
A  vállalkozások bevételei

M ilyen szükségletei és milyen kibocsátásai vannak egy munkaadónak?

Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási alapok

Az OTP Fáy András Alapítvány távoktatási programja a 11. osztályosok számára

XI. Vállalkozások

M eghatározás

A  gazdasági élet legfőbb vagy inkább legtöbbet említe  szereplői. A  vállalatok,
vállalkozások állítják elő a szükségletek kielégítésére alkalmas termékeket,
szolgáltatásokat úgy, hogy közben piaci verseny formájában méretődnek meg,
főképp a hatékonyság több dimenziójában (ár, minőség, megbízhatóság, design
stb.), miközben kockázatot vállalnak.
A z egyik legbiztosabb dolog, hogy a vállalkozás előállíto  termékei illetve
szolgáltatásai árversenyben vesznek részt, de ezt mindig valaminek a függ-
vényében, ami legtöbb esetben a minőség vagy az idő.

E gy vállalkozás vicces szlogenje:
„Mi gyorsan, jó minőségben és olcsón dolgozunk! A probléma, hogy e három tényezőből egyszerre
csak ke őt vállalunk!”

K övetkeztetés

E gy vállalkozásba először be kell fektetni, hogy legyenek kellő erőforrásai, am e-
lyekkel, ha jól gazdálkodik, azok m egtöbbszöröződhetnek, és akár új jövedelm eket is
terem thetnek. D e m inden befektetés m egtérül? N E M !

A meglévő vagyonunkat egy vállalkozásnak átengedni kockázatokkal  jár. S ok piaci
tényező változása hathat úgy a vállalkozás életére, mely tönkreteheti azt. A kockázatokkal
számolni kell már a vállalkozás tervezésekor, illetve folyamatos kockázatelemzést kell
végeznünk, ha a vállalkozást, vállalatot életben akarjuk tartani. U gyanakkor jó tudni, hogy a
lehetőség ado , minden nagyvállalat valamikor – elődje vagy elődei révén – kicsiben kezdte.

Árbevétel
P énzügyi bevétel
Állami-, pályázati támogatás
E gyéb bevételek

Minden munkaadó valamilyen formában bevételhez jut, de költségei is vannak, esetenként a
bevételeket meghaladó mértékben. Kifizetései közö  szerepelnek különböző adók, illetékek,
szolgáltatások, bérek és egyéb jövedelmek, miközben ellátja vállalt köteleze ségeit.

Minden jog fenntartva! 
Jelen tananyagot vagy annak részét az O TP  Fáy András Alapítvány engedélye nélkül tilos
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus,
fényképészeti úton vagy más módon – közölni. 
Felelős kiadó: O TP  Fáy András Alapítvány 
Felelős: Schrankó Péter, alapítványi ügyvivő és dr. Sarkady-Kiss Lilla, projektvezető

Nos, melyik ke ő legyen
szerinted? Ha olcsón szeret-
nél jó minőséget, akkor biz-
tos, hogy időráfordításod-
ba kerül. S  az idő is pénz!
Akarod a legjobb mobilt?
Várj rá fél évet, ne vedd meg
most! Ha mindhármat sze-
retnéd, az költséges megol-
dás!

http://www.oktavoktatas.hu/kviz/44

