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A forgalom finanszírozása, a szo
rosan vett üzletfinanszírozás a rövid
távú finanszírozási döntéseket, ezek 
megvalósítását, gyakorlati kivitele
zését jelenti; a döntések a folyama
tos gazdálkodás forrásellátását bizto
sítják. Ezek szoros kapcsolatban áll
nak a rövidtávú befektetési döntések
kel és a vállalkozás rendelkezésére 
álló erőforrások működtetésére irá
nyuló döntésekkel; a vállalat ugyanis 
finanszírozási szempontból egységes 
egészet alkot! A finanszírozási terv 
összeállítása keretében megismerjük 
az állományi és forgalmi szemléletű 
tervezés jellemzőit, köztük a kész
letek, követelések, rövid lejáratú kö
telezettségek tervezését. A vállalko
zás finanszírozási stratégiája konzer
vatív, szolid vagy agresszív lehet. A 
tervezés dinamizálása a feladat szá
mítógépes megoldását jelenti, a kéz
zel történő összeállítás nehézkes, 
korszerűtlen. A dinamikus finanszí
rozástervezés már a tervkészítés so
rán lehetővé teszi a terv előzetes érté
kelését. Egyik módja az érzékeny
ségi vizsgálat, amely arra ad választ, 
hogy a fontosabb tényezők mekkora 
terveltérése viselhető el a vállalkozás 
számára. A pénzügyi terv optimumá
nak megközelítése megfelelő prog
rammal a számítógép segítségével is 
megoldható; természetesen csak a 
valóságban kivitelezhető optimális 
tervvariáns keresésének van értelme.

Az üzletfinanszírozáshoz szoro
san hozzátartozik a meglevő és a ter
vezett eszközlekötés rendszeres érté
kelése, tekintve, hogy a finanszíro
zási források többnyire nem ingyen 
állnak a vállalkozás rendelkezésére. 
Az eszközlekötés elemzése arra ad 
választ, hogy hogyan alakul a vállal
kozás eszközszükséglete, milyen az 
eszközgazdálkodás színvonala, haté
konysága, vannak-e feleslegesen le
kötött eszközök. Az elemzésnél egy
bevethetők: több időszak tényleges 
adatai, a tervadatok és tényszámok, a 
vállalkozás adata más, hasonló profi

lú vállalkozás megfelelő adatával. A 
forgóeszköz-lekötés elemzése során 
a lekötés abszolút és viszonylagos 
változásának vizsgálatát, a forgási 
mutatókat s a reagálási fokkal történő 
elemzést ismerjük meg. A befektetett 
eszközök elemzése azok összevont 
értékeléséből, a tárgyi eszközök 
elemzéséből áll. Esettanulmány 
szemlélteti a könyvben az éves finan
szírozási terv összeállítását a szüksé
ges mellékszámítások számszerűsíté
sével. Éppígy mutatják be a szerzők a 
likviditási terv elkészítéséhez szük
séges számításokat is.

A könyv utolsó (hetedik) fejeze
tében a két vagy több gazdasági tár
saság egyetlen gazdasági társasággá 
történő átalakítását célzó fúzióról ol
vashatunk. A fúzió beolvadás és ösz- 
szeolvadás lehet; az előbbinél a beol
vadó gazdasági társaság jogilag meg
szűnik, összeolvadásnál az egyesülő 
gazdasági társaságok tevékenysége 
jogilag megszűnik, s új gazdasági 
társaság jön létre, amely az összeol
vadó gazdasági társaságok jogutódja 
lesz. Megismerjük a fúzió gazdasági, 
pénzügyi céljait, a fúzió hasznossá
gának megítélését, költségének ki
számítását, s a fúzióhoz kapcsolódó 
számviteli, adózási feladatokat. Vé
gül a fúziós taktikákkal ismerke
dünk meg.

A könyv mellékletei kamat-, 
diszkont- és annuitási táblázatokat, a 
vállalat pénzügyi helyzetének vizs
gálatához szükséges eredménykimu
tatást és mérleget mutatnak be. Is
mertetik a hitelt igénylők banki mi
nősítésének szempontjait, az üzleti 
terv tematikáját, a kölcsönkérelem, a 
készfizető kezességi, az óvadéki és 
az engedményezési szerződés min
táját. Irodalomjegyzék zárja a meg
oldások módjait a vállalkozás céljai
nak figyelembevételével, a lehetsé
ges változatokkal és számszerű pél
dákkal bemutató könyvet.

R. I.

József-Polonyi Gábor

A Z Ü Z LE T I ___
B IZ T O SÍT Á S O K
A D Ó Z Á SI_________

ÉS E L SZ Á M O L Á SI 
SZABÁLYAI

SALDO Pénzügyi Tanácsadó 
és Informatikai Rt.
Budapest, 2001., 178 p.

A biztosítások szükségszerűen hoz
zátartoznak a fejlődő gazdasághoz. 
Az üzleti biztosítások elszámolásával 
foglalkozó könyv közgazdász szerző
je -  a biztosítási ágazat dinamikus fej
lődését szem előtt tartva -  tájékoztat
ja az ebben a tárgykörben érdekelte
ket. Erre annál is inkább szükség van, 
mert egyre szaporodnak a biztosítási 
termékek, a befektetési típusú életbiz
tosítások, emelkedik a biztosítási kul
túra s egyre több szereplője lesz a biz
tosítási piacnak. Igyekszik felszámol
ni az ezen a téren mutatkozó -  sok
szor nagyfokú -  bizonytalanságot. A 
piacgazdaságban a kötelező társada
lombiztosítása rendszere mellett mű
ködő biztosító társaságok profitorien
tált vállalkozások; ügyfeleik a bizto
sításokkal kívánják csökkenteni koc
kázataikat. A szerző a biztosításokat 
érintő jogszabályok rendelkezéseit 
vizsgálva nyújt segítséget az adóköte
lezettségek szabályszerű teljesítésé
hez. Ismerteti ezért a Polgári Tör
vénykönyv (1995. évi CXVII. tv.) ál
tal szabályozott biztosítási jogviszo
nyokat, a kockázatokra kiterjedő biz
tosításokat s azok adótörvényekkel 
való összefüggéseit. Felhívja a figyel
met arra, hogy a biztosítási jogviszo
nyok és a tartalmi elemek tisztázása 
után a tőlük elvárható szakmai pon
tossággal kell fogalmazniuk; ennek 
előfeltétele a naprakész, magas szintű 
szakmai felkészültség.

Részletesen megismerjük a könyv
ből a személyi jövedelemadónak a
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biztosításokból származó jövedel
mekre vonatkozó szabályait a díjfize
tés, az adókedvezmények és a bizto
sító társaságok kifizetései területén az 
egyéni vállalkozókra vonatkozó biz
tosítási szabályokkal együtt. A 3. feje
zet az üzleti biztosításokat is érintő 
legfontosabb társadalombiztosítási 
fogalmakat és szabályokat tartalmaz.
Az egészségügyi hozzájárulás fizetési 
kötelezettsége olyan jövedelmek után 
áll fenn, amelyek nem részei a járu
lékalapnak, vagy ha részei ugyan, de 
nem tartoznak a társadalombizto
sítási jogviszonyba. A kifizetőnek te
hát nem kell társadalombiztosítási 
járulékot fizetnie, azonban 11%-os 
mértékű egészségügyi hozzájárulás fi
zetési kötelezettsége keletkezik. A díj
fizetési kötelezettség keletkezhet a díj
fizetés időpontjában és a biztosító ki
fizetéséből származó jövedelmek után.

A foglalkoztatásról szóló 1991. 
évi IV. törvény a munkaadói és a 
munkavállalói járulékkal kapcsolatos 
kötelezettségeiet is szabályozza. Szó 
van itt a munkaadói járulékfizetési 
kötelezettség, valamint a munkavál
lalói járulék és a biztosítási díj kap
csolatáról. A kifizető által fizetett biz
tosítási díjból származó jövedelem 
után nem kell szakképzési hozzájáru
lást fizetni.

Az üzleti biztosítások számviteli 
elszámolásaiban az élőmunka-költ
ségekkel összefüggő biztosításokat 
személyi jellegű ráfordításként az 
egyéb személyi jellegű kifizetések 
közt kell kimutatni. Egyéb követelés
ként kell azonban szerepeltetni ezeket 
a biztosításokat, ha a biztosítási szer
ződésben a gazdálkodó szervezet a 
kedvezményezett. A gazdálkodó va
gyonára, tevékenységére vonatkozó 
biztosítások, a kockázatokból eredő É 
károk enyhítésére kötött biztosítások 
díját a bekerülési érték elemeként 
vagy egyéb szolgáltatások értékeként 
kell kimutatni. A magánszemélyek
hez kapcsolódó vagyon-, felelősség- 
és egyéb biztosítások az egyéb sze
mélyi jellegű kiadások közt számo- 
landók el. Amennyiben a biztosítás 
más gazdálkodó szervezet érdekkö

rébe tartozik, akkor azt úgy kell 
elszámolni, mint a saját érdekkörébe 
tartozó biztosítások díjait. Amikor a 
gazdálkodó szervezet más személyek 
által kötött biztosítások díjának fize
tését vállalja magára, akkor az átvál
lalt kötelezettség (tartozás) általános 
szabályai szerint kell eljárni. A továb
biakban megismerjük a gazdasági 
tevékenységgel összefüggő biztosítá
sok, a sajátos biztosítási konstruk
ciók, a kifizető javára kötött biztosítá
sok, a szerződésmódosításokból eredő 
kedvezményezett-váltások stb. elszá
molási szabályait. Szó van a könyv
ben a befizetett biztosítási díjak idő
beli elhatárolásáról is.

A szerző foglalkozik az üzleti biz
tosítások és a társasági adó, az álta
lános forgalmi adó, valamint az adó
zás rendjével foglalkozó törvény kap
csolataival. Végül pedig összefoglal
ja az egyes biztosítási konstrukciók 
adózási és elszámolási szabályait, a 
változatok szempontjait. A legjellem
zőbb biztosítási termékek és konst
rukciók adózási és elszámolási sza
bályait táblázatokban szemlélteti.
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MINŐSÉGÜGY 
A KÖZÉTKEZTE- 
TÉSBEN
Élelmezési menedzserek kézikönyve
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A Gazdálkodási Kézikönyvek soro
zatában megjelent összeállítás az 
élelmezési üzemek magasabb szintű 
biztonságos vezetéséhez, a hatékony
ság növeléséhez, az egészséget elő
segítő és megőrző élelmezés megva-
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lósításához ad útmutatást. Ezen túl
menően a felsőfokú élelmezési me
nedzserképzés tankönyve eredménye
sen felhasználható az élelmezésve
zetők továbbképzésénél is. Tartal
mazza a táplálkozás és az egészség
ügy összefüggéseinek leírását, a 
szükséges szervezési-vezetési, a hu
mán- és marketing-menedzsment, 
valamint a minőségügyi ismereteket, 
a gazdasági ügyvitel és a jogi sza
bályozás tudnivalóit. „Olyan új isme
retek elsajátítása, mint az élelmiszer
biztonság, az élelmiszer-minőség, a 
szervezési és vezetési stratégia, a 
számítógépes informatika az élelme
zés irányításában, a jogi és etikai is
meretek, a humán és marketing me
nedzsment, az élelmiszertörvény, a 
vendéglátásra és közétkeztetésre vo
natkozó jogszabályok ismerete képe
zik a magasabb szintű élelmezés
vezetői munka alapjait.” -  olvashat
juk a kézikönyv Előszavában.

Először a helyes, kiegyensúlyo
zott táplálkozás megvalósításának a 
módját, majd az élelmiszerekben elő
forduló szennyeződéseket, továbbá 
az egyes élelmiszerek minőségi érté
kelését tárgyalják a szerzők. Képet 
kapunk a magyar lakosság táplál
kozási szokásainak vizsgálatáról, és 
a hazai élelmezésvezető képzés hely
zetéről, fejlődéséről éppúgy, mint az 
élelmiszerekre és a közétkeztetésre 
vonatkozó jogszabályokról. A szer
vezési és vezetési ismeretek a veze
tés funkcióit, struktúráját, a konflik
tusok kezelését és a vezetői szere
pekkel járó követelményeket foglal
ják magukban. Tartalmazzák a kom
munikációra, a vezetési stílusra, a 
munkahelyi motivációra és az ellen
őrzésre vonatkozó tudnivalókat is.

A szervezetnek négy alapvető ter
melési tényezővel, erőforrással kell 
számolniuk: a pénzzel, a munkaerő
vel, a technológiával és a piaccal. A 
vállalat legértékesebb vagyona a 
megfelelően képzett ember mint erő
forrás; az emberi erőforrás menedzs
mentnek az alkalmazottak leghaté
konyabb foglalkoztatását kell bizto-
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