Előkészítőn kiadott feladatlap megoldó kulcsa

I.
Feleletválasztás
1. Egy vállalkozás forrásain belül az idegen források aránya….
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II. Igaz-hamis állítások
Az alábbi állításokról döntse el, hogy azok igazak vagy hamisak! Döntését minden esetben
indokolnia kell!

1.A likviditás elve azt jelenti a finanszírozásban, hogy lehetőleg olyan forrásokat kell a
vállalkozásba bevonni, amelyek alacsony tőkeköltség mellett biztosítanak minél nagyobb
pénzmennyiséget.
Hamis, ez a rentabilitás (jövedelmezőség) elve. A likviditás elve a fizetőképesség szem
előtt tartását jelenti.

2.A konzervatív finanszírozási stratégia lényege az óvatosság.
Igaz, ebben az esetben a rövid megtérülési idejű eszközök egy részét is tartós
forrásból finanszírozza a vállalkozás.

3.A forgóeszközhitel-felvétel a saját forrásból történő finanszírozás egyik formája.
Hamis, a hitelfelvétel külső forrás.

4.Egy értékpapír névértéke más néven a piaci ára.
Hamis, a piaci ár az értékpapír árfolyama.

5.Hitelezői jogviszonyt megtestesítő értékpapír például a kötvény, a részjegy és a váltó.
Hamis, a részjegy tulajdonosi jogviszonyt testesít meg.

6.A hitelezés menetének utolsó mozzanata a kölcsönszerződés aláírása.
Hamis, ezt követi még a hitel folyósítása és a törlesztés is.
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7.A vállalkozás kezdeti tőkeszükséglete biztosítható például a működés közben keletkező
bevételekből.
Hamis, a működés közben keletkező bevételekből a napi működés finanszírozható. A
kezdeti tőkeszükséglet pl. tulajdonosi befizetésekből, hitelből történhet.

8.A beruházások külső finanszírozása jellemzően hosszú lejáratú hitelből történik.
Igaz, mert a beruházás nagy értékű, hosszú távon a vállalkozás rendelkezésére álló
eszköz létrehozását jelenti.
9.Üzleti terv készülhet belső használatra vagy külső használatra.
Igaz, belső használatra készülhet pl. tervezett átalakulás, illetve fejlesztés előtt, külső
használatra pl. banki hitelkérelemhez.
10.A SWOT analízis a vállalkozás helyzetének elemzésére használt módszer, amelynek elemei
például az erősségek és gyengeségek feltérképezése.
Igaz, a saját vállalat vizsgálatára használják a SWOT (GYELV) analízist, elemei a
gyengeségek, erősségek, lehetőségek és veszélyek feltérképezése.
11.Az üzleti terv mindig pontosan 6 fejezetből áll.
Hamis, az üzleti tervnek nincs előírt sémája, tagolása.
12. Az Európai Unióról szóló szerződést 1995-ben írták alá Maastrichtban.
Hamis, 1992-ben írták alá a szerződést.

13. Magyarország 2006. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz.
Hamis, 2004. május 1-jén.

14. Az Európai Bizottságban a tagállami miniszterek találkoznak, hogy megvitassák és – az
Európa Parlamenttel közösen – elfogadják az uniós jogszabályokat.
Hamis, a tagállami miniszterek az Európai Unió Tanácsában találkoznak. Az Európai
Bizottságot a biztosok és az EU közszolgálata alkotja.
15. Az Európai Részvénytársaság alapítása a tagállamok területén lehetséges, legalább két, a
tagállamok területén bejegyzett gazdasági társaság részvételével.
Igaz, és a bejegyzés helye szerinti jogszabályok vonatkoznak rá.
16.Az euró bevezetésének feltételeit az Amszterdami Szerződésben rögzítették.
Hamis, a Maastrichti Szerződésben.

17.Ha egy vállalkozás részvényeket vásárol, akkor ennek értéke a mérlegben csak az értékpapírok
között szerepelhet.
Hamis. A vásárolt részvények értéke csak akkor szerepel az értékpapírok között, ha
továbbértékesítési céllal vásárolta a vállalkozás. A befektetett pénzügyi eszközök
között tartjuk nyilván akkor, ha a vállalkozás azokat befektetési céllal vásárolta.

18.A mérlegegyezőség elve azt jelenti, hogy a vállalkozás eszközeinek értéke és forrásainak
értéke megegyezik egymással.
Igaz. A vállalkozás vagyona két szempontból vizsgálható, megjelenési forma és eredet
szerint, ezért értéküknek meg kell egyeznie.
19.A vállalkozás éves beszámolójának részét képező eredménykimutatásban csak az
alaptevékenységéből származó eredményt mutatjuk ki.
Hamis. A vállalkozás eredménykimutatásában az üzleti eredményen kívül a pénzügyi
műveletekből és a rendkívüli műveletekből származó eredményt is kimutatjuk.
20.Az árbevételt a beszerzett áruk mennyisége, nettó beszerzési ára és az alkalmazott
haszonkulcsok nagysága befolyásolja.
Hamis, mivel az árbevételt nem a beszerzett, hanem az értékesített áruk mennyisége,
beszerzési ára és az alkalmazott haszonkulcsok nagysága befolyásolja.

21.A fogyasztói jövedelmek növekedése minden termék esetében növeli a keresletet.
Hamis, mert a jövedelemnövekedés nem minden áru iránt növeli a keresletet.
Vannak olyan termékek, ahol a jövedelemnövekedés csökkenti a keresletet, ezek az
ún. alsóbbrendű javak.

22.A számviteli törvény előírásai szerint készített cash flow-kimutatás a vállalkozás működési,
befektetési és pénzügyi tevékenységének hatását mutatja a pénzeszközök állományváltozására.
Igaz. A kimutatás adott időszak pénzbevételeit és pénzkiadásait tevékenységi
szintenként tartalmazza.

23.Ha egy vállalkozás nyereséges, akkor a fizetőképessége is megfelelő.
Hamis. Nyereséges működés esetén is lehet probléma a vállalkozás likviditásával, ha
pl. vevői nem egyenlítik ki időben tartozásaikat, emellett jelentős
kötelezettségállománya van.

24.A forgalmazott áruk haszonkulcsának csökkentésével csökken a realizált árréstömeg.
Hamis. Az árréstömeg az egyedi árrések összege. Ha a haszonkulcs csökkenése
következtében nagymértékben nő az áruból eladott mennyiség, az alacsonyabb
haszonkulcs ellenére nagyobb árréstömeg érhető el. (Nagy forgalom, kicsi haszon.)

25.Az áfa-kulcs emelkedése – egyéb tényezők változatlansága esetén – növeli az áru fogyasztói
árát.
Igaz. Az áfa-kulcs emelkedése emeli a nettó fogyasztói árra felszámított áfa összegét,
ezáltal emeli a fogyasztói árat.

26.A vevő számára nyújtott árengedmény minden esetben növeli a bevételt.
Hamis, mivel nem biztos, hogy az árengedménnyel elérhető volumennövekedés
kompenzálja vagy meghaladja az árengedmény bevételcsökkentő hatását. Ez az áru
jellegétől és az árengedmény mértékétől egyaránt függ.

27.A vállalkozásoknak lehetnek olyan kiadásai, amelyek az eredményt nem befolyásolják.
Igaz. Ilyen lehet pl. azon készletek beszerzése, amelyeket nem használ fel az adott
időszakban.
28.A cash flow-kimutatásból a befektetők képet kapnak a vállalkozás jövedelmezőségéről.
Hamis. A kimutatásból a vállalkozás pénzforrásainak képződéséről és azok
felhasználásáról tájékozódhatnak.
29.Az eladott áruk beszerzési értéke a kereskedelmi vállalkozások ráfordításaként számolandó el.
Igaz. A kereskedelmi vállalkozások ráfordításainak nagy részét az elábé teszi ki az
anyagjellegű ráfordítások között.

30.Az eredmény megállapításánál az adóalap mindig megegyezik az adózás előtti eredménnyel.
Hamis, mert az adóalap az adózás előtti eredményt növelő tételekkel növelt, és az
adóalap-csökkentő tételekkel csökkentett adózás előtti eredmény.

31.A vállalkozás eredményétől függően a vagyonmérlegben az összes eszköz értéke eltérhet az
összes forrás értékétől.
Hamis, mert a vagyonmérlegben az összes eszköz értékének mindig egyeznie kell az
összes forrással. (Mérlegegyezőség elve. A mérleg mindkét oldalán a vagyon szerepel,
csak eltérő szempont szerinti csoportosításban.)

32.A társasági adó mértéke 2011. évben minden vállalkozás esetében 19%.
Hamis, mert 500 millió Ft adóalapig a társasági adó mértéke 10%, és afelett 19%.

33.A mérleg szerinti eredményből fizetünk a tulajdonosoknak osztalékot.
Hamis, mert a mérleg szerinti eredmény már a fizetendő osztalékkal csökkentett
adózott eredmény.

34.Lehetséges az a helyzet, hogy a vállalkozás saját tőkéjének értéke negatív előjelű.
Igaz. Lehetséges, hogy a vállalat a gazdálkodása során akkora veszteséget halmozott
fel, hogy a saját tőke értéke negatív lesz.

35.A kereskedelmi vállalkozások jellemzően legnagyobb anyagjellegű ráfordítása az eladott áruk
beszerzési értéke (elábé).
Igaz. A kereskedelmi vállalatok áruforgalom lebonyolításával foglalkoznak, így az
elábé teszi ki az anyagjellegű ráfordítások igen jelentős részét.

36.Negatív előjelű adózás előtti eredmény esetén lehet az adóalap pozitív.
Igaz, mert a jogszabály értelmében vannak adóalapot növelő és csökkentő tételek,
amelyek értéküktől függően a negatív adózás előtti eredményt módosíthatják pozitív
előjelű adóalapra.

37.Minden gazdasági társaságnak legalább két tulajdonosa van.
Hamis, mert az egyszemélyes kft.-nek és az egyszemélyes rt.-nek csak egy-egy
tulajdonosa van.
38.A telephely kiválasztásakor fontos szempont a cég tevékenységi köre.
Igaz, mert más infrastruktúra, más környezet stb. szükséges például az
autógyártáshoz, vagy a kereskedelemhez, vagy éppen egy bankfiókhoz.
III.
Definíciók
Eredménykimutatás:
Olyan számviteli okmány, amely adott időszakra vonatkozva tartalmazza a
vállalkozás hozamait és ráfordításait, valamint ezek különbségeként az eredményt.

Mérleg szerinti eredmény:
A tárgyév adózott eredménye csökkentve az osztalékkal.

Vagyon:
A vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak összessége.

Vagyonmérleg:
Egy olyan, előírt tagolásban készítendő számviteli kimutatás, amely bemutatja a
vállalkozás vagyonát megjelenési forma és eredete szerint egy adott időpontban.

Törzstőke:
A korlátolt felelősségű társaság alapítói vagyona, a törzsbetétek összessége.
Társasági szerződés ellenjegyzése:
A gazdasági társaságok alapítása során a társasági szerződést/alapító okiratot
ügyvéd, jogtanácsos hitelesíti. Ez alól kivétel, ha a társasági szerződést közjegyző
készíti, ekkor az közokiratnak minősül.

Definíciók elsajátítását segítő gyakorlófeladatok
A forgóeszközök csoportjai: (a számviteli törvény szerinti sorrendben)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
A kötelezettségek csoportjai: (a számviteli törvény szerinti sorrendben)
I. Hátra sorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
A vagyonmérleg forrás oldalán található mérlegfőcsoportok:
(a számviteli törvény szerinti sorrendben)
D Saját tőke
E Céltartalékok
F Kötelezettségek
G Passzív időbeli elhatárolás
Párosítás
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Pótolja a hiányzó csoportosítási szempontot, és a foglalkoztatási típusok sorszámát írja be a
táblázat megfelelő oszlopába!
A) A végzett
B) A
C) A munkaidő
D) A dolgozók
munka jellege
foglalkoztatás
hossza
szakképzettsé
formája
ge
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Határozza meg az állományi létszám lényegét munkajogi szempontból!
Az intézményi statisztika létszám-megfigyelési körébe tartozó dolgozók, akik az adott
vállalatnál főállásban végeznek munkát.

