Áruforgalom tervezése Gyakorlat 3-4.
1.

Élelmiszer
A 2005-ös időszak árbevétele a 2004-es időszakhoz képest _____%-kal _____.
A 2004-ről 2005-re _____%-os árbevétel ________ terveztünk.
A 2005-ben a tervet _____ %-kal ____teljesítettük.
Vegyi áru:
A 2004-ről 2005-re az árbevétel ______ %-kal _________.
2004ről 2005re _____%os árbevétel _________ terveztünk.
2005-ben a tervet _____%kal ____teljesítettük.
Egyéb forgalom:
2004-ről 2005-re az árbevétel _______ változott.
2004-ről 2005-re ______%-kal ________ árbevételt terveztünk.
A 2005-ös tervet _____%-al ____teljesítettük.
2. Egy kereskedelmi vállalkozás két árucsoport értékesítésével foglalkozik. Az élelmiszerek
forgalma a bázisévben 218,6 millió Ft volt, a tárgyévre tervezett forgalom 225,0 millió Ft, a
forgalomnövekedés a bázisévhez képest 12,4%-os. Iparcikkekből a tárgyévre 486,0 millió Ft-os
forgalmat terveztek, ez az előző évi 105,4%-a. A tervet nem sikerült teljesíteni, az elmaradás
2,4%-os volt. Készítsen táblázatot a viszonyszámok alakulásáról!
3. Egy műszaki üzlet a bázisévben 600.0 millió Ft forgalmat bonyolított le, melynek 20%-a
alkatrész, a többi egyéb termék volt.
A tárgyévben az alkatrészek forgalmát 10%-al kívánták növelni, de ténylegesen 8%-al nőtt a
forgalom. Az egyéb termékekből 8 millió Ft-os növekedést értek el, de a tervezett növekedés
12%-os volt.
Számítsa ki az összforgalomra vonatkozó tervfeladat, tervteljesítési, és dinamikus
viszonyszámokat!
4. Egy sportbolt árbevételére vonatkozó ismert információkat az alábbi táblázat tartalmazza.
Számítsuk ki a hiányzó adatokat!
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5. Egy nagyáruház adatai:
Az élelmiszer értékesítési forgalom:
1997 évi tényleges értékesítés:1000 e Ft, a 1998 évi tervezett értékesítés: 1100 e Ft, 1998 évi
tényleges forgalom az 1997 évi forgalom %-ban: 105 %.
Bútor osztály forgalom: 1998 évi tényleges értékesítés: 450 e Ft. Tervfeladat viszonyszám: 90 %,
1998 évi tényleges forgalom a tervezett forgalom %-ban: 100 %.
Függöny osztály forgalom: 1998 évi tervezett értékesítés: 210 e Ft, 1998 évi tényleges értékesítés:
220 e Ft, 1998 évi tényleges forgalom az 1997 évi forgalom %-ban: 110 %.
A megadott információkat foglaljuk táblázatba, és számítsuk ki a hiányzó adatokat!
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