MEGÚJULÓ HÁZI FELADAT
1/13/K/esti osztály
Kereskedelmi gazdaságtan
tantárgyból
Ivády Endre
tanár részére
A házi feladat a II. Témazáró dolgozatba kerül beszámításra 30% erejéig.
Leadási határideje: 2017. december 15.
Téma: Számítási feladatok megoldása a tanár által kiadott és saját példák alapján
Leadás módja: kézzel írva, a tanár részére személyesen átadva.
Ne feledkezzen meg a név és osztály feltüntetéséről!

TÉMAKIFEJTÉS
1. feladat
Egy üzlethez tetszőlegesen találjon ki 5 féle terméket! Rendeljen hozzájuk árbevétel értéket!
Számítsa ki az egyes termékek árbevételének megoszlási viszonyszámait, és értékeljen egyet
azok közül!
2. feladat
Egy vállalkozás összes költségének alakulása:
Év

Összköltség, millió Ft

2011 = 100 %

Előző év = 100 %

2011

100,0

-

2012

116,2

2013

535

2014

550

114,0

2015

97,2

2016

108,3

Számítsa ki a táblázatból hiányzó adatokat és értékeljen azok közül kettőt (tetszőlegesen
választva)!
3. feladat
Mintafeladat: Egy termék nettó beszerzési ára 500 Ft/db. Az árrés 150 Ft/db. Az áfakulcs 27 %.
A mintafeladat alapján találjon ki más, tetszőleges számokat és végezze el az alábbi
számításokat!
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mennyi a fogyasztói ár?
Mennyi a haszonkulcs a beszerzési ár százalékában?
Mennyi a haszonkulcs az eladási ár százalékában?
Mennyi az elábé?
Mennyi a forgalom és az árbevétel, ha az eladott mennyiség 2000 db?
Mennyi az előzetesen felszámított, a fizetendő valamint a költségvetéssel
elszámolandó áfa?

4. feladat
Egy kereskedelmi vállalkozás átlagkészletének alakulásáról az alábbi adatok állnak
rendelkezésünkre: - árukészlet értéke 2014-ben: 5 780 ezer Ft, - 2015-re az átlagkészlet
értékét 7,5 %-kal tervezi csökkenteni, - a készlet alakulása 2015-ben 5 433 ezer Ft.
Számítsa ki a tervfeladat és a tervteljesítési viszonyszámokat és értékelje azokat!
5. feladat
Egy kereskedelmi vállalkozás készletértékei a következőképpen alakulnak:
Számítsa ki a készletállomány kronológikus átlagát!
Időpont

Készletérték (Millió Ft)

2016. I. 1.

6,4

2016. IV. 1.

8,2

2016. VII. 1.

7,9

2016. X.1.

6,0

2016. XII. 31.

8,7

