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Pénzügyi számvitel 5. lecke 2. feladatsor 

 

Társaságunk kiemelt vagyonrészének egyenlege 20X5. január 1-jén:  

 

16. Beruházások 50.000.000 

 

Könyvelje az alábbi gazdasági eseményeket teljeskörűen! 

 

1) A folyamatban lévő beruházással kapcsolatban  

- 6.000.000 Ft előleget fizettünk ki az egyik szállítónak (áfa 25%). 

- Megérkezett a szállító számlája, a folyamatban lévő beruházással kapcsolatban. A 

számla összege 8.000.000 Ft + 25 % áfa (az előleget ennek a szállítónak utaltuk át). 

- A beruházást aktiváltuk a műszaki tárgyi eszközök között szeptember 1-jén. 

Értékcsökkenés elszámolása teljesítményarányosan történik. Tervezett hasznos 

élettartam 1.000.000 db. A maradványérték 5.000.000 Ft. A tárgyévi teljesítmény 

60.000 db. 

2) Vásároltunk egy nyomtatót 60.000 Ft + 25 % áfa vételáron. A nyomtatót március 1-jén 

használatba vettük. A társaság alkalmazza a kisértékű eszközök leírására vonatkozó 

egyszerűsítő szabályt. 

3) Vásároltunk egy gépsort.  

- Vételár 10.000.000 Ft + 25 % áfa, szállítási díj 100.000 Ft + 25 % áfa.  

- A saját kivitelezésben végzett munka értéke 400.000 Ft.  

- A gépbeszerzéshez 6.300.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. 

- A gépet 20X5. április 1-jén helyeztük üzembe. Hasznos élettartam 5 év, 

maradványérték 3.000.000 Ft, leírás degresszív eljárással, évek száma összege 

módszerrel.  

4) Térítés nélkül átvettünk egy egyéb tárgyi eszközt.  

- Az eszköz piaci értéke 3.000.000 Ft.  

- Az eszközzel együtt beszerzett (az eszköz rendeltetésszerű működéséhez szükséges) 

tartozékok értéke 500.000 Ft + 25 % áfa.  

- Az üzembe helyezés július 1-jén történik meg. A leírás lineáris módszer szerint 

történik 5 év alatt, 0 Ft maradványértékkel. 

5) Importáltunk augusztus 31-én egy személyautót. 

- Számlázott vételára 30.000 €. Napi választott árfolyam 300 Ft/€.  

- Az import után elszámolt áfa 2.000.000 Ft. A beszerzés áfáját (ami nem vonható le) a 

közösségen kívüli beszerzés szabályai szerint kell elszámolni, a vám 200.000 Ft. 

(Mutassa be, ha közösségen belüli beszerzés történik!).  

- A személyautót aktiváltuk október1-jén, a leírás nettó érték alapján 30 %-os kulccsal.  

6) Beruházást indítunk, amelynek finanszírozásához idegen forrást is bevonunk. 

-  A beruházási szállító számlája 20X5. augusztus 28-án érkezett meg, melynek összege 

5.000.000 Ft + 25 % áfa.  

- A beruházás finanszírozásához felvettünk 20X5. szeptember 1-jén 6.000.000 Ft hitelt. 

A hitel összegét a bankszámlánkon jóváírták, a bankértesítések megérkeztek. A 

kamatfizetés negyedévente történik szeptember 1-jétől, mértéke 10 %/év.  

- Az aktiválás 20X6. június 1-jén történik meg. 

7) Fordulónapi választott árfolyam 310 Ft/€. (Mutassa be, hogy hogyan változna a könyvelés, 

ha a személyautót nem aktiváltuk volna!) 
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