió forint volt, az adózott eredmény pedig 3,4 millió forint. 5 év után
azonban nem tapasztalható fejlődés, forgalomnövekedés. A tulajdonos elhatározza, hogy
növeli a bevételeit, felfrissíti az üzletet. Az árbevételt 20%-kal szeretné növelni, míg az
eredményt 24%-kal. Erre az előző évek nyereségéből és egyéb tartalékaiból 2011-re 5 millió
forintot tud fordítani.

Kérdések, feladatok
1. A marketing mix mely elemeit alkalmazná és hogyan a cél elérése érdekében?
Készítsen egy általános tervet, amit lehetőleg számításokkal is támasszon alá!
Használjon feltételezett adatokat!
Elvileg bármely marketing-mix elemet módosíthatjuk, ha azt kellő körültekintéssel
tesszük. Azonban a profilon, az üzlet jellegén, az értékesítési módon nem változtatnék,
hogy megtartsuk az eddigi vevőket.
Termékpolitikában a választék átalakítását, bővítését választanám. Különleges
újdonságokat vezetnék be.
Árpolitika terén a közepes – magas árfekvésnél maradnék. Ez szükséges a működési
költségekhez is, de az üzlet presztízséhez is hozzátartozik. (Természetesen úgy is érvelhet
valaki, hogy éppen az árcsökkentés lenne üdvözítő megoldás.)
Értékesítéspolitikában nem tennék jelentős változást, esetleg új beszerzési forrásokat
keresnék.
Én a promócióra helyezném a hangsúlyt. Pl. PR-cikkek, riportok, szórólapok. De
hatékony lehet egyes SP módszerek bevetése.
2. Ha mind az 5 millió forintot promócióra költené a tulajdonos, milyen eszközöket
javasolna neki?
Pl. PR-cikkek megjelenése helyi lapokban, riport a helyi tv-ben, szórólapok.
De hatékony lehet egyes SP módszerek bevetése. Ha van kirakat, annak tematikus
kihasználása, megállító tábla az üzlet elé, vagy „szendvics-ember”, vagy más érdekes élő
reklámhordozó a környékre, aki közben a szórólapokat is terjesztheti.
Ha a hely engedi, kialakíthatnának egy kis sarkot a helyi fogyasztásra, vagy kóstolókat
tarthatnának. …
IV/8. A Kislak Lakberendezési Áruház bútorokat és lakástextíliákat értékesít. A hazai
bútorokat közvetlenül a gyártóktól vásárolja, a külföldi termékeket egy nagykereskedőtől
szerzi be. A lakástextíliákat is ettől a nagykereskedőtől rendeli meg. Az áruház hosszú évek
tapasztalatai alapján a piaci igényekhez igazodva alakítja ki eladási árait, amelyeken nem
érdemes változtatni. A haszonkulcs a beszerzési ár százalékában a hazai bútoroknál átlagosan
24%, az import bútoroknál 20%, a lakástextíliáknál 19%. Az áruházvezető növelni szeretné
az árrést, ezzel a nyereséget. Ennek egy módját látja, ha a beszerzési politikáján változtat. Új
szállítópartnereket kíván bevonni.

Kérdések, feladatok
1. Segítsen a döntés-előkészítésben! Keressen olyan külkereskedelmi illetve
nagykereskedelmi cégeket, akik import bútorok értékesítésével, illetve lakástextíliák
forgalmazásával foglalkoznak!
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http://www.karabuka.hu/
http://www.zilan.hu
2. Hasonlítsa össze az egyes cégek ajánlatait ár és minőség szempontjából!
Egyéni megoldás
3. Milyen kockázata van az új szállítók bevonásának?
Nem tudhatjuk, mennyire megbízható a cég (teljesítési pontosság, minőség, stb.)
A vevőink számára is ismeretlenek az új szállító termékei
Az alkupozíció más egy új vevőnél, mint egy törzsvevőnél …
4. A jó döntés következtében a lakástextíliák haszonkulcsát 3%-ponttal tudta növelni az
áruház. Mekkora lett a haszonkulcs?
Lakástextíliák haszonkulcsa= 19+3=22%

3.3-3.5. Költségek

IV. Esettanulmányok
IV/1. A Szatócs Kft. rövidáru üzleteket működtet. A gazdálkodásáról a következő adatok
állnak rendelkezésre. Éves árbevétel 110 millió Ft, az eladott áruk beszerzési értéke 72,5
millió Ft, a bérköltség 8,2 millió Ft, az ELÁBÉN kívüli anyag jellegű ráfordítások értéke
3 millió Ft, az amortizáció 0,8 millió Ft.

Kérdések, feladatok
a) Mennyi a közvetlen és a közvetett költség?
Közvetlen ktg.= 72,5 millió Ft
Közvetett ktg.= 8,2+3,0+0,8= 12,0 millió Ft
b) Mekkora az anyag jellegű ráfordítások és az eredmény értéke?
Anyag jellegű ráfordítások= 72,5+3,0= 75,5 millió Ft
Eredmény= 110-72,5-12= 25,5 millió Ft
c) Vizsgálja meg a költségeket az árbevétel, az árrés és az eredmény százalékában! A
kapott eredményeket röviden értékelje!
Közvetlen költség (ELÁBÉ) az árbevétel %-ában= 72,5/110*100= 65,9%
Közvetett költség az árbevétel %-ában (költségszínvonal)= 12/110*100= 10,9%
Árréstömeg= 110-72,5= 37,5 millió Ft
Közvetett költség az árréstömeg %-ában= 12/37,5*100= 32,0%
Az ELÁBÉ szint 65,9%, a forgalmazási költségek pedig az árbevétel 10,9%-át teszik ki.
Az árréstömeg 37,5 millió Ft, így minden 100 Ft árbevételből 34,1 Ft (100-65,9) az árrés.
Az árréstömeg 32%-a fedezi a forgalmazási költségeket (a többi a nyereségfedezeti rész).
IV/2. A Kosár élelmiszerkereskedelmi vállalat 2010. január 1-jén új boltot nyit, amelybe
minden eszközt újonnan vásárolt meg. Néhány eszköz nettó beszerzési árát és leírási
módját ismerjük.
Eszköz

nettó beszerzési ár
(Ft)

leírási mód

tervezett élettartam
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5 pénztárgép

1.400.000

állványok, polcok
2 szeletelő gép

8.400.000
900.000

degresszív
szorzószámos
lineáris
lineáris

4 év
6 év
3 év

Kérdések, feladatok
a) A pénztárgépek szorzószámai a négy évre sorban: 2; 1,5; 1; 0,33. Mekkora a gépek
értékcsökkenése 2010-ben?
Éves amortizáció lineáris módszerrel= 1400000/4= 350.000 Ft
Amortizáció 2009-ben= 350000*2= 700.000 Ft
b) Mekkora a berendezési tárgyak nyilvántartási értéke az év végén?
Éves amortizáció= 8400000/4= 2.100.000 Ft
Év végi nyilvántartási érték= 8400000-2100000= 6.300.000 Ft
c) Mennyi egy szeletelő gép éves értékcsökkenése, és mekkora a két gép nyilvántartási
értéke év végén?
Egy gép nettó beszerzési értéke= 900000/2= 450.000 Ft
Éves amortizáció= 450000/3= 150.000 Ft
Nettó érték az év végén= 450000-150000= 300.000 Ft
IV/3. A Sztár áruházlánc 5 éve működik Magyarországon és divatáruk értékesítésével
foglalkozik. A fővárosi üzletüknek 2010-ben a következő költségei keletkeztek. Bérleti díj
és közüzemi díjak együttesen 7.200 ezer Ft, az öt eladó és az áruházvezető éves
bérköltsége 16.200 ezer Ft, az eladott áruk beszerzési értéke 202.500 ezer Ft. Az
értékesítéshez kapcsolódó egyéb anyag jellegű ráfordítások összege 3.700 ezer Ft, az
értékcsökkenési leírás 4.000 ezer Ft.
A következő évre az árbevétel 5%-os növelését tartják teljesíthetőnek. A költségeket a
következőképpen bonthatjuk a forgalomhoz való viszony szerint:
 Az értékcsökkenési leírás, a bérleti díj és a közüzemi díjak állandó költségek. Az
amortizáció összege megegyezik a 2010. évivel, a bérleti díj és a közüzemi díjak
értéke a tarifaváltozás miatt 5%-kal nő.
 A bérköltségek 60%-a állandó költség, a forgalomtól független.
 Az ELÁBÉ, a bérköltség 40%-a és az egyéb anyag jellegű ráfordítások értéke
lineáris költség

Kérdések, feladatok
a) Csoportosítsa a költségeket költséghely-költségviselő, valamint a forgalomhoz való
viszony szerint!
Közvetlen költség – ELÁBÉ (a költségviselő maga a termék): 202.500 ezer Ft
Közvetett költség – forgalmazási költségek (költségviselőre /egy termékre/ nem bontható
le pontosan, de a költséghely ismert): 7.200+16.200+3.700+4.000= 31.100 ezer Ft
b) Készítse el a jövedelmezőségi táblát 2010-re a színvonal mutatókkal együtt!
Hiányzik az árbevétel, ami 250.000 ezer Ft
Jövedelmezőségi kimutatás 2010.:
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értékesítés nettó árbevétele
- ELÁBÉ

árréstömeg
- forgalmazási költségek

eredmény

adatok ezer Ft-ban
250.000
202.500
47.500
31.100
16.400

adatok az árbevétel %-ában
100,0
81,0
19,0
12,4
6,6

Árréstömeg= 250000-202500= 47.500 ezer Ft
Eredmény= 47500-31100= 16.400 ezer Ft
ELÁBÉ-szint= 202500/250000*100= 81,0 %
Árrésszínvonal= 47500/250000*100= 19,0 %
Költségszínvonal= 31100/250000*100= 12,4 %
Eredményszínvonal= 19-12,4= 6,6 %
c) Az ismert információk alapján tervezze meg a 2011-es jövedelmezőségi kimutatást is!
Jövedelmezőségi kimutatás 2011.:
adatok ezer Ft-ban
adatok az árbevétel %-ában
értékesítés nettó árbevétele
262.500
100,0
- ELÁBÉ
212.625
81,0
árréstömeg
49.875
19,0
- forgalmazási költségek
31.969
12,2
eredmény
17.906
6,8
Értékesítés nettó árbevétele= 250000*1,05= 262.500 ezer Ft
Forgalmazási költségek alakulása:
+ értékcsökkenési leírás 4.000 ezer Ft
+ bérleti díj és a közüzemi díjak: 7200*1,05= 7.560 ezer Ft
+ bérköltség 60%-a (állandó költség)= 16200*0,6= 9.720 ezer Ft
+ bérköltség 40%-a (lineáris költség)= 16200*0,4= 6.480 ezer Ft
2009-ben 6480*1,05= 6.804 ezer Ft
+ egyéb anyag jellegű ráfordítások= 3700*1,05= 3.885 ezer Ft
Forgalmazási költségek= 4000+7560+9720+6804+3885= 31.969 ezer Ft
ELÁBÉ= 202500*1,05= 212.625 ezer Ft
Árréstömeg= 262500-212625= 49.875 ezer Ft
Eredmény= 49875-31969= 17.906 ezer Ft
ELÁBÉ-szint= 212625/262500*100= 81,0 %
Árrésszínvonal= 100-81= 19,0 %
Költségszínvonal= 31969/262500*100= 12,2 %
Eredményszínvonal= 19-12,2= 6,8 %
d) A terv szerint hogyan változik a forgalmazási költség és a költség színvonal?
Forgalmazási költség változás mértéke:
31969-31100= 869 ezer Ft (növekedés)
Forgalmazási költség változás üteme:
Vtf= 31969/31100*100= 102,8 % (2,8%-os növekedés)
Költségszínvonal változás mértéke:
12,2-12,4= - 0,2 %-pont (csökkenés)
Költségszínvonal változás üteme:
Vtf= 12,2/12,4*100= 98,4%-pont (1,6%-os csökkenés)
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e) Röviden értékelje a 2008-as gazdálkodást és a 2009-es tervet!
A Sztár Áruházlánc budapesti üzletében 2010-ben az árbevétel 250.000 ezer Ft volt. Az
árrésszínvonal 19%, ami az ágazatban alacsonynak számít. Minden 100 Ft árbevételből 81 Ft
az eladott áruk beszerzési értéke, 19 Ft az árrés, amiből 12,4 Ft-ot fordítanak a forgalmazási
költségekre, így 6,6 Ft marad meg nyereségként.
2011-ben az árbevételt 5%-kal tervezik növelni. Emellett azonban várhatóan a költségek is
növekednek. Így a jövedelmezőség a terv szerint a következőképpen alakul:
Az árbevétel mellett a legnagyobb költség – az ELÁBÉ is 5%-kal nő, hiszen lineáris költség
(a terv szerint a forgalommal arányosan változik). Ez azt is jelenti, hogy az árrésszínvonalat
nem kívánják változtatni, tehát továbbra is az árbevétel 19%-a nyújt fedezetet a forgalmazási
költségekre és a nyereségre.
Mivel a forgalmazási költségek nagy része is nő kisebb-nagyobb mértékben, így a változatlan
árrésszínvonal mellett óhatatlanul csökken a nyereségszínvonal, ám a nyereség összege így is
nő.
IV/4. Tegyük fel, hogy a jelenlegi gyakorlati munkahelyén Ön lesz a boltvezető, illetve
áruházi osztályvezető. Azt a feladatot kapja, hogy a következő évre érje el a költségek
csökkenését. Gondolja végig az üzlet jelenlegi működését és döntsön az alábbi
kérdésekben! Döntését kifejezetten a költségek oldaláról vizsgálja és minden esetben
indokolja!

Kérdések, feladatok
a) Mutassa be röviden az üzletet, részleget, vagy osztályt!
Egyéni megoldás
b) Változtatna-e a jelenlegi forgalom és készlet nagyságán, összetételén?
c) Változtatna-e a berendezésen, elrendezésen, a vevő útvonalán, az árukihelyezésen,
esetleg az értékesítési módon?
d) Milyen a jelenlegi munkaszervezés, változtatna-e rajta?
e) Véleménye szerint mi az, ami leginkább segítene ésszerűsíteni a költséggazdálkodást?
IV/5. A Konstruktív Zrt. lakóházak és ipari ingatlanok tervezésével és kivitelezésével
foglalkozik. 28 mérnök lakóházakat, 8 mérnök ipari létesítményeket, 3 pedig közlekedési
építményeket (utakat, hidakat, alagutakat, alul-, felüljárókat, stb.) tervez. Az épületek
kivitelezését 300 fő végzi, akik nem csak a lakóházakat, hanem az ipari létesítményeket is
felépítik. Külön 50 fős részleg foglalkozik az építmények kivitelezésével. A cégnek van
egy 10 fős értékesítési és marketing osztálya, amely felelős az üzletszerzésért, a cég piaci
pozíciójának erősítéséért és a promócióért. Ők az igazgatóság mellett dolgoznak csakúgy,
mint a 3 fős HR és az 5 fős pénzügyi-számviteli részleg.

Kérdések, feladatok
a) Ha divíziókra kellene osztani a vállalatot, milyen elv alapján tenné azt meg?
Funkcionális divíziókat javasolok, de lehetne részben tárgyi részben funkcionális
megosztás is.
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b) Végezze el a felosztást! Hány divíziót alakít ki?
Funkcionális divíziók esetén:
 Tervezés
 Kivitelezés
 Értékesítés és marketing
 Igazgatóság, vállalatműködtetés
Részben tárgyi, részben funkcionális megosztás esetén:
 lakóházak
 ipari létesítmények
 közlekedési építmények
 Értékesítés és marketing
 Igazgatóság, vállalatműködtetés
c) Hogyan – miszerint – osztaná el a fő tevékenységet végző divíziók között a központi
költségeket?
A költséghelyi elszámolás típusai:
 teljesítmény szerinti felbontás,
 szolgáltatási vagy szervizcentrumok költségeinek elszámolása,
 vetítési alapok szerinti felosztás,
 elszámoló árral történő felosztás.
Egy ekkora cégnél elegendő a legegyszerűbb megoldás, vagyis a teljesítmény szerinti
elosztás.
d) Véleménye szerint alkalmazható-e a vállalatnál a profit-center számítás?
Elvileg alkalmazható lenne, de ehhez kicsi, egyszerű a szervezet.
3.6-3.7. Hatékonyság, jövedelmezőség Cash flow

IV. Esettanulmányok
IV/1. A Kenguru Sportáruház kétszintes épületében négy osztályt alakítottak ki. A földszinten
található a cipőosztály és a sportruházat, az emeleten az egyik osztályon a camping
felszerelések, turisztikai eszközök, a másik osztályon az extrém sportok és az úgynevezett
bazár – vagyis az aprócikkek, kiegészítők – kaptak helyet. Az eladótér 500 négyzetméteres, a
raktár 170 négyzetméter, a közlekedők, irodák, szociális és egyéb helyiségek alapterülete
összesen 100 négyzetméter. Az egyes osztályokról az alábbi adatokat ismerjük:
Osztály
Cipő
Ruházat
Camping, turisztika
Extrém, kiegészítők
Összesen

Alapterület (m2)
Eladótér
Raktár
90
30
150
50
160
50
100
40
500
170

Dolgozói
létszám (fő)

Éves forgalom
(ezer Ft)

8
12
5
10
35

220 800
288 000
162 000
216 000
886 800
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Kérdések, feladatok
1. Megfelelőnek tartja az osztályok elrendezését? Ha igen, miért, ha nem, mit változtatna
és miért?
Nem. Én a bazárt lentre tenném. Oda, ahol minden vevő megfordul, mert itt a
legvalószínűbb az impulzusvásárlás. Egyébként is szerencsésebb lenne a két emelet
osztályait megcserélni, mert a legtöbben a cipőket és a sportruházatot keresik, és ezért
remélhetőleg úgy is felmennek az emeletre. A camping részlegnek arányaiban kevés az
alapterülete.
2. Számítsa ki és értékelje a létszámhatékonyságot! Vesse össze az egyes osztályok
adatait! Véleménye szerint melyik osztályon lehetséges magasabb bér kifizetése és
melyiken alacsonyabb?
Termelékenység:
Cipő osztály= 220800/8/12= 2.300 ezer Ft/fő/hó
Ruházati osztály= 288000/12/12= 2.000 ezer Ft/fő/hó
Camping, turisztika osztály= 162000/5/12= 2.700 ezer Ft/fő/hó
Extrém, és kiegészítők osztály= 216000/10/12= 1.800 ezer Ft/fő/hó
Áruházi szinten= 886800/35/12= 2.111,4 ezer Ft/fő/hó
Ott érdemes magasabb bért adni, ahol magasabb a termelékenység, tehát a camping,
turisztika osztályon, és a cipő osztályon. Bár a hatékonyság mellett érdemes a
munkaigényességet is figyelembe venni, hiszen a camping, turisztika osztály a legkevésbé
munkaigényes, így az ott dolgozók kevésbé leterheltek.
3. Az alapterület kihasználtságot számítsa ki osztályonként a hasznos alapterületre! Az
áruházi szintű adatokat vizsgálja meg hasznos és összes alapterületre is! Milyen
következtetéseket tudunk a kapott adatokból levonni?
Alapterület kihasználtság a hasznos alapterületre:
Cipő osztály= 220800/(90+30)/12= 153,3 ezer Ft/m2/hó
Ruházati osztály= 288000/(150+50)/12= 120,0 ezer Ft/ m2/hó
Camping, turisztika osztály= 162000/(160+50)/12= 64,3 ezer Ft/ m2/hó
Extrém, és kiegészítők osztály= 216000/(100+40)/12= 128,6 ezer Ft/ m2/hó
Áruházi szinten= 886800/(500+170)/12= 110,3 ezer Ft/ m2/hó
Alapterület kihasználtság az összes alapterületre:
Áruházi szinten= 886800/770/12= 96,0 ezer Ft/ m2/hó
Következtetések:
A hasznos alapterületet a legjobban a cipő osztály használja ki, 1 m2–en havonta 153,3
ezer Ft forgalmat tudnak realizálni, míg a legalacsonyabb a kihasználás a camping,
turisztika osztályon. Ez részben a termékek jellegéből, méretéből, az eltérő árubemutatási
igényből is adódik.
IV/2. A Színvonal Kft.-nek 3 kiskereskedelmi üzlete és egy nagykereskedelmi lerakata
működik. A 2008-as gazdálkodási év beszámolójából a következő adatok állnak
rendelkezésre.
Az eredménykimutatásból:
Adat
Értékesítés nettó árbevétele
Közvetlen költségek

Érték ezer Ft-ban
871 500
667 569
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Fedezeti összeg (árrés)
Közvetett költségek
A közvetett költségekből bérköltség
Üzleti eredmény
A mérlegből:
Adat
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Ebből árukészlet
Saját tőke
Céltartalékok
Kötelezettségek
Összes vagyon

203 931
123 753
36 600
80 178
Érték ezer Ft-ban
185 800
89 600
63 100
231 700
8 200
35 500
275 400

Kérdések, feladatok
1. Vizsgálja meg a jövedelmezőséget az eredménykimutatás adataival!
adatok ezer Ft-ban adatok az
számítás
árbevétel %ában
Értékesítés nettó árbevétele
871 500
100,0
-ELÁBÉ
667 569
76,6 667569/871500*100
Árréstömeg
203 931
23,4 203931/871500*100
-Forgalmazási költségek
123 753
14,2 123753/871500*100
Eredmény
80178
9,2 80178/871500*100
2. Hogyan alakult a jövedelmezőség a mérlegtételek függvényében? Ön szerint a
tulajdonosoknak megérte a cégbe befektetni?

Igen, megéri befektetni, mert ha ugyanezt a pénzt bankba tették volna, akkor biztosan nem
lett volna ekkora a hozam.
3. Milyen a készletek forgási sebessége, ha az előző évi mérlegben az árukészlet értéke
62.500.000 Ft volt?

4. Milyennek találja a kötelezettségek arányát?
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IV/3. A Bontó Bt. használt autóalkatrészek kereskedelmével foglalkozik. A mérlegadatokból
a következőket ismerjük:
Mérleg 2008. december 31-én (az adatok ezer Ft-ban értendők)
Eszközök (aktívák)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi
eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

28 500
2 000
24 700
1 800
18 200
14 300
500
300
3 100
1 400
1 700
0

46 700

Források (passzívák)
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

39 000
30 250
3 700
4 000
800
2 000
1 200
0

46 700

Kérdések, feladatok
1. Vizsgálja meg a cég likviditását a mérleg fordulónapra vonatkozóan! Értékelje a
kapott adatokat!

A cég a legszigorúbb likviditási ráta szerint is likvid, tehát már a szabad pénzeszközök is
bőven fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket.
2. Mi a véleménye az adósságállomány alakulásáról? Adósságállománynak tekintse az
összes kötelezettséget!

Az adósságállomány a saját tőkéhez képest alacsony, így a saját tőke közel a tízszeresét
fedezi az adósságállománynak.
3. Mennyi a likviditási mérlegben szerepeltethető likvid eszközök értéke?
A szabadon felhasználható pénzeszközök értéke, ami 3.100 ezer Ft
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IV/4. Részlet egy kiskereskedelmi vállalkozás cash-flow tervéből (adatok ezer Ft-ban):
Megnevezés
Pénzeszközök nyitóállománya
Áruértékesítésből származó bevétel

január
2 540
86 514

Egyéb bevételek

5 300

Összes bevétel

91 814

Rendelkezésre álló pénzállomány
(nyitóállomány + bevételek)
Árubeszerzés

94 354

Anyagok, kisebb eszközök beszerzése

60 600
2 700

Szállítási költség kifizetése

870

Közüzemi díjak

380

Posta, telefon költség

140

Reklám

80

Bankköltség, kamatok

36

Biztosítás

80

Bérek

3 540

Járulékok

1 345

Adófizetés

3 486

Egyéb kifizetések

875

Összes kifizetés

74 132

Forrástöbblet
(összes bevétel  összes kifizetés)

20 222

Kérdések, feladatok
1. Milyen formában állhat rendelkezésre a nyitóállomány?
Pénztár (készpénz), csekk, illetve bankbetét formájában.
2. Mennyi lesz a következő hónap nyitóállománya?
20.222 ezer Ft
3. Mit tenne a megmaradt pénzmennyiséggel, ha tudja, hogy a következő hónap nyitására
elegendő lenne 5 880 000 Ft és várhatóan a bevételek meghaladják a kiadásokat?
Lekötném, illetve értékpapírba fektetném, és/vagy
Egy részét készletbe forgatnám választékbővítés céljából, és/vagy
Fejleszteném az üzletet pl. gépekkel.
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4. A vállalkozások finanszírozási formái

IV. Esettanulmányok
1. A Kaspó Zrt. kerámiákat készít és értékesít az ország egész területén és az EU
országaiban. 2000-ben alakult 34 millió forintos alaptőkével. A jelenlegi saját vagyona
62,5 millió forint, melynek összetétele a következő.
 jegyzett tőke:
34,0 M Ft
 eredménytartalék:
20,0 M Ft
 mérleg szerint eredmény:
8,5 M Ft
A kötelezettségek értéke 14 M Ft, ebből 1,3 M Ft 3 hónapon belül esedékes, 4 M Ft rövid
lejáratú, a többi hosszú lejáratú kötelezettség.
2008-ban Európai Uniós pályázaton környezetvédelmi beruházás céljára –
energiatakarékos és környezetkímélő kemence építése – 10 M Ft vissza nem térítendő
támogatást nyertek. A beruházás finanszírozására 22 M Ft önerőt és 10 M Ft bankhitelt
kívánnak felhasználni. A beruházás további kedvezménye, hogy az állam a pozitív
környezetvédelmi hatás miatt kamattámogatást biztosít a hitelre, így az éves kamatláb 3
%-ra jön ki.

Kérdések, feladatok
a) Jellemezze a cég tőkeszerkezetét! (Saját forrás aránya, kötelezettségek aránya)
Saját forrás= 62,5 M Ft
Kötelezettségek= 14 M Ft
Vagyon= 62,5+14= 76,5 M Ft
Saját forrás aránya= 62,5/76,5*100= 81,7%
Kötelezettségek aránya= 14/76,5*100= 18,3%
b) Mennyi a hosszú lejáratú kötelezettségek értéke?
Hosszú lejáratú kötelezettségek= 14-1,3-4= 8,7 M Ft
c) Véleménye szerint megkezdje-e a cég a beruházást?
A tőkeszerkezetet és a finanszírozási arányokat tekintve érdemes megkezdeni a
beruházást. Emellett szól még a kedvezményes kamat, és a pályázati összeg.
d) Nézzen utána bankok ajánlataiban, megfelelő-e a felajánlott önrész a hitelhez? (Mi
számít bele az önrészbe?)
Bőven megfelelő. Az önrészbe beleszámít a cég által adott pénz, és ha elnyerik, akkor a
pályázati összeg is.
2. Egy ruházati nagykereskedés le szeretné cserélni a targoncáit. Jelenleg 5 elektromos
targoncát használnak a raktárépületeken belül és egy dízel üzeműt az épületek közötti
mozgatásra.

Kérdések, feladatok
a) Interneten keressen néhány ajánlatot targoncára!
http://targokft.hu/html/index.html
http://www.hasznalttargonca.hu/
stb.
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b) Mekkora önerő szükséges a bankhitelhez, ha a hat targonca beszerzési ára összesen 24
M Ft? Legalább 3 bank ajánlatát nézze meg!
http://www.kavosz.hu/sz%C3%A9chenyi-%C3%B6ner%C5%91kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91-hitel
http://palyazatportal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=572&Itemid=42
http://www.budapestbank.hu/szolgaltatas/kisvallalat/hitel.php
http://ceghitel.lap.hu/
stb.
3. A Sofőr Kft. személyszállítással foglalkozik. A cég gépkocsiparkja elegáns, nagyméretű
személyautókból áll. Idén 3 új személyautó vásárlását tervezik.

Kérdések, feladatok
a) Nézze meg legalább két autószalon ajánlatát! Ár, kedvezmények, extrák, stb.
pl.: http://www.autoszalonok.hu/
b) Milyen előnyei vannak a lízingnek?
A lízingdíj folyó költségként elszámolható, általában kevesebb önerőre van szükség,
bizonyos lízingtárgyak kitermelik saját lízingdíjukat az üzemeltetés során, a lízingdíjak
fizetése rugalmasabb, általában kevesebb biztosíték szükséges, a lízing javítja a cash flowt, kíméli a működőtőkét, a lízing esetén általában az ügyintézés gyorsabb és egyszerűbb.
c) Milyen előnyei vannak a hitelnek?
A legfontosabb, hogy a cég tulajdonába kerül az eszköz. Pályázatokhoz kapcsolódóan a
hitel az elfogadott, nem a lízing. A költségek elszámolásánál az értékcsökkenés az adott
eszköz jellegéhez jobban igazodik. Csak egyszer van tulajdonosváltás – a hitelezési
folyamat elején, amikor megvesszük az eszközt – így egy átírást és annak plusz terheit
megspóroljuk.
d) Melyik esetben kerül hamarabb a cég tulajdonába az autó?
Hitelfelvételkor, hiszen a cég a vevő, míg a lízingnél csak tartós bérlő, és a futamidő
végén lehet tulajdonos.
4. Bagoly Béla 8 millió forintot örökölt és szeretné befektetni a pénzét. 3 millió forint
értékben tőzsdei részvényeket akar vásárolni, 2 millió forintért állampapírokat, a többit
pedig bankbetétben kívánja elhelyezni.

Kérdések, feladatok
a) Válasszon ki legalább 3 részvényt, és figyelje meg a jelenlegi árfolyamot, valamint az
elmúlt néhány hónap árfolyam-ingadozását! Mennyire tartja biztonságosnak a
választott részvényeket?
Egyéni megoldás
b) Nézze meg, milyen állampapírokat érdemes választani rövid távú lekötésre, illetve
hosszabb távra! Ugyanezt tegye meg a bankbetétekkel kapcsolatosan is!
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5.1. Az üzleti terv

IV. Esettanulmányok
1. Arany Laci ürgeöntő mester egyéni vállalkozó. Szeretné a vállalkozását kibővíteni. A
kiöntött ürgéket olyan helyre telepítené át, ahol már alig van belőlük.
Ehhez tudni kell, hogy a régen kártevőként kezelt és ezért irtott állat ma már védett (1982től). Laci régóta ismeri az ürgéket, és követi a velük kapcsolatos szakirodalmat is.
Eddig a következő információkra talált rá különböző újságokban és az interneten:
 Magyarországon jelentősen leszűkült az életterük, ezért nagyon alacsony a számuk, de
a meglévő populáció igen erős.
 Ausztriában helyenként előfordulnak, de egyre kevesebb helyen.
 Előfordulnak még Oroszországban, Csehországban, de Lengyelországban már
elkezdték az újratelepítést.
 Megtalálhatók még Görögországban és Törökországban is.
 Az ürge fontos a környezetvédelem miatt is, mivel fő tápláléka néhány védett
ragadozó madárnak és a molnárgörénynek is.
 2006-ban Magyarországon ürgekutató konferenciát is rendeztek, amelyen
megállapították, hogy az ürgék fontosak a környezet számára. De megmentésük
kizárólag az érintett országok összehangolt közreműködésével lehetséges.

Kérdések, feladatok
a) Hogyan keletkezett Arany Laci ötlete?
Szakmájából adódóan
b) Milyen piackutatási módszert alkalmazott eddig Laci?
Szekunder, azaz másodlagos piackutatást folytatott, mert a már meglévő, mások által
összegyűjtött, illetve feltárt információkat használta fel.
c) Nézzen utána, ki támogathatná a vállalkozást anyagilag!
A környezetvédelemért felelős minisztérium, az Európai Unió környezetvédelmi szervei.
Kisállat kereskedések, mezőgazdasági vállalkozások, vagy vadásztársaságok. … De
lehetne szponzorokat is bevonni, ezek lehetnek akár bankok, vagy bármely olyan cég,
amelyik a környezetvédelem iránt elkötelezettnek hirdeti magát.
d) Mitől lehetne ez jó üzlet? Szerezzen információt az ürge eszmei értékéről! Ön milyen
módszerrel jutott a szükséges információhoz?
Ha nemzetközi szinten is elismert projektté lehetne tenni. Ehhez komoly marketing
munkára és lelkes promócióra lenne szükség, amibe érdemes tudósokat, és
környezetvédőket is bevonni.
2. Részlet az Elle magazin 2006-os cikkéből.
„Szépen ráncosodni
A tudomány legújabb felfedezései a ráncok ellen
Nem kell plasztikai sebészhez fordulnunk, ha negyven-ötvenévesen is szeretnénk jól
kinézni. A tökéletesen feszes, ránctalan arcbőr helyett a szép ráncok jöttek divatba,
melyekre a kozmetikai kutatások legújabb eredményei segítségével tehetünk szert.
Az utóbbi időkben drámaian megváltozott a nyugati világ hozzáállása az öregedéshez. A
nők feladták a küzdelmet, hogy örökké húszévesnek nézzenek ki, nem akarnak sokkal
fiatalabbnak látszani koruknál. Már nem az a sikk, ha valaki ötvenévesen húsznak néz ki,
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hanem az, ha korához képest a legjobb formáját nyújtja. A plasztikai sebészek uralmát
átvették a bőrgyógyászok, akik a drasztikus művi beavatkozások helyett a megelőzésre, az
odafigyelésre és természetesen a kozmetikai krémek használatára helyezik a hangsúlyt. A
hatvanéves, de harmincnak kinéző, agyonoperált Cher ma már senki számára sem vonzó
példakép, az új idolok a negyven fölötti, jó karban lévő hírességek közül kerülnek ki.
Sharon Stone, Sarah Jessica Parker, Kristin Scott Thomas büszkén vallják, hogy soha nem
feküdtek plasztikai sebész kése alá, bőrük fantasztikus állapotát a kozmetikai
készítményeknek és bőrgyógyászuk tanácsainak köszönhetik…
… Mit tesz a kozmetika?
Kutat, fejleszt, tesztel és újabb készítményekkel lepi meg a fogyasztókat. Minden
korosztálynak és minden bőrtípusra ajánl megoldást. A ráncmegelőzés mellett a ráncok
kisimítása, a bőrfelszín feszesítése, bársonyossá és ragyogóvá tétele, a bőr védelme és
táplálása a kozmetikai kutatások legfontosabb célkitűzései. Újabb csodaösszetevők,
növényi kivonatok, öregedést gátló molekulák látnak napvilágot, minden márka a saját
felfedezésére esküszik és terjeszti jóhírét.”

Kérdések, feladatok
a) Véleménye szerint a kozmetikai iparban hogyan keletkeznek a fejlesztés ötletei?
Jellemzően tudatos kutatás eredményeképpen (külön kutató részlegekkel)
b) A helyzetelemzés során a piac mely szereplőit érdemes figyelni és alaposabban
vizsgálni: a vevőket, vagy a versenytársakat?
Elsősorban a konkurenciát, mert a kozmetikai iparban a potenciális termék, a
termékfejlesztés, az új ígérete a lényeges. A termékfejlesztés irányát a gyártók diktálják
úgy, hogy a vevők örüljenek az újdonságoknak, és higgyenek azok hatásában.
c) Véleménye szerint a piackutatás mely módszereit alkalmazzák a nagy kozmetikai cégek?
Valószínűleg a primer kutatás eszközeit (ezen belül is a megkérdezést, és a kísérletet),
hiszen pénzük van rá, és így kapnak a legpontosabb információkat a kérdéseikre.
d) Határozza meg a fenti cikkben szereplő témához a megfelelő célcsoportot! Ehhez
először jelölje ki a szegmentálás fontosabb ismérveit és végezze el a szegmentálást!
(Használja fel eddigi marketing-tanulmányait!)
ismérv
lehetséges csoportok
kiválasztott csoportok
(szegmensek)
(célcsoportok)
nem
férfi
nő
nő
kor (a kozmetikai iparban
0-35
jellemző korcsoportok)
36-45
36-45
46-60
és 46-60
61- ∞
havi jövedelem
0 – 100.000 Ft
100.001 – 300.000 Ft
300.001 – 500.000
300.001 – 500.000 Ft
és 500.000 – ∞
500.000 – ∞
foglalkozás
fizikai
szellemi
szellemi
vezető, vállalkozó
vezető, vállalkozó
egyéb
Ez csak egy lehetséges megoldás.
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3. Speedee Gonzales sportboltot szeretne nyitni az Önhöz legközelebb eső nagyvárosban.
Mivel nem ismeri a magyarországi piacot és a működési kereteket, Önt bízza meg a
környezeti elemzés lebonyolításával.

Kérdések, feladatok
a) A működés kereteinek meghatározásához milyen információkat tart fontosnak?
Ha új vállalkozást is létrehoznak Magyarországon, akkor ismerni kell a lehetséges
vállalkozási formákat, azok alapításának, működtetésének kereteit, az adózás,
foglalkoztatás szabályait, a munkaerő-piaci lehetőségeket, a magyarországi gazdasági jog
egyéb vonatkozó területeit.
Az üzletnyitáshoz az üzlet bejelentésének, működtetésének szabályait kell ismerni.
b) A társadalmi, kulturális és gazdasági környezet jellemzőiből mit érdemes és szükséges
vizsgálni egy sportbolt nyitásához? Honnan és hogyan szerezhetők be a megfelelő
információk?
Érdemes vizsgálni: Sportolási szokások, tömegsport, kirándulás. Öltözködési szokások,
divatérzékenység. A lakosság jövedelmi helyzete.
Az információk beszerezhetők pl. sporttal foglalkozó szervezetektől, egyesületektől, a
sporttal foglalkozó minisztérium honlapjáról, a lakosságtól, KSH-tól, tanulmányokból,
vagy piackutató cégek kutatásaiból.
c) Végezne-e primer piackutatást, melyik módszert választaná? Milyen információkat
szerezne így be?
Csak akkor, ha van rá idő, és csak a közvetlen piaci környezetben. A konkurenciánál
megfigyelést végeznék – a tisztességes piaci magatartás keretein belül.  A vevőkört
megkérdezéses módszerrel vizsgálnám, bár ez már költségesebb.
4. Alapos Oszkár üzleti tanácsadással foglalkozó irodát vezet. Az általuk kínált
szolgáltatások a következők.
 komplex üzleti és marketing tanácsadás
 helyzetelemzés, piacelemzés
 vállalkozás elemzése, üzleti eredmények értékelése
 megvalósíthatósági vizsgálatok, hatásvizsgálat
 piackutatás megszervezése, lebonyolítása, kiértékelése
 átfogó üzleti terv készítése
 stratégia készítés
 résztervek készítése
 költség és pénzügyi tervezés
 tervek elemzése, értékelése
 hitelkérelem előkészítése
 pályázatfigyelés, pályázatírás.

Kérdések, feladatok
a) Milyen szolgáltatások igénybevételét javasolná egy kiskereskedőnek, aki 50főt
foglalkoztat 12 boltjában és túl pazarlónak találja a cége gazdálkodását. A tulajdonos
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főként arra kíváncsi, megfelelő-e a költséggazdálkodás, lehet-e és hogyan javítani
rajta.
vállalkozás elemzése, üzleti eredmények értékelése
költség és pénzügyi tervezés

b) Mely szolgáltatásokat érdemes igénybe vennie egy olyan cégnek, aki egy új piacra
szeretne bejutni?
 helyzetelemzés, piacelemzés
 megvalósíthatósági vizsgálatok, hatásvizsgálat
 piackutatás megszervezése, lebonyolítása, kiértékelése
 tervek elemzése, értékelése
5. Egy egyéni vállalkozónak csupán egy üzlete van, nincs alkalmazottja, és az éves
árbevétele 14,3 millió forint. Szeretné bővíteni az üzletét, mert eladó a mellette lévő
üzlethelyiség. Már végzett is egy kis „piackutatást” a jelenlegi vevői körében a leendő
változás fogadtatásáról. Tapasztalt szakember lévén – elvégzett néhány alapvető számítást
is, amellyel igyekezett megbecsülni a várható költségeket és a várható bevétel-növekedést.
Kalkulációi szerint megérné belevágni a bővítésbe.

Kérdések, feladatok
a) Ön szerint érdemes-e tanácsadó irodához fordulnia, vagy megbízni egy céget
komolyabb piackutatással, helyzetelemzéssel? (Gondoljon a biztonságos üzletmenetre,
fejlesztésre, de az időre és a pénzügyi vonzatra is!)
Az üzletember rendelkezik helyismerettel, piaci ismeretekkel, végzett gazdasági
számításokat. Ha képes önállóan felmérni a lehetőségeket, veszélyeket, átgondolni a
fejlesztés lehetséges eredményét, akkor nincs szüksége tanácsadó cégre.
b) Ön ajánlaná-e a vállalkozónak egyes rész stratégiák kidolgozását, vagy egy átfogó
üzleti terv készítését? Miért?
Az átfogó üzleti tervet javaslom. Az átfogó terv készítése során fel kell mérni a jelenlegi
helyzetet, el kell végezni egy swot analízist, le kell fektetni a célokat, és a megvalósítás
eszközeit, valamint a fejlesztés várható, és elvárt eredményeit. Így a terv átgondolt lesz, és
a megvalósítás során könnyű lesz az ellenőrzés, visszacsatolás.
c) Mi a véleménye, a kisvállalkozások mennyire tartják fontosnak az üzleti tervezést?
Egyáltalán nem fontos számukra az üzleti terv. Jellemzően csak a hitelezéshez,
pályázathoz készítik el.

Kérdések, feladatok
6. Begó Nia virág nagykereskedést üzemeltet 5 éve. Az éves árbevétele 2008-ban 59 millió
forint volt. Most szeretné bővíteni a tevékenységét, csomagküldő szolgálatot akar
kialakítani, ami az ország egész területén szállítana. Az indításhoz szükséges 15 millió
forintból a cég bankszámláján rendelkezésre áll 7,4 millió forint, a többit hitelből tervezi
finanszírozni. A hitelt a bank – az előzetes tárgyalások szerint – hajlandó is megadni, de
ennek feltétele egy jól összeállított üzleti terv.
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a) Tervezze meg a cégvezető feladatait a helyzetelemzéshez és az üzleti terv
elkészítéséhez!
Helyzetelemzés:
 Pontosan meg kell határozni az ötletet, a helyzetelemzés célját, az elemzés területeit,
részletességét.
 Ki kell jelölni a szükséges információk körét, az információgyűjtés módját, az
információfeldolgozás technikáját.
 El kell végezni az információgyűjtést, az információk rendszerezését, értékelését
 El kell készíteni a swot analízist, és a teljes helyzetelemzést.
Üzleti terv készítése:
 küldetés megfogalmazása
 vezetői összefoglaló
 helyzetelemzés
 marketing mix elkészítése
 működési, szervezeti terv elkészítése
 pénzügyi, finanszírozási terv készítése
A tervkészítés során érdemes szakembereket bevonni a piackutatásba (marketingest),
illetve a pénzügyi, finanszírozási tervbe (könyvelőt, adótanácsadót)

5.2. Az üzleti terv készítésének folyamata

IV. Esettanulmányok
1. Egy marketing tanácsadó cég kreatív csoportja a cég adatbázisának erősítése érdekében
brainstormingot rendezett, ahol felvetődött, hogy rajzfilm-figurák segítségével is lehetne
cégnevet választani. Össze is gyűjtöttek néhány példát.
Mekk Elek
Bubó
Csőrmester
Dzsinni
Ho-hó
Holle anyó
Micimackó
Garfield
Popeye
Bambi
Pinokkió
Csőrike
Tarzan
Vizipók
Frakk

36

MK–6071-5 Vállalkozások 2. – Megoldások

Kérdések, feladatok
a) A felsorolt fantázianevek közül melyiket milyen tevékenységű vállalkozásnak ajánlja?
Válaszát röviden indokolja!
Lehetséges vállalkozások:
Mekk Elek
egynek sem, mert Mekk Elek mindent elront
Bubó
gyerekorvos
Csőrmester
őrző-védő
Dzsinni
utazási iroda, vagy lámpaüzlet
Ho-hó
horgászbolt
Holle anyó
paplan szaküzlet
Micimackó
méz kereskedés
Garfield
kisállatkereskedés
Popeye
vitorlásbolt
Bambi
játékbolt, vagy gyerekruha bolt
Pinokkió
báb szaküzlet
Csőrike
kreatív ötletek boltja
Tarzan
extrém sportfelszerelések
Vizipók
úszásoktatás
Frakk
öltönybolt
b) Keressen vállalkozás nevének is alkalmas neveket, kifejezéseket művészeti
alkotásokból, filmekből!
A három testőr – őrző-védő cég
Tüskevár – természetvédő egyesület
Ámor – társkereső
2. Részlet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapján megjelent tájékoztatóból:
„Tudományos és innovációs kommunikáció Magyarországon
Ma már közhelynek számít az a kijelentés, hogy a fejlett társadalmak mindennapi
életének része a tudomány és az innováció. A tudományos ismeretek gyors
növekedése miatt az emberek egyre nehezebben tudják befogadni az új
eredményeket, és beépíteni azokat mindennapi életünkbe. Másrészről az állami
támogatásokat igénybe vevő szervezeteknek számot kell adnia arról, jól
gazdálkodott-e az adófizetők pénzéből, és a tudósok munkája valóban hasznára
válik-e a társadalomnak. A társadalom, a tudományos világ és a vállalatok közötti
kommunikáció tehát mindegyik szereplő számára létfontosságú, annak
színvonala visszahat a társadalom fejlődésére és jólétére.
Magyarországon több szervezet is foglalkozik a kutatás-fejlesztési eredmények
és az innováció társadalmi szintű megismertetésével.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenységét elsősorban a hazai
kutatás fejlesztés eredményeinek hasznosulása, a vállalatok innovációs
képességének megerősödése érdekében végzi. Támogatási politikájának célja a
magyar gazdaság versenyképességének innováción alapuló növelése. Ennek
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érdekében aktív szerepet vállal a tudományos eredmények széleskörű
kommunikációjában, és a kommunikáció ösztönzésében. Rendezvényeivel,
kiadványaival, konferenciák szervezésével közvetlen kapcsolatot teremt a K+F
iránt érdeklődőkkel, elősegíti a köztük kialakuló kapcsolatokat, míg programjaival
hozzájárul a tudományos eredmények létrejöttéhez és annak kommunikációjához.
Ebben a hónapban zajlik az immár hagyományos Tudomány Ünnepe
rendezvénysorozat. Az esemény keretében a Hivatal és Tudományos Újságírók
Klubja Tudomány és Kommunikáció címmel tart konferenciát, a hiteles és
rendszeres tájékoztatás ösztönzésének eszközeiről, valamint a tudomány, a
kutatás-fejlesztés és az innováció gazdasági és társadalmi eredményeiről
november 28-án.
A Hivatal programjai közül példaként említhető az Apponyi Albert pályázat, mely
támogatást nyújt a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi
megismertetéséhez. A program ösztönözni kívánja az innovációs tevékenységgel,
beleértve a kutatás-fejlesztéssel, közvetlenül összefüggő konferenciák
szervezését, szakkiállítások rendezését, média- és szakmai kiadványok
készítését, és szakmai díjakat.
A Magyar Tudományos Akadémia tekintélyes múltra visszatekintő, a ma
működő legnagyobb tudományos köztestület. Fő feladata a tudomány művelése,
a tudomány eredményeinek terjesztése, a kutatások támogatása, a magyar
tudomány képviselete. Az Akadémia szintén számos módon terjeszti a
tudományos eredményeket, több neves rendezvényt szervez és díjat ad át.”

Kérdések, feladatok
a) A fenti tájékoztató az ötlet keletkezésének melyik típusát támogatja?
A tudatos keresést.
b) Milyen innovációs – támogatási lehetőségeket ismerhetünk meg a tájékoztatóból?
A tudományos eredmények megismerését segíti elő, kiadványokkal, rendezvényekkel, és
más kommunikációs eszközökkel, valamint díjakkal.
c) Keressen információkat az interneten, sajtóban a magyarországi vállalatok fejlesztési
hajlandóságára! Az információ lehet konkrét cégre vonatkozó, vagy általános.
Néhány javaslat:
http://www.nkth.gov.hu/
www.ksh.gov.hu
http://www.mta.hu
d) Gyűjtsön össze olyan cégeket, amelyek véleménye szerint saját kutatás-fejlesztési
részleggel rendelkeznek! Mire alapozza véleményét?
A nagy, multinacionális gyártó cégek ilyenek, illetve a kozmetikai cégek, mosó- és
tisztítószerek gyártói, stb.
3. A Malom Kft. lisztérzékenyek számára kíván értékesíteni speciális liszteket,
gabonaőrleményeket, egyéb hasonló készítményeket. A tevékenység megkezdése előtt
információgyűjtést és helyzetelemzést végzett. Ebből néhány kiemelt információ:
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A megcélozni kívánt piacon jelenleg nem lehet ilyen készítményeket kapni.
Legközelebb 50 km-re van egy kisebb üzlet, ami többek között ilyen termékeket is
forgalmaz.
A háziorvosok az ÁNTSZ irányításával készítettek az előző évben egy felmérést a
lisztérzékenyek számáról, betegségük részleteiről. Ez alapján meghatározták a
leginkább igényelt diétás termékek körét. A legfontosabb megállapítás, hogy a
városban és 20km-es környezetében kb. 4500 gyermek és 1200 felnőtt számára
szükséges a fenti termékek használata, a hagyományos búzaliszt kiváltása.
Az adatok ismeretében három diétás-nővér úgy döntött, a kórház területén nyitnak
egy kis üzletet, ahol tanácsadással segítik a betegeket. Emellett lehetőség lesz a
termékek megrendelésére. Várhatóan a kis üzletbe a megrendeléstől számított 2
munkanap múlva érkezik meg a vevő által igényelt termék. A tervek szerint a
tanácsadásért nem kérnek majd díjat, és a lehető legkisebb árréssel kívánnak
forgalmazni. Az üzlet egy hónap múlva nyit.
A városban egy régi áruház helyén egy korszerű bevásárlóközpontot alakítottak ki,
ahol elfogadható mértékű bérleti díjat kell fizetni.

Kérdések, feladatok
a) Feltételezhetően milyen piackutatási módszereket alkalmaz a kft.?
Szekunder, már meglévő információkat használnak fel.
b) A meglévő információk alapján értékelje a jelenlegi helyzetet! Melyek a lehetőségek –
veszélyek?
Lehetőségek: 50 km-re van a legközelebbi ilyen üzlet, a környezetben sok a potenciális
vevő, a bevásárlóközpont forgalmas, könnyű kialakítani a vevőkört,
Veszélyek: a vevők nem pártolnak el a megszokott beszerzési forrásaiktól, a kórházba
tervezett üzletben szakemberek dolgoznak majd, és közelebb lesz a célcsoporthoz,
magasabb a működtetés költsége, mint a kórházban,
c) Javasolja-e a kft-nek az üzlet megnyitását?
Kérdéses, ha nem lenne vetélytárs, akkor biztosan érdemes lenne nyitni. Így még további
kutatás ajánlott a vevőkör szokásairól.
d) Mi a véleménye a leendő versenytársról? Hogyan biztosítható vele szemben a
versenyelőny?
Jó marketinggel, alacsony árakkal, és szintén szakembert kellene foglalkoztatni, állandóra,
vagy legalább heti két alkalommal ingyenes tanácsadással. Vagy a nővéreket rábeszélni,
hogy ne önálló üzletet nyissanak, hanem a kft. alkalmazottai legyenek.
4. Asztalos Frici bútorgyártással foglalkozik, 15 éve gyárt egyedi kisbútorokat,
konyhabútorokat, kiegészítőket megrendelésre. Egyéni vállalkozóként dolgozik, és két
alkalmazottat foglalkoztat. Asztalos Frici fia most szerzett kereskedő szakképesítést. Az
apa úgy gondolja, bővíthetné műhelyét és növelhetné a termelést, ha nyitnának egy saját
üzletet. Már ki is választott egy 80 négyzetméteres üzlethelyiséget egy
bevásárlóközpontban, ami kiadó. Az üzletet a tervei szerint a fiú vezeti, és három eladót is
felvesznek. Az üzletben a saját termékek mellett dísztárgyakat is értékesítenek, hogy a
vevők szélesebb választékot találjanak, és szívesen jöjjenek be az üzletbe. A kiállított áruk
mellett továbbra is vesznek fel egyedi megrendeléseket, ezért várhatóan még legalább egy
asztalost alkalmazni kell.
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Kérdések, feladatok
a) Gondolja végig, milyen lehetőségeket és veszélyeket lát az üzletnyitásban, illetve az
üzletnek milyen gyengeségei és erősségei állapíthatók meg!
Lehetőség: A saját üzlet bizonyosan növeli a keresletet. A bevásárló központban nagyon
sokan megfordulnak, már maga a környezet komoly reklám. Jó, hogy megtartják az
egyedi rendelés lehetőségét. Az üzletben közvetlen visszajelzést kaphatnak a
termékeikről, gyorsabban reagálhatnak a piac igényeire.
Veszély: Jelentős költségnövekedés, a fiúnak nincs gyakorlata az üzletvezetésben, nem
ismerik a bevásárló központ vevőkörét. A dísztárgyak megválasztása nem egyszerű, mert
nem tudhatják, mire lesz igény, és nincs benne egyik alkalmazottnak sem tapasztalata.
b) A vállalkozás keretein, a vállalkozási formán változtatna-e és hogyan?
Az egyszemélyes kft-t javaslom korlátolt mögöttes felelősséggel, mert így kisebb az
anyagi kockázat, és mégsem kell társat bevonni. Először egyéni céggé alakuljon, utána
egyszemélyes kft-vé.
c) Mi a teendő, ha egyéni vállalkozó marad, és csupán a tevékenységi kör változik?
Be kell jelenteni a tevékenység bővítését az ügyfélkapun keresztül, és be kell jelenteni az
üzletnyitást is az önkormányzatnál.
d) Mi a teendő, ha a vállalkozási forma is megváltozik?
Az egyszemélyes kft-t a cégbíróságon kell bejegyeztetni úgy, hogy először egyéni céggé
kell alakulni, majd ezután egyszemélyes kft-vé. Az átalakulás folyamatát ld. a
tankönyvben. Az átalakulást be kell jelenteni az ügyfélkapun is, és ki kell jelentkezni az
egyéni vállalkozói tevékenységből.
e) Egyetért-e a választékkialakítással? Javasolná-e más termékek értékesítését?
Kezdetnek ez elegendő, de a készletet érdemes alacsonyan tartani és inkább a forgási
sebességet gyorsítani gyakoribb beszerzéssel. Ezzel csökkenthetik az inkurrens készlet
kialakulásának veszélyét.
f) Készítsen egy rövid marketing tervet!
Egyéni megoldás. Legyen benne mind a négy marketing mix elem legalább néhány
mondat erejéig.
g) Véleménye szerint szükséges-e egy komplex szervezeti, működési terv?
Nem, mert a szervezet kicsi és egyszerű.
5. Tóalmási Béla két papírboltot működtet. Most tervezi egy harmadik üzlet nyitását. Tervei
megvalósításához számításai szerint 2 millió forint hitelre lesz szükség. A hitelkérelemhez
üzleti tervet is készít. Ebből mutatjuk be az eredménykimutatást és a mérleget. Vizsgálja
meg, hogy a terv gazdaságilag megalapozott-e!
Tervezett mérleg (adatok ezer Ft-ban)
ESZKÖZÖK
A Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi
eszközök
B Forgóeszközök

előző év
16.600
3.000

tárgyév
17.400
3.000

8.900

12.000

4.700

2400

20.150

24.400

FORRÁSOK
D Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem
fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék

előző év
32.880
22.140

tárgyév
35.700
22.140

0

0

1.700

420

1.240

6.540
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I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok

11.270
3.700

15.500
4.200

3.480

1.800

IV. Pénzeszközök
C Aktív időbeli
elhatárolások

1.700

2.900

0

0

Eszközök összesen

36.750

41.800

V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti
eredmény
E Céltartalékok
F Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú
kötelezettségek
III. Rövid lejáratú
kötelezettségek
G Passzív időbeli
elhatárolások
Források összesen

800
1.200

200
200

5.800

6.200

1.930

1.900

1.940

4.200

200

200

370

2.800

1370

1.200

0

0

36.750

41.800

Eredménykimutatás
Tétel megnevezése
I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek
IV. Anyag jellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. Üzemi/üzleti tevékenység eredménye
VIII. Pénzügyi tevékenység bevételei
IX. Pénzügyi tevékenység ráfordításai
B. Pénzügyi tevékenység eredménye
C. Szokásos vállalkozási eredmény
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény
E. Adózás előtti eredmény
XII. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény
G. Mérleg szerinti eredmény

előző év
205.200
0
1270
168.000
26.970
3.790
942
6.768
642
130
512
7.280
0
0
0
7.280
1.165
6.115
5.800

tárgyév
274.500
0
1.450
214.720
43.500
8.844
875
8.011
570
1.200
-630
7.381
0
0
0
7.381
1.181
6.200
6.200

Kérdések, feladatok
a) Megfelelőnek találja-e a befektetett eszközök és a forgóeszközök arányát? Értékelje a
változást is!
Előző év:
Befektetett eszközök aránya = 16600/36750*100= 45,2%
Forgóeszközök aránya= 20150/36750*100= 54,8%
Tárgyév:
Befektetett eszközök aránya = 17400/41800*100= 41,6%
Forgóeszközök aránya= 24400/41800*100= 58,4%
A forgóeszközök aránya magasabb, mint a befektetett eszközöké, de a kereskedelemben
ennél magasabb forgóeszköz arány a jellemző.
A forgóeszközök arányának változása:
változás mértéke= 58,4-54,8= +3,6%-pont (növekedés)
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változás üteme Vd= 58,4/54,8*100= 106,6%
6,6%-os növekedés
A forgóeszközök aránya a terv szerint 3,6%-ponttal, vagyis 6,6%-kal nő.
b) Véleménye szerint milyen immateriális javak fordulhatnak elő a cégnél?
Legvalószínűbb a szoftver pl. számítógépes készletnyilvántartás, könyvelési, számfejtési
programok, stb.
c) Mekkora készlettel dolgozik a fejlesztés előtt és mekkora készletet tervez? Értékelje a
készlet és a forgási sebesség alakulását! Mivel magyarázható a forgási sebesség
változása?
Előző év:
Készlet= 11.270 ezer Ft
Árbevétel= 205.200 ezer Ft
Forgási sebesség napokban= 11270*360/205200= 19,8 nap
Tárgyév:
Készlet= 15.500 ezer Ft
Árbevétel= 274.500 ezer Ft
Forgási sebesség napokban= 15500*360/274500= 20,3 nap
Forgási sebesség változás (fordított mutató!):
Változás mértéke= 19,8-20,3= 0,5 nap lassulás
Változás üteme Vd= 19,8/20,3*100= 97,5% 2,5%-os lassulás
A forgási sebesség a terv szerint lassul 0,5 nappal, vagyis 2,5%-kal. Azért érdemes így
tervezni, mert az új üzlet induló készletét jobban fel kell tölteni, és mivel még ismeretlen
az üzlet, ezért a készletfogyás lassabb.
d) Értékelje az üzleti eredmény változását!
Előző év:
Üzleti eredmény= 6.768 ezer Ft
Tárgyév:
Üzleti eredmény= 8.011ezer Ft
Eredményváltozás mértéke= 8011-6768= +1.243 ezer Ft
növekedés
Eredményváltozás üteme= 8011/6768*100= 118,4% 18,4%-os növekedés
Esetleg érdemes megvizsgálni az eredményszínvonalat is.
Előző év= 6768/205200*100= 3,3%
Tárgyév= 8011/274500*100= 2,9%
Változás mértéke= 2,9-3,3=-0,4%-pont csökkenés
Változás üteme Vd= 2,9/3,3*100= 87,9%
2,1%-os csökkenés
Az eredményszínvonal csökkent, ami azt jelenti, hogy az árbevétel-növekedésnél kisebb
arányú az eredmény növekedése.
e) A tárgyében, illetve az előző évben fizetett-e a cég osztalékot? Ha igen, akkor
mennyit?
Az előző évben fizettek osztalékot, mert az adózott eredmény több, mint a mérleg szerinti
eredmény.
Osztalék= 6115-5800= 315 ezer Ft
A következő évre nem terveznek osztalékot, mert az adózott eredmény ugyanannyi, mint a
mérleg szerinti eredmény.
f) Vizsgálja meg a cég likviditását!
Előző év:
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Tárgyév:

Mindkét évben likvid a cég még a legszigorúbb ráta alapján is, sőt a tervezett likviditás még
kedvezőbb is, mint az előző évi. .

g) Ön szerint az eredménykimutatás és a mérleg adatai alapján a cég megkapja a hitelt?
Igen, mert a gazdálkodása megfelelő, és a hitelfelvétel, és a fejlesztés után is nyereséges
marad, nő a vagyona, és mindezt tudja finanszírozni.
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