
2014. november 11. / ”A” vizsgafeladat   
 

1 

 

 

…………………………………NÉV 
  

Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat 
számvitel és elemzésből 

  
 

„A” változat 
 

Csak tintával írt, olvasható, rendezett külalakú dolgozatot értékelünk! 
 

A megoldásnál minden feladatot külön lapon (oldalon) kezdjen!  
 

A lapokat (oldalakat) sorszámozza! 
 

A mellékszámításokat ki is kell jelölni! Nem elegendő csak a végeredmények leírása! 
 

Zsebszámológép használata ajánlott, de manager kalkulátort igénybe venni TILOS!  
 

Mobiltelefon még a vizsgázó közelében sem lehet (kikapcsolva a lezárt táskában a helye)! 

1b. Eredményfelosztás                9    

 ÖSSZESEN  4,0 100    

 
  
 
 

                                                       

                                                      Javította: (olvasható aláírás)…………………………………… 
 
 

Minősítés  Érdemjegy  
 0  –   59  (1) elégtelen  Megnev. Számmal Betűvel  

60  –  70  (2) elégséges  

Írásbeli 

   
71  –  80  (3) közepes  
81  –  90  (4) jó  

Szóbeli 

  Elnök 
 aláírása 91  –100  (5) jeles 

  
VÉGSŐ  

  

 
 

 
 

 FELADATLAPOT A MEGOLDÁSSAL EGYÜTT MINDEN ESETBEN 
 KÖTELEZŐ BEADNI! 

A feladatot lemásolni TILOS! 

 
 

    

FELADATOK 
Óra 
(kb.) 

Maximum 
pont 

Elért  
pont 

 
 

1a. Gazd.-i események    52    

      
    1. Összesen  2,2 61    
2. AST  0,3 5    
3. Összktg típ. eredménykim.  0,5 10    
4. 3 db kis feladat   0,5 12    
5. Teszt  0,5 12    

      
    



                                                                           2014. november 11. / ”A” vizsgafeladat 
 

 
 

2

 Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat 

számvitel és elemzésből  
  

1. Feladat (Kidolgozási időigénye kb. 2,2 óra = 61 pont.) 
 

A BÚ_TOR_1 Zrt. főkönyvi kivonatának szükséges, de leegyszerűsített és összevont adatait a 
gazdasági események után találja. A főkönyvi kivonat az 5-ös számlaosztályt nem tartalmazza, így 
a költségnem elszámolással Önnek sem kell foglalkoznia.  
• A Zrt. elsődleges 6/7-es költségelszámolás szerint könyvel. 
• Egyszerűsítés miatt: üzemi költség felosztás most nincs, 

az áfa (legyen) 25%, 
jelentősnek minősül a könyv szerinti érték 8%-át meghaladó összeg.  

• Választott devizaárfolyam: a pénzintézeti átlagárfolyam, de ha az áfa alapja devizás, akkor az áfa tv. 
szerinti árfolyam. 

• Évközi mennyiségi és értékbeni nyilvántartás a vásárolt és a saját termelésű készleteknél is van. 
• Az esetleges átsorolásokat is könyvelje!  
• A mérlegkészítés napja 20X2. március 19.  
 

FELADATOK (A pontszámok 52 + 9 = 61 pont.) 
 

1a) Könyvelje idősoros elszámolással a gazdasági eseményeket! 
(Az idősoros könyvelés kötelező tartalma: Sorszám; Szöveg; Tartozik szla; Követel szla; Összeg.) 
� Ha egy gazdasági esemény több tételre bontható, akkor azt „1a”; „1b”… stb.-vel jelölje, 
� eFt-ban (és eFt-ra kerekítve) dolgozzon! 
Az idősoros könyvelés hatásaival most NEM KELL kiegészítenie a (teljes) főkönyvi kivonatot, de 
�  javasoljuk, hogy a 6/7. számlaosztályok számláit egészítse ki. 

 

1b) Végezze el az eredmény felosztását, az eredményszámlák zárását és mindezek idősoros 
könyvelését! A társasági adó kulcsa (legyen) 10%. A tulajdonosok maximum 6% osztalékot 
kívánnak kifizetni (ha van rá fedezet). Az adóalap korrekciók összevont egyenlege +116 eFt.  
Az eszközök és források összevont egyenlege a Tao elszámolása előtt 384 eFt. 

 
 

MEGNEVEZÉS 
DEVIZAÁRFOLYAMOK    Ft/EURO 

Pénzintézeti Áfa tv. 
szerinti 20X1. december Vételi Eladási Átlag 

8. 293 297 295 295 
12.  298 302 300 301 
15. 293 297 295 294 
22. 298 302 300 302 
31. 290 294 292 293 

 

A valutaárfolyam rendre 3 Ft-tal kevesebb, illetve több mint a devizaárfolyam. 
 

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK (december 1-től) 
(amelyek hatásait még figyelembe kell vennie) 

 

1. December 2-án sikertelenség miatt lezártuk az egyik kísérleti fejlesztésünket, melyre az elmúlt 
években összesen 660 eFt költség merült fel (a tárgyévben ezt már nem terhelte költség).  

 

2. December 6-án a belső ellenőrzésünk feltárta, hogy április 1-jén 100 eFt + áfa összegű bejövő 
számlát tévedésből „Alapítás, átszervezés aktivált értéke” szabályainak megfelelően könyveltünk 
(értékcsökkenés még nem került elszámolásra ezzel kapcsolatban). A számla tényleges tartalma 
helyesen: a központi igazgatást terhelő igénybe vett szolgáltatás. 

 

3. December 8-án a nyitó (december 1-jei) adatokban található külföldi szállítót devizabetétről 
kiegyenlítettük. 

 

4. December 8-án készpénzfizetési számla alapján 20 eFt + áfa értékű mosószert vásároltunk a 
cégközpont részére. A számla értékéből 14 eFt-ot készpénzben fizettünk. A maradék összeget a 
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pontgyűjtő kártyánkon a korábbi vásárlásaink alapján összegyűlt bónusz pontok felhasználásával 
rendeztük. A Számviteli politikánk szerint a bónusz pontokat év közben folyamatosan nem 
vesszük állományba, mivel ezek év közben (általában) felhasználásra is kerülnek.  

 

5. A főkönyvi kivonatban található „Tartós részesed. kapcs. vállalk.” számla kamatozó 
részvényeket tartalmaz, amely után december 10-én az elmúlt évre (20X0-ra) vonatkozó 370 eFt 
befolyt a bankszámlánkra (előző évben nem került elhatárolásra). Tekintettel arra, hogy az 
eredeti fizetési határidő 20X1. június 10-e volt, egyúttal 10 eFt késedelmi kamat is beérkezett. 

 

6. December 12-én –  egy korábbi, belföldi devizaalapú ügyletre vonatkozó megállapodás és a most 
beérkezett előlegbekérő alapján – átutaltunk 5 e€ előleget az Elszámolási betétről egy műszaki 
gép bérleti jogának megvételére. A később beérkező előlegszámla – szerencsére – az áfa tv. 
szerinti árfolyamot tartalmazta, ui a partnerünk is az áfa tv. szerinti (MNB) árfolyamot választotta. 

 

7. December 15-én partnerünk a bérbe vett gépet leszállította a végszámlával együtt, amelynek a 
tartalma: számlázott érték 

8 + 2 e€ áfa = 10 e€, illetve 8 e€ * 294 Ft/€ = 2 352 eFt + 2 e€ * 294 Ft/€ = 588 eFt áfa; 
ebből előlegként utalva 5 e€; utalandó 5 e€. (A bérelt géppel január 1. után kezdünk termelni.)              

 

8. December 22-én a részvényesek teljesítették a (korábbi) tárgyévi tőkeemelés miatt fennálló 
követelésünket. Ennek fejében a részvényesek 0,85 e€-t utaltak át a devizabetét számlánkra. Az 
esetleges különbözetről a befizetők (előre) nem nyilatkoztak, de most utólag arról lemondtak. 

 

9. December 22-én az általunk végzett – eddig befejezetlen – szolgáltatások (mind) befejeződtek, 
és ezeket kiszámláztuk 600 + 150 eFt áfa összegért.   

 

10. Végezze el a devizás eszközök és források év végi értékelését! Devizás tételek: Külföldi vevők 
a nyitóból; Devizabetét 8. pontból; Belföldi (devizás) szállítók 7. pontból. (A 7. ponthoz 
kapcsolódó (devizás) Előzetes áfát nem kell átértékelni, mert nem minősül devizás tételnek, ui 
nem devizában hanem forintban kell majd az adóhivatallal rendezni.)     

 

11.  Végezze el a 6-os és a 7-es számlaosztályok zárását! Ehhez kiegészítő adatok:  
a) A 6-os számlaosztály zárását is könyvelnie kell még! 
b) A késztermék termelésből a befejezetlen rész önköltsége 55 eFt, a többi befejezett termék. 
c) A tárgyévben folyó egyetlen kísérleti fejlesztésünk befejeződött, amit 20X2-ben a 

mérlegkészítés  időpontja  előtt szellemi termékként eladtunk 2 100 eFt + áfa összegért. 
 

12. 2012. február 1-jén a „Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban” befektetésünkből 1 100 eFt 
könyv szerinti értékűt eladtunk 900 eFt-ért.  

 

2. Feladat (Kidolgozási időigénye kb. 0,3 óra = 5 pont) 
 

Lehet = lehet ilyen gazdasági esemény, de az nem érinti az AST-t. 
Nem lehet = egyáltalán nem lehet (nem könyvelhető) ilyen gazdasági esemény. 
 

 
Érték 
  eFt 

AST 
Lehet 

Nem 
lehet Gazdasági események 

Seeaé 
STK 
ÁV 

  1. Térítés nélkül átvett késztermékek 10     
  2. Térítés nélkül átvett tenyészállatok 20     
  3. Térítés nélkül átadott növendékállatok 30     
  4. Saját kivitelezésű átszervezés költségeinek aktiválása  40     
  5. Növendékállatok tenyésztésbe állítása 50     
  6. Cégforma váltáskor Üzleti v. cégérték állományba vétele 60     
  7. Áruk idegen kivitelezésű megmunkálása  70     
  8. Félkész termékek eladása 80     
  9. Ingatlan saját kivitelezésű felújításának állományba vétele 90     
10. Autógyárban a raktárra vett autó aktiválása cégautóként  100     
       Összesen     
 AST=Aktivált saját teljesítmények értéke    
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F Ő K Ö N Y V I   K I V O N A T  (összevont, egyszerűsített)                                                       eFt 

MEGNEVEZÉS 
Előző év T Á R G Y É V  20X1.  

20X0. 12. 31. 12. 01. V á l t o z á s o k 12. 31. 
1.Immateriális javak          1 000 800  

 
 

Immater. javakra adott előlegek 0 0   
Ingatlanok               5 100 4 000   
Műszaki tárgyi eszközök  9 000 5 950   
Egyéb tárgyi eszközök              6 000 4 500   
Tárgyi eszk. értékhelyesbítése 0 70   
Beruházások          2 000 900   
     

Tartós részesed. kapcs. vállalk. 3 700 3 100   
     

2.Anyagok  3 900 2 900   
Befejezetlen termelés 300 0   
Növendék-,hízó és egyéb állatok 0 40   
Késztermékek 2 000 20   
Áruk 0 0   
     

3.Belföldi vevők 2 000 600   
   Külföldi vevők (12. 01-jén 1 e€) 1 000 288   
   Egyéb követelések 1 200 2 317   
   Elszámolási szla (bónusz) 0 0   
3.Részesedés kapcs. vállalk.-ban 0 0   
   Eladásra vásárolt kötvények   500 1 440   
3.Pénztár         10 70   
   Elszámolási betét 990 3 600   

Devizabetét    (12. 01-jén 1 e€)   0 290   
     

3.Bevételek AIE 0 100   
Aktív időbeli elhatárol. (egyéb) 800 60   

1-3. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZ. 39 500 31 045   
     

4.Jegyzett tőke         23 000 24 000   
Jegyzett, de … 0 – 250   
Eredménytartalék    200 600   
Lekötött tartalék   1 400 1 370   
Értékelési tartalék 0 70   
Mérleg szerinti eredmény 400 ------   
Eredmény elszámolási számla 0 0   
     

Céltartalékok 0 0   
Beruházási és fejl. hitelek 1 900 1 000   
     

Rövid lejáratú hitelek 1 350 330   
Vevőktől kapott előlegek  0       0   
Belföldi szállítók 5 250 3 600   
Belföldi szállítók (devizás)    

                        
 

Külföldi szállítók (12. 01-jén 1 e€) 1 500 300   
Fizetendő ÁFA 0 0   
Előzetes (levonható) ÁFA T      500 T    90   
Társasági adó elszámolási szla K      300   T  400   
Egyéb (más) rövid lej. kötelez. 4 200 4 572    
Halasztott bevételek 0 0   
Passzív időbeli elhatárol.(egyéb) 500 260       

4. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZ. 39 500 35 362   
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F Ő K Ö N Y V I   K I V O N A T  (összevont, egyszerűsített)                                                      eFt 

MEGNEVEZÉS 
Előző év T Á R G Y É V  20X1. 

20X0. 12. 31. 12.  01. V á l t o z á s o k 12. 31. 
6. KÖZVETETT  KÖLTSÉGEK     

Értékesítési, forgalm. ktg.-ek 800 700                         
Igazgatási költségek 8 000 6 907   
Egyéb általános költségek 3 150 2 800   

69.Közvetett ktg-ek átvezetése K 11 950 K  9 300     
 

    
71-74.KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK     

Késztermékek költségei 38 000 33 775   
Növendékállatok költségei 0 40   
Szolgáltatások költségei 5 000 4 370   
Kísérleti fejlesztés költségei 1 000 1 982   

77.ÁTVEZETÉS a 8-as SZLA. OSZTÁLYBA    

Szolgáltatások átvezetése 8-asba K   5 000 K   3 880   
78.SEEAÉ K   1 000 0   
79. STK ELSZÁMOLÁSA     

Késztermék elszámolási szla K 37 700 K 30 720   
Növendékállat elszámolási szla 0 K        40   
Befejezetlen term. átvezetése K      300 0   

6 -7. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZ. 0  T   6 634   
81-84.ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG-EI    

Késztermék ért. költségei 39 000 29 700   
Szolgáltatások ért. költségei 5 000 3 880   
Elábé  4 000 3 421   

85.ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG-EI    
Értékesítési, forgalm. ktg.-ek 800 700   
Igazgatási költségek 8 000 5 800   
Egyéb általános költségek 3 200 2 800   

86.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 4 000 2 525   

87.PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK     

Bef. pü. eszk. árfolyamveszt. 0 0   
Fizetendő kamatok… 800 500   
Részes., ép., bankbet. ÉV      
Pü. műv. egyéb ráfordításai 200 200   

88.RENDKÍVÜLI RÁFORDÍT. 200 600   

89.TÁRSASÁGI ADÓ 1 600 0   
8-as szlaosztály zárása (Technikai szla) –66 800 ––   
8. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZ. 0 50 126   
91.BELFÖLDI ÉRT. NETTÓ ÁRBEVÉTELE    

Késztermékek árbevétele 42 000 31 840   
Szolgáltatások árbevétele 7 000 5 000   
Áruk árbevétele 6 000 5 200   

92.EXPORT ÉRT.  NÓ.  ÁRBEV. 8 500 6 495   

96.EGYÉB BEVÉTELEK 3 500 3 000   

97.PÉNZÜGYI BEVÉTELEK     

Kapott (járó) osztalék… 1 000 48   
Részesed. ért. árf. nyeresége 0 0   
Bef. pü. eszk kamatai és… 600 300   
Egyéb kapott (j) kamatok… 100 60   
Pü. műv. egyéb bevételei 200 100   

98.RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 300 400   

 9-es szlaosztály zárása (Technikai szla) –69 200 ––   
9. SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZ. 0 52 443   
(9. – 8.) szlaosztály 0 2 317   
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3. Feladat (Kidolgozási időigénye kb. 0,5 óra = 10 pont.)  
 

Tekintse ismét az 1. sz. feladatot annak is a 20X1. december 1-re vonatkozó adatait! Állítsa össze az 
összköltség típusú eredménykimutatást (csak) az üzemi üzleti eredményig bezárólag!  
 
 

 EREDMÉNYKIMUTATÁS 20X1. december 01.                        eFt 

 MEGNEVEZÉS 
20X0.  2 0 X 1 .  

dec. 31. 12. 01. Mellékszámítások  

Belföldi értékesítés nettó árbevétele   42 040 31 840 + 5 000 + 5 200  
Exportértékesítés nettó árbevétele  6 495   
Értékesítés nettó árbevétele  48 535   
     
     
     

Egyéb bevételek  3 000   

  24 167   
  4 000   
  1 000   
     
Eladott (közvetített) szolg. értéke  0   
Anyagjellegű ráfordítások  32 588   
  11 000   
Személyi jellegű egyéb kifizetések  1 000   
  3 000   
Személyi jellegű ráfordítások  15 000   
Értékcsökkenési leírás  2 000   
     
ÜZEMI (ÜZL.) TEV. EREDM.     

                                                                  
 

 AST = STK ÁV + Seeaé 20X1. december 1-re 
MEGNEVEZÉS Bázis  Tárgy 

STK ÁV 
(az STK számlákról és a 7-esből) 

 
most 

 Nyitó 
20X0. 

Záró 
20X1. 12. 01. 

 

Befejezetlen termelés (a 7-es szlaosztályból)  nem     
Befejezetlen termelés   kell     
Növendék-,hízó és egyéb állatok       
Késztermékek       

STK ÁV összesen        

 
SEEAÉ (most a 78-as számlacsoportból)     -------      
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK     

 
 

Befejezetlen termelés a (7-es szlaosztályból) 20X1. december 1. 

Megnevezés   
 
 

 

Késztermék     
     
     
     
Összesen     
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4. Feladat (Kidolgozási időigénye kb. 0,5 óra = 8 * 1,5 = 12 pont.)  
 

Oldja meg az alábbi feladatokat! A végeredményt – a jó betűjelet – a megfelelő helyre (a „Helyesen” 
utáni, v. alatti üres helyre) írja be! Mellékszámítás nélkül – ha mellékszámítás szükséges – csak 
NULLA pont adható. (A szükséges mellékszámításokat itt – a kereten belül – végezze el!) 
 

4a) Decemberben vételi opciós ügyletet kötöttünk február 15-ei határidőre LIM-LOM részvények 
vásárlására.  A kötési árfolyamon számított érték 200 db * 8 eFt/db = 1 600 eFt. Az átutalt opciós 
díj 200 db * 0,4 eFt/db = 80 eFt. Február 15-én a tényleges árfolyam 8,3 eFt/db, így az opciót 
lehívjuk, és az ellenértéket átutaljuk. Az értékpapírokat forgatási célúnak minősítjük.   
Az alábbiak közül melyik 3 db válasz jó? 

Szöveg T számla K számla eFt 
A) Opciós díj átutalása. 3.Forg. célú értékpapírok 3.Elszámolási betét 80 
B) Opciós díj átutalása. 0.Egyéb követelések 0.Elszámolási betét 80 
C) Függő kötelezettség elszámol. 0.Függő kötelez. ellenszla 0.Függő kötelezettségek 1 600 

D) Jövőbeni kötelezetts. elszámol. 0.Jövőbeni kötel. ellenszla 0.Jövőbeni kötelezettségek 1 600 

E) Az opciós díj rendezése  8. Egyéb ráfordítások 3.Egyéb követelések 80 

F)  A fenti feltételek mellett az opciós díj nem határolható el. ------ 

G)  A fenti feltételek mellett az opciós díj elhatárolható. ------ 

H)  A fenti feltételek mellett az opciós díj a bekerülési érték része is lehet. ------ 

3 db jó megoldás van! Helyesen    

Mellékszámítás: most nem kell   
                

 
 

4b. Saját részvényeket vásároltunk vissza 90%-os árfolyamon 10 db * 18 eFt/db = 180 eFt összegben.   
      Az alábbiak közül melyik 3 db válasz jó? 
 

Szöveg T számla K számla eFt 
A)  Eladáskor az árfolyam-különbözet az eredménytartalékot érinti. ––– 

B)  Eladáskor az árfolyamnyereség 
3.Értékpap. elszámolási  
   számla 

9.Részesed. értékesítésének 
    árfolyamnyeresége 

––– 

C)  Eladáskor a könyv szerinti érték 4.Eredménytartalék 4.Lekötött tartalék ––– 
D)  Eladáskor az árfolyamveszteség 8.Pü. műv. egyéb ráford. 3.Értékpap. elszám. szla ––– 
E)  E saját részvények értékvesztése Nem lehet ilyen könyvelési tétel. ––– 
F)  E részvények bevonásakor a különbözet az eredménytartalékot növeli. ––– 

G) 
 Ezen részvények névértékét a kieg. mellékletben be kell mutatni, mert a mérlegből nem 
 látható. 

––– 

H)  E részvények apportba is vihetők. ––– 
3 db jó megoldás van! Helyesen    

 
 

4c) Egy kft. költségelemzését követően az alábbi – hiányos – szöveges értékelést ismerjük. 
A bérköltség a bázisról a tárgyidőszakra 300 eFt-tal emelkedett. Ebből a termelés tiszta volumen-
változása 250 eFt-os csökkenést, a termelés összetétel-változása 400 eFt-os növekedést okozott, míg 
az órabérek együttes átlagos változása 50 eFt-tal növelte a bérköltséget. 
További ismert alapadatok: 
Bázis időszaki termelési érték 15 000 eFt, bázis időszaki bérköltség hányad 10%. 

Mennyi a fajlagos munkaóra felhasználás változásának hatása? 

Mellékszámítás:   
               Helyesen 

A) 0 B) 200 C) –100 D) 100 E) –300  

Mennyi a tárgyidőszaki bérköltség?          
 Mellékszámítás:                                      
  

 Helyesen 

A) 2 000 B) 2 300 C) 2 400 D) 1 800 E) 1 700  
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5. Feladat (Kidolgozási időigénye kb. 0,5 óra, és 12 * 1 = 12 pont.)  
 

Jelölje bekarikázással a helyes válasz(oka)t! Így:          Egy kérdésen belül bármennyi jó válasz is lehet! 
Minden jó válasz (bekarikázás) 1 pont, de minden rossz bekarikázás mínusz 1 pont! A feladatra 
összességében mínusz pontszám nem adható. 
  

1. Az aktív időbeli elhatárolások  
 a mérlegértékének meghatározásához a mérlegkészítésig ismert információk is szükségesek.   
 b követelés tartalmúak is lehetnek. 
 c közé tartozik a kölcsönbe adott értékpapírok veszteség jellegű különbözetének elhatárolása. 
 d egy része visszavezethető (feloldható) január 1-jén, de év közben is.  
 e közé tartozó halasztott ráfordítások visszavezethetők (feloldhatók) január 1-jén is. 
 f Nincs jó válasz az a–e pontok között. 

 

2. Üzleti vagy cégérték (GW) 
 a számítása 75%-nyi részesedés vételekor, ha a saját tőke negatív: GW = vételár – piaci érték. 
 b meghatározása 75%-nyi részesedés vásárlás esetén (általában): GW = piaci érték – vételár. 
 c átalakuláskor csak a kiválással létrejövő jogutódnál vehető állományba. 
  d állományba vehető legalább 2/3-nyi tulajdoni hányad vásárlásakor is. 
 e terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása folyamatosan (mindig) nem kötelező.  
 f Nincs jó válasz az a–e pontok között. 

 

3. A készletek  
 a értékvesztése év közben nem számolható el.   
 b értékvesztésének visszaírása év közben is lehetséges. 
 c leltározására vonatkozó általános (mindig igaz) szabály: legalább 3 évenként kötelező. 
 d között tartósan (1 éven túl) lévő eszközöket át kell sorolni a tárgyi eszközök közé. 
 e káreseménye – kivételesen, ha az jelentős – rendkívüli ráfordításként is könyvelhető. 
 f Nincs jó válasz az a–e pontok között. 

 

4. A beszámoló pénzneme  

 a korlát nélkül lehet az Euró vagy az USA dollár is, ha a létesítő okirat ezt tartalmazza, és a  
számviteli politikában az évkezdet előtt ezt rögzítik.  

 b a funkcionális pénznem alapján bármely deviza lehet, ha az Szt. szerinti feltételek fennállnak. 
 

 c választásakor a funkcionális pénznemhez kapcsolódó határ 25%.     
 d megváltoztatásakor a mérleget és az eredménykimutatást is át kell számolni (értékelni). 
 e megváltoztatásakor a jegyzett tőkén nem keletkezhet különbözet. 
 f Nincs jó válasz az a–e pontok között. 

 

5. A konszolidált beszámoló   
 a összeállítása minden anyavállalatnak (kivétel nélkül) kötelező.  
 b összeállításhoz (a mentesítéshez) figyelembe veendő határértékek: a mérlegfőösszeg 2 700 MFt, 

a nettó árbevétel 4 000 MFt az átlagosan foglalkoztatottak száma 250 fő.  
 

 c -hoz üzleti jelentés készítése nem kötelező.  
 d összeállításhoz (a mentesítéshez) figyelembe veendő határértékek: a mérlegfőösszeg 5 400 MFt, 

a nettó árbevétel 8 000 MFt az átlagosan foglalkoztatottak száma 250 fő. 
 

 e -nak része a kiegészítő melléklet, és el kell készíteni az üzleti jelentést is.  
 f Nincs jó válasz az a–e pontok között.  

 

6. Az értékpapírok   
 a kivezetése mindig a pénzügyi ráfordításokat érinti.   
 b értékvesztésének visszaírása a pénzügyi bevételeket növeli. 
 c közé tartoznak a váltótartozások is.  
 d átsorolására – a forgóból a befektetett eszközök közé – csak év végén lehetséges. 
 e bármelyike besorolható mind a befektetett, mind a forgóeszközök közé is. 
 f Nincs jó válasz az a–e pontok között. 

 
 

 

a 


