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1. Bevezető
E jegyzet a tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Középiskola szakmenedzser képzésein tanuló
diákok számára készült. A felsőfokú szakképzésben továbbtanuló tanulóim gyakran kérdezik tőlem: miért van szükség a számvitelre? A válaszom mindig ugyanaz: a gazdasági életben nélkülözhetetlen.
A számvitel segítségével tudjuk nyomon követni, számszerűsíteni a vállalkozásunk vagyoni,
pénzügyi helyzetét, annak változásait, az eredmény alakulását.
A számviteli (könyvviteli) kimutatások alapján tudjuk esedékes kötelezettségeinket teljesíteni a
munkavállalók, más gazdasági szervezetek, pénzintézetek és nem utolsósorban az állam felé.
A számviteli ismeretek birtokában jó szemmel tudjuk olvasni más vállalkozások számviteli
dokumentumait, és felelősen tudunk dönteni arról, hogy létesítsünk e vagy sem üzleti kapcsolatot velük.
Nem utolsó szempont az sem, hogy gazdasági vezetőként számviteli, informatikai feladatokat
végző beosztottainktól szakszerűen tudunk követelni.
A jegyzetben a számvitel alapjait olyan mélységben igyekeztem ismertetni amennyire a kereskedelmi és az idegenforgalmi szakmenedzser képzésben ez követelmény. Ezért néhány – egyébként
fontos – területet csak vázlatosan fejtek ki, amennyiben a szűkös órakeret ezt lehetővé teszi, a
részletekre az órai előadásokban térek ki. (pl. könyvvitel) Néhány témakört nem tárgyal a jegyzet
(önköltségszámítás, egyszeres könyvvitel)
A mérleg és az eredmény kimutatás elemzése során pedig a szakirodalomban leginkább használatos mutatók megismertetésével arra törekedtem, hogy a tanulóim hasznos ismereteket szerezzenek a vállalkozások megítéléséhez. Ha a jegyzet megírásának ars poétikáját kellene megfogalmaznom, azt mondanám, hogy az elméleti ismeretek és gyakorlati feladatok mellett a számviteli szemlélet kialakítására törekedtem elsősorban.
A jegyzet megírása mellett szólt több érv is. Egyrészt a tantárgyak követelményrendszerében
előirt kötelező és ajánlott szakkönyvek meglehetősen drágák és sokszor jóval tágabb ismereteket fognak át (ami nem lenne baj!) mint a tantárgy terjedelme. Előfordul az is, hogy az egyébként nagyszerű könyvek nem tartalmazzák a tantárgyi követelményrendszer sokszor több
fejezetét sem. A tanulók sajnos ezek miatt –is- nem vásárolják meg a tankönyveket. Ezért a
vizsgafelkészülésükben döntően csak az előadásjegyzetekre támaszkodhatnak. Hiányzások esetén
a hiányzott órák elméleti ismereteit is pótolhatja a jegyzet.
Fontos szempont az is, hogy a szakmenedzser képzésekben ez évtől bevezetett modulrendszerű
vizsgáztatás a hangsúlyt a gyakorlatban is alkalmazni képes tudás elsajátítására helyezi. Ez nagy
kihívást jelent tanulónak, tanárnak egyaránt.
A szűken mért órakeretben meglehetősen nehéz az elméleti ismereteket elsajátíttatni és azok gyakorlati példákon történő begyakoroltatását is elvégezni. A jegyzet a számviteli alapok fejezetben
az elméleti megalapozáshoz nyújthat elsősorban segítséget. Mivel a tanulók előképzettsége gazdasági tantárgyakból eléggé heterogén, a gyakorlatok során fog eldőlni, hogy mely tananyagrészekre kell több időt fordítani. Ezekkel a tapasztalatokkal, valamint az első írásbeli vizsgák követelményrendszerével gazdagodva a jövőben folyamatosan bővíteni fogom a jegyzetet, célszerűen megválasztott feladatlapokkal. Ugyanezen okok miatt a fogalomtárban olvasható ismeretek
száma is növekedni fog.
Azzal a reménnyel bocsátom útjára a jegyzetet, hogy sok tanulónak segíthetek e bonyolultnak
tűnő tantárgy jobb megértésében.

Tokaj, 2010. február
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2. Számviteli alapok
2. 1. Történeti áttekintés, törvényi szabályozás
Az emberiség történelmi fejlődése során az állam megjelenésével párhuzamosan szükségszerűen megjelentek olyan igények, amelyek az állam bevételeinek és kiadásainak a rögzítését
kívánták meg.
Az ókori társadalmakban, így Egyiptomban, Athénban az államkincstár bevételeit és kiadásait jegyezték fel. A római birodalom területén ezek a nyilvántartások már nemcsak a kincstár
bevételeire és kiadásaira terjedtek ki, hanem a gazdaság más szereplőire is.
A számvitelnek, mint tudománynak az alapjait a középkorban Luca Pacioli olasz szerzetes (a
nevét többféle formában írja a történetírás) rakta le, akinek célja a háztartás és a vállalkozás
gazdálkodásának különválasztása volt. Munkája nagy jelentőséggel bírt a középkor (1400 –
1500-as évek) gazdasági haladásának elősegítésében. Elsőként tudatosította a vállalkozások
számára, hogy a sikeres működéshez készpénzre, vagyonra van szükség, aminek a változásait
megfelelő könyvvitellel kell nyomon követni és a mérlegben kimutatni.
Magyarországon a XVIII. században írtak jezsuita szerzetesek tanulmányt a könyvvitelről.
A XIX. században a Kereskedelmi törvény részeként került szabályozásra a számvitel egyegy területe (leltár, könyvvitel). A szocialista tervgazdaság számvitelét a gazdálkodás minden részletére kiterjedő kötelező előírások határozták meg, összhangban a gazdaságpolitika
szellemével.
A modern számvitel ideje a rendszerváltozással jött el hazánkban a társadalmi – gazdasági
változásoknak köszönhetően. A piacgazdaság logikájának megfelelő számviteli törvény az
Európai Számviteli Standardokhoz való igazodás mentén született meg, két fejlődési lépésben.
Az 1991. évi XVIII. törvény (A számvitelről) volt az első teljes körű számviteli szabályozás,
amit követett a 2000. évi C. törvény sok ponton továbbfejlesztve, módosítva az 1991. évi
XVIII. törvényt, igazodva az eltelt évek alatt bekövetkezett változásokhoz.
A jövőben is várhatóan változik a gazdasági, globalizációs stb. változásokkal együtt a számvitel tudománya is.

2. 2. A gazdasági szervezetek jogi környezete
A vállalkozások környezetét szokás belső és külső környezetre felosztani. A külső környezet
fontos eleme a gazdasági – jogi környezet. A gazdasági jogi szabályozás olyan sűrű és folyamatosan változó hálót fon a vállalkozások köré, amelyeknek megfelelni embert próbáló feladat. Ide tartoznak olyan törvények, mint a Polgári törvénykönyv, a gazdasági társaságokról
szóló törvény, a pénzintézeti törvény, a munka törvénykönyve, a számviteli törvény, stb.
Az anyagi jogszabályok között nagy jelentőséggel bírnak az adótörvények. Ezek mintegy keretét szolgálja az adózás rendjéről szóló törvény. Az egyes adónemek jövedelmet terhelő
adókra (SZJA, TA), forgalmi típusú adókra (ÁFA…) és egyéb adókra csoportosíthatók. Itt
találjuk a társadalombiztosításról szóló törvényeket, a helyi adókról szóló törvényeket, stb.
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A vállalkozásoknak tehát miközben a piaci verseny keretei között, jól körülhatárolt szervezetben, kockázatot vállalva, jövedelemszerzési céllal tevékenykednek, árgus szemekkel kell
figyelniük a jogi környezet változásait.
Ezért –is-minden elismerés azoké, akik vállalkozásra adják a fejüket.

2. 3. A számviteli törvény
A számvitel feladata alapvetően információnyújtás a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről a vállalkozás tulajdonosai, munkavállalói, illetve a piac szereplői (állam,
hitelezők, üzleti partnerek, befektetők) számára.
Ezeket az információkat a fenti szereplők alapvetően a vállalkozás számviteli beszámolójából
nyerik, amely pontosan előírt részletességgel mutatja be a vállalkozás vagyonát, ennek öszszetevőit (mérleg) valamint a bevételek illetve a költségek és a ráfordítások különbözetéből
számított eredményt (eredmény kimutatás).
A legfontosabb számviteli dokumentum – a beszámoló – tartalmát az teszi hitelessé, hogy a
vállalkozás hozzáértő számviteli szakemberei a törvény szellemében készítik el, a vállalkozás
felelős vezetője írja alá, a legmagasabb számviteli végzettséggel rendelkező könyvvizsgáló
auditálja. A beszámolót meghatározott időpontra a területileg illetékes Cégbíróságon letétbe
helyezik, ahol a fentebb részletezett érdeklődők ezt megtekinthetik.
A vállalkozás mérlegét, eredmény kimutatását valamint a beszámoló részét képező kiegészítő
mellékletet és üzleti jelentést áttanulmányozó számviteli szakemberek elegendő információt
kaphatnak arról, hogy milyen kockázatokkal lépnek üzleti kapcsolatba az adott vállalkozással.
A beszámoló a számviteli munka végeredménye. Amíg ehhez eljutunk , szükség van:


a gazdasági szervezet működésének teljes körű megfigyelésére, annak dokumentálására, bizonylatolására,



a gazdasági események által szolgáltatott információk gyűjtésére, rendszerezésére,
feldolgozására,



a számviteltudomány által rögzített módszertan alkalmazására (számlaelmélet, mérlegtan),



értékelési elvek, könyvvezetési módszerek alkalmazására.

A számviteli törvény – ahogyan azt a törvény kezdő paragrafusában olvashatjuk – „meghatározza a beszámolási, könyvvezetési kötelezettségeket, a követendő számviteli alapelveket, a nyilvánosságra hozatal és a könyvvizsgálat feladatait.”

2. 3. 1. A számviteli törvény felépítése
A számviteli törvény tizennégy, római számmal jelölt fejezetet tartalmaz az általános rendelkezésekből kiindulva a záró rendelkezésekig. A mellékletek az egyes dokumentumok részletes szerkezeti felépítését mutatják be (mérleg, eredmény kimutatás, cash-flow kimutatás stb.)
A számviteli törvény szerkezeti felépítését láthatjuk célszerűen leegyszerűsített formában a
jegyzet 1. számú mellékletében.
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Órai gyakorlat
A számviteli törvény részletes áttekintése (HVG újság, a törvény projektoros kivetítése).
•

Időtartam: Két tanítási óra: Ebből egy óra a fejezetek, egy óra a mellékletek áttekintése.

•

Cél: A tanulók lássák a maga valóságában is a törvényt. (Így remélhetőleg elhiszik,
hogy tényleg van!)

2. 3. 2. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség
A vállalkozás működéséről – vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről – beszámolót kell készíteni. A beszámoló megbízható, valós összképet nyújt az üzleti év gazdasági teljesítményéről.
A 2000. évi C. törvény hatályba lépésekor négyféle beszámoló formát nevezett meg:
1.
2.
3.
4.

éves beszámolót,
egyszerűsített éves beszámolót,
összevont (konszolidált) éves beszámolót,
egyszerűsített beszámolót.

Egyszerűsített beszámolót a számviteli törvény 5. és 6. §-ában hivatkozott kormányrendelet
által felhatalmazott szervezetek készíthetnek. Az egyszerűsített beszámoló egyszerűsített mérlegből és eredmény levezetésből áll. A beszámolót egyszeres könyvvitellel kell alátámasztani.
Az, hogy a vállalkozás éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót köteles e készíteni, három mutató számértékétől függ:


mérleg főösszegtől (Ft),



éves nettó árbevételtől (Ft),



tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak létszámától (fő).

Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértékeket:


a mérleg főösszeg az 500 millió forintot,



az éves nettó árbevétel az 1.000 millió forintot,



a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Ha a fenti feltétel nem teljesül, akkor a vállalkozás éves beszámolót köteles készíteni.
Összevont (konszolidált) éves beszámolót köteles készíteni az a vállalkozás, amely más vállalkozásokkal kapcsolatban anyavállalatnak minősül.
Mindhárom beszámolótípus esetén a vállalkozás kettős könyvvitelt köteles vezetni.
A kettős könyvvitel módszertanáról egy későbbi fejezetben olvashatunk.
Az egyszeres könyvvitel gyakorlatának ismertetésétől e jegyzetben eltekintünk.
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Az éves beszámoló részei a következők:


mérleg (A vállalkozás vagyonának bemutatása, értékben ,kétféle szemléletben.)



eredmény kimutatás (A vállalkozás tevékenységének eredményét számszerűsíti az
üzleti évről.)



kiegészítő melléklet (Jellemzően a mérleg és az eredmény kimutatás adatait elemzi.
Fontos része a cash-flow kimutatás.)

Az üzleti jelentés nem része a beszámolónak, de azt el kell készíteni, viszont csak korlátozottan nyilvános, tehát nem kell a Cégbíróságon letétbe helyezni.
Órai gyakorlat
Beszámoló formák közötti választás 2-3 feladat megoldásával.
•

Időtartam: Egy tanítási óra:

•

Cél: A három mutató és az „egymást követő két év” fogalmának pontosítása.

2. 3. 2. 1. Az éves beszámoló mérlege
A mérleg egy adott időpontban a vállalkozás vagyonát mutatja meg. A mérleg, jellemzően az
úgynevezett fordulónapra – december 31-ére készül. A mérleg elnevezés abból ered, hogy a
vállalkozás vagyonát kétféle szemléletben mutatja meg, ebből az is következik, hogy a mérleg
két oldala értékben megegyezik.


eszközök – A vállalkozás vagyonának megjelenési forma szerinti bemutatása,
azaz a pénzben kifejezett vagyonérték milyen megjelenési formájú vagyonrészekből tevődik össze. (pl. épületek, készpénz)



források – A vállalkozás vagyonának eredet szerinti bemutatása. Leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a pénzben kifejezett vagyonérték milyen része származik
saját forrásból és milyen része idegen forrásból. (pl. jegyzett tőke, hosszú lejáratú
hitelek)

A számviteli törvény lehetőséget biztosít két fajta szerkezetű mérleg elkészítésére:


mérlegszerű, ún. kétoldalas változat



lépcsőzetes szerkezetű változat

A vállalkozások szabadon választhatnak a két típus között.
A klasszikus, kétoldalas szerkezetű mérleg
Ebben a változatban a mérleg bal oldalán találjuk az eszközöket, a jobb oldalon pedig a forrásokat.
A mérlegben a vagyonrészek részletezése az alábbiak szerint történik:
 a mérlegfőcsoportokat - a magyar ABC nagy betűivel (pl. Befektetett eszközök: A),
 mérlegcsoportokat – római számmal (pl. Immateriális javak: I),
 a mérlegtételeket – arab számmal (pl. vagyonértékű jogok: 3) jelöljük.
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Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Mérleg 20… hó …. nap …
Eszközök

Források

A. Befektetett eszközök

D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke…
III. Tőketartalék…
IV. Eredménytartalék…
V. Lekötött tartalék…
VI. Értékelési tartalék…
VII Mérleg szerinti eredmény

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök:
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesesen:

E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen
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A mérlegben az egyes vagyonrészek értékben (vagy ezer forintban, vagy millió forintban)
vannak feltüntetve.
A mérleg főösszeg egyenlő az eszközök és a források értékével. Számításuk a következő:
Eszközök = A+ B + C
Források = D + E + F + G
A vagyon nagysága tehát a mérlegfőcsoportok összegéből tevődik össze.
A mérlegcsoportok összege pedig megadja a mérlegfőcsoportok értékét.
pl.:
B = B/I + B/II + B/III + B/IV.
vagy

D = D/I + D/II + …. D/VII.

Összefoglalva:
 Az arab számmal jelzett tételek (mérlegtételek) összértéke megadja a római számmal jelölt mérlegcsoport értékét. /lásd 2. számú melléklet/
 A római számmal jelzett mérlegcsoportok összértéke megadja a magyar ABC
nagybetűivel jelzett mérlegfőcsoportok értékét.
 A mérlegfőcsoportok összértéke pedig az eszközök, források, végeredményben a
vagyon értékét adja.
A lépcsőzetes szerkezetű mérleg
Ez a mérlegforma egymás alatt mutatja be az eszközöket és a forrásokat. Az eszközöket hasonló szerkezetben mint a kétoldalas mérleg, a forrásokat pedig lejárat szerint szerepelteti.
Érdekessége ennek a mérlegtípusnak, hogy a források összértékét nem számszerűsíti.
Az „éles” bevallások mérlegei abban különböznek a fentebb bemutatott mérlegtől, hogy:
 nemcsak a beszámolási év értékadatait, hanem az előző év adatait is tartalmazzák,
 fejlécükben szerepelnek a vállalkozás azonosító adatai (adószám, név, cégjegyzékszám),
 szerepelnek rajta hitelesítő momentumok (aláírás, bélyegző) és a dátum.
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A mérleg lépcsőzetes szerkezetű változata
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök:
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek
E. Passzív időbeli elhatárolások
F. Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek (B + C – D – E)
G. Az eszközök összetétele az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonás után (A+F)
H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
I. Céltartalékok
J. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
.
.
VII. Mérleg szerinti eredmény
A mérlegváltozatok közül a mérlegszerű felépítésű mérleget (A változat) teljes részletességgel a
2. számú mellékletben, a lépcsőzetes szerkezetű mérleget (B változat) pedig a 3. számú mellékletben láthatjuk. Az órai gyakorlatban az éves beszámoló mérlegét, annak is az „A” változatát használjuk. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét (amely csak részletezettségében
tér el az éves beszámoló mérlegétől, a 4. számú mellékletben láthatjuk.
Órai gyakorlat
Az éves beszámoló „A” típusú mérlegének megszerkesztése megadott értékek alapján, papíralapú mérlegnyomtatványon 3- 4 fős csoportokban.
•

Időtartam: Két tanítási óra:

•

Cél: Az eszköz – forrás tételek felismerése, általában egy mérlegnyomtatvány megismerése, a mérleg összeállítása.

A 26. számú mellékletben látható „fogalomtár-”ban az egyes mérlegtételek rövid fogalmi
meghatározását olvashatjuk.(Ugyanitt találhatók majd az eredmény kimutatás tételeinek és
más számviteli alapfogalmaknak a magyarázata is.)
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2. 3. 2. 2. Az éves beszámoló eredmény kimutatása
Az eredmény kimutatás a vállalkozás egy éves tevékenységét jellemzi, tehát egy időtartam
információ január 1-től – december 31-ig, míg a mérleg egy időponti információ. (Általában
december 31.) A vállalkozás gazdálkodásának eredménye az üzleti év bevételének és ráfordításainak különbözete.
Az eredmény lehet pozitív (nyereség), lehet negatív (veszteség) és nulla.
Az eredmény kimutatás végeredménye a mérleg szerinti eredmény, amely azt mutatja meg,
hogy az adófizetési kötelezettség teljesítése után (ha pozitív az adóalap) a vállalkozás tulajdonos tagjai milyen összeget hagytak benn a vállalkozásban. (A saját tőke mennyivel változik!)
Az eredmény kimutatás több eredménykategóriát is számszerűsít:








a „főtevékenység” eredménye – üzemi-üzleti tevékenység eredménye,
a pénzügyi tevékenység eredménye,
szokásos vállalkozási eredmény,
rendkívüli eredmény,
adózás előtti eredmény,
adózott eredmény,
mérleg szerinti eredmény.

A jegyzet mérleg- és eredményelemzés fejezetében is látjuk majd, hogy mennyire fontos láttatni az eredmény összetevőit.
A számviteli törvény két alapvető eredmény kimutatási forma választását teszi lehetővé, az
összköltség típusú és a forgalmi költség típusú eredmény kimutatást. Mindkét formának –
hasonlóan a mérleghez – létezik „A” és „B” változata.
A két eredmény kimutatási forma csak a „főtevékenység” – üzemi-üzleti tevékenység meghatározási módjában tér el egymástól, ugyanolyan értékű üzemi-üzleti tevékenység eredményt
számítva. Amíg az összköltség típusú eredmény kimutatás az üzemi – üzleti eredmény meghatározásánál olyan hozamokat (bevételeket) is figyelembe vesz, amelyek az értékesítésben
még nem térültek meg, addig a forgalmi költség típusú eredmény kimutatás csak az értékesített termékek/szolgáltatások bevételeit (és ráfordításait) veszi számításba.
Egyszerűsítve úgy is forgalmazhatunk, hogy az összköltség eljárás nagyobb bevételeket, nagyobb költségekkel állít szembe, míg a forgalmi költség típusú eljárás kisebb bevételeket kisebb költséggel ellentételez. De: Mindkét eljárás ugyanolyan nagyságú üzemi – üzleti tevékenység eredményt határoz meg.
Az üzemi – üzleti tevékenység eredményének meghatározása után a két eredmény kimutatás
séma ugyanolyan szerkezetű. A két eredmény kimutatás forma áttekintő vázlata a következő
oldalon látható.
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Összköltség eljárás

Forgalmi költség eljárás

Értékesítés nettó árbevétele

Értékesítés nettó árbevétele

+ Aktivált saját teljesítmények értéke

- Értékesítés közvetlen költségei

+ Egyéb bevételek

= Értékesítés bruttó eredménye

- Anyagjellegű ráfordítások

- Értékesítés közvetett költségei

- Személyi jellegű ráfordítások

+ Egyéb bevételek

- Értékcsökkenési leírás

- Egyéb ráfordítások

- Egyéb ráfordítások
= Üzemi – üzleti tevékenység eredménye
+ Pénzügyi műveletek eredménye
= Szokásos vállalkozási eredmény
+ Rendkívüli eredmény
= Adózás előtti eredmény
- Adófizetési kötelezettség
= Adózott eredmény
- Osztalékfizetés
= Mérleg szerinti eredmény
Az összköltség típusú eredmény kimutatás
„A” változata a 5. számú mellékletben
„B” változata a 6. számú mellékletben
A forgalmi költség típusú eredmény kimutatás
„A” változata a 7. számú mellékletben
„B” változata a 8. számú mellékletben látható teljes részletezettséggel.
Megjegyzés: A mérleghez hasonlóan az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása is csak a részletezettségében tér el az éves beszámoló eredmény kimutatásától.
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Órai gyakorlat
Éves beszámoló eredménykimutatatásának elkészítése mindkét módszerrel megadott értékek
alapján papíralapú eredmény kimutatás nyomtatványon 3-4 fős csoportokban.
•

Időtartam: Két tanítási óra:

•

Cél: Az összköltség és a forgalmi költség típusú eredmény kimutatás tételeinek helyes
értelmezése, általában egy eredmény kimutatás nyomtatvány megismerése, az eredmény
kimutatás összeállítása.

A 9. számú mellékletben az egyes vagyoni elemek besorolására nyílik lehetőség. A 10. számú
mellékletben a feladat megoldása látható. A 11. számú mellékletben egy mérleg összeállítási
feladatot találhatunk. A megoldást a 12. számú mellékletben ellenőrizhetjük.
A 13. számú mellékletben eredmény kimutatás összeállítására nyílik lehetőség. A feladat
megoldása a 14. számú mellékletben látható.

2. 3. 2. 3. Az éves beszámoló kiegészítő melléklete
A kiegészítő melléklet elemző részekből (általános rész, specifikus rész, tájékoztató rész) és a
cash-flow kimutatásból áll.
Az elemző részekben kerül ismertetésre a vállalkozás bemutatása, piaci pozíciók elemzése,
alkalmazott módszerek, számvitel politika leírása, valamint olyan adatok, számítások szerepeltetése, amely a mérleg és az eredmény kimutatás (egyes) tételeink értelmezésére szolgálnak. Ennek sémaszerű kivitelezését a számvitel törvény nem írja elő.
A cash-flow kimutatás a vállalkozás pénzforgalmáról, pénzáramairól ad képet, amelyben az
év során realizált pénzbevételeket állítjuk szembe a pénzkiadásokkal, így tulajdonképpen a
pénzeszközök állományának változását mutatja.
A cash-flow kimutatás a pénzeszközök állományváltozását a következő séma szerint számítja:
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás.
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás.
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás.
IV. Pénzeszközök változása (I + II + III)
A számviteli törvény által előírt részletes cash-flow kimutatás séma látható a 15. számú mellékletben. A 16. számú mellékletben egy cash-flow kimutatás feladat és a megoldása látható.

13

2. 3. 2. 4. Az éves beszámoló üzleti jelentése
Az üzleti jelentés a vállalkozás üzletmenetéről, várható piaci trendekről, kutatás-fejlesztési
tevékenységről, környezetvédelmi intézkedésekről ad tájékoztatást.
Az üzleti jelentés csak korlátozottan nyilvános, nem része a beszámolónak, de el kell készíteni. A Cégbíróságon nem kell letétbe helyezni, az a vállalkozás székhelyén tekinthető meg.
A kiegészítő melléklet elemző részeihez hasonlóan a számviteli törvény az üzleti jelentés
részletes tartalmát nem írja elő.
Órai gyakorlat
Cash-flow kimutatás készítés megadott pénzforgalmi adatokból.
•

Időtartam: Egy tanítási óra:

•

Cél: A vállalkozás pénzáramainak gyakorlati szintű megismerése.

2. 3. 3. A számviteli alapelvek, számvitel politika
Számviteli alapelvek
A számviteli alapelvek azokat a „viselkedési” normákat jelölik ki, amelyeket a vállalkozónak a könyvviteli munka és a beszámoló készítés során érvényesítenie kell. Lehetőséget teremt ugyanakkor a vállalkozói önállóság kiterjedtebb érvényesítésére. (Összehasonlítva pl. a
szocialista tervgazdaság számvitelével.)
A számvitelnek – így a számviteli alapelveknek is az a célja, hogy következetes érvényesítésükkel megbízható, hiteles, valós összképet kapjunk a vállalkozás tevékenységéről.
A számviteli alapelvek fő vezérelvét (ars poeticáját) fogalmazza meg az elsőként említendő
alapelv: A vállalkozás folytatásának elve. Ez azt feltételezi, hogy a vállalkozás belátható
időn belül fenn tudja tartani a működését.
A számviteli alapelvek három csoportját különböztetjük meg:
1. Tartalmi alapelvek
2. Kiegészítő alapelvek
3. Formai alapelvek
Nem nevesített alapelvek között szokás említeni a:



realizációs elvet és a
tárgyilagosság elvét.

A számviteli alapelveket a fenti csoportosításban teljességgel a 17. számú mellékletben láthatjuk.
Mivel a jegyzetnek nem célja a számviteltudomány teljes részletességű megismertetése így a
számviteli alapelvek részletes magyarázatától eltekintünk, hangsúlyozva ugyanakkor fontosságukat és azt, hogy a vállalkozások a számviteli alapelvektől csak a törvényben megadott
módon térhetnek el.
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Számviteli politika
A vállalkozás számviteli politikája a törvény adta lehetőségeken belül konkrétan fogalmazza
meg a vállalkozás adottságainak leginkább megfelelő szabályok, előírások, módszerek öszszességét.
A számviteli politika (számviteli szabályzat) keretei között el kell készíteni:





a pénzkezelési szabályzatot,
az eszközök és a források értékelési szabályzatát,
az eszközök és a források leltározási szabályzatát,
az önköltség számítási szabályzatot.

A számviteli törvényben lehetőség van több helyen választásra, így konkrétan meg kell határozni a:








beszámoló fajtáját,
a könyvvezetési módot,
a választott mérlegtípust,
a költségelszámolás módját,
a készletek értékelésének, elszámolásának módját,
a választott értékcsökkenési leírási módszereket,
a valutás – devizás tételek értékelési módját.

A számviteli politika keretében el kell készíteni a fentieken felül még:



a számlarendet,
a bizonylati rendet, meg kell határozni a kiegészítő melléklet tartalmát, a mérlegkészítés időpontját.

Látható, hogy a számviteli politika elkészítése mennyire fontos feladat, így ennek a dokumentumnak a körültekintő elkészítése a vállalkozás elemi érdeke.
Órai gyakorlat
Egy működő vállalkozás számviteli politikájának tanulmányozása.
•

Időtartam: Két tanítási óra:

•

Cél: A számviteli szabályzat fontosságának, részletezettségének hiteles bemutatása.

2. 3. 4. Könyvviteli alapismeretek
A könyvvitel alapfogalmainak tárgyalásakor megismerjük azt a technikát, amely segítségével
a vállalkozások a sok ezer gazdasági esemény hatását egy speciális „nyelv” segítségével folyamatosan nyomon tudják követni, lehetőséget biztosítva a beszámoló elkészítéséhez. Ez a
„nyelv” a könyvvitel nyelve.
Ebben a fejezetben sem törekedhettem teljességre, de a könyvviteltechnika lényegét, módszertanát igyekszem bemutatni.
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Egy gazdasági év során számtalan gazdasági esemény történik a vállalkozás életében. Ezek
közös jellemzője, hogy hatással vannak a vállalkozás vagyonára, annak összetételére (egyszerű gazdasági események) valamint a vállalkozás eredmény állapotára is (összetett gazdasági
események). Ezek a gazdasági események nem csak megtörténnek, hanem ezeket ún. bizonylatokon rögzítik is. A bizonylatokon rögzítésre kerülnek a gazdasági esemény leírásán túl
mennyiségi, értékbeli és egyéb adatok. Ezek a bizonylatok jelentik a könyvviteltechnika alapját.
Ezért is fogalmazható meg a könyvelés alapszabályai úgy, hogy: Könyvelni csak megfelelően kiállított hiteles bizonylat alapján szabad.

2. 3. 4. 1. Egyszerű és összetett gazdasági események
Egyszerű gazdasági események
Azokat a gazdasági eseményeket, amelyek csak a vállalkozás vagyonában okoznak változást, egyszerű gazdasági eseményeknek nevezzük.
Az egyszerű gazdasági események négy csoportja a következő:
1.

Az egyik eszközfajta értéke nő egy másiké csökken: E ↑ E ↓
pl. a vállalkozás 100.000.-Ft készpénzért alapanyagot vásárol. (A készpénzkészlet értéke csökken az alapanyagkészlet értéke nő 100 000 Ft-tal.)
Ezekben a gazdasági eseményekben a vagyon összértéke nem változik, csak a vagyonaz eszközök- összetétele.

2.

Az egyik forrásfajta értéke nő, a másiké csökken. F ↑ F ↓
pl. A szállítóinkkal szemben fennálló 500.000.-Ft-os tartozásunkat (kötelezettségünket) hitelből fizetjük ki .
A rövid lejáratú kötelezettségünk értéke csökken (mert kifizettünk) de a hiteltartozásunk nő.
Ezekben a gazdasági eseményekben a vagyon összértéke (a mérleg főösszeg) nem változik meg, csak a vagyon –a források – összetétele.

3.

Az eszközök összértéke nő, ugyanakkor a források értéke is nő. E ↑ F ↑
pl. A vállalkozás 2.000.000.-Ft hitelt vesz fel. (A bankszámlánkon a pénzmennyiség
2.000.000.-Ft-tal nő, ugyanakkor a kötelezettségeink értéke is 2.000.000.-Ft-tal nő.)
Ezekben a gazdasági eseményekben – ellentétben az előző kettővel – az összvagyon
értéke megváltozik, a gazdasági esemény értékével nő.

4.

Az eszközök összértéke csökken, a források összértéke is csökken. E ↓ F ↓
pl. A 3. pontban felvett hitel első 200.000.-Ft-os tőketörlesztését bankból kifizetjük.
(A bankszámlánkon a pénzkészlet 200.000.-Ft-tal csökken ugyanakkor a kötelezettségünk is 200.000.-Ft-tal csökken.)
Ezekben a gazdasági eseményekben az összvagyon értéke csökken.

Azok a gazdasági események, amelyek csak a vállalkozás vagyonában – mérlegében –
okoznak értékbeli változást a fenti négy gazdasági eseménytípus valamelyikébe besorolhatóak.
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Összetett gazdasági események
Az egyszerű gazdasági eseményekkel ellentétben az összetett gazdasági események már vagy
az eszköz, vagy a forrás tételek mellett a vállalkozás eredményét is befolyásolják.
A vagyonállapot változása kétféleképpen történhet:



az eszközök értéke változik (nő, vagy csökken)
a források értéke változik (nő, vagy csökken)

Az eredményállapot változásait három tényező befolyásolja:




a bevétel változik (nő, vagy csökken)
a költség változik (nő, vagy csökken)
a ráfordítás változik (nő, vagy csökken)

A fentiekből következik, hogy az összetett gazdasági események nem írhatók le négyféle változatban. Az összes lehetséges változat (12 db) egyenkénti bemutatásától eltekintünk, csak két
példát említünk.
Például: Vállalkozásunk 100.000.-Ft értékű alapanyagkészletet felhasznál a termelésben. (Az
eszközök (anyagkészlet) értéke csökken a költségek értéke nő.) E ↓ K ↑
A vállalkozásunk számlavezető bankja 50.000.-Ft bankköltséget számol fel, és erről a bankszámla kivonattal tájékoztatja cégünket. (A pénzkészlet értéke csökken, eredmény csökken.)
E ↓ Er ↓
A 18. számú mellékletben gazdasági eseményeket soroltunk fel. Meg kell határozni a gazdasági események hatását a vállalkozás vagyonára és/vagy eredményállapotára.
A 19. számú mellékletben a feladat megoldása látható
Órai gyakorlat
Egyszerű és összetett gazdasági események helyes besorolása.
•
•

Időtartam: Két tanítási óra:
Cél: A gazdasági események helyes értelmezése és besorolása.

2. 3. 4. 2. Bizonylatok, bizonylati rend
Az egyszerű és az összetett gazdasági események pontos rögzítése bizonylatokon történik.
Célszerűnek látszik ezért a bizonylatokról részletesebben is szólni.
Számviteli bizonylat minden olyan okmány, amit a vállalkozás gazdasági eseményeiről állítunk ki számviteli felhasználás céljából. A bizonylatoknak törvényben előírt alaki és tartalmi
követelményeknek kell megfelelniük.
A bizonylatok alaki követelményei





a bizonylat megnevezése
a bizonylat sorszáma
állagmegtartás (az előírt megőrzési idő alatt az adattartalom ne sérülhessen)
javítási szabályok
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A bizonylatok tartalmi követelményei






a gazdasági esemény rövid, de pontos leírása
a gazdasági esemény mennyiségi, minőségi és értékadatai
az érintett gazdasági szervezet(ek) megnevezése
a gazdasági eseményben résztvevő személyek aláírása (kiállító, befizető, ellenőrző,
átvevő, stb.)
a bizonylat kiállításának időpontja (év, hó, nap)

A bizonylatokat a szerint, hogy a vállalkozás állította e ki vagy egy külső szereplő:



belső bizonylatokra illetve,
külső bizonylatokra csoportosíthatjuk.

Feloszthatjuk a bizonylatokat a szerint is, hogy a számviteli feldolgozás mely szakaszában
vannak:



elsődleges bizonylatok,
másodlagos bizonylatok.

Az elsődleges bizonylatok célszerű összesítésével keletkeznek a másodlagos bizonylatok. Pl.
elsődleges bizonylat a raktári anyag kivételezés bizonylata, másodlagos bizonylat pl. a hó
végi anyagfeladás.
A nyilvántartás, a kezelés az archiválás szempontjai szerint megkülönböztetünk:



szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokat, illetve
szigorú számadás alá nem tartozó bizonylatokat.

Órai gyakorlat
Nagyszámú, eredeti bizonylat megismerése, csoportosítása.
•
•

Időtartam: Két tanítási óra:
Cél: A bizonylatok megismerése, a csoportosítás elvégzése, a szigorú számadási kötelezettség értelmezése.

A bizonylatok feldolgozásakor, főkönyvi könyvelésekor a bizonylatok adatait be kell jegyezni
a nyilvántartásokba ,pontosan, késedelem nélkül. (Bizonylati elv, bizonylati fegyelem.)


Bizonylati album (bizonylati rend)

A vállalkozás által használt bizonylatokat felsoroló, a keletkezés – feldolgozás – archiválás
folyamatait (sokszor képi, logikai sémákban) bemutató dokumentumot bizonylati albumnak
nevezzük.
Órai gyakorlat
Egy működő vállalkozás bizonylati albumjának megismerése.
•
•

Időtartam: Egy tanítási óra:
Cél: A bizonylati rendszer fontosságának bemutatása.
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2. 3. 4. 3. A kettős könyvvitel alapjai
A gazdasági események tárgyalásakor láttuk, hogy azok a vállalkozás vagyon vagy eredményállapotát módosítják.
Így év közben minden egyes gazdasági esemény megtörténte után új mérleget/eredmény
kimutatást kellene készíteni.
Ezt a kényelmetlenséget takarítják meg nekünk a könyvviteli számlák.
Ha minden vagyonrészhez és eredmény összetevőhöz – célszerű rendszerben – egy számlát
rendelünk, akkor év közben a gazdasági események értékbeli hatásait ezeken a számlákon
könyvelhetjük. Év végén ezeknek a számláknak a segítségével elkészíthetjük a vállalkozás
beszámolóját. Természetesen, mint minden az életben ez sem ilyen egyszerűen zajlik. Mivel
jegyzetünk bevallott célja az alapok lerakása mellett a számviteli szemlélet kialakítása, így
nagy hibát nem követünk el a fenti sommás leegyszerűsítésével.
A könyvviteli számlák rendszere

Vagyon(Mérleg)
számlák

Eszközszámlák

Eredményszámlák

Költség, ráfordítás
számlák

Forrásszámlák

Bevételszámlák

A könyvviteli számlákat számlaszámokkal jelöljük és foglaljuk rendszerbe. A számviteli törvény ehhez nyújt segítséget az ún. egységes számlakeret előírásával.
A célszerűen leegyszerűsített számlakeretet láthatjuk a jegyzet 20. számú mellékletében.
Az egységes számlakeret a vagyon, költség és eredmény számlákat a következők szerint rendszerezi:
Számlaosztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
0.

A számlaosztály elnevezése
Befektetett eszközök
Készletek
Követelések, értékpapírok, pénzeszközök, aktív
időbeli elhatárolások
Források
Költség nemek
Költséghelyek, általános költségek
A tevékenységek költségei
Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások
Bevételek
Nyilvántartási számlák
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A számlák
jellege
Eszközszámlák

Kapcsolat a
beszámolóhoz

Mérleg

Forrásszámlák
Költségszámlák
Eredményszámlák
Technikai számlák

Eredmény kimutatás

Az 1-4 számlaosztályokból tehát a mérleg, míg az 5-9-es számlaosztályokból az eredmény
kimutatás készíthető el.
A 6–7–es számlaosztály vezetése nem kötelező, ezek az ún. vezetői számvitel rendszerének
kialakításához szükségesek (önköltségszámítás, költséggazdálkodás, egyes szervezeti egységek elszámoltatása stb.), illetve a forgalmi költség típusú eredmény kimutatás választása esetén a módszer sajátosságai miatt használni kell.
A 0-ás számlaosztály nem „igazi” számlákat tartalmaz, hanem technikai jellegű elszámolásokra nyújt lehetőséget.
A számlaosztályok decimális számrendszerben bonthatók tovább – lehetőséget nyújtva az
egyes vagyon és eredményrészek teljes részletességű bemutatására pl.
2. Készletek - Számlaosztály
21 – 22 Anyagok Számlacsoport
211 – 219 Nyers- és alapanyagok
221 Segédanyagok Számla
222 Üzem- és fűtőanyagok
2221 Üzemanyagok Alszámla
22211 95-ös oktánszámú benzin Részletező számla
22212 Gázolaj
2222 Fűtőanyagok
Könyvelés mérleg és eredményszámlákon
A kettős könyvvitelben a gazdasági események rögzítése főkönyvi számlákon történik.
A főkönyvi számla (könyvviteli számla) egy kétoldalú kimutatás ahol a számla egyik oldalára
a számla értékének növekedését, a másik oldalára a számla értékének csökkenését könyveljük.
A könyvviteltechnika tanulásakor a részletes könyvviteli számlát az ún. számlavázzal helyettesítjük, amely csak a leglényegesebb információkat tartalmazza, az alábbiak szerint:
T A számla száma, elnevezése K

T. 384 Elszámolási betétszámla K
NyE: 2.500.000

A számla jelentése: A bankszámlánkon évkezdéskor 2.500.000.-Ft található.
A számla bal oldalán látható „T” betű a „Tartozik” szó, a jobb oldalán látható „K” betű a
„Követel” szó rövidítése. Az elnevezések megtévesztőek, hiszen csak a számla oldalainak
megkülönböztetésére szolgának. (Lehetne például bal és jobb oldal is a megjelölés, de a
könyvviteli szaknyelvben ez a kifejezés maradt ránk.)
Ugyanígy a könyvviteli szlengben morbid megközelítéssel a könyvviteli számlákat „akasztófának” szokták nevezni.
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A könyvviteli számlákon:





- nyitóértékek (elővezetés),
- növekedések,
- csökkenések és
- záró értékek (rendezés) szerepelnek.

Az egyes mérleg és eredményszámlákon az alábbi könyvelési szabályokat kell betartani.
T Eszközszámlák K
Nyitóérték
Csökkenések
Növekedések
Záró egyenleg

T Forrásszámlák K
Csökkenések
Nyitó érték
Záró egyenleg
Növekedések

Az eszköz és forrásszámlák záró egyenlegeit év végén a mérleg megfelelő soraiba írjuk be.
T Költség ráfordítás számlák K
Elővezetés
Csökkenések
Növekedések
Rendezés

T Bevétel számlák K
Csökkenések
Elővezetés
Rendezés
Növekedések

Mivel a költség, ráfordítás illetve bevétel számlák az adott évi eredményre ható gazdasági
eseményeket tartalmazzák, így nyitó értékük nincs, hanem az első gazdasági eseménnyel
„nyitjuk meg” – azaz elővezetjük. Ugyanilyen szempontok miatt nincs záró egyenlegük sem,
mert év végén az eredmény levezetés során átvezetésre kerülnek, növelve vagy csökkentve a
vállalkozás vagyonát.
Az eredményszámlákat év végén az eredmény kimutatás megfelelő soraiba írjuk be.
Egy kis könyvviteltechnika.
Egy rövid vázlat erejéig vizsgáljuk meg, hogy milyen technikával történik a gazdasági események rögzítése – a tulajdonképpeni könyvelés.
Induljunk ki egy nagyon egyszerű mérlegből, nyissuk meg a számlákat és könyveljünk le
néhány gazdasági eseményt.
A vállalkozás év végi zárómérlege:
(ezer Ft)
Megnevezés
A. Befektetett eszközök
II. Tárgyi eszközök
B. Forgóeszközök

Záró érték

Megnevezés

600 D. Saját tőke

3.200

4.400 E. Céltartalékok

200

1.600 F. Kötelezettségek

IV. Pénzeszközök

2.800

2. Bank
Eszközök összesen

3.200

I. Jegyzett tőke

600

I. Készletek

1. Pénztár

Záró érték

I. Rövid lejáratú kötelezettségek

800

1. Szállítók

1.600
1.600
1.600

2.000
5.000 Források összesen
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5.000

A számlákat a zárómérleg adatainak megfelelően megnyitjuk. A mérlegszámlák megnyitása
után a számlák a következő képet mutatják:
T 13. Tárgyi eszközök K
Nyitóegyenleg
600.000

T 2. Készletek K
Nyitóegyenleg
1.600.000

T 411 Jegyzett tőke K

T 454 Rövid lejáratú kötelezettségek K
Nyitóegyenleg

Nyitóegyenleg
3.200.000

1.600.000

T 381Pénztár K
Nyitóegyenleg
800.000

T 384 Bankszámla
Nyitóegyenleg
2.000.000

T 42 Céltartalékok K
Nyitóegyenleg

T 8 Ráfordítások K

200.000

T5

Költség nemek K

T9

Bevételek K

A költség és eredményszámlák „üresen”, egyenleg nélkül állnak a gazdasági év elején:
Könyveljük le az alábbi gazdasági eseményeket:
Pénztárba felvettünk 400.000.-Ft-ot a vállalkozás bankszámlájáról. A banki terhelési értesítő
(bizonylat) megérkezett.
A gazdasági esemény (pénzfelvétel bankból pénztárba) hatására:



csökken a pénzkészlet a bankban 400.000.-Ft-tal
nő a pénzkészlet a pénztárban 400.000.-Ft-tal.

A számlakijelölés – kontírozás – során megállapíthatjuk, hogy melyik számlákon okoz értékben változást a gazdasági esemény és milyen irányban (növekedés, csökkenés).
A gazdasági esemény kontírozása:
T 381 – K 384 [400.000]
(Könyvelj a 381-es Pénztár számla T (tartozik) azaz növekedés oldalára 400.000.- forintot –
ugyanakkor a 384-es bankszámla K (követel), azaz csökkenés oldalára is 400.000.-Ft-ot.)
Így a 381-es és a 384-es számlák már a következő képet mutatják
T 381 Pénztár K
Nyitóegyenleg
800.000
1, 400.000

T 384 Bankszámla K
400.000 1.
Nyitóegyenleg
NYE 2.000.0000

22

Láthatjuk, hogy a valósággal összhangban a pénztárunkban 1.200.000.-Ft, a bankunkban pedig már csak 1.600.000.-Ft található.
Fizessük ki a bankunkból a szállítókkal szemben fennálló 1.600.000.-Ft-os kötelezettségünket.
A kontírozás: T 454 – K 384 [1.600.000]
A második gazdasági esemény lekönyvelése után a „szállítók” és a bankszámla a következő
képet mutatja:

T
454 Szállítók
2, 1.600.0000

K

T
384 Bankszámla

1.600.000 NYE

NYE 2.000.0000

K

400.000 1,
1.600.000 2,

Látjuk, hogy már nincs kötelezettségünk a szállítóink felé, de azt is láthatjuk szomorúan, hogy
a bankszámlánkon már nincs pénz. Sürgősen értékesíteni kell valamit, pénztárból pénzt kell
felvenni, hitelt kell felvenni stb.
A további könyvelési részleteket bízzuk a könyvelőkre. Megállapíthatjuk, hogy egy gazdasági
esemény legalább két számlán okoz ugyanakkora pénzértékű változást, az egyik számla T, a
másik számla K oldalán.
Ha majd részletesebben tanuljuk a könyvvitelt, látni fogjuk, hogy több olyan gazdasági esemény van, amikor kettőnél több számla is érintett lesz egy gazdasági eseménnyel kapcsolatban. (pl. Áfa könyvelés, értékesítés).
A számlákon történő (számlasoros) könyveléssel párhuzamosan egy másik dokumentumban
is (napló) rögzítésre kerül a gazdasági esemény – szigorú időrendben (idősoros könyvelés).
Ezek miatt is nevezik ezt a könyvelési szisztémát kettős könyvvitelnek.
A könyvviteltudományhoz még annyit, hogy ha ráérzünk az ízére, nagyon fogjuk szeretni.
Saját tapasztalatból mondom, hogy igazából precíz embereknek – elsősorban nőknek
találták ki.
A könyvviteltechnika részletes ismertetésétől eltekintünk. Aki ebben a témakörben mélyebben el fog merülni, az a következő fogalmakkal fog találkozni:







számlasoros, idősoros könyvelés (napló)
főkönyvi kivonat
leltár
értékelési elvek, módszerek
önköltségszámítás
stb.
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Egy gazdasági év a számvitel nyelvén. A vagyon és az eredmény összefüggései

Egy gazdasági év során a vállalkozások számviteli munkája a következő szakaszokra bontható:
1. Az előző évi mérlegből a vagyonszámlák megnyitása. (Az eredményszámlák nyitóegyenleg nélkül kerülnek „megnyitásra”.)

Előző évi mérleg
T 1

K

NY

Eszközök

Források

1. számlaosztály

4. számlaosztály

2. számlaosztály
T 2
NY

K
3. számlaosztály

T

3

K

T

NY

2.

K
NY

Könyvelés gazdasági események alapján mérleg és eredményszámlákon.



3.

4

számlasoros könyvelés (számlákon)
idősoros könyvelés (napló)

A gazdasági év végén a főkönyvi számlák zárása, a beszámoló elkészítése.





főkönyvi számlák összesítő kimutatása (főkönyvi kivonat)
leltározás
az eredmény meghatározása
a beszámoló elkészítése.
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A profitorientált vállalkozások hosszú távú fennmaradásának alapvető feltétele a nyereség.
Nyereség esetén a bevételek meghaladják a ráfordításokat és ezzel párhuzamosan a vállalkozás vagyona nő.
A vállalkozás vagyon és eredményállapotának összefüggései a következőképpen modellezhetők:
(Az eredményszámlák zárása előtt!)
Mérleg

Eredmény kimutatás

Ráfordítások
Eszközök

Források
Nyereség

Bevételek

Nyereség

(saját vagyon nő)

Veszteség esetén az eredmény negatív, a vagyon pedig csökken.

Bevételek
Források

Eszközök
Veszteség

Veszteség

(saját vagyon csökken)
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Ráfordítások

2. 4. Az értékcsökkenés fogalma, elszámolása
Az első modulszerű szakmenedzser írásbeli vizsgák feladatait áttekintve szükségesnek látszik
az értékcsökkenés témakörének részletesebb tárgyalása.
A vállalkozások reál vagyontárgyai között nagy jelentőséggel bírnak a tárgyi eszközök. A
tárgyi eszközök hosszú időn keresztül szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Jellemzően
nagy értéket képviselnek és a „felhasználásuk” azaz a költségelszámolásuk is egy speciális
költség elszámolási módszerrel történik. Ezt a módszert értékcsökkenési leírásnak vagy
amortizációnak nevezzük.
A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának bemutatására, a főkönyvi kivonat és a mérleg
kapcsolatának bemutatására:
- megfogalmazunk egy feladatot,
- bemutatjuk a beruházási folyamat könyvelését, és végül
- megismerünk két értékcsökkenési leírás elszámolására alkalmas módszert.
Ezek után érthetővé fog válni a 11. és a 12. számú mellékletekben szereplő „gépek” főkönyvi
kivonati adatai és mérlegértéke.

2. 4. 1. Egy gép beruházási feladat leírása
Egy vállalkozás 2010. januárjában termelőgép beruházás mellett döntött. A beruházással kapcsolatban az alábbi kiadások merültek fel.
1. A gép ÁFA nélküli ára: 15.000.000 Ft
2. A vételár ÁFÁ-ja (25 %): 3.750.000 Ft
3. Szállítási költség: 1.250.000 Ft
(Tartalmazza a 25 %-os ÁFÁ-t!)
4. Alapozás, szerelés ÁFA nélküli ára: 2.000.000 Ft
5. Alapozás, szerelés számla ÁFA-ja (25 %): 500.000 Ft
6. Beüzemelés készpénzfizetési számla szerinti értéke: 3.750.000 Ft
(Tartalmazza a 25 %-os ÁFA-t!)
7. A próbaüzem költsége: 2.000.000 Ft
A gépet 2010. április 1-jén üzeme helyezték. (A beruházást aktiválták.)
Vizsgáljuk meg, hogy hogyan történik a beruházási folyamat rögzítése a könyvviteli számlákon, hogyan történik a gép bruttó értékének aktiválása, és végül a gazdasági év végén hogyan
számoljuk el a gép értékcsökkenését.
A tárgyalt téma kapcsán is szükséges megjegyezni, hogy a feladat leegyszerűsítve mutatja
be a tárgyalt témakört. A gyakorlati életben teljes körűen és pontosan tudni kell majd, hogy:
- hogyan számítjuk a tárgyi eszköz bekerülési értékét, azaz mely kiadási tételek
lehetnek részei a bruttó értéknek (pl. beszerzés, szállítás, beüzemelés) és melyek nem. (pl. visszaigényelhető ÁFA, üzembe helyezés utáni költségek stb.)
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2. 4. 2. A beruházási folyamat könyvelése
A könyvelésben az alábbi könyvviteli számlákat használjuk (lásd 20. számú melléklet)
- befejezetlen beruházások: 16
- termelőgépek (bruttó értéke): 13
- szállítókkal szembeni kötelezettségek: 454
- visszaigényelhető ÁFA: 466
- aktivált saját teljesítmények: 58
A könyvviteltechnika lényege az, hogy a tárgyi eszköz bruttó értékébe (13) beszámítható tételeket az aktiválásig a beruházások (16) számlán gyűjtjük majd aktiváláskor átvezetjük a 13as számlára a beruházások számla összértékét. A könyvelésben érintjük az ÁFA elszámolást
is. Ezt teljes körűen tanítási órákon fogjuk majd megismerni.

1,

2,

A gép vételárának könyvelése
T 16 − K 454 [15.000.000]

+

Beruházások
16

1, 1.500.000
3, 1.000.000
5, 2.000.000
7, 3.000.000
9, 2.000.000

A vételár ÁFÁ - jának könyvelése
T 466 − K 454 [3.750.000]

3,
A szállítási ktg ÁFA nélküli értékének könyv.
T 16 − K 454 [1.000.000]

-

Szállítók
454
15.000.000
3.750.000
1.000.000
250.000
2.000.000
500.000
3.000.000
750.000

* (Az ÁFA számítását lásd lentebb!)
4,

A szállítási költség ÁFA - jának könyvelése
T 466 − K 454 [250.000]

5,
Az alapozás - szerelés ÁFA nélküli ért. könyv.
T 16 − K 454 [2.000.000]

-

23.000.000

10,

+
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

Előzetesen felszámított ÁFA
466
+

6,
2, 3.750.000
Az alapozás - szerelés ÁFÁ - jának könyvelése 4, 250.000
6, 500.000
T 466 − K 454 [500.000]
8,
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750.000

7,

A beüzemelési ktg ÁFA nélküli ért. könyv.
T 16 − K 454 [3.000.000]

+
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A beüzemelési költség könyvelése
8,
T 466 − K 454 [750.000]
9,

-

2.000.000

A próbaüzemi költség elszámolása
T 16 − K 58 [2.000.000]
+

A gép aktiválása
10,
T 13 − K16 [23.000.000]

Gépek
13

9,

-

10, 23.000.000

* Az ÁFA számítása
Amennyiben egy teljesítés, készpénzfizetési számlán kerül elszámolásra, úgy a számla ÁFA
tartalmának meghatározása a következőképpen történik:
- általánosan:
Legyen egy számla ÁFA nélküli értéke 1.
Ekkor 25 %-os ÁFA esetén az ÁFA értéke 1*0,25=0,25.
Így a számla ÁFÁ-t is tartalmazó értéke 1+0,25=1,25.
Az ÁFA nélküli érték százaléka:
1
= 0,8
1,25
Az ÁFA százaléka:
0,25
= 0,2 Ezért szerepel a készpénzfizetési számlák szöveges ÁFA rovatában az a mondat,
1,25
hogy „a számla végösszege 20 % általános forgalmi adót tartalmaz”.
- * konkrétan: 1.250.000 * 0,8=1.000.000
1.250.000 * 0,2= 250.000
Ha az ÁFA %-a 5 %, akkor a számítás a következő:
1
= 0,9523
1,05
0,05
= 0,04761
1,05
Ekkor a szöveges rovatban „a számla végösszege 4,76 % általános forgalmi adót tartalmaz” kifejezés olvasható.
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A könyvviteli számlákból látható, hogy:
- a beruházás aktiválásával „megnyílt” a 13-as gépek, berendezések számla (ez lesz a
gép bruttó értéke)
- a beruházási szállítóknak a beruházási tételek ÁFÁ-val növelt értékével tartozunk
(26.250.000 Ft)
- a beruházással kapcsolatban 5.250.000 Ft visszaigényelhető ÁFÁ-nk van, amit az
ÁFA törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény szerinti rendben igényelhetünk vissza a költségvetésből
- a beruházások számla (16) egyenlege ezzel a beruházással kapcsolatban nulla (az értékét átvezettük a gépek (13) számlára)
- a próbaüzemi költségeket nem kell a szállítóknak kifizetni, mert azt a vállalkozás belső bizonylatokon gyűjti és aktiváláskor számolja el.

2. 4. 3. Az értékcsökkenés elszámolása
A tárgyi eszközök értékcsökkenése jelképezi az eszköz hozzájárulását a termelési folyamathoz, másrészt kifejezi ennek elhasználódását. Az elhasználódás fizikai értelemben vett kopásként és technológiai értelemben vett avulásként is értelmezhető.
Az értékcsökkenés elszámolásához szükségünk van a bruttó érték számlára (13), és az értékcsökkenés elszámolását lehetővé tevő második két számlára:
- a tárgyi eszközök értékcsökkenése elszámolási számlára (139)
- az értékcsökkenést költségként számszerűsítő számlára (57)
Ismerjünk meg két értékcsökkenési elszámolási módszert:
a, az időarányos, vagy lineáris leírási módszert
b, a teljesítményarányos leírási módszert
A konkrét számítások előtt itt is meg kell jegyezni, hogy a bemutatott módszer a tervezett
értékcsökkenési leírási módszer (terv szerinti leírás) de találkozhatunk a gyakorlatban terven
felüli értékcsökkenési leírással is. Megemlítendő az is, hogy a két leírási módszeren kívül
legalább még egy fél tucat leírási módszer használatos.
A leírási módszerek közötti választás a vállalkozó feladata, természetesen figyelembe véve a
számviteli törvény és az adótörvények előírásait.
a, Lineáris, vagy időarányos leírási módszer
A módszer választása esetén a vállalkozó előre meghatározza a gép használati idejét években.
1
Legyen ez az esetünkben t=5 év. Ez azt jelenti, hogy minden évben a bruttó érték − öd ré5
szét (20 %-át) számolja el költségként.
Számíthatunk egy ún. leírási kulcsot (k)

1
1
k= * 100% = * 100 = 20%
t
5
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A számviteli törvény előírja a vállalkozó számára azt, hogy a leírás kezdetekor meg kell határozni az ún. maradványértéket. (Ez az az érték, amennyiért a leírási idő végén az eszközt
várhatóan értékesíteni lehet.)
Legyen ez a maradványérték a leírási idő végén (az öt év elteltével – 2015. április 1-je után)
3.000.000 Ft.
Így az első évben -2010-ben elszámolt értékcsökkenés:
9
(23.000.000 – 3.000.000) * 0,2 *
= 3.000.000
12
9
− es szorzótényező magyarázata az, hogy a gépet csak áprilistól használjuk,
12
így csak kilenc hónapra számíthatunk értékcsökkenést.

Megjegyzés: a

Az értékcsökkenés könyvviteli elszámolása a következő:
T57-K139 [3.000.000]

Ezzel az érintett könyvviteli számlák képe a következő:
+
23.000.000

13

-

-

139

+

3.000.000

+

57

-

3.000.000

A 13-as bruttó érték számla és a 139-es értékcsökkenés elszámolási számla egyenlege adja év
végén a gép nettó értékét, azaz mérlegértékét (20.000.000)
A 11. számú melléklet főkönyvi kivonatában ezek a számadatok szerepelnek (23.000.000,
illetve 3.000.000).
A 12. számú melléklet mérlegében pedig már a gép nettó értéke szerepel (23.000.0003.000.000=20.000.000 Ft).
Az 57-es értékcsökkenési költség számla pedig azt a költséget mutatja ami közgazdaságilag
az eszköz hozzájárulását jelképezi a gazdálkodási folyamatban.
A második évben (2011-ben) már teljes évre számítjuk az értékcsökkenés összegét.
(23.000.000-3.000.000)*0,2=4.000.000 Ft
Megjegyzés: A zárójelben lévő 3.000.000 Ft a maradványérték!
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Foglaljuk össze egy táblázatban az értékcsökkenés elszámolását az öt év folyamán. (Az adatokat az egyszerűség kedvéért millió forintban szerepeltetjük.)
az adatok millió Ft-ban
Év

Az éves ÉCS
alapja

2010

23-20=20

2011
2012
2013
2014
2015
(I-III hó)

20
20
20
20
20

Az ÉCS számítása
9
=3
12
20*0,2=4
20*0,2=4
20*0,2=4
20*0,2=4
3
20*0,2* =1
12

20*0,2*

Halmozott ÉCS

3
3+4=7
3+4+4=11
3+4+4+4=15
3+4+4+4+4=19
3+4+4+4+4+1=20

A gép év végi
nettó értéke =
mérlegérték
23-3=20
23-7=16
23-11=12
23-15=8
23-19=4
23-20=3 (maradványérték)

Az időarányos leírást akkor választja a vállalkozó, ha a gép fizikai leterhelése és a technológiai fejlődésből következő „erkölcsi avulása” azonosnak tekinthető a leírási idő alatt.
A gép természetesen használható lesz a termelésben 2015. április 1-je után is, de ez időpont
után már értékcsökkenést nem számíthatunk utána.

b, Teljesítményarányos értékcsökkenési leírás
Ez a leírás feltételezi azt, hogy a tárgyi eszköz teljesítménye valamilyen egzakt módon
mérhető.
Ha a példánkban levő gép pl. üzemóra számlálóval rendelkezik – akkor választható a teljesítményarányos leírás. Gépjárművek esetén a kilométeróra tekinthető a teljesítményarányos
leírás feltételének.
A teljesítményarányos leírás során a vállalkozó meghatározza azt a maximális teljesítményt
(nevezhetjük életteljesítménynek) ameddig használni fogja az eszközt.
Legyen ez a teljesítmény a példánkban szereplő gép esetén 10.000 üzemóra.
Ekkor már csak két feladat van:
- meg kell határozni az egy teljesítményegységre eső bruttó értéket:
Ft
20.000.000 Ft
= 2000
üzemóra
10.000 üzemóra

- minden egyes évben rögzíteni kell az adott évi üzemóra teljesítményt.
pl. az első évben 1800 üzemóra
Ekkor az első évi értékcsökkenés számítása:
1800 üzemóra * 2000

Ft
= 3.600.000 0Ft
üzemóra

A további években is hasonlóan történik az értékcsökkenés számítása.
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Órai gyakorlat
A jegyzetben nem tárgyalt ÉCS-i leírási módszerek ismertetése.
•

Időtartam: 2 tanítási óra

•

Cél: Egy konkrét feladat kapcsán a lehetséges leírási módszerek megismerése.

Összefoglalva
• Az értékcsökkenés számszerűsíti a tárgyi eszköz hozzájárulását a termeléshez
az elszámolt költség révén.
• Az értékcsökkenés a fizikai és az erkölcsi (technológiai) avulás
számszerűsitője. Azokban az iparágakban ahol nagyon gyors a tudományostechnológiai fejlődés (pl. az informatikai gépek piacán) ott az erkölcsi avulás
nagyon gyors, ezért ezt az értékcsökkenés elszámolásában figyelembe kell venni.
• Az értékcsökkenés elszámolásakor figyelembe kell venni az adótörvények előírásait. (társasági adó, személyi jövedelemadó.)
Ezek a törvények tárgyi eszköz fajtánként előírják az adótörvény által elfogadott értékcsökkenési leírási mértéket. Ha a vállalkozó e mérték feletti leírás
mellett dönt, azt a számviteli törvény szerint megteheti, de a különbözetet a társasági adó illetve az egyéni vállalkozások esetén a személyi jövedelemadó esetén adóalap növelő összegként kell figyelembe venni.
• Értékcsökkenést nemcsak a tárgyi eszközök, hanem az immateriális javak esetén is el kell számolni.
• Fontos megjegyezni, hogy a vállalkozások jó része az értékcsökkenés elszámolásában csak a költségelszámolás lehetőségét (így az adózás előtti eredmény
csökkentését) látja. Gyakran kérdezték tőlem könyvelt vállalkozóim „melyik
módszerrel lesz kevesebb az adóm”? A tanácsom az, hogy – bármennyire is
nehéz megtervezni egy eszköz várható használati idejét (teljesítményleterhelését) – az értékcsökkenési forma megválasztásakor az értékcsökkenés közgazdasági funkcióját vegyük figyelembe és csak azután az adótörvények előírásait,
illetve a jövedelmi szempontokat.
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3. Mérleg és eredményelemzés
A modulrendszerű szakmenedzser képzéseinkben a tanulók szóbeli és írásbeli vizsga keretében adnak számot számviteli és elemzési tudásuktól. Ebben a fejezetben ehhez kívánok segítséget nyújtani.
A szakirodalomban található elemzési módszerek és mutatószámok közül csak a legfontosabbakat fogjuk áttekinteni.
Az elemzéseinkben egyrészt időbeni változásokat (egyik évről a másikra) fogunk vizsgálni,
másrészt vagyon és eredmény összetételi adatokat fogunk elemezni.

3. 1. A vagyonállapot elemzése
A vállalkozás beszámolójának fontos része a vagyonállapot bemutatása a mérlegben. A mérlegben,forintértékben meghatározott vagyont kétféle szemléletben (eszközök, források) mutatjuk be, ismertetve az előző évi (bázis év) és a tárgyévi adatokat is.
Mind az eszközök, mind a források tekintetében az időbeni változásokat illetve az összetétel
elemzési mutatókat is meg fogjuk ismerni.

3. 1. 1. Az eszközállomány elemzési módszerei
A mérlegben található bázisévi és tárgyévi értékadatokat felhasználva az 1. számú táblázat
segítségével elemezhetjük a táblázat számadatainak segítségével az egyes eszközrészek változásait.
1. sz. táblázat
Az eszközök főbb csoportjai

A bázisév
adata
(ezer Ft)
2

A tárgyév
adata (ezer Ft)

Immateriális javak

2.000

1.000

11

5

Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök összesen
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Forgóeszközök
összesen
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

5.000
3.000

6.000
2.000

28
17

30
10

1000
∗ 100 = 50%
2000
120
67

10.000

9.000

56

45

90

1.000
400
600
4.000
6.000

2.000
500
1.500
6.000
10.000

6
2
3
22
33

10
2,5
7.5
30
50

200
125
250
150
167

2.000

1.000

11

5

50

18.000

20.000

100 %

100%

111

1

Az egyes eszközcsoportok megoszlása (%)

3
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Bázisév

Tárgyév

4

5

Az egyes eszközcsoportok változása bázis
évről a tárgyévre (bázisév = 100 %)
6

A táblázat 1-3. oszlopa tulajdonképpen a mérleg kivonata.
A 4-5. oszlopban a vagyonszerkezet bemutatására nyílik lehetőség mind a bázis, mind pedig
a tárgyévben. (Az eszközök összértékéhez viszonyítva.)
A táblázat 6. oszlopában az egyes eszközrészek időbeni változását számíthatjuk a bázisidőszaki és a tárgyidőszaki adatokból %-os formában.
A vagyonszerkezet legfontosabb mutatói:
•

A befektetett eszközök aránya:

Pl.: a bázisévben:
•

•

Tárgyi eszközök értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök + Forgóeszközök értéke

5.000
∗ 100 = 45%
5.000 + 6.000

Forgóeszköz intenzitás:

Pl.: a tárgyévben:

A forgóeszközök értéke
∗100 =  %
Összes eszközérték

10.000
∗ 100 = 50 %
20.000

Tárgyi eszköz intenzitás:

Pl.: a bázisévben:

•

10.000
∗ 100 = 56 %
18.000

A forgóeszközök aránya:

Pl.: a tárgyévben:

Befektetett eszközök értéke
∗ 100 =  %
Összes eszközérték

Forgóeszközök értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök + Forgóeszközök értéke

10.000
∗ 100 = 62,5%
10.000 + 6.000

Természetesen az egyes mérleg főcsoportokon belüli elemzésekre is van lehetőség.
Pl.:
•

Befektetett pénzügyi eszközök aránya a befektetett eszközökön belül:

Befektetett pénzügyi eszközök
∗ 100 =  %
Befektetett eszközök

Pl.: a tárgyévben:

2.000
∗ 100 = 22,2%
9.000
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A teljes részletességű mérleg adataiból még részletesebb elemzésekre is van lehetőség.
Pl.
•

Az ingatlanok aránya a tárgyi eszközökön belül:

Az ingatlanok értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök értéke
Mivel a vállalkozások forgóeszközei között kiemelt jelentőségűek a készletek,(a számlarend
is egy teljes számlaosztályt (2) biztosít a számukra) ugyanakkor a kereskedelmi vállalkozások
gazdálkodásában is nagy jelentőséggel bírnak, vizsgáljuk meg a készletszerkezet elemzési
lehetőségeit.
A készletek elemzésére alkalmas az alábbi táblázat:
2. sz. táblázat

A készletrészek megnevezése

A bázisév adata
(ezer Ft)

A tárgyév adata
(ezer Ft)

Anyagok

100

400

Áruk
Készletekre adott
előleg
Állatok
Befejezetlen termelés
és félkész termékek
Késztermékek
Készletek összesen

200
100

Az egyes készletcsoportok megoszlása %

bázisév

250
50

12,5
2,5

150
150

300
300

15
15

15
15

400
1.000

700
2.000

40
100

35
100

Anyagok értéke
∗ 100 =  % (anyaghányad )
A készletek összértéke
100
∗ 100 = 10%
1000

Késztermékek értéke
∗ 100 =  % (késztermékhányad )
A készletek összértéke

Pl.: a tárgyévre:

20

100
∗ 100 = 10%
1.000
20
10

A táblázatból az alábbi készlethányad mutatók számíthatók:

Pl.: a bázisévre:

Tárgyév

700
∗ 100 = 35%
2000
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Ha a készletfőcsoportokat tekintjük (vásárolt készletek = anyagok + áruk) illetve saját termelésű készletek = befejezetlen termelés + félkész termék + késztermék) akkor számíthatjuk
még az alábbi mutatókat:
•

Vásárolt készletek aránya:

Pl.: a bázisévre:

•

Vásárolt készletek értéke
∗ 100 =  %
A készletek összértéke

100 + 200
∗ 100 = 30%
1000

Saját termelésű készletek aránya:

Pl.: a bázisévre:

Saját term. készletek értéke
∗ 100 =  %
A készletek összértéke

150 + 400
∗ 100 = 45%
1000

Az eszközállományt jellemző mutatók között leggyakrabban elemzett mutató a befektetett
eszközök és forgóeszközök arányát számszerűsítő mutatók. Természetesen a részletesebb
célirányos elemzésekben más mutatók is elemzésre kerülnek. (pl. a készletek forgási sebessége)

3. 1. 2. A forrás állomány elemzése
Az egyes forrásrészek elemzésére alkalmas a 3. számú táblázat:
3. sz. táblázat
A források főbb csoportjai

A bázisév
adata
(ezer Ft)

A tárgyév
adata (ezer
Ft)

Az egyes forráscsoportok
megoszlása (%)

Az egyes forráscsoportok
változása bázis évről a
tárgyévre (bázisév = 100
%)

Saját tőke

Bázisév
(%)

Tárgyév
(%)

10.000

12.000

56,0

60

12.000
∗ 100 = 120%
10.000

Céltartalékok
Kötelezettségek
- Hosszú lejáratú
- Rövid lejáratú
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

1.000
6.000
4.000

2.000
5.500
3.000

5,5
33,0
22,0

10
27,5
15

200
92
75

2.000

2.500

11,0

12,5

125

1.000

500

5,5

2,5

50

18.000

20.000

100

100

111

A források szerkezetének elemzése a következő ún. tőkeszerkezet mutatókkal lehetséges:
A saját tõke értéke
• A saját tőke aránya:
∗ 100 =  %
Az összes forrás értéke
(Megjegyzés: Szokás ezt a mutatót „tőkeerősségnek” is nevezni)
Pl.: a bázisévben:

10.000
∗ 100 = 56 %
18.000
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•

A céltartalékok aránya:

Pl.: a tárgyévben
•

A céltartalékok értéke
∗ 100 =  %
Az összes forrás értéke

2.000
∗ 100 = 10%
20.000

A hosszú lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson belül:

A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke
* 100 =  %
Az összes forrás értéke

Pl.: a bázisévben:
•

4.000
∗ 100 = 22 %
18.000

A rövid lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson belül:

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke
* 100 =  %
Az összes forrás értéke

Pl.: a tárgyévben:

2.500
∗ 100 = 12,5 %
20.000

A szakirodalomban találhatunk olyan mutatókat is, amelyek a forrásokon belül a saját és az
idegen tőke (kötelezettségek) viszonyát vizsgálják.
•

Saját tőke intenzitás:

Pl.: a bázisév estén:
•

A saját tõke értéke
∗ 100 =  %
A saját tõke értéke + idegen tõke értéke

10.000
∗ 100 = 62,5%
10.000 + 6.000

Idegen tőke intenzitás:

Pl.: a tárgyév estén:

Az idegen tõke értéke
∗ 100 =  %
A saját tõke értéke + Idegen t.

5.500
∗ 100 = 31,4%
12.000 + 5.500

A tőkestruktúra mutatók közül a saját és az idegen források arányát tekinthetjük a legfontosabbnak, mert ez a mutató mutatja meg azt, hogy a vállalkozás eszközeinek finanszírozásában milyen arányban támaszkodik a hitelezőkre (kötelezettségek).
Magyarországon ez az érték jellemzően 25 – 35 % között mozog.
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A nemzetközi gyakorlatban az idegen tőke és a saját tőke arányát is összehasonlítják.
•

Idegen tőke/Saját tőke arány =

I deg ent.
*100% = ...%
Sajátt.

A saját vagyonon belül vizsgálható a jegyzett tőke aránya.
•

A jegyzett tőke aránya =

Jegyzett t.
∗ 100 =  %
Saját t.

A vállalkozások megítélése szempontjából a jegyzett tőkének a saját tőkén belüli aránya bír
kiemelt jelentőséggel. Számítható a saját tőkén belül a mérleg szerinti eredmény aránya.
•

A mérleg szerinti eredmény aránya =

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Saját t.

Vizsgálhatók a rövid illetve hosszú lejáratú hitelek és az összes kötelezettségek aránya.
•

A hitelek aránya =

Hosszú lejáratú hitelek
∗ 100 =  %
Kötelezettségek
vagy

Rövid lejáratú hitelek
∗ 100 =  %
Kötelezettségek

3. 1. 3. Az eszköz és a forrásállomány együttes elemzésének mutatói
Az elemzési gyakorlatban használatos az eszköz igényességi mutató, amit tőke multiplikátornak is neveznek.
• Eszköz igényességi mutató:

Például a tárgyév adataiból:

Eszközökösszesen
*100% = ....%
Sajátt

20.000
*100% = 167%
12.000

A vagyonrészek elemzésében gyakran találkozhatunk a forgótőke és a működő tőke fogalmával és az ezekre épülő mutatókkal.
A mutatók ismertetése előtt definiáljuk a forgótőke és a működő tőke fogalmát.
A forgótőke meghatározása az alábbi összefüggésekkel lehetséges:
Forgótőke = Forgóeszközök – Folyó források (rövid lejáratú kötelezettségek)
Forgótőke = Tartós források – Befektetett eszközök
(Tartós források alatt a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek összességét értjük.
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A forgótőke lényegének megértéséhez tekintsük meg a következő ábrát.
Befektetett eszkö- Saját tőke
zök
+
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
Forgótőke

Forgóeszközök
Rövid
lejáratú
kötelezettségek

A forgótőke tehát a forgóeszközök tartós forrásokkal (saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettségek) finanszírozott része.
•

A forgótőke aránya az összes forráson belül.
Pl. a bázisév esetén
Forgótõke értéke
∗ 100 =
A források összértéke
Forgóeszközök − Rövid lejártú kötelezettségek
∗ 100 =
A források értéke
6.000 − 2.000
∗ 100 = 22.2%
18.000

vagy
Forgótõke értéke
∗ 100 =
A források összértéke
Tartós források − Befektetett eszközök
∗ 100 =
A források értéke
(10.000 + 4.000) − 10.000
∗ 100 = 22.2%
18.000

• Nettó forgótőke=Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek.
Például bázisév esetén: 6.000-2.000=4.000
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A működő tőke a mérleg alábbi részeiből számítható:
Immateriális javak
+
Működő tárgyi eszközök
+
Befektetett pénzügyi eszközök
+
Forgóeszközök
Rövid lejáratú kötelezettségek
MŰKÖDŐ TŐKE
A működő tőke tehát a termelésben ténylegesen részt vevő tárgyi eszközöket tartalmazza csak
a tárgyi eszközökön belül (pl. a még nem aktivált beruházásokat nem).
•

A működő tőke aránya az összes forráson belül:
A mûködõtõke értéke
∗ 100 =  %
A források összértéke

Megjegyzés: Mivel az 1. sz. táblázatunkban a tárgyi eszközök részletezése nem szerepel, így a
mutató konkrét számértékét nem tudjuk kiszámítani.
Az adósságállomány elemzése:
Az adósságállomány a hosszú és a rövid lejáratú kötelezettségekből tevődik össze.
Eladósodás = Az eszközök értéke – Saját tőke
•

Eladósodottsági mutató:

A kötelezettségek értéke
∗ 100 =  %
Az összes eszköz értéke

Pl.: az 1. és 3- sz. táblázat tárgyévi adataiból
5.500
∗ 100 = 27,5%
20.000
Megjegyzés: Minél kisebb a mutató értéke annál kedvezőbb a vállalkozás helyzete. Még 60
%-os mutató is elfogadható lehet.
Számíthatunk hosszú távú és rövid távú eladósodottsági mutatót.
• Hosszú távú eladósodottság:
Hosszú lejáratú kötelezettségek
∗ 100 =  %
Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tõke
Pl.: a 3. sz. táblázat tárgyévi adataiból:
3.000
∗ 100 = 20%
3000 + 12.000

•

Rövid távú eladósodottság:

Rövid lejáratú kötelezettségek
∗ 100 =  %
A forgóeszközök értéke

Pl.: 1- és a 3. táblázat tárgyévi adataiból:
2.500
∗ 100 = 25%
10.000
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Képezhetünk olyan mutatókat is, amelyek a pénzáram (cash-flow) és az adósságállomány
között teremtenek kapcsolatot.
Cash − flow
• Adósságfedezeti együttható:
∗ 100 =  %
I deg en források
Ez a mutató arra mutat rá, hogy a cash-flow hányszorosát teszi ki az adósságállománynak.
Szembeállíthatjuk az összes kötelezettségeinkkel az összes követeléseinket is, ekkor az ún.
kötelezettségfedezet mutatót kapjuk.
•

Kötelezettségfedezet:

Összes követelés
∗ 100 =  %
Összes kötelezettség

Pl.: az 1. és 3. táblázat tárgyévi adataiból:
500
∗ 100 = 9%
5.500

Minél magasabb a mutató számértéke annál kevésbé kell forrásokat bevonni a kötelezettségek
teljesítésébe.
Likviditási mutatók
A hitelelemzésben jelentős szerepe van a likviditás (fizetőképesség) elemzésének. A likviditási mutatók jellemzően a likvid eszközök és a likvid források egymáshoz való viszonyán alapulnak.
Likvid eszközök alatt az egy éven belül pénzzé tehető eszközöket, likvid források alatt pedig az egy éven belül esedékessé váló tartozásokat értjük.
•

Likviditási mutató:

Forgóeszközök értéke
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettség

10.000
∗ 100 = 400%
2.500
(A mutatót a „rövid lejáratú kötelezettségek fedezettsége” néven is használják)

Pl.: a tárgyévi adatokból:

•

ha a mutató értéke 100 %-nál kisebb, fennáll a fizetésképtelenség veszélye
ha a mutató 100 – 200 %-os értéket mutat, az normálisnak tekinthető
ha a mutató értéke túl magas (mint a fenti példában) az sem jó, mert a gazdálkodás jövedelmezősége romolhat.
Gyorslikviditási mutató:

Forgóeszközök - Készletek
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettségek

Pl.: az 1. és 3. táblázat tárgyév adataiból:
10.000 − 2.000
∗ 100 = 320%
2.500
Forgóeszközök - Készletek - Követelések
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettségek
Pl.: az 1. és 3. táblázat tárgyév adataiból:
•

Pénzhányad mutató:

10.000 − 2.000 − 500
∗ 100 = 300%
2.500

(A mutató számlálójában szerepelhet: Pénzeszközök+Értékpapírok)
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A vállalkozások vagyoni helyzetének megítéléséhez nélkülözhetetlen a mérleg felépítésének,
valamint a vagyon változását illetve a vagyonszerkezet változását elemző mutatóknak a készségszintű ismerete.
A megismert mutatók segítségével a befektetési, üzleti stb. döntéseinket jobban megalapozhatjuk. Az esetek nagy részében csak durva eltérések illetve arányok esetén lehet egy mutató számértékéből azonnali következtetéseket levonni, sokszor szélesebb körű és részletesebb vizsgálatokra van szükség.
További információkat kaphatunk a változások okairól a beszámoló kiegészítő mellékletéből.

3. 2. Eredményelemzés
A jegyzetben „a vagyon és az eredmény összefüggései” fejezetben (2. 3.4.3 fejezet) már láttuk, hogy a vállalkozás eredményének meghatározása kétféleképpen is lehetséges.
Meghatározható az eredmény a saját tőke év végi és év eleji állományának (értékének) különbözetéből(mérleg) és meghatározható az eredmény a bevételek és a ráfordítások különbözetéből. (eredmény kimutatás)
Ebben a fejezetben az eredmény kimutatás elemzésének lehetőségeit keressük.
Az eredményelemzéshez használjuk az alábbi táblázatot. (A táblázat adatai függetlenek az 1.
és 3. táblázat adataitól.)
4. sz. táblázat

Eredményrészek
1. Üzemi üzleti tevékenység eredménye
2. Pénzügyi műveletek eredménye
3. Szokásos vállalkozói eredmény (1+2)
4. Rendkívüli eredmény
5. Adózás előtti eredmény (3 + 4)
6. Adófizetési kötelezettség
7. Adózott eredmény (5 – 6)
8. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra
9. Fizetett osztalék
10. Mérleg szerinti eredmény (7 + 8 + 9)

Bázisév
(ezer Ft)
3.000
1.000
4.000
-1.000
3.000
500
2.500
500
2.000
1.000

Tárgyév
(ezer Ft)

A változás
abszolút értékben (ezer Ft)

4.000
500
4.500
500
5.000
1.000
4.000
1.000
3.000
2.000

1.000
-500
500
+1.500
2.000
500
1.500
500
1.000
1.000

A változás százaléka
(bázisév = 100
%)
133 %
- 50%
112,5
+300
167
200
160
200
150
200

Az eredményszerkezet mutatók az egyes eredményrészeknek egy másik eredményrészhez
viszonyított arányát számszerűsítik.
•

A szokásos vállalkozási eredmény szerkezete:
Üzemi - üzleti - tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozói eredmény
Pl.: bázisévi adatokból:
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3.000
∗ 100 = 75%
4.000

Pénzügyi mûveletek eredménye
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozói eredmény
Pl.: tárgyévi adatokból:

500
∗ 100 = 11%
4.500

Hasonlíthatunk eredményrészeket az adózás előtti eredményhez és az adózott eredményhez is.
• Az adózás előtti eredmény szerkezete:
Üzemi - üzleti - tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Adózás elõtti eredmény
Pl.: bázisévi adatokból:
•

Adózott eredmény szerkezete:

3.000
∗ 100 = 100%
3.000

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Adózott eredmény

Pl.: tárgyévi adatokból:

2.000
∗ 100 = 50%
4.000

(Ezt a mutatót sok helyen ”nyereség-visszatartási mutatónak” is nevezik.)
Használatos az elemzési gyakorlatban az ún. adóhányados mutató.
•

Adóhányados mutató:

Adófizetési kötelezettség
∗ 100 =  %
Adózás elõtti eredmény

Pl.: bázisévi adatokból:

500
∗ 100 = 16,6%
3.000

Az osztalék-nyereség arányát mutatja meg az osztalék-nyereség arány mutató.
•

Osztalék – nyereség arány:

Fizetett osztalék
∗ 100 =  %
Adózott eredmény

Pl.: tárgyévi adatokból:
•

Felélési mutató:

3.000
∗ 100 = 75%
4.000

Eredménytartalék
∗ 100 =  %
Adózott eredmény

Hasonlíthatjuk az eredményrészeket az árbevételhez is.
•

Árbevétel arányos eredmény:

•

Profithányados:

Üzemi - üzlei tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele
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Kifejezhetjük a költségeket is az eredmény százalékában.
Összes költség
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozási eredmény

•

Eredményarányos költség:

•

Eredményarányos költség nemek:

Anyagköltség
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozási eredmény

A mutató számlálójában szerepelhetnek:
 bérköltség
 egyéb költség
 értékcsökkenés
 anyag, személyi jellegű és egyéb ráfordítások
 az értékesítés közvetlen költségei
 az értékesítés közvetett költségei
A tárgyalt mutatók tanulmányozásával képet kaphatunk a vállalkozás eredménystruktúrájáról.
A bázisévről a tárgyévre történő változás abszolút illetve %-os adatai tekintetében célszerű elolvasni a vállalkozás beszámolójának kiegészítő mellékletét, ahol várhatóan
számszerű és szöveges értékeléseket is olvashatunk a változásokat előidéző okokról.

3. 3. A vagyon és eredményrészek kombinált mutatói
Az itt tárgyalt mutatók és elemzési módszerek vagyon és eredményrészek célszerűen megválasztott arányait számszerűsítik.
Az úgynevezett jövedelmezőségi mutatók közül, az eszköz és a saját tőke arányos eredménymutatót emelhetjük ki.
•

Eszközök jövedelmezősége (eszközarányos eredmény):
Üzemi - üzlei tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Eszközök összesen

Természetesen nem csak az összes eszköz illetve a teljes saját vagyon szerepelhet viszonyítási
alapként, hanem pl. számíthatjuk a befektetett eszközök jövedelmezőségét is.
Üzemi - üzleti tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
A befektetett eszközök értéke

•

Saját vagyon jövedelmezősége:

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Saját vagyon

Részvénytársaságok esetén összehasonlítjuk az adózott eredményt a cég összes értékpapírjainak értékével.
Adózott eredmény
∗ 100 =  %
Az értékpapírok piaci értéke
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Számíthatjuk a már megismert forgótőke és működő tőke segítségével az alábbi tőkearányos
eredménymutatókat.
•

Forgótőke arányos eredmény:

•

Működő arányos eredmény:

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Forgótõke

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Mûködõtõke

Hasonlíthatjuk az eszköz és forrásértékeket az árbevételhez is, illetve az árbevételt a különböző eszköz és forrásértékekhez.
•

Az árbevétel eszközigényessége:

•

Tőkearányos árbevétel:

•

Forgótőke arányos árbevétel:

•

Működő tőke arányos árbevétel:

Az eszközök átlagos értéke
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
Az összes forrás átlagos értéke
Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
A forgótõke átlagos értéke
Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
A mûködõtõke átlagos értéke

Számíthatunk olyan mutatókat is, amelyben az egyes költségfajtákat az árbevétel százalékában mutatjuk ki. (költségszint mutatók)
Összes költség
∗ 100 =  %
Értékesítés nettó árbevétele

•

Értékesítési költségszint:

•

Anyagjellegű ráfordítások szintje:

Anyagjellegű ráfordítások
∗ 100 =  %
Értékesítés nettó árbevétele

• Az értékesítés közvetlen költségszintje:
Az értékesítés közvetlen költségei
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Az elemzési gyakorlatban vizsgálhatjuk az eredmény és az árbevétel viszonyát, ekkor az úgynevezett eredményszint mutatókat kapjuk.
• Eredményszint:

Eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

• A mérleg szerinti eredmény szintje:

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele
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•

Árbevétel arányos szokásos eredmény:
Szokásosvállalkozásieredmény
*100 = ...%
ért.nettóárb. + egyébbev. + pénzügyibev.

A jegyzetünk 3. fejezetében több mint félszáz mutatót ismerhettünk meg. Az elemzési gyakorlatban ezek a mutatók a vagyon és eredményrészletezettség szerint még tovább részletezhetők. Mivel a tantárgyi követelmények teljesítéséhez a tanult mutatók bőségesen elegendőek, ezért ezektől itt eltekintünk.
Természetesen a vagyon és eredményelemzés mutatóit másféle szerkezetben is be lehet mutatni, az itt bemutatott módszert a könnyebb érthetőség miatt választottam. A 3. fejezetben
számított mutatók összefoglaló táblázatai a 21 -25. számú mellékletekben láthatók.
Órai gyakorlat
Egy valós vállalkozás részletes mérlege és eredmény kimutatása birtokában a tanult mutatók
számítása, értelmezése.
•

Időtartam: 6-8 tanítási óra

•

Cél: Egy valós mérleg és eredmény kimutatás megismerése a mutatók számításának
elsajátítása.

4. Összegzés
Ha a távlatokat – tehát az üzleti élet gyakorlatát – tekintjük, akkor célom a leírtakkal egyrészt
a számviteli szemlélet kialakítása, másrészt az üzleti döntések megalapozásának elősegítése
volt.
Rövidtávon természetesen a diákjaim szakmenedzser végzettségének megszerzéséhez szerettem volna hozzájárulni.
Az előadásokon illetve a gyakorlati foglalkozásokon sok konkrét feladattal fogjuk elmélyíteni
a jegyzet elméleti anyagát.
A jegyzet gépelési és szerkesztési munkáiért köszönettel tartozom Tokaji Anita és Vallerné
Venczel Éva kolléganőimnek.
Útravaló:
Akár vállalkozásba vágsz bele, akár számviteli pályára készülsz, egy jó és egy kevésbé jó
hírrel szolgálhatok:
Jó hír az, hogy nagyszerű, embert próbáló feladatokat fogsz megoldani.
Kevésbé jó hír az, hogy nagyon sokat kell még tanulnod.
De ahogy az angol mondja: Hold on!
Jó munkát kíván: Sáfrány Ferenc
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5. Irodalomjegyzék
1, 2000. évi C. törvény A számvitelről
2, Dr. Béhm Imre: Vállalkozások megítélése (Perfekt Rt.)
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6. Mellékletek
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1. számú melléklet: A számviteli törvény szerkezete

I. fejezet

IX. fejezet

Általános rendelkezések

Nyilvánosságra hozatal és közzététel

-

a törvény célja
a törvény hatálya

X. fejezet

II. fejezet

Könyvvizsgálat

Beszámolás és könyvvezetés

-

-

beszámolási kötelezettség
könyvvezetési kötelezettség
számviteli alapelvek

a könyvvizsgálat célja
könyvvizsgálati jelentés és hitelesítő záradék

XI. fejezet

III. fejezet

Könyvvezetés, bizonylatolás

Az éves beszámoló

-

IV. fejezet

-

Egyszerűsített éves beszámoló

kettős könyvvitel egységes számlakeret számlarend
egyszeres könyvvitel
könyvviteli zárlat
bizonylati elv

XII. fejezet
Jogkövetkezmények

V. fejezet
Egyszerűsített beszámoló

XIII. fejezet
Az Országos Számviteli Bizottság
-

VI. fejezet
Összevont (konszolidált) éves beszámoló

létrehozás
feladata
működése

XIV. fejezet
Záró rendelkezések

VII. fejezet

-

Sajátos beszámolási kötelezettségek

hatályba lépés

Mellékletek:
-

VIII. fejezet
Számviteli szolgáltatás
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mérleg
eredmény kimutatás
cash-flow kimutatás

2. számú melléklet: A mérleg előírt tagolása a számviteli törvény szerint

„A” változat
Eszközök (aktívák)
A Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
B Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott előlegek
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II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések
III. Értékpapírok
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen

Források (passzívák)
D Saját tőke
I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
E Céltartalékok
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalék
F Kötelezettségek
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I. Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
Ebből: az átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
Források összesen
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3. számú melléklet: A mérleg előírt tagolása a számviteli törvény szerint

„B” változat
A Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
B Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott előlegek
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II: Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések
III. Értékpapírok
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
D Egy éven belül esedékes kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
Ebből: az átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
E Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
F Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek különbözete (B + C - D - E)
G Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonása után (A+F)
H Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
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I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek
II. Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
I Céltartalékok
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalék
J Saját tőke
I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
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4. számú melléklet: Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

A változat
Eszközök

Források

A Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

D Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény

Forgóeszközök
I. Készletek
II: Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

E Céltartalékok
F Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G Passzív időbeli elhatárolások
Források összese
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5. számú melléklet: Az eredmény kimutatás előírt tagolása a számviteli törvény szerint
(összköltség eljárással)

„A” változat
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01 + 02)
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+ 03 + 04)
III. Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 + 09)
10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások (10 + 11 + 12)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I + II + III – IV – V – VI - VII)
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13 + 14 + 15 + 16 + 17)
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18 + 19 + 20 + 21)
B Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)
C Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B)
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény (X - XI)
E Adózás előtti eredmény (± C ± D)
XII. Adófizetési kötelezettség
F Adózott eredmény (± E - XII)
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G Mérleg szerinti eredmény (± F + 22 - 23)
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6. számú melléklet: Az eredmény kimutatás előírt tagolása a számviteli törvény szerint
(összköltség eljárással)

„B” változat
Ráfordítások
I. Saját termelésű készletek állományának csökkenése
01. Anyagköltség
02. Igénybevett szolgáltatások értéke
03. Egyéb szolgáltatások értéke
04. Eladott áruk beszerzési értéke
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
II. Anyagjellegű ráfordítások (01 + 02 + 03 + 04 + 05)
06. Bérköltség
07. Személyi jellegű egyéb kifizetések
08. Bérjárulékok
III. Személyi jellegű ráfordítások (06 + 07 + 08)
IV. Értékcsökkenési leírás
V. Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés
VI. Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai (I + II + III – IV – V)
A Üzemi (üzleti) tevékenység nyeresége (VI < XIV)
09. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
10. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
11. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
12. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (09 + 10 + 11 + 12)
B Pénzügyi műveletek nyeresége (VII < XV)
C Szokásos vállalkozási eredmény (nyereség) [(A + B) > (H + I)]
VIII. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény (nyereség) (VIII - XVI)
E Adózás előtti eredmény (nyereség) [(C + D) > (J + K)]
IX. Adófizetési kötelezettség
F Adózott eredmény (nyereség) [(E - IX) > O]
X. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G Mérleg szerinti eredmény (nyereség) összesen (VI + VII + VIII + IX + X + G)
Bevételek
13. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
14. Exportértékesítés nettó árbevétele
XI. Értékesítés nettó árbevétele (13 + 14)
15. Saját termelésű készletek állománynövekedése
16. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
XII. Aktivált saját teljesítmények értéke (15 + 16)
XIII. Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
XIV. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (XI + XII + XIII)
H Üzemi (üzleti) tevékenység veszteségei (VI > XIV)
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17. Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
18. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
19. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
21. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
XV. Pénzügyi műveletek bevételei (17 + 18 + 19 + 20 + 21)
I Pénzügyi műveletek veszteségei (VII > XV)
J Szokásos vállalkozási eredmény (veszteség) [(A + B) < (H + I)]
XVI. Rendkívüli bevételek
K Rendkívüli eredmény (veszteség) (VIII > XVI)
L Adózás előtti eredmény (veszteség) [(C +D) < (J + K)]
M Adózott eredmény (veszteség) [E – IX) < 0] vagy [L + IX > 0]
XVII. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
N Mérleg szerinti eredmény (veszteség) Összesen (XIV + XV + XVI + N)
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7. számú melléklet: Az eredmény kimutatás előírt tagolása a számviteli törvény szerint
(forgalmi költség eljárással)

„A” változat
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01 + 02)
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
04. Eladott áruk beszerzési értéke
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
II.. Értékesítés közvetlen költségei (03 + 04 + 05)
III. Értékesítés bruttó eredménye (I – II)
06. Értékesítési, forgalmazási költségek
07. Igazgatási költségek
08. Egyéb általános költségek
IV: Értékesítés közvetett költségei (06 + 07 + 08)
V. Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
VI. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
A Üzemi (üzleti) tevékenység nyeresége (VI < XIV)
09. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
10. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
11. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
12. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (09 + 10 + 11 + 12)
B Pénzügyi műveletek nyeresége (VII < XV)
C Szokásos vállalkozási eredmény (nyereség) [(A + B) > (H + I)]
VIII. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény (nyereség) (VIII - XVI)
E Adózás előtti eredmény (nyereség) [(C + D) > (J + K)]
IX. Adófizetési kötelezettség
F Adózott eredmény (nyereség) [(E - IX) > O]
X. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G Mérleg szerinti eredmény (nyereség) összesen (VI + VII + VIII + IX + X + G)
Bevételek
13. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
14. Exportértékesítés nettó árbevétele
XI. Értékesítés nettó árbevétele (13 + 14)
15. Saját termelésű készletek állománynövekedése
16. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
XII. Aktivált saját teljesítmények értéke (15 + 16)
XIII. Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
XIV. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (XI + XII + XIII)
H Üzemi (üzleti) tevékenység veszteségei (VI > XIV)
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17. Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
18. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
19. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
21. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
XV. Pénzügyi műveletek bevételei (17 + 18 + 19 + 20 + 21)
I Pénzügyi műveletek veszteségei (VII > XV)
J Szokásos vállalkozási eredmény (veszteség) [(A + B) < (H + I)]
XVI. Rendkívüli bevételek
K Rendkívüli eredmény (veszteség) (VIII > XVI)
L Adózás előtti eredmény (veszteség) [(C +D) < (J + K)]
M Adózott eredmény (veszteség) [E – IX) < 0] vagy [L + IX > 0]
XVII. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
N Mérleg szerinti eredmény (veszteség) összesen (XIV + XV + XVI + N)
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8. számú melléklet: Az eredmény kimutatás előírt tagolása a számviteli törvény szerint
(forgalmi költség eljárással)

„B” változat
Ráfordítások
01. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
02. Eladott áruk beszerzési értéke
03. Eladott (közvetítet)t szolgáltatások beszerzési értéke
I. Értékesítés közvetlen költségei (01 + 02 + 03)
04. Értékesítési, forgalmazási költségek
05. Igazgatási költségek
06. Egyéb általános költségek
II. Értékesítés közvetett költségei (04 + 05 + 06)
III. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
IV. Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai (I + II + III)
A Üzemi (üzleti) tevékenység nyeresége (IV < XI)
Bevételek
11. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
12. Exportértékesítés nettó árbevétele
IX. Értékesítés nettó árbevétele (11 + 12)
X. Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
XI. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (IX – X)
H Üzemi üzleti tevékenység veszteségei (IV > XI)
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
18. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
19. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
21. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
XV. Pénzügyi műveletek bevételei (17 + 18 + 19 + 20 + 21)
I Pénzügyi műveletek veszteségei (VII > XV)
J Szokásos vállalkozási eredmény (veszteség) [(A + B) < (H + I)]
XVI. Rendkívüli bevételek
K Rendkívüli eredmény (veszteség) (VIII > XVI)
L Adózás előtti eredmény (veszteség) [(C +D) < (J + K)]
M Adózott eredmény (veszteség) [E – IX) < 0] vagy [L + IX > 0]
XVII. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
N Mérleg szerinti eredmény (veszteség) összesen (XIV + XV + XVI + N)
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Eredmény tartalék
Fogyasztási adó
Adott váltó
Beruházási hitel
Üzleti vagy cégérték
Mérleg szerinti eredmény
Tartósan adott kölcsönök
Készletekre adott előleg
Valuta a pénztárban
Egyéb részesedések
Kapott váltó
Államkötvények
Előző évek felhalmozott veszteségei
Befejezetlen beruházás
Szállítók
Növendék állatok
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Rövid lejár köt.

Hosszú lej. köt

Saját tőke

Pénzeszközök

Értékpapírok

Követelések

Készletek

Bef. Pénzü.
eszk.

Tárgyi eszközök

Immateriális
javak

9. sz melléklet Egyes vagyoni részek helye a mérlegben

Rövid lejár köt.

Hosszú lej. köt

Saját tőke

Pénzeszközök

Értékpapírok

Követelések

Készletek

Bef. Pénzü.
eszk.

Tárgyi eszközök

Immateriális
javak

10. sz melléklet Egyes vagyoni részek helye a mérlegben (9. sz. melléklet megoldása)

X

Eredmény tartalék
Fogyasztási adó

X

Adott váltó

X
X

Beruházási hitel
Üzleti vagy cégérték

X

Mérleg szerinti eredmény

X

Tartósan adott kölcsönök

X

Készletekre adott előleg

X
X

Valuta a pénztárban
X

Egyéb részesedések
X

Kapott váltó
X

Államkötvények
Előző évek felhalmozott veszteségei
Befejezetlen beruházás

X
X
X

Szállítók
X

Növendék állatok
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11. sz. melléklet Mérleg összeállítási feladat
Egy vállalkozás főkönyvi számlái 2009. december 31-én az alábbi adatokat tartalmazzák. (Megjegyzés: A főkönyvi számlákon az adatok Ft-ban szerepelnek. Az elkészítendő mérlegben viszont ugyanezek az adatokat ezer Ft-ban kell szerepeltetni.)
Előző évek felhalmozott nyeresége

3.700.000 Jegyzett tőke

Szellemi termékek

3.000.000 Ingatlanok

Pénztári pénzkészlet

1.200.000 Forgatási célú értékpapírok

900.000

Befektetési célú értékpapírok

1.200.000 Mérleg szerinti eredmény

………

Hosszú lejáratú hitel

7.000.000

12.000.000 Gépek értékcsökkenése

Tartozás a szállítók felé

800.000 Bankszámla

Egyéb céltartalékok

400.000 Követelések a vevőkkel szemben

Munkabértartozás

23.000.000 Tenyészállatok

Ingatlanok értékcsökkenése

600.000
1.400.000

400.000 Váltókövetelések

Gépek berendezések

3.000.000
1.900.000

1.000.000 Árukészlet

Befejezetlen beruházások

20.000.000

1.000.000 Szellemi termékek értékcsökkenése

500.000
2.000.000
400.000

Feladat: A fenti adatokat felhasználva állítsuk összes a vállalkozás mérlegét az alábbi szerkezetben:
Mérleg 2009. december 31. (ezer Ft-ban!)
ESZKÖZÖK
A. ...............................................

ÖSSZEG

FORRÁSOK
D. ................................................

I.. Inmateriális javak

I. Jegyzet tőke

II.. Tárgy eszközök

II .................................................

III. Befektetett pénzügyi eszközök

III. Mérleg szerinti eredmény

B. Forgóeszközök
I. Készletek

E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek

II. ...............................................

I. Hátrasorolt kötelezettségek

III. ...............................................

II. ...............................................

IV. Pénzeszközök

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

C. Aktív időbeli elhatárolások

G. Passzív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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ÖSSZEG

12. számú melléklet A mérleg összeállítási feladat megoldása
A mérlegsorok számítása:
A tárgyi eszközök értéke:20.000+6.000+2.000+400 =28400
Pénzeszközök: 1.200+2.900=3.100
Rövid lejáratú kötelezettségek: 800+1.000=1.800
Követelések: 600+500=1.100

ESZKÖZÖK
A. befektetett eszközök

FORRÁSOK

ÖSSZEG

32200 D. Saját tőke

I.. Immateriális javak

2.600

I. Jegyzet tőke

II.. Tárgy eszközök

28400

II Eredménytartalék

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1.200

III. Mérleg szerinti eredmény

B. Forgóeszközök

6.500 E. Céltartalékok

I. Készletek

1.400 F. Kötelezettségek

II. Követelések

1.100

III. Értékpapírok

900

IV. Pénzeszközök

3.100

C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I. Hátrasorolt köt.

24.500
20.000
3.700

800
400
13.800
0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

12.000

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1.800

0 G. Passzív időbeli elhatárolások

38.700

ÖSSZEG

FORRÁSOK ÖSSZESEN

0

38.700

Megjegyzés: A példa szerinti főkönyvi kivonat abban különbözik a valódi főkönyvi
kivonatoktól, hogy itt csak a mérlegszámlák láthatók / az eredményszámlák nem /, valamint
abban, hogy a feladatban a számlák nem növekvő szám szerinti sorrendben, hanem véletlenszerűen szerepelnek.
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13. számú melléklet Eredmény kimutatás összeállítási feladat.
Készítsd el a vállalkozás eredmény kimutatását, összköltség és forgalmi költség eljárással is a
megadott adatokból. (Az adatok ezer Ft-ban )

1.

Összes termelési költség:

2.400

2.

Értékesítés nettó árbevétele:

4.800

3.

Egyéb bevételek:

400

4.

Közvetett költség:

340

5.

Egyéb ráfordítások:

600

6.

Rendkívüli bevételek:

700

7.

Pénzügyi műveletek ráfordításai:

600

8.

Rendkívüli ráfordítások:

800

9.

Pénzügyi műveletek bevételei:

900

10.

Társasági adó:

400

11.

Osztalék:

12.

Saját termelésű készletek nyitóértéke:

700

13.

Saját termelésű készletek záró értéke:

400

14.

Saját rezsis beruházások:

500

1.200
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14 . számú melléklet Az eredmény kimutatás összeállítási feladat megoldása (13. sz. melléklet)
1. Az aktivált saját teljesítmények (AST) meghatározása
AST=STKÁV+SEEAÉ
STKÁV=(STK)záró-(STK)nyitó=400-700=-300
SEEAÉ= +500
AST=-300+500=+200
2. Közvetlen költség meghatározása
Összes költség:

2400

Közvetett költség:
AST:

340
+200

Közvetlen költség=2400-(340+200)=1860
Ért. nettó árbevétele
Egyéb bevétel
AST

4.800
400
200

Ért. nettó árbevétele
Egyéb bevétel

4.800
400

Összes hozam

5.200
1.860

Összes hozam

5.400

Közvetlen költség

Összes költség:
Egyéb ráfordítások:

2.400
600

Közvetett költség
Egyéb ráfordítások:

Összes ráfordítás

3.000

Összes ráfordítás

2.800

A. Üzemi-üzleti tevékenység eredménye

2.400

A. Üzemi-üzleti tevékenység eredménye

=2.400

Pénzügyi műveletek. bevételei:
Pénzügyi műveletek ráfordításai:

900
600

B. Pénzügyi műveletek eredménye:

+300

C. Szokásos vállalkozási eredmény:
Rendkívüli bevételek:
Rendkívüli ráfordítások:

+2.700
700
800

D. Rendkívüli eredmény:
E. Adózás előtti eredmény: (C+D)
Adófizetési kötelezettség:

-100
+2600
400

F. Adózott eredmény:
Osztalék

2200
1200

G. Mérleg szerinti eredmény

1000

68

340
600

15. számú melléklet: Cash-flow kimutatás a számviteli törvény szerint
I.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás
(Működési cash-flow 1-13. sorok)
1. Adózás előtti eredmény

+

2. Elszámolt amortizáció

+

3. Elszámolt értékvesztés, és visszaírás

+

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

+

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

+

6. Szállítói kötelezettség változása

+

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása

+

8. Passzív időbeli elhatárolások változása

+

9. Vevőkövetelés változása

+

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása

+

11. Aktív időbeli elhatárolások változása

+

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)

-

13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás
II.
(Befektetési cash-flow 14-16. sorok)
14. Befektetett eszközök beszerzése

-

15. Befektetett eszközök eladása

+

16. Kapott osztalék, részesedés
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás
III.
(Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)

IV.

-

+

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele

+

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele

+

19. Hitel és kölcsön felvétele

+

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása

+

21. Véglegesen kapott pénzeszköz

+

22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

-

23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése

-

24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése

-

25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

-

26. Véglegesen átadott pénzeszköz

-

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása

+

Pénzeszköz változása (I + II + III. sorok)
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+

16. számú melléklet Egy vállalkozás éves pénzáramának számítása (Cash-flow)
A vállalkozás éves pénzáramai: (ezer Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adózás előtti eredmény:
Elszámolt értékcsökkenés:
Szállítói kötelezettség változása:
Vevőkövetelés változása:
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete:
Nyereség után fizetendő adó:
Befektetett eszközök beszerzése:
Kapott osztalék:
Kötvénykibocsátás bevétele:
Véglegesen kapott pénzeszköz:
Hitel visszafizetése:
Véglegesen átadott pénzeszköz:

+800
2400
-600
+200
-400
120
1.400
900
500
1000
700
400

Feladat:
Határozzuk meg a vállalkozás pénzeszközváltozását!
Feltételezzük azt, hogy más pénzáramok nulla értékűek!
Megoldás
1.

Adózás előtti eredmény:

2.

Elszámolt értékcsökkenés:

3.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete:

-400

4.

Szállítói kötelezettség változása:

-600

5.

Vevőkövetelés változása:

+200

6.

Nyereség után fizetendő adó:

-120

+800
+2400

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás:
7.

Befektetett eszközök beszerzése:

8.

Kapott osztalék:

+2280
-1.400
+900

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás:

-500

9.

Kötvénykibocsátás bevétele:

+500

10.

Véglegesen kapott pénzeszköz:

11.

Hitel visszafizetése:

-700

12.

Véglegesen átadott pénzeszköz:

-400

+1000

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás:
IV. Pénzeszköz változása: (I+II+III)=

+400
+2.180
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17. számú melléklet: Számviteli alapelvek
Általános alapelv:
Vállalkozás folytatásának elve
Tartalmi alapelvek:
Teljesség elve
Valódiság elve
Összemérés elve
Óvatosság elve
Tartalomra ható kiegészítő alapelvek
Egyedi értékelés elve
Időbeli elhatárolás elve
A tartalom elsődlegessége a formával szemben
Lényegesség elve
Költség haszon összevetés elve
Formai alapelvek
Világosság elve
Következetesség elve
Folytonosság elve
Bruttó elszámolás elve
Nem nevesített alapelvek
Realizációs elv
Tárgyilagosság elve
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SORSZÁM

18. számú melléklet A gazdasági események hatása a vállalkozás vagyon állapotára,
eredményállapotára.

A GAZDASÁGI ESEMÉNY
MEGNEVEZÉSE

1.

Készpénz felvétel bankból

2.

Bruttó bér elszámolása

3.

Közüzemi díjak

4.

Kapott kártérítés

5.

Tárgyi eszköz értékcsökkenése

6.

Szállítói tartozás kifizetése

7.

Anyagfelhasználás

8.

Részvények után kapott osztalék

9.

Gépberuházás aktiválása

10

Fizetett hitelkamat

11.

Adott kölcsön után kapott kamat

12.

Postaköltség

13.

Hiteltörlesztés

14.

Hitelkamat kifizetése

15.

Adótartozás kifizetése

16.

Társasági adóelőleg átutalása

17.

Lekötött bankbetét kamata

18.

Bankszámla bankköltség

19.

Gépjármű biztosítási díja

20.

Bírói letiltás átutalása

21.

Munkaadói járulék előírása

22.

Telefonköltség

Eszköz

+

−
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Forrás

+

−

Bevételek

+

−

Ráfordítások

+

−

Eredmény

+

−
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19. számú melléklet A gazdasági események hatása a vállalkozás vagyon állapotára,
eredményállapotára.

A GAZDASÁGI ESEMÉNY
MEGNEVEZÉSE

Eszköz

+

−

X

X

Forrás

+

−

Bevételek

+

−

Ráfordítások

+

−

Eredmény

+

−

1.

Készpénz felvétel bankból

2.

Bruttó bér elszámolása

3.

Közüzemi díjak

4.

Kapott kártérítés

5.

Tárgyi eszköz értékcsökkenése

X

6.

Szállítói tartozás kifizetése

X

7.

Anyagfelhasználás

X

8.

Részvények után kapott osztalék

X

9.

Gépberuházás aktiválása

X

10

Fizetett hitelkamat

11.

Adott kölcsön után kapott kamat

12.

Postaköltség

X

13.

Hiteltörlesztés

X

14.

Hitelkamat kifizetése

X

15.

Adótartozás kifizetése

X

X

16.

Társasági adóelőleg átutalása

X

X

17.

Lekötött bankbetét kamata

18.

Bankszámla bankköltség

X

X

X

19.

Gépjármű biztosítási díja

X

X

X

20.

Bírói letiltás átutalása

X

21.

Munkaadói járulék előírása

22.

Telefonköltség

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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X

X
X

X

X

X
X

X

20. számú melléklet: Számlatükör
1.

számlaosztály: Befektetett eszközök
11. Immateriális javak
12-16. Tárgyi eszközök
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
15. Tenyészállatok
16. Beruházások
17 – 19. Befektetett pénzügyi eszközök
17. Részesedések
18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
19. Tartósan adott kölcsönök

2. számlaosztály: Készletek
21-22. Anyagok
23. Befejezetlen termelés és félkész termékek
24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
25. Késztermékek
26-28. Áruk
26. Kereskedelmi áruk
27. Közvetített szolgáltatások
28. Betétdíjas göngyölegek
3. számlaosztály: Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök, aktív időbeli elhatárolások
31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (vevők)
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
34. Váltókövetelések
35. Adott előlegek
36. Egyéb követelések
37. Értékpapírok
38. Pénzeszközök
39. Aktív időbeli elhatárolások
4. Számlaosztály források
41. Saját tőke
411. Jegyzettőke
412. Tőketartalék
413. Eredménytartalék
414. Lekötött tartalék
417. Értékelési tartalék
418. Előző évek helyesbítéseiből származó mérleg szerinti eredmény
419. Mérleg szerinti eredmény
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42. Céltartalékok
43. Hátrasorolt kötelezettségek
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek
48. Passzív időbeli elhatárolások
49. Évi mérlegszámlák
5. számlaosztály: Költség nemek
51. Anyagköltség
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei
53. Egyéb szolgáltatások költségei
54 – 56 személyi jellegű ráfordítások
54. Bérköltség
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések
56. Bérjárulékok
57. Értékcsökkenés
58. Aktivált saját teljesítmények értéke
59. Költség nem átvezetési számla
6. számlaosztály: Költséghelyek, általános költségek
7. számlaosztály: Tevékenységek költségei
8. számlaosztály
81. Anyagjellegű ráfordítások (összköltség eljárás)
82. Személyi jellegű ráfordítások (összköltség eljárás)
83. Értékcsökkenési leírás (összköltség eljárás)
81-85. számlacsoportok (forgalmi költség eljárás)
81-82. Belföldi értékesítés közvetlen költségei
83-84. Exportértékesítés közvetlen költségei
85. Értékesítés közvetett költségei
86. Egyéb ráfordítások
87 Pénzügyi műveletek ráfordításai
88. Rendkívüli ráfordítások
89. Nyereséget terhelő adók
9. számlaosztály Értékesítés árbevétele és bevételek
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele
93-94. Exportértékesítés árbevétele
96. Egyéb bevételek
97. Pénzügyi műveletek bevételei
98. Rendkívüli bevételek
0 számlaosztály Nyilvántartások számlái
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21. számú melléklet: Az eszközállomány elemzési módszerei

Az eszközállomány elemzési mutatói
A mutatószám elnevezése

A befektetett eszközök aránya:

A mutatószám számításának képlete

Befektetett eszközök értéke
∗ 100 =  %
Összes eszközérték

A forgóeszközök aránya:

A forgóeszközök értéke
∗ 100 =  %
Összes eszközérték

Tárgyi eszköz intenzitás

Tárgyi eszközök értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök + Forgóeszközök értéke

Forgóeszköz intenzitás:

Forgó eszközök értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök + Forgóeszközök értéke

Befektetett pénzügyi eszközök aránya a befektetett eszközökön belül:

Befektetett pénzügyi eszközök
∗ 100 =  %
Befektetett eszközök

Az ingatlanok aránya a tárgyi
eszközökön belül:

Az ingatlanok értéke
∗ 100 =  %
Tárgyi eszközök értéke

Készlethányad mutatók:

Anyagok értéke
∗ 100 =  % (anyaghányad )
A készletek összértéke

Késztermékek értéke
∗ 100 =  % (késztermékhányad )
A készletek összértéke

Vásárolt készletek aránya:

Vásárolt készletek értéke
∗ 100 =  %
A készletek összértéke

Saját termelésű készletek
aránya:

Saját termelésü készletek értéke
∗100 =  %
A készletek összértéke
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22. számú melléklet: A forrásállomány elemzésének mutatói

A forrásállomány elemzési mutatói
A mutatószám elnevezése

A mutatószám számításának képlete

A saját tőke aránya:

A saját tõke értéke
∗ 100 =  %
Az összes forrás értéke

A céltartalékok aránya:

A céltartalékok értéke
∗ 100 =  %
Az összes forrás értéke

A hosszú lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson
belül:

A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke
* 100 =  %
Az összes forrás értéke

A rövid lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson
belül:

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke
* 100 =  %
Az összes forrás értéke

Saját tőke intenzitás:

A saját tõke értéke
∗ 100 =  %
A saját tõke értéke + idegen tõke értéke

Idegen tőke intenzitás:

Az idegen tõke értéke
∗ 100 =  %
A saját tõke értéke + Idegen t.

Idegen tőke/Saját tőke arány:

I deg en t.
∗ 100 =  %
Saját t.

A jegyzett tőke arány:

Jegyzett t.
∗ 100 =  %
Saját t.

A mérleg szerinti eredmény
aránya:

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Saját t.

A hitelek aránya:

Hosszú lejáratú hitelek
∗ 100 =  %
Kötelezettségek

vagy

Rövid lejáratú hitelek
∗ 100 =  %
Kötelezettségek
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23. számú melléklet: Az eszköz és a forrásállomány együttes elemzési mutatói

Az eszköz és a forrásállomány együttes elemzési mutatói
A mutatószám elnevezése

A mutatószám számításának képlete

Eszköz igényességi mutató:

Eszközökösszesen
*100% = ....%
Sajátt

A forgótőke aránya az
összes forráson belül:

Forgótõke értéke
∗ 100 =
A források összértéke
Forgóeszközök − Rövid lejártú kötelezettségek
∗ 100 =  %
A források értéke

vagy

Nettó forgótőke
A működő tőke aránya az
összes forráson belül:
Eladósodottsági mutató:

Forgótõke értéke
∗ 100 =
A források összértéke
Tartós források − Befektetett eszközök
∗ 100 =  %
A források értéke

=Forgó eszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek.
A mûködõtõke értéke
∗ 100 =  %
A források összértéke
A kötelezettségek értéke
∗ 100 =  %
Az összes eszköz értéke

Hosszú távú eladósodottság:

Hosszú lejáratú kötelezettségek
∗ 100 =  %
Hosszú lejáratú kötelezettségek + Saját tõke

Rövid távú eladósodottság:

Rövid lejáratú kötelezettségek
∗ 100 =  %
A forgóeszközök értéke

Adósságfedezeti együttható:

Cash − flow
∗ 100 =  %
I deg en források

Kötelezettségfedezet:

Likviditási mutató:

Gyorslikviditási mutató:

Pénzhányad mutató:

Összes követelés
∗ 100 =  %
Összes kötelezettség

Forgóeszközök értéke
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettség
Forgóeszközök - Készletek
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettségek
Forgóeszközök - Készletek - Követelések
∗ 100 =  %
Rövid lejáratú kötelezettségek
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24. számú melléklet: Az eredményelemzés mutatói

Az eredményelemzés mutatói
A mutatószám elnevezése

A szokásos vállalkozási eredmény szerkezete:

A mutatószám számításának képlete

Üzemi - üzleti - tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozói eredmény

Pénzügyi mûveletek eredménye
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozói eredmény
Az adózás előtti eredmény szerkezete:
Adózott eredmény szerkezete:

Adóhányados mutató:

Üzemi - üzleti - tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Adózás elõtti eredmény

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Adózott eredmény
Adófizetési kötelezettség
∗ 100 =  %
Adózás elõtti eredmény

Osztalék – nyereség arány:

Fizetett osztalék
∗ 100 =  %
Adózott eredmény

Felélési mutató:

Eredménytartalék
∗ 100 =  %
Adózott eredmény

Árbevétel arányos eredmény:

Üzemi - üzlei tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Profithányados:

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Eredményarányos költség:

Összes költség
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozási eredmény

Eredményarányos költség nemek:

Anyagköltség
∗ 100 =  %
Szokásos vállalkozási eredmény
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25. számú melléklet: A vagyon és eredményrészek kombinált mutatói
A vagyon és eredményrészek kombinált mutatói
A mutatószám elnevezése

Eszközök jövedelmezősége
(eszközarányos eredmény)

A mutatószám számításának képlete

Üzemi - üzlei tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
Eszközök összesen
Üzemi - üzleti tevékenység eredménye
∗ 100 =  %
A befektetett eszközök értéke

Saját vagyon jövedelmezősége

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Saját vagyon

Részvénytársaságok értékpapírjainak értéke

Adózott eredmény
∗ 100 =  %
Az értékpapírok piaci értéke

Forgótőke arányos eredmény:

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Forgótõke

Működő arányos eredmény:

Szokásos vállalkozási eredmény
∗ 100 =  %
Mûködõtõke

Az árbevétel eszközigényessége:

Az eszközök átlagos értéke
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Tőkearányos árbevétel:

Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
Az összes forrás átlagos értéke

Forgótőke arányos árbevétel:
Működő tőke arányos árbevétel:

Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
A forgótõke átlagos értéke
Értékesítés nettó árbevétele
∗ 100 =  %
A mûködõtõke átlagos értéke

Értékesítési költségszint:

Összes költség
∗ 100 =  %
Értékesítés nettó árbevétele

Anyagjellegű ráfordítások
szintje:

Anyagjellegű ráfordítások
∗ 100 =  %
Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés közvetlen költségszintje:

Az értékesítés közvetlen költségei
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Eredményszint:

Eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

A mérleg szerinti eredmény
szintje:

Mérleg szerinti eredmény
∗ 100 =  %
Az értékesítés nettó árbevétele

Árbevétel arányos szokásos
eredmény:

Szokásosvállalkozásieredmény
*100 = ...%
ért.nettóárb. + egyébbev. + pénzügyibev.
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26. számú melléklet: Fogalomtár
Számvitel: Olyan információs rendszer, amely hiteles, objektív információkat szolgáltat a
gazdálkodók vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről az érdekeltek számára.
Kettős könyvvitel: Az a könyvviteli forma, amikor a vállalkozások az összes eszközeikben és
forrásaikban valamint eredményállapotukban bekövetkezett értékbeli változásokat folyamatosan, zárt rendszerben rögzítik.
Beszámoló: A törvény által előírt formában és tartalommal elkészített olyan írásos jelentés,
amely a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós információkat tartalmaz.
Számviteli alapelvek: Olyan elvek, amelyeket a vállalkozásokkal a könyvvezetés és a beszámoló készítés során érvényesíteniük kell függetlenül a vállalkozás tevékenységének jellegétől, jogi formájától stb.
Számviteli politika: A vállalkozás sajátosságának, adottságainak legjobban megfelelő szabályok, módszerek összessége – összhangban a számviteli törvény előírásaival.
Számviteli bizonylat: Minden olyan okmány, amely a vállalkozás gazdasági eseményeiből
készül számviteli feldolgozás céljából és meghatározott alaki, és tartalmi követelményeknek
megfelel.
Mérleg: A mérleg a vállalkozás vagyonát – kettős szemléletben összevontan, értékben egy
adott időpontban – mutatja be.
Immateriális javak: Olyan anyagi formát nem öltő, de értékkel bíró eszközök, amelyek a
vállalkozást egy éven túl szolgálják. (pl. vagyoni értékű jogok, szellemi termékek stb.)
Tárgyi eszközök: Olyan tárgyiasult formát öltő eszközök valamit tenyészállatok, amelyek
értékkel bírnak és a vállalkozást tartósan, közvetve vagy közvetlenül szolgálják. (pl. ingatlanok, műszaki berendezések, beruházások)
Befektetett pénzügyi eszközök: Olyan pénzügyi eszközök, amelyek a napi, folyamatos vállalkozási tevékenységhez nem szükségesek, ezért a vállalkozás egy éven túl befekteti. (pl.
tartós részesedések, kölcsönök, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.)
Forgóeszközök: Azok az anyagi és nem anyagi javak, amelyek a vállalkozás tevékenységét
egy éven belül szolgálják, átalakulnak, alakjukat megváltoztatják. (pl. anyagok, áruk, késztermékek)
Követelések: Jellemzően szállítási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő fizetési igények. (pl. követelések áruszállítás miatt, váltókövetelések)
Értékpapírok: Olyan forgalomképes okiratok, amelyet forgatási céllal vásároltak, nem tartós
befektetés céljából. (pl. részesedések, forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.)
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Pénzeszközök: Különböző pénznemekben meglévő, folyamatos működéshez szükséges, fizetési eszközként felhasználható pénzeszközök. (pl. házipénztár, bankszámla, csekk)
Aktív időbeli elhatárolások: A tárgyév eredményét növelő helyesbítő könyvelések, amelyek
az időbeli elhatárolások számviteli alapelvből következnek.
Eszközök: A vállalkozás vagyonát megjelenési forma szerint értékben bemutató vagyonrészletezés.
Saját tőke: A vállalkozás vagyonának az a része, amelyet a vállalkozás tulajdonosai bocsátottak a vállalkozás rendelkezésére, illetve a nyereséges éven adózott eredményéből hagytak a
vállalkozásban.(pl. jegyzett tőke, eredménytartalék, mérleg szerinti eredmény)
Céltartalékok: Olyan, az adózás előtti eredmény terhére képzett források, amelyek várható
kötelezettségekre teremtenek fedezetet.
Kötelezettségek: Olyan elismert tartozások, amelyek szerződésekből,jogszabályi előírásokból
keletkeztek. Idegen tőke. Lehetnek hosszú, illetve rövid lejáratúak (pl. hátrasorolt kötelezettségek, hosszú lejáratú hitelek, rövid lejáratú kölcsönök).
Passzív időbeli elhatárolások: Az adott év eredményét csökkentő, helyesbítő könyvelések a
számviteli alapelvek figyelembevételével.
Források: A vállalkozás vagyonát eredet szerint bemutató séma. Fő részei a saját illetve az
idegen források (kötelezettségek).
Leltár: A vállalkozás vagyonát (eszközeit és forrásait) az üzlet év végén nyereségben és értékben egy leltározási terv és eljárás keretében felmérik, ellenőrizve, hogy a könyvviteli
számlákon értékben rögzített vagyonrészek a valóságban megvannak e? A beszámoló alátámasztására szolgál a könyvvitel mellett.
Bevétel: A vállalkozás értékesítéséhez kapcsolódó fogalom, amely az értékesítés bevétele
mellett magába foglalja az egyéb, a pénzügyi és a rendkívüli bevételeket is.
Költség: A vállalkozási tevékenység érdekében felhasznált erőforrások pénzben kifejezett
értéke.
Ráfordítás: Minden költség előbb – utóbb ráfordítássá válik, a költségeken felül egyéb tételeket is tartalmaz.
Kiadás: Nem azonos a költségekkel, a pénzeszközök csökkenését jelenti. A kiadás megelőzheti a költséget, egy időben jelentkezhet, és a költség megelőzheti a kiadást.
Eredmény: A 9. számlaosztályban nyilvántartott hozamok és a 8. számlaosztályban nyilvántartott ráfordítások különbsége.
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