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 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM  

TÜK szám:  

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

Érvényességi idő: 2017. október 2. 8:00 óra 

Minősítő neve: Mészáros László 

Beosztása: főosztályvezető 

Készült: 1 eredeti és     1100    fm. példányban 

Egy példány:        lap  

Kapják elosztó szerint. 

 

Ez a:     sz. fm. példány 

 

T 
 

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 

szakképesítés-ráépülés 
 

Komplex szakmai vizsga 
Gyakorlati vizsgatevékenysége (27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

által módosított) 

Írásbeli vizsgatevékenysége (27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (25/2014. (VIII.26.) NGM rendelet 

által módosított) 

 

Számviteli feladatok 
 

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

 

A vizsgafeladat aránya:   30% 

 

A vizsga ideje:    2017. október 2. 8:00 óra 

 

Segédeszköz:     nem programozható zsebszámológép használható 

 
 

P. H. 
 

2017. október
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…………………………………………. …………………………………………. 

 (vizsgázó olvasható neve) (Születési hely, idő) 

 

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 

 

Számviteli feladatok 
Gyakorlati vizsgatevékenység (27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII.26.) NGM rendelet 

által módosított/ 

Írásbeli vizsgatevékenység (27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (25/2014. (VIII.26.) NGM rendelet 

által módosított 

Kidolgozási idő: 180 perc 

 

 
A kérdés típusok pontszámai 

I. II. III.    Összesen 

Elérhető pontszám 43 47 10    100 
Elért pontszám        

,,Megfelelt eredmény”-hez 

szükséges minimális %pont 
60 

Eredmény %-ban  

Érdemjegy 

betűvel (számmal) 
 

 

 

………………………………............................. ………………………………................. 

Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő neve    aláírása 

 

90–100% jeles (5) 

80–89% jó (4) 

70–79% közepes (3) 

60–69% elégséges (2) 

  0–59% elégtelen (1) 

 

A vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szóbeli vizsga dátuma:…………………....            2017.                           hó             nap 

 

………..…………………………                  …………………………..…….……….. 

 Vizsgaelnök neve  aláírása 
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Az alábbi feladatokat figyelmesen olvassa át! A javítást 

szabályosan, kézjegyével (szignóval) ellátva végezze! 

 

I. feladat: könyvelés 

 

A Fresh Start Zrt-t 2016. december 1-jén alapította három magánszemély. A társaság fő 

tevékenysége építőipari szolgáltatások nyújtása lesz, 2016-ban egyelőre a társaság 

megismertetésén, illetve a jövőbeli szerződések megkötésén dolgoznak. Már 2016-ban 

megkezdték műszaki-mérnöki tanácsadási szolgáltatásaikat nyújtani, de építési-szerelési 

munkát még nem végeztek.  

 

A társaság számviteli politikájának, releváns jellemzőinek kiemelt elemei a következők: 

 a társaságnak nem kell előtársasági beszámolót készíteni; 

 a társaság egyszerűsített éves beszámolót készít; 

 a Zrt. úgy döntött, hogy az alapítás-átszervezés költségeit aktiválja; 

 a társaság vásárolt és saját termelésű készleteiről sem vezet folyamatos nyilvántartást; 

 a társaság költségeit csak költségnemek szerint tartja nyilván. 

 

FELADAT: 

1. Könyvelje a 2016. december havi gazdasági eseményeket idősorosan! A könyvelés 

során elegendő csak a számlaosztály számokat használnia, számlaszám nem 

szükséges (pl. 3. Pénztár, a 381. Pénztár helyett), azonban kérjük, a számla 

megnevezését egyértelműen írja ki (akkor egyértelmű a számla elnevezése, ha a 

beszámoló megfelelő sorára kétség kívül utal). A könyvelést – kivételesen – 

végezheti eFt-ban. A naplóban az esemény sorszámára hivatkozzon! Naplót a 

feladat után talál (5-7. oldalak). Ha Önnek egyszerűbb, használhat külön lapot is, 

de a napló itt megadott szerkezetét pontosan kövesse! [35 pont] 

 

2. Állítsa össze a 2016. december 31. napjára a mérleg saját tőkére vonatkozó részét 

(csak ezt, a mérleg többi része nem kell, a sémát Ön rajzolja meg)! Segítségül 

megadjuk, hogy a társaság 2016-os évi adózott eredménye 19 170 eFt. [4 pont] 

 

3. Határozza meg a 2016. december 31-i saját tőke alapján fizethető osztalék 

maximális mértékét! Részletesen mutassa be a levezetést! [4 pont] 

 

2016. decemberében a következő események történtek: 

1. 1-jén: A társaság tulajdonosai megállapodtak egymással és aláírták a létesítő okiratot. 

Az eljáró ügyvéd munkadíja 200 eFt + 27% áfa.  

2. 1-jén: A társasági szerződés rendelkezései értemében a Zrt. jegyzett tőkéje 5 000 eFt, 

azonban az alapítók összesen 9 000 eFt-ot bocsátanak véglegesen a létrejött cég 

rendelkezésre. Megállapodtak abban, hogy a jegyzett tőkén felüli vagyont azonnal 

rendelkezésre bocsátják, műszaki gép apport formájában. Ezeket a következő 

bontásban tették meg: 

a. alapításkor a cég frissen megnyitott számlájára utaltak 3 000 eFt-ot; 

b. az alapítást követő napon az azt vállaló tulajdonosok átadtak 4 500 eFt piaci 

értékű műszaki gépet, mint jegyzett tőkén felüli vagyont, amelynek az 

apportlistában elismert értéke 4 000 eFt (segítségül: ezt az apportot nem 
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terhelte áfa) – ezzel az alaptőkén felüli vagyont rendelkezésre bocsátották; ezt 

a műszaki gépet nem helyzeték üzembe 2016-ban. 

c. a fennmaradó összeget 2017. december 1-ig fizetik majd meg (ez már mind 

pénzbeli betét lesz, további apportot már nem kap a Zrt.). 

3. 2-án: A társaság aláírja az irodabútor beszerzésre vonatkozó szerződést és megfizet 

381 eFt (= 300 eFt + 27% áfa) előleget a szállítónak. A szükséges bizonylatokat 

átadták. 

4. 3-án: Az alapítással összefüggésben – a szükséges engedélyek beszerzése céljából – 

kifizettek 1 000 eFt illetéket utalással. 

5. 5-én: Határidő előtt megérkeztek az irodabútorok. A bútorok végszámlája 900 eFt + 

27% áfáról szól. Az előleget – értelemszerűen – rendezték. A bútorokat 2017. 

januárjában kell majd kifizetni. A bútorokat menten használatba vették. 

6. 10-én: A társaságot a cégbíróság – a kérelemnek megfelelően – bejegyezte. 

7. 12-én: Egy tanácsadási munkát befejezett a Zrt. és ezért kiszámlázott 25 000 eFt + 

27% áfát. A V1 vevőnek szabott fizetési határidő 60 nap, amennyiben a pénzügyi 

rendezés megtörténik hamarabb, legföljebb 10 napon belül, a vevő 2% skontóra lesz 

majd jogosult. 

8. 15-én: A társaság szerződést kötött bankjával, amely még ezen a napon 20 000 eFt 

hitelt folyósított. A hitel éves kamata 12%. A hitel törlesztésére két egyenlő részletben 

kerül sor, amelyet évente a folyósítás napján kell majd pénzügyileg rendezni. A bank 

felszámított 500 eFt folyósítási jutalékot. 

9. 15-én: Mivel a társaságnak nem volt szüksége azonnal a hitelből származó pénzre, 

abból 15 000 eFt-ért diszkontkincstárjegyet (DKJ) vett. A DKJ lejárata pontosan egy 

év és lejáratkor 15 240 eFt-ért váltják azt vissza. 

10. 20-án: A V1 vevő határidő előtt, nyolc nap elteltével fizetett. Az utalt összeg pontosan 

megegyezik a skontóval csökkentett értékkel (lásd 7. pont). 

11. 23-án: A társaságot megbüntette az adóhatóság, bizonyos bejelentkezési 

kötelezettségek elmulasztása miatt. A mulasztási bírság összege 100 eFt, amelyről a 

határozat megérkezett és 15 nap múlva kell rendezni.  

12. 27-én: Megérkeztek a társaság logójával ellátott irodaszerek, amelyért az előállító 

1 000 eFt + 27% áfát számlázott. A szóban forgó irodaszer 95%-a még év végén is 

felhasználatlanul a raktárban volt. (Az év végi tételt is ennél a pontnál kezelje!) 

13. 30-án: A tulajdonosok a jegyzett tőkére megfizetnek további 1 000 eFt-ot.   

14. 31-én: Megtörtént a bérek számfejtése. A havi bruttó bér 3 000 eFt, a bérjárulék 

23,5%, a dolgozókat terhelő levonás (szja, járulékok): 33,5%. (A járulékokat és a 

levont adókat/járulékokat kivételesen kezelje egy-egy kötelezettség számlán: 4. 

Járuléktartozás, 4. Levont adó- és járuléktartozás!) 

15. 31-én: Az iroda bérleti díjat negyedévente utólag számlázzák a megállapodás szerint. 

A bérleti díj számla december hónapra vonatkozó összege nettó 700 eFt, a bérleti díjat 

27% áfa terheli. 

16. Rendezze az év végi tételeket, amelyeket korábban még nem kezelt: 

a. irodabútorokkal kapcsolatos értékcsökkenést, melynek december havi összege 

30 eFt; 

b. az alapítás, átszervezés értékét a törvény által engedélyezett maximális idő 

alatt kívánják leírni (teljes hónappal számoljon); 

c. elszámolják a hitellel kapcsolatosan szükséges esemény(eke)t; 

d. elszámolják a DKJ-val kapcsolatos tételt! 

17. A feladatban külön nem említett adókat hagyja figyelmen kívül! 
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Napló, 2016. december hónap 

Hiv Szöveg 
Számla (és számlaosztály száma) Összeg (eFt) 

Tartozik Követel T K 
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Hiv Szöveg 
Számla (és számlaosztály száma) Összeg (eFt) 

Tartozik Követel T K 
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Hiv Szöveg 
Számla (és számlaosztály száma) Összeg (eFt) 

Tartozik Követel T K 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Nincs szükség az összes sorra a hibátlan kidolgozáshoz! 

 

  

 

 
A I/1. feladat pontszáma: 35 pont  
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Saját tőke mérlegrészlet kidolgozása 

 

 
2016. 12. 31. 

(eFt) 

D. Saját tőke  

  

  

  

  

  

  

  

 

Emlékeztetőül: a társaság adózott eredménye 19 170 eFt (óva intjük attól, hogy visszafelé 

„számolgasson”). 

 

 

 

Osztalékfizetési korlát levezetése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A I/2. feladat pontszáma: 4 pont  

A I/3. feladat pontszáma: 4 pont  
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II. feladat: zárás és beszámoló összeállítás 

 

A One&One Kft. termelő és kereskedő tevékenységet is végez. A Kft. főkönyvi kivonata 

2016. december 31-én, az egyes év végi tételek kezelése előtt, a következő képet mutatta. A 

forgalmi adatokat – mivel nem szükségesek a példa megoldásához – elhagytuk; a számokat, a 

könnyebb kezelhetőség kedvéért kivételesen eFt-ban tüntettük fel, Ön is dolgozhat így: 

adatok eFt-ban 

Számla-

szám 
Számla neve 

Egyenleg (eFt) 

T K 

131 Műszaki gépek bruttó értéke 70 000   

139 Műszaki gépek halmozott értékcsökkenése   17 000 

211 Anyagok elszámoló áron 30 000   

219 Anyagok árkülönbözete   3 000 

231 Befejezetlen termelés 0   

251 Késztermék 80 000   

259 Késztermék értékvesztése   0 

261 Áruk 45 000   

269 Áruk értékvesztése   0 

311 Vevőkövetelések (forintos) 40 000   

312 Vevőkövetelések (devizás) 30 800   

381 Pénztár 2 700   

384 Bankbetét 40 000   

392 Költségek aktív időbeli elhatárolása 5 000   

411 Jegyzett tőke   10 000 

413 Eredménytartalék   169 800 

419 Adózott eredmény   0  

451 Rövid lejáratú kölcsönök (devizás)   45 000 

454 Szállítók (forintos)   50 000 

461 Társasági adó    6 000 

466 Előzetesen felszámított áfa 111 000   

467 Fizetendő áfa   162 000 

468 Áfa pénzügyi elszámolása 20 000   

469 Helyi iparűzési adó tartozás   6 600 

47 Különféle egyéb tartozások (összevonva)   12 700 

481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása   4 700 

483 Halasztott bevételek   4 200 

51 Anyagköltség 260 000   

52 Igénybevett szolgáltatás 150 000   

53 Egyéb szolgáltatások 70 000   

54 Bérköltség 100 000   

56 Bérjárulékok 24 000   
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Számla-

szám 
Számla neve 

Egyenleg (eFt) 

T K 

57 Értékcsökkenési leírás 9 000   

59 Költségnem ellenszámla   613 000 

61 Üzemi költség (közvetett) 100 000   

62 Igazgatási költség (közvetett) 93 000   

71 Késztermék termelése 300 000   

78 Saját előállítású eszközök aktivált értéke   0 

79 STK raktárravétele (átvezetése)   260 000 

811 Értékesítés elsz. közvetlen önköltsége 410 000   

814 Eladott áruk beszerzési értéke 120 000   

851 Igazgatási ráfordítások 0   

852 Egyéb általános ráfordítások 0   

861 Káreseményből származó egyéb ráf. 0   

863 Selejtezésből származó egyéb ráfordítás 0   

871 Kamatráfordítások 4 500   

876 Árfolyamveszteség (devizás) 5 000   

911 Belföldi értékesítés árbevétele   750 000 

967 Állami támogatásból származó bevétel   0 

976 Árfolyamnyereség (devizás)   6 000 

 

A Kft. működésének megértéséhez a következő információk szükségesek: 

 a Kft. egyféle áruval kereskedik, illetve egyféle terméket gyárt; 

 a Kft. az árut átlagos beszerzési áron tartja nyilván, a készterméket pedig tényleges 

önköltségen, de az anyagkészletet – technikai okok miatt – elszámoló áron, amelyhez 

árkülönbözet számlát kapcsol (211 és 219-es főkönyvi számlák). 

 a Kft. az eredményét forgalmi költség eljárással állapítja meg, elsődlegesen 

költséghely-költségviselő elszámolást alkalmaz, másodlagosan költségnemek szerint 

könyveli a költségeit; 

 

A fenti főkönyvi kivonat a következő tranzakciók, tények hatását még nem tartalmazza: 

0. Befolyt 1 000 eFt forintos vevőkövetelés. (Ezt a tételt mintaként megoldottuk.)  

 

1. Nem történt meg az év végi utolsó termelési folyamathoz kapcsolódó tételek 

elszámolása, a költségszámlák rendezése, így a következő könyvelési lépéseket 

rögzíteni kell: 

a. még fel kell osztani 25 000 eFt üzemi költséget (61. számla) a termék 

termelésére, a fennmaradó rész eredményt terhelő egyéb általános ráfordítás; 

b.  a befejezetlen termelés értéke 55 000 eFt, a többi – még nem rendezett költség 

– az elkészült termékhez kapcsolódik; 

c. rendezték az igazgatási költségeket is (62. számla). 

2. Az anyagokból elszámoló áron számítva 12 000 eFt értékűt selejtezni kellett, mert 

szavatossága lejárt és nem szabad már beépíteni a termékbe. 

3. Az év utolsó napján – leltározás közben – felborult a polc és megsérült egy része az ott 

tárolt áruknak és késztermékeknek is (a befejezetlen termelés és az anyag nem sérült 
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meg). Az árukra 4 000 eFt, a késztermékekre 7 000 eFt értékvesztést kell elszámolni, 

mivel ezeket a készleteket már nem lehet „teljes értékűként” értékesíteni.  

4. A műszaki gépek között szerepel egy eszköz, amely bekerülési értéke 10 000 eFt volt. 

Erre az eszközre költségvetési támogatást kapott a cég 4 000 eFt értéken még tavaly (a 

támogatás kiutalása és az elszámolás is megtörtént a gép használatbavétele előtt, ezt 

rendben elszámolták, szintén tavaly). A gép hasznos élettartama 4 év, tervezett 

maradványértéke 2 000 eFt. Az értékcsökkenés elszámolása ebben az évben rendben 

megtörtént, azonban ezen kívül mást nem könyveltek (a támogatással kapcsolatosan 

semmit sem).  

5. A devizás tételek év végi értékelésére még nem került sor. A két devizás tétel mind 

euróban denominált (kifejezett) és eurós egyenlegük a következő (egyéb devizás tétel 

nincs): 

# Főkönyvi számla Egyenleg euróban 

312. Devizás vevő 100 000 € (T) 

451. Rövid lejáratú kölcsön 150 000 € (K) 

 

A választott árfolyam december 31-én 316 €/forint, a mérlegkészítéskor – február 15-

én – 320 €/forint. 

6. Az adóval kapcsolatos kérdéseket hagyja figyelmen kívül! 

 

FELADATOK: 

1. Könyvelje a fenti események hatását idősorosan! Naplót a példa után talál (14. 

oldal)! [20 pont] 

2. Egészítse ki a hiányzó megnevezéseket és állítsa össze a Kft. forgalmi költség 

eljárásra épülő egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatását 

(összehasonlító időszak nélkül)! [10 pont] 

3. Egészítse ki a hiányzó megnevezéseket és készítse el a Kft. egyszerűsített éves 

beszámolójának mérlegét! [10 pont] 

A fenti (0.–5.) események hatásával ehhez értelemszerűen módosítania kell a főkönyvi 

kivonatot. Ehhez egy táblát segítségül megadtunk, ahol a hatásokat levezetheti és a 

végleges egyenleget megkapja [12-13 oldal]. A tábla segítségül szolgál az események 

főkönyvi kivonatba való „bedolgozásához”, azt azonban nem kötelező használni 

(tölteni). Ha más módszer Önnek alkalmasabb a módosítások követésére, használja 

saját módszerét, csak legyen követhető a munkája!  

 

A készletek nyitó egyenlege (2016. január 1.) a következő volt (részlet a főkönyvi 

kivonatból): 

 

A tárgyidőszak során – a feladatból megismerhetőkön kívüli – saját előállítású eszközök 

aktivált értéke (SEEÁÉ) nem keletkezett. 

4. Figyelembe véve a fenti kiegészítő információkat, állapítsa meg az aktivált saját 

teljesítmények összegét! [7 pont] 

  Egyenleg 

(eFt) 

211. Anyagok elszámoló áron 40 000 

219. Anyagok árkülönbözete -3 000 

231. Befejezetlen termelés 70 000 

251. Késztermék 40 000 

259. Késztermék értékvesztése 0 

261. Áruk 12 000 

269. Áruk értékvesztése -1 000 
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Segédtábla a módosítások rögzítéséhez 

 

Az első oszloppár tartalmazza (ismét) a főkönyvi kivonatot, a középső oszloppárba rögzítse a 

hatást (1-5 események), a végleges oszloppárba tud összesíteni. A 0. eseményt mintaként 

megoldottuk. (A költségszámlákat – ideértve a másodlagos könyvelést is – nem szükséges 

kitölteni.) Ahogyan azt már említettük: a táblát nem kötelező használni, a módosítások 

követéséhez bármilyen más módszert is választhat, csak legyen egyértelműen követhető a 

munkája! 

 

# Főkönyvi számla neve 
Előzetes Módosítás Végleges 

T K T K T K 

131 Műszaki gépek bruttó értéke 70 000       

139 Műszaki gépek halmozott écs    17 000     

211 Anyagok elszámoló áron 30 000       

219 Anyagok árkülönbözete   3 000 
    

231 Befejezetlen termelés 0   
    

251 Késztermék 80 000   
    

259 Késztermék értékvesztése   0 
    

261 Áruk 45 000   
    

269 Áruk értékvesztése   0     

311 Vevőkövetelések (forintos) 40 000    0/1000 39 000  

312 Vevőkövetelések (devizás) 30 800       

381 Pénztár 2 700   
    

384 Elszámolási betét 40 000   
0/1000  41 000  

392 Költségek AIE 5 000   
    

411 Jegyzett tőke   10 000 
    

413 Eredménytartalék   169 800 
    

419 Adózott eredmény     
    

451 Rövid lej. kölcsön (devizás)   45 000     

454 Belföldi szállítók (forintos)   50 000     

466 Előzetesen felszámított áfa 110 000       

467 Fizetendő áfa   162 000 
    

468 Áfa pénzügyi elszámolása 20 000   
    

469 Helyi iparűzési adó tartozás   6 600 
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# Főkönyvi számla neve 
Előzetes Módosítás Végleges 

T K T K T K 

479 Különféle tartozások   18 700     

481 Bevételek PIE   4 700     

483 Halasztott bevételek   4 200 
    

51 Anyagköltség 260 000   
    

52 Igénybevett szolgáltatás 150 000   
    

53 Egyéb szolgáltatások 70 000   
    

54 Bérköltség 100 000   
    

56 Bérjárulékok 24 000   
    

57 Értékcsökkenési leírás 9 000       

59 Költségnem ellenszámla   613 000     

61 Üzemi költség (közvetett) 100 000       

62 Igazgatási költség (közvetett) 93 000   
    

71 Késztermék termelése 300 000   
    

78 SEEÁÉ   0 
    

79 STK raktárravétele    260 000 
    

811 Értékesítés elsz. közv.  önktg. 410 000   
    

814 Eladott áruk beszerzési értéke 120 000       

851 Igazgatási ráfordítások 0       

852 Egyéb általános ráfordítások 0       

861 Káreseményből sz. egyéb ráf. 0   
    

863 Selejtezésből sz. e. ráfordítás 0   
    

871 Kamatráfordítások 4 500   
    

876 Árfolyamveszteség (devizás) 5 000   
    

911 Belföldi ért. árbevétele   750 000 
    

967 Állami tám. származó bevétel   0 
    

976 Árfolyamnyereség (devizás)   6 000     
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Napló, 2016. (zárlati tételek) 

Hiv Szöveg 
Számla (és számlaosztály száma) Összeg (eFt) 

Tartozik Követel T K 

0. Vevőkövetelés kifizetése 3. Bankbetét 3. Vevők (forintos) 1 000 1 000 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Nincs szükség az összes sorra a hibátlan kidolgozáshoz! 

 A II/1 feladat pontszáma: 20 pont  
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Forgalmi költség eljárásra épülő eredménykimutatás, One&One Kft.  

2016. december 31. napján végződő üzleti év (adatok eFt-ban) 
 

Megnevezés Tárgyidőszak 

I. Értékesítés nettó árbevétele  

II. Értékesítés közvetlen költségei  

III. Bruttó eredmény  

IV. ______________________________  

V. ______________________________  

VI. ______________________________  

A. ______________________________  

VII. Pénzügyi műveltek bevételei  

VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai  

B. ______________________________  

C. ______________________________  

X. Adófizetési kötelezettség 0 

D. Adózott eredmény  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A II/2. feladat pontszáma: 10 pont  
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Mérleg, One&One Kft.  

2016. december 31. napján (adatok eFt-ban) 
 

Megnevezés Tárgyidőszak 

A. Befektetett eszközök  

I. Immateriális eszközök  

II. Tárgyi eszközök  

III. Befektetett pénzügyi eszközök  

B. Forgóeszközök  

I. ______________________________  

II. ______________________________  

III. ______________________________  

IV. ______________________________  

C. Aktív időbeli elhatárolások  

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  

  

D. Saját tőke  

I. Jegyzet tőke  

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke  

III. Tőketartalék  

IV. Eredménytartalék  

V. Lekötött tartalék  

VI. Értékelési tartalék  

VII. Adózott eredmény  

E. ______________________________  

F. Kötelezettségek  

I. ______________________________  

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek  

III. Rövid lejáratú kötelezettségek  

G. Passzív időbeli elhatárolások  

FORRÁSOK ÖSSZESEN  

 

 

 

 

  

A II/3. feladat pontszáma: 10 pont  
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Aktivált saját teljesítmény kiszámítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A II/4. feladat pontszáma: 7 pont  
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III. feladat  

 

Hunger Zrt. beszerzett egy gépsort, amellyel termelő tevékenységet kíván végezni. A gépsor 

meglehetősen komplex, külföldről szerzik be. A gép beszerzése során a következő tételek 

merültek föl. 

 

Dátum Esemény Érték (eFt) 

2017. 01. 01. Gépsor számlázott ára  160 000 

2017. 01. 10. Gépsorhoz kapcsolódó fuvarköltség 4 000 

2017. 01. 30. Gépsorhoz kapcsolódó vámteher 16 000 

2017. 01. 30. A beszerzéshez kötődő import áfa 48 000 

2017. 02. 20. Gépsor beszerelésének költsége 8 000 

2017. 02. 20. Biztonsági tesztelés, engedélyezés 6 000 

2017. 02. 20. Gépsor működésének betanítása a dolgozóknak 4 000 

2017. 02. 20. A 2017. 02. 20-án felmerült tételek áfája 4 860 

2017. 02. 25. Hatósági engedélyeztetés díja 2 000 

2017. 02. 26. Gépsor avató buli költsége és közterhei 3 000 

 

A gépsor beszerzését részben hitelből finanszírozták. A hitel tőkeösszege 100 000 eFt volt, 

2017. január 1-jén vették fel és kamata 12% évente.  

A berendezést – nagyságrendjére tekintettel – biztosították. A biztosítás éves díja 4 800 eFt, 

amelynek megfizetésére haladékot adott a biztosító és csak március közepén kell kifizetni. A 

biztosítást 2017. január 1-jével „indította” a cég. 

A gépsor 2017. február 25-én elkészült, 2017. március 1-jével a társaság használatba vette, 

igaz, a termelésben aktívan csak 2017. májusától vett részt.   

A gépsor maradványértéke 4 800 eFt és tervezett hasznos élettartama 5 év. 

 

FELADAT: 

 

1. Határozza meg a gépsor bekerülési értékét! 

2. Határozza meg a gépsor mérlegértékét 2017. december 31-ére, ha a cég az évek 

száma összege módszerrel, degresszív módon számolja el a gép értékcsökkenését. 
 

 

 

  

A III. feladat pontszáma: 10 pont  
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