
Egy vállalkozásról 2010. január 1-jén a következő adatok állnak rendelkezésünkre:  

(adatok eFt-ban) 

 

Gazdasági események 2010-ben: 

 

1. A társaság két darab tehergépkocsit vásárolt 3.000 eFt/db + ÁFA-ért későbbi fizetésre.  

2. átutalják a munkavállalókkal szembeni bértartozást. 

3. árukészletükből 300 eFt értékűt értékesítenek 1.500 eFt + ÁFA-ért. A számlát 

megküldték. 

4. a társaság tanácsadási szolgáltatást nyújt 20.000 eFt + ÁFA-ért, melyet ki is számláz. 

5. átutalják a 2. pontban eladott ellenértékét. 

6. az értékesített áruból minőségi hiba miatt 10% visszaérkezett. Az árut bevételezték, a 

számlakorrekciót elvégezték. 

7. elszámoljuk a gépkocsik értékcsökkenését 500 eFt-ot (autónként). 

8. A társaság két gépkocsijából az egyiket az egyik sofőr hétvégére hazavitte, és egy 

hétvégi mulatozás után ittasan karambolozott vele. A karambol eredményeként a 

gépkocsi totálkáros lett. A biztosító a gépkocsi eredeti értékének a 80%-át téríti meg, a 

fennmaradó 20%-ot a sofőrre hárítottuk át, aki ezt december 31-én befizette a 

pénztárba. 

9. a társaság a másik gépkocsit készpénzért értékesíti, eladási ár 2.800 eFt + 25% ÁFA. 

10. A megmaradt árukészletet kár érte, ezért kiselejtezték. 

11. A társaság bankszámláján jóváírtak 40 eFt kamatot. 

12. 2010-ről a következő információink vannak még: 

a. az év során felhasználtunk 130 eFt anyagot karbantartási munkákhoz. 

b. kiszámláztak nekünk 100 eFt + ÁFA bérleti díjat. 

c. A bankunktól értesítést kapunk, hogy leemelte a számlánkról a számlavezetési 

díjat, 50 eFt-ot. 

d. A számfejtett bér 1.000 eFt, a bérjárulékok mértéke 40%. 

 

Feladat: 

a. Állapítsa meg a jegyzett tőke összegét január 1-jén!    

b. Könyvelje az adott gazdasági eseményeket számlasorosan!    

c. Állítsa össze a társaság nyitómérlegét és zárómérlegét!  

d. Határozza meg a mérleg szerinti eredmény összegét 2010 végén! 

 

 

 

 

 

Eszközök Források 

        

Ingatlanok 12 200 Jegyzett tőke ……………….. 

Anyagok 4 000 Szállítók 7 000 

Áruk 1 300 Bértartozás 2 000 

Vevők 4 200 Járuléktartozás 700 

Pénztár 100   

Bankszámla 14 200   

        

Eszközök összesen 36 000 Források összesen  



Egy társaság januárban a következő tranzakciókat végzi: 

1. Január 1-jén megalakul 5.000 eFt jegyzett tőkével, mely bankszámlára való utalással 

teljesül. 

2. Január 1-jén tehergépkocsit vásárol 3.000 eFt + ÁFA összegben későbbi fizetéssel. 

3. Január 6-án árut vásárol 400 eFt + ÁFA értékben későbbi fizetésre (február végi 

fizetési határidővel). 

4. Január 18-án a fenti árut értékesíti 1.600 eFt + ÁFA értékben készpénzért. 

 

a) Mennyi lesz a fizetendő/ visszaigénylendő ÁFA január 31-én? 

b) Mekkora lesz a társaság eredménye január 31-én? 

c) Mennyi lenne a fizetendő/ visszaigénylendő ÁFA ha január 1-jén nem tehergépkocsit, 

hanem személygépkocsit vettek volna? 

 

 


