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34 1. BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE

A kölcsön és a hitel számviteli besorolása attól függ, hogy a pénzt hitelintézettől vagy más vállalkozótól, 
esetleg magánszemélytől kapta-e a vállalkozás. A banktól felvett (kapott) kölcsönöket hitelként, az egyéb 
kölcsönöket pedig kölcsönként kell a mérlegben kimutatni. A hitelintézettől hitelszerződés alapján kapott 
hitelek tárgyévet követő évben esedékes törlesztő részletét nem tartalmazó összege a beruházási és fejleszté-
si hitelek, vagy az egyéb hosszú lejáratú hitelek között találhatók. A vállalkozás által kibocsátott kötvények 
névértékét a tartozások kötvénykibocsátásból mérlegsoron kell kimutatni. 

Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, ideértve a hosszú 
lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztéseket. A rövid 
lejáratú kötelezettségek közé tartozik továbbá a vevőtől kapott előleg, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítés-
ből származó kötelezettség, azaz a szállítók, a váltótartozás és az egyéb rövid lejáratú kötelezettség. Rövid lejáratú 
kölcsönök, hitelek között a fordulónaptól számított egy éven belüli kölcsön és hiteltartozásokat kell szerepeltetni 
(ilyenek a hosszú lejáratú kölcsönök, hitelek tárgyévet követő évben esedékes törlesztő részletei is). A kötelezett-
ségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) az immateriális jószág-, a tárgyi eszköz-, a készlet (anyag, áru) 
vásárlásából vagy bármilyen szolgáltatás (telefon-, internet-, elektromos áram-, víz-, gáz-, villany stb. szolgálta-
tás) igénybevételéből eredő általános forgalmi adót is tartalmazó tartozásokat jelent. Nagyon leegyszerűsítve, ha 
értékesítünk és a vevő később rendezi a vásárlásból, a szolgáltatás igénybe vételéből eredő kötelezettségét, akkor 
vevőkövetelésünk, ha vásárolunk, szolgáltatást veszünk igénybe, de csak egy későbbi időpontban egyenlítjük ki 
a tartozásunkat, akkor szállítói tartozásunk keletkezik. 

Fontos! A kötelezettségeket a követelésekhez hasonlóan a részesedési viszony minősége (a kapcsolat szo-
rossága) alapján kell a mérlegbe besorolni. Az leányvállalattal szembeni szállítói tartozást például nem a 
„Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)”, hanem a „Rövid lejáratú kötelezettségek 
kapcsolt vállalkozással szemben” mérlegsoron kell kimutatni és ugyanígy az egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozástól rövid lejáratra kapott kölcsönöket sem a „Rövid lejáratú kölcsönök”, hanem a „Rö-
vid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben” mérlegsoron kell 
megjeleníteni. A kötelezettségek esetében a mérlegbe történő besorolás elsődleges szempontja tehát nem a 
tartalmi besorolás (kölcsön, hitel, szállítók, vevőktől kapott előlegek, váltótartozások vagy egyéb kötele-
zettségek), hanem a partnerhez (a kölcsönt nyújtóhoz, a hitelezőhöz, a szállítóhoz stb.) fűződő részesedési 
viszony erőssége. Mindezek alapján tehát szállítói tartozásként a mérlegben kizárólag a nem kapcsolt, a 
nem jelentős tulajdoni részesedési viszonyban és nem egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 
szembeni áruszállításból és szolgáltatás igénybe vételéből származó tartozásokat lehet kimutatni.

1.4  Gazdasági események hatása a mérlegre  
és az eredménykimutatásra

Az újratermelési folyamat során a gazdálkodó eszközei és forrásai állandó „mozgásban vannak” (a vállalko-
zások eszközöket vásárolnak, szolgáltatásokat vesznek igénybe, terméket vagy szolgáltatást értékesítenek, 
kölcsönöket, hiteleket vesznek fel, bért fizetnek a dolgozóknak, pénzüket értékpapírokba fektetik stb.). A fo-
lyamatos vagyonváltozást valamilyen módszerrel nyomon kell követni, hiszen minden egyes üzleti évről el 
kell készíteni a beszámolót. Az újratermelési folyamatot, annak alkotóelemire bontva kell megfigyelni, majd 
később könyvelni. Az újratermelési folyamat alkotóelemei a gazdasági műveletek (gazdasági események).

Gazdasági esemény: olyan esemény, melynek hatására megváltozik a vállalkozás
 – vagyoni VAGY
 – vagyoni és jövedelmi helyzete.
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Alapvetően tehát kétféle gazdasági esemény van:
 – „csak” vagyonváltozást okozó, eredményt nem érintő gazdasági esemény (alapvető gazda-

sági esemény), illetve
 – vagyoni és jövedelmi helyzet változását okozó, azaz eredményt „is” érintő gazdasági ese-

mény (összetett gazdasági esemény).

A következő esettanulmányokban a gazdasági események egyes típusait szeretnénk rendszerezni, majd az 
esettanulmány kidolgozás során a gazdasági események mérlegre és az eredménykimutatásra (eredményre) 
gyakorolt hatását is bemutatjuk.

Esettanulmányok

1. esettanulmány

„KK” Kereskedő kft.
Alapítás: 2X15. december 20.
Cégbejegyzés: 2X15. december 28.
Alaptevékenység: ruházati nagykereskedelem
Alapítási költségek: 0 EFt az egyszerűsítés kedvéért
Jegyzett tőke: 28 000 EFt
Alapítók által rendelkezésre bocsátott eszközök:

 – 10 000 EFt pénzbeli hozzájárulás
 – 18 000 EFt apport, ebből:

 • Üzlethelyiség  12 000 EFt
 • Műszaki gépek, berendezések 4 000 EFt
 • Egyéb berendezések, felszerelések 2 000 EFt

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2X16. január 1.

Kiegészítő információ:
 – Az egyszerűsítés kedvéért feltételezzük, hogy az első üzleti évben (2X15. december 20–2X15. 

december 31.) a vállalkozás induló vagyona nem változott, azaz gazdasági esemény nem volt. 
[Az előtársasági időszakról (2X15. december 20–2X15. december 28.) beszámolót nem kellett 
készíteni, mert a vállalkozás az adott időszakban nem folytatott gazdasági tevékenységet.]

 – Az általános forgalmi adó elszámolásától az egyszerűsítés kedvéért eltekintünk.
Gazdasági események a 2X16. évben:

1. A működési kiadások teljesítése érdekében 1 000 EFt készpénz felvétele történt a bankszámláról.
2. A vállalkozás 6 000 EFt-ért árut vásárolt.
3. A vásárolt árukészlet ellenértékéből 2 000 EFt átutalással kiegyenlítésre került.
4. Az áruvásárlásból fennmaradó tartozást a vállalkozás rövid lejáratú hitelkeretének terhére egyen-

lítette ki.
5. A vállalkozás 5 300 EFt könyv szerinti értékű árukészletet értékesített 10 000 EFt-ért. Az ellenér-

ték átutalással kerül kiegyenlítésre. 
6. A vevő tartozásából 8 000 EFt-ot átutalással rendezett.
7. A hitel után fizetett kamat 400 EFt.
8. A tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenése 3 600 EFt, ebből:

 • Üzlethelyiség  1 600 EFt
 • Műszaki gépek, berendezések 1 400 EFt
 • Egyéb berendezések, felszerelések 600 EFt
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Nyitó mérleg 2X16. január 1.
Eszközök (aktívák)  Források (passzívák)  
A. Befektetett eszközök 18 000 D. Saját tőke 28 000
I. Immateriális javak 0 I. Jegyzett tőke 28 000
II. Tárgyi eszközök 18 000 E. Céltartalékok 0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 000 F. Kötelezettségek 0
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 4 000 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 2 000 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0
B. Forgóeszközök 10 000  
I. Készletek 0  
II. Követelések 0  
III. Értékpapírok 0  
IV. Pénzeszközök 10 000  
2. Bankbetétek 10 000  
C. Aktív időbeli elhatárolások 0 G. Passzív időbeli elhatárolások 0
Eszközök összesen 28 000 Források összesen 28 000

Gazdasági események értelmezése, elemzése

1. gazdasági esemény

Az 1 000 EFt készpénz felvétele „csak” vagyonváltozást okoz, azaz a gazdasági esemény eredményt nem 
érint. A felvett 1 000 EFt bevételezésre kerül a házi pénztárba, a bankszámlán lévő 10 000 EFt pedig keve-
sebb lesz a felvett pénzösszeggel.

B/IV/1. Pénztár +1 000
B/IV/2. Bankbetétek –1 000

A gazdasági esemény a mérleg eszköz oldalának összetételét változtatta. Az egyik eszköz (pénztár) 1 000 EFt-
tal nőtt, a másik eszköz (bankbetétek) 1 000 EFt-tal csökkent. Az ilyen típusú gazdasági eseményeket eszköz 
körforgásnak nevezzük. Az eszköz körforgás általános összefüggése a következő:

+ E1 („valamely” eszköz /E1/ NŐ)
– E2 („egy másik” eszköz /E2/ CSÖKKEN)

A gazdasági esemény a mérleg főösszegét NEM VÁLTOZTATJA!

2. gazdasági esemény

A vállalkozás továbbértékesítési célból készletet (árut) vásárolt. A teljesítés megtörtént, tehát a vállal-
kozás a korábban megrendelt árukészletet megkapta, de a vételár kiegyenlítésére csak később kerül sor.  
A vállalkozásnak így 6 000 EFt értékű szállítói tartozása keletkezett, hiszen a partner a szerződésben vál-
lalt kötelezettségét teljesítette, vállalkozásunk pedig a teljesítést (áruértékesítés) elismerte. A gazdasági ese-
mény szintén „csak” vagyonváltozást okozott, tehát nem változtatta az eredményt, de az esemény hatására a 
vállalkozás vagyona gyarapodott. Az „új” eszköz (árukészlet) forrása egy idegen forrás (szállítói tartozás).

B/II/5. Áruk +6 000
F/III/4. Szállítók +6 000

A gazdasági esemény hatására a mérleg eszköz oldalán és a forrás oldalán is NÖVEKEDÉS következett 
be. Az ilyen típusú gazdasági eseményeket tőkebevonásnak (vagy eszközbevonásnak) nevezzük. A tőke-
bevonás általános összefüggése a következő:
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+ E („valamely” eszköz /E/ NŐ)
+ F („valamelyik”forrás /F/ NŐ)

A gazdasági esemény a mérleg főösszegét NÖVELI!

3. gazdasági esemény

Az áruvásárlásból eredő szállítói tartozás egy része (2 000 EFt) bankszámlán lévő pénzből kiegyenlí-
tésre került. Ez a gazdasági esemény sem érinti a vállalkozás eredményét, tehát „csak” vagyonváltozást 
okozott. A pénzeszközcsökkenés és az egyidejű szállítói tartozás csökkenése miatt a vállalkozás vagyona 
csökkent.

B/IV/2. Bankbetétek –2 000
F/III/4. Szállítók –2 000

A gazdasági esemény hatására a mérleg eszköz oldalán és a forrás oldalán is CSÖKKENÉS következett be. 
Az ilyen típusú gazdasági eseményeket tőkekivonásnak (vagy eszközkivonásnak) nevezzük. A tőkekivonás 
általános összefüggése a következő:

– E („valamely” eszköz /E/ CSÖKKEN)
– F („valamely”forrás /F/ CSÖKKEN)

A gazdasági esemény a mérleg főösszegét CSÖKKENTI!

4. gazdasági esemény

A fennmaradó szállítói tartozás finanszírozását egy újabb idegen forrás igénybe vétele teremti meg.  
A bankkal korábban megkötött hitelszerződés alapján a vállalkozásnak lehetősége van szállítói tartozá-
sát rövid lejáratú hitelből teljesítenie. A kötelezettség tehát nem szűnik meg, de a számviteli besorolása 
megváltozik. A vállalkozás „eddig” annak a partnernek tartozott, akitől az árut vásárolta, a bank általi 
kiegyenlítést követően a kötelezettség már a finanszírozó bankkal szemben áll fenn. (A 4 000 EFt-ot a 
bank közvetlenül a vállalkozás áruszállítójának utalja, azaz a vállalkozás bankszámláján a pénz nem je-
lenik meg.) 

F/III/2. Rövid lejáratú hitelek +4 000
F/III/4. Szállítók –4 000

A gazdasági esemény a mérleg forrás oldalának összetételét változtatta. Az egyik forrás (rövid lejáratú hitel) 
4 000 EFt-tal nőtt, a másik forrás (szállítói tartozás) 4 000 EFt-tal csökkent. Az ilyen típusú gazdasági ese-
ményeket forrás körforgásnak nevezzük. A forrás körforgás általános összefüggése a következő:

+ F1 („valamely” forrás /F1/ NŐ)
– F2 („egy másik” forrás /F2/ CSÖKKEN)

A gazdasági esemény a mérleg főösszegét NEM VÁLTOZTATJA!

Az esettanulmány első négy gazdasági eseménye kapcsán azokat a gazdasági eseményeket ismerhettük 
meg, amelyek „csak” a vállalkozás vagyoni helyzetét változtatják meg, de a jövedelmi helyzetet nem érin-
tik, az eredményt nem változtatják. Az ilyen típusú gazdasági eseményeket alapvető (egyszerű) gazdasági 
eseményeknek hívjuk. Alapvető (egyszerű) gazdasági események tehát:

 – eszközkörforgás,
 – forráskörforgás,
 – tőkebevonás (vagy eszközbevonás),
 –  tőkekivonás (vagy eszközkivonás).
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5. gazdasági esemény

A vállalkozás tulajdonosai a céget kereskedelmi tevékenységre hozták létre, tehát az ilyen értékesítési ügyletek 
(tranzakciók) teremthetik meg a hosszú távú piacon maradás feltételeit és nem utolsó sorban a cég saját vagyo-
nának gyarapodását és ezen keresztül a tulajdonosok befektetett tőkéjének megtérülését. A gazdasági esemény 
megértéséhez két számviteli alapelvvel kellene megismerkedni. Az összemérés elve alapján a vállalkozás 
eredményét az elismert bevételek és a kapcsolódó ráfordítások különbözeteként kell meghatározni, a bruttó 
elszámolás elve alapján pedig a bevételeket a ráfordításokkal szemben nem lehet elszámolni (azaz nem lehet 
nettósítani). A szóban forgó két számviteli alapelv háttérvilágításában a gazdasági esemény az alábbiak szerint 
változtatja a vállalkozás vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetét. Példánkban a vállalkozásunk a 
vevő által korábban megrendelt árukészletet értékesítette, (átadta) a teljesítést pedig a vevő elismerte, azaz – az 
összemérés elvéből következően – a vállalkozásnak az eladási ár összegében bevétele keletkezett, függetlenül 
attól, hogy pénzmozgás nem történt. A tranzakció során realizált bevétel ráfordítása (gazdasági áldozata) pedig 
értelemszerűen az értékesített kereskedelmi árukészlet könyv szerinti értéke lesz. Erre a számviteli kezelésre 
csak ráerősít a bruttó elszámolás elve, hiszen nem az értékesített árukészlet eladási árának és könyv szerinti 
értékének különbözetét akarjuk bevételként kimutatni, hanem két oldalúan kezeljük az értékesítési ügyletet: 
„bevétel oldal” a 10 000 EFt-os eladási ár és „ráfordítás oldal” az 5 300 EFt-os könyv szerinti érték. Gondol-
junk csak bele, hogy mennyivel szűkebb lenne az eredménykimutatás információs tartalma, ha az értékesítési 
ügyletek esetében megengedett lenne a nettósítás, azaz az értékesítési ügyletek vagy csak a bevételt (nyeresé-
ges ügylet esetén) vagy csak a ráfordítást (veszteséges ügylet esetén) érintenék! A gazdasági esemény mérlegre 
gyakorolt hatását vizsgálva pedig a vevő által elismert teljesítés alapján a vállalkozásnak jogszerű fizetési 
igénye, azaz követelése keletkezik az eladási ár összegében, a „másik oldalon” pedig az értékesített árukészlet 
könyv szerinti értékét ki kell vezetni a számviteli nyilvántartásokból. Az egyik eszköz növekedése (10 000 EFt-os 
vevőkövetelés keletkezése) meghaladja a másik eszköz (az értékesítés tárgyát jelentő 5 300 EFt könyv szerinti 
értékű árukészlet) csökkenését. Az eszközérték összességében tehát 4 700 EFt-tal növekedett, vagy másképpen 
ennyivel lett vagyonosabb a vállalkozás és még másképpen ennyivel nőtt a vállalkozás eredménye.

„Egyik” oldal:

B/II/1. Vevők +10 000
BEVÉTELEK +10 000

„Másik” oldal:

B/I/5. Áruk –5 300
RÁFORDÍTÁSOK (Költségek) +5 300

Nézzük meg, hogy milyen változás is van pontosan a vállalkozás vagyonkimutatásában, a mérlegben!

Eszközök  Források   
B/I/5. Áruk –5 300  
B/II/1. Vevők +10 000   
Összesen +4 700  összesen:  ??????

Az első próbálkozásra a gazdasági esemény csak a mérleg eszköz oldalát változtatja, de mi már tudjuk, hogy 
ez nem lehetséges, hiszen a mérleg két oldala egyensúlyban kell, hogy legyen. Milyen forrást teremtett az 
értékesítés gazdasági eseménye? A vállalkozás működésének eredménye saját forrást keletkeztet, azaz az 
eredményt érintő gazdasági események a saját tőkét, azon belül az eredményt változtatják. A gazdasági ese-
mény eredményváltozása a bevétel és a ráfordítás változásának különbözete:

BEVÉTELEK +10 000
RÁFORDÍTÁSOK (Költségek) +5 300
Eredmény +4 700
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Az eredmény tehát 4 700 EFt-tal nőtt, így az évközi eredményünk éppen 4 700 EFt.

Eszközök  Források 
B/I/5. Áruk –5 300 D/VII. Eredmény +4 700
B/II/1. Vevők +10 000  
Összesen +4 700  +4 700

Az olyan gazdasági eseményt, amely a vállalkozás eredményét is változtatja (nem csak vagyonváltozást 
okoz) összetett gazdasági eseménynek nevezzük.

6. gazdasági esemény

A vevő, aki korábban árukészletet vásárolt a vállalkozásunktól részben kiegyenlítette tartozását és így az 
előző gazdasági esemény kapcsán keletkezett vevőkövetelésünk csökken. A 8 000 EFt megérkezett a bank-
számlára, így a bankbetétek mérlegsorhoz tartozóan növekedés a vevőkövetelésnél csökkenés volt.

B/II/1. Vevők –8 000
B/IV/2. Bankbetétek +8 000

A gazdasági esemény kizárólag a mérleg eszköz oldalának összetételét változtatta. Ezt a gazdasági 
eseményt az 1. gazdasági eseményhez hasonlóan eszköz körforgásnak nevezzük.

7. gazdasági esemény

A korábban felvett rövid lejáratú hitel után fizetett kamat a vállalkozásunk ráfordítása. A pénzhasználatért 
fizetett kamat tehát olyan kifizetés, amit az eredmény terhére ráfordításként kell elszámolni.

B/IV/2. Bankbetétek –400
RÁFORDÍTÁSOK (Költségek) +400

Az 5. gazdasági esemény értékesítésének pozitív eredménye saját forrást (saját tőkét) teremtett, ez a gazda-
sági esemény pedig csökkenti a saját tőke összegét. 

BEVÉTELEK „nem változik”
RÁFORDÍTÁSOK (Költségek) +400
Eredmény –400

Az összetett gazdasági esemény hatása a mérlegre pedig a következő:

Eszközök  Források 
B/IV/2. Bankbetétek –400 D/VII. Eredmény –400 
Összesen –400  –400

8. gazdasági esemény

A legtöbb tárgyi eszköz a tartós használat során folyamatosan elveszíti értékét és az értékük az általuk előállított 
termékek és létrehozott szolgáltatások értékében térül meg. A tárgyi eszközök elhasználódásának pénzben kife-
jezett értéke a számvitelben a terv szerinti értékcsökkenés vagy más néven amortizáció. A tárgyi eszközök, mint 
erőforrások „felhasználásának” (tartós használatának) pénzben kifejezett értékét, a tárgyi eszközök amortizációját 
a számvitelben költségként kell kimutatni.

Az elhasználódás pénzben kifejezett értékének költségként történő megjelenítését értékcsökkenési leírásnak 
nevezzük. Az értékcsökkenés gazdasági eseménye a következő változást okozza:

A/II. Tárgyi eszközök –3 600
RÁFORDÍTÁSOK (Költségek)22 +3 600

22 Ebben a fejezetben tankönyvünk még nem tesz különbséget a költség és a ráfordítás fogalma között.
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Eredményváltozás levezetése:

BEVÉTELEK „nem változik”
RÁFORDÍTÁSOK +3 600
Eredmény –3 600

Az összetett gazdasági esemény hatása a mérlegre pedig a következő:

Eszközök  Források 
A/II. Tárgyi eszközök –3 600 D/VII. Eredmény –3 600
Összesen –3 600  –3 600

Az előzőekben minden egyes gazdasági esemény esetében arra kerestük a választ, hogy
 – az adott gazdasági esemény milyen vagyonelemet változtatott, illetve ha a gazdasági esemény ered-

ményváltozást okozott (összetett gazdasági esemény), akkor bevételt vagy ráfordítást érintett-e,
 – majd ezt követően a gazdasági esemény mérlegre gyakorolt hatását szemléltettük.

Most számítsuk ki, hogy a gazdasági események hatására mennyi lett a vállalkozás üzleti évi eredménye 
és nézzük meg, hogy a fordulónapon hogyan alakul az eszközök és a források összetétele. Készítsünk tehát 
eredménykimutatást és mérleget!

Eredménykimutatás 2X16. december 31. (adatok EFt-ban)

Megnevezés Gazdasági esemény hatása (+/–) Összesen5. esemény 7. esemény 8. esemény
BEVÉTELEK +10 000 10 000
RÁFORDÍTÁSOK (Költségek) +5 300 +400 +3 600 9 300
Eredmény +4 700 –400 –3 600 700

Záró mérleg 2X16. január 1. (adatok EFt-ban)

Eszközök (aktívák) Nyitó Változás Záró
Források  

(passzívák)
Nyitó Változás Záró

A. Befektetett eszközök 18 000 –3 600 14 400 D. Saját tőke 28 000 +700 28 700
I. Immateriális javak 0 0 I. Jegyzett tőke 28 000

II. Tárgyi eszközök 18 000 –3 600 14 400 VII. Eredmény 0
+4 700

–400
–3 600

700

1. Ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

12 000 –1 600 10 400 E. Céltartalékok 0 0

2. Műszaki berendezések,
Gépek, járművek

4 000 –1 400 2 600
F. 

Kötelezettségek
0 4 000

3. Egyéb berendezések,
felszerelések, járművek

2 000 –600 1 400
I. Hátrasorolt 
kötelezettségek

0 0

III. Befektetett pénzügyi  
eszközök

0 0
II. Hosszú 
lejáratú 

kötelezettségek
0 0

B. Forgóeszközök 10 000 +8 300 18 300
III. Rövid 
lejáratú 

kötelezettségek
0 +4 000 4 000

I. Készletek 0 +700 700
2. Rövid lejáratú 

hitelek
0 +4 000 4 000

5. Áruk 0
+6 000
–5 300

700 4. Szállítók 0
+6 000
–2 000
–4 000

0
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Eszközök (aktívák) Nyitó Változás Záró
Források  

(passzívák)
Nyitó Változás Záró

II. Követelések 0 +2 000 2 000

1. Vevők 0
+10 000

–8 000
2 000

III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 10 000 +5 600 15 600
1. Pénztár, csekkek 0 +1 000 1 000

2. Bankbetétek 10 000

–1 000
–2 000
+8 000
   –400

14 600

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0
G. Passzív  
időbeli  
elhatárolások

0 0

Eszközök összesen 28 000 32 700
Források  
összesen

28 000 32 700

2. esettanulmány

„SZ2” Szolgáltató kft.
Alapítás: 2X15. december 20.
Cégbejegyzés: 2X15. december 28.
Alaptevékenység: könyvviteli szolgáltatás
Alapítási költségek: 0 EFt az egyszerűsítés kedvéért
Jegyzett tőke: 10 000 EFt
Alapítók által rendelkezésre bocsátott eszközök:

 – 2 000 EFt pénzbeli hozzájárulás
 – 8 000 EFt apport, ebből:

 • Műszaki gépek, berendezések 6 000 EFt
 • Egyéb berendezések, felszerelések 2 000 EFt

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2X16. január 1.

Kiegészítő információ:
 – Az egyszerűsítés kedvéért feltételezzük, hogy az első üzleti évben (2X15. december 20–2X15. 

december 31.) a vállalkozás induló vagyona nem változott, azaz gazdasági esemény nem volt. 
(Az előtársasági időszakról (2X08. december 20–2X08. december 28.) beszámolót nem kellett 
készíteni, mert a vállalkozás az adott időszakban nem folytatott gazdasági tevékenységet.)

 – Az általános forgalmi adó elszámolásától az egyszerűsítés kedvéért eltekintünk.

Gazdasági események a 2X16. évben:
1. A vállalkozás könyvelő programot vásárolt. A számla szerinti vételár 1 000 EFt.
2. A bérelt irodahelyiség tárgyidőszaki bérleti díjáról szóló számla megérkezett. A számlán szereplő ösz-

szeg 2 400 EFt.
3. A működési kiadások teljesítése érdekében 200 EFt készpénz felvétele történt a bankszámláról.
4. A vállalkozás 100 EFt készpénzért irodaszereket és nyomtatványokat vásárolt.
5. A vállalkozás kiszámlázta a tárgyidőszaki könyvviteli szolgáltatását. A kiszámlázott szolgáltatás 28 000 EFt.
6. Az ügyfelek 10 000 EFt könyvelési díjat utaltak a vállalkozás bankszámlájára.
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