Pénzügyi számvitel

4. lecke

1. feladatsor

Az „EURÓS” Kft 20X5.01.01-jei ismert nyitó egyenlegei:
386. Devizabetét (15.000 €)
454. KSZ1 külföldi szállító (30.000 €)
(teljesítéskori árfolyam 275 Ft/€)

4.095.000
…………………

A devizás ügyletekkel kapcsolatos 2015. évi ismert események a következők:
1. Január 22-én kiegyenlítettük a külföldi szállítóval szembeni tartozásunkat a devizabetéten lévő
teljes összeg felhasználásával valamint a banktól vásárolt devizával.
2. Január-22 én KV1 külföldi vevőnek árut értékesítettünk, melynek bekerülési értéke 3.500.000 Ft.
Eladási ár 16.000 €.
3. Június 12-én vásároltunk a banktól 5.000 €-t. A bankértesítések megérkeztek.
4. Június 12-én a KV1 vevő átutalt 10.000 €-t. A bankértesítés megérkezett.
5. Beruházási hitelt vettünk fel 120.000 € értékben szeptember 1-jén 12%-os éves kamatláb mellett.
A kamat évente szeptember 1-jén esedékes. A hitel összegét devizabetét számlánkon jóváírták. A
bankértesítések megérkeztek.
6. December 1-jén 6 hónapos futamidőre 4.000 € kölcsönt utaltunk át az egyik leányvállalatunknak.
A kölcsön kamatmentes. A bankértesítés megérkezett.
7. December 5-én eladtunk a banknak 25.000 €-t. A bankértesítések megérkeztek
8. December 31-én a zárlati tételek könyvelése.
Kiegészítő információk:
- a devizás ügyletek értékelésére az MNB devizaárfolyamot választották
- a devizabetét csökkenéseit átlagárfolyammal értékelik (két tizedes jeggyel számoljon)
FELADAT: Kontírozza teljes körűen a tárgyévi gazdasági eseményeket!
Devizaárfolyamok (Ft/€):
Dátum
január 22.
június 12.
szeptember 1.
december 1.
december 5.
december 31.

MNB
devizaárfolyam
312
310
300
292
307
294

Kereskedelmi banki
vételi árfolyam
eladási árfolyam
310
316
305
313
296
303
289
296
305
310
290
297

Következő (20X6.) évi gazdasági események
1. Megérkezett az előző évben megrendelt gépsor. Számlázott vételár 50.000 €. Napi MNB árfolyam
295 Ft/€. Az importot terhelő áfa 3.500.000 Ft.
Mutassa be az esemény könyvelését, ha a beszerzés
a) közösségi,
b) közösségen kívüli.
2. Szeptember 1-jén átutaltuk a devizahitel esedékes kamatát
a) devizabetétről
b) forintbetétről .
Árfolyamok: MNB árfolyam 290 Ft/€, vételi árfolyam 288 Ft/€, eladási árfolyam 293 Ft/€.

