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Az eredmény egy adott időpontra vonatkozó bevételek és ráfordítások különbsége.
A bevétel értelmezése más a cash flow és más a számvitel szemlélete szerint.
Az árrés tömeg a termék beszerzési és eladási ára közötti különbség
A forgalmazási költségeket az árréstömegből kell finanszírozni.
A kapott vagy adott kamat a pénzügyi műveletek bevételeit növeli.
Az adózás előtti eredmény a szokásos vállalkozási és a rendkívüli eredmény összevonásával
keletkezik.
A nagyobb bevétel minden esetben nagyobb nyereséget jelent
A munkaigényesség azt fejezi ki, hogy adott bevétel eléréséhez mekkora élőmunka ráfordítás
szükség
A hatékonyságot mindig az élőmunka függvényében vizsgáljuk.
Az eredménykimutatás „A” változata az összköltség eljárással készített, a „B” változat a
forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Feleletválasztás
1. A készletarányos eredmény megmutatj, hogy
a. milyen a készlet eredménytermelő képessége
b. mekkor a az árukészlet értéke az eredményhez képest
c. egységnyi eredményhez mekkora készlet kell
2. A nyereségszínvonalat jellemzően
a. az üzlet
b. a pénzügyi
c. a mérlegszerinti eredményből számítjuk
3. A z eredmény tervezésekor érdemes kiindulni
a. az árakból
b. a haszonkulcsból
c. az árbevételből vagy az elvárt nyereségből
4. Minél költségigényesebb egy termék, annál kevesebb lesz
a. az árbevétel
b. a nyereség
c. az árrés
5. Az eredmény megállapítása során a hozamoknak és ráfordításoknak ahhoz az időszakhoz kell
kapcsolódniuk, amikor
a. gazdaságilag felmerültek
b. azokat pénzügyileg rendeztük
c. a pénzáramlásban megjelentek

6. Minden olyan tétel, amely a vállalkozás eredményét csökkenti
a. kiadás
b. bevétel
c. ráfordítás
7. Ha a cég tartozását a másik fél elengedi, akkor a cég számára az elengedett összeg
a. pénzügyi műveletek bevétele
b. rendkívüli ráfordítás
c. rendkívüli bevétel
8. A pénzügyi műveletek eredményéhez tartozik
a. a késedelmesen kifizetett számla értéke
b. a kapott kamat
c. a házipénztár bevétele
9. A jövedelmezőségi táblában szereplő eredmény
a. megegyezik a mérleg szerinti eredménnnyel
b. az áruforgalmi tevékenység eredményét mutatja
c. bekerül az eredménykimutatásba
10. Minden színvonal mutató
a. az árbevételhez
b. a költségekhez
c. az eredményhez viszonyít
II. Elemzési- számítási feladatok
1. feladat

Eredménykimutatás „A” összköltségeljárással
Adatok E Ft-ban Megnevezés
Bázisév
Értékesítés nettó árbevétele
220 000
Egyéb bevételek
5 000
Anyagjellegű ráfordítások
185 900
Személyi jellegű ráfordítások
20 000
Értékcsökkenési leírás
5 500
Egyéb ráfordítások
7 000
Üzemi
(üzleti)
tevékenység 6 600
eredménye
Pénzügyi műveletek eredménye
−3 000
Szokásos vállalkozási eredmény
3 600
Rendkívüli eredmény
0
Adózás előtti eredmény
3 600
Adófizetési kötelezettség
430
Adózott eredmény
3 170
Mérleg szerint eredmény
1 000
Az eredménykimutatás alapján válaszoljon a következő kérdésekre.
1.Hogyan változott a cég bevétel e és eredménye forintban és %-ban?

Tárgyév
200 000
10 000
175 000
21 000
6 000
6 000
2 000
−1 000
1 000
0
1 000
150
850
500

2. Írjon példát milyen egyéb ráfordítása lehetett a cégnek !
3.Mekkora a vállalkozás létszáma, ha az átlagbér 180 000 Ft/fő
4. Számítsa ki és értelmezze a tanult két munkaigényességi mutatót !

2. Feladat
A ZÖLD Kft telefonok értékesítésével foglalkozik.
A következő adatok állnak rendelkezésre : Az értékesítés nettó árbevétle 38 547 000 Ft A haszonkulcs
az eladási ár 28 %-a A forgalmazási költségek az árrés 68 %-át tették ki.
Készítse el a jövedelmezőségi kimutatást !
3. Feladat
A „ Király Optika kft adatai a következők:
Üzemi üzleti tevékenység eredménye 8 476 ezer Ft
Pénzügyi műveletek eredménye 318 ezer Ft
Rendkívüli eredmény -175 ezer Ft
A társasági adó 16 % Adóalapot növelő tétel 100 ezer Ft, adóalapot csökkentő tétel nincs
Állapítsa meg a mérleg szerinti eredményt !

4. feladat
A Egy játékbolt adatai :
Éves nettó árbevétel 68 000 ezer Ft
Elábé 45 000 ezer Ft
Elábén kívüli anyagi ráfordítás 4000 ezer Ft
Értékcsökkenési leírás 500 ezer Ft.
Hitel után fizetendő kamat 2000 Ft
Forgalmazási költségek 14 000 Ft
Alkalmazottak száma 4fő, akikre 9 200 ezer Ft volt a személyi ráfordítás
Társasági adó 16 %
Osztalékként az adózás utáni nyereség 40 %-át veszik ki.

1.

Töltse ki a táblázatot

Megnevezés
Árbevétel
Elábé
árréstömeg
Forgalmazási költségek
Eredmény

Adatok ezer forintban

2. Állapítsa meg :
A. Üzleti tevékenység eredményét
B. Pénzügyi műveletek eredményét
C. Szokásos vállalkozási eredményt
D Rendkívüli eredményt
E. Adózás előtti eredményt
Adófizetési kötelezettséget
F. Adózott eredményt
Jóváhagyott osztalék
G Mérlegszerinti eredményt

Adatok az árbevétel %-ában

