
Céltartalékok

2. FELADAT 
(Nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása)

Nem-Realizált-Variációk NyRt.

Könyveljük idősorosan a tárgyévi gazdasági 
eseményeket!

1. 2. feladatrész

A) B) C) D) variáció



2.FELADAT
Fontos infók:

 Adatok eFt-ban

 20x11.12.31-én

 Év végi választott árfolyam: 305Ft/DEV

 A vállalkozás él a nem realizált árfolyamveszteség 
elhatárolásának a lehetőségével

 A hitelből finanszírozott eszköz várható hasznos 
élettartama meghaladja a hitel futamidejét



Céltartalék várható kötelezettségekre 
 Jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettségekre

 Függő kötelezettségekre

 Biztos, jövőbeni kötelezettségekre

 Korengedményes nyugdíjra

 Végkielégítés miatti fizetési kötelezettségre

 Környezetvédelmi kötelezettségre

Céltartalék jövőbeni költségekre
 Fenntartási költségekre

 Átszervezési költségekre

 Környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre

Egyéb céltartalék
 Hitelhez, kölcsönhöz, kötvényhez kapcsolódó nem realizált 

árfolyamveszteség elhatárolásához kapcsolódóan



Egyéb jogcímen céltartalékot kell képezni, ha a 
vállalkozó a devizaszámlán meglévő devizakészlettel 
nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló, 
beruházásokhoz, beruházással megvalósuló tárgyi 
eszközökhöz, vagyoni értékű jogokhoz, továbbá 
forgó eszközökhöz kapcsolódó hiteltartozások, 
devizakötvény kibocsátásából származó tartozások 
nem realizált árfolyamveszteségét halasztott 
ráfordításként mutatta ki, az üzleti év végén az így 
elhatárolt halmozott összegnek a beruházás, vagyoni 
értékű jog aktiválásától, egyéb esetben a hitel 
folyósításától eltelt időtartam és a hitel figyelembe 
vehető futamideje arányában számított hányadának 
megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatnia.



2.FELADAT
1. Feladatrész: tárgyévi könyvelés

A) Variáció

Fontos infók:

 Használatba nem vett tárgyi eszközhöz 
kapcsolódik a devizahitel

 44421 Devizahitel 1: 
11 400eFt
40eDEV
Könyv szerinti árfolyam: 11 400/40= 285Ft/DEV



Egyéb jogcímen céltartalékot kell képezni, ha a 
vállalkozó a devizaszámlán meglévő devizakészlettel 
nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló, 
beruházásokhoz, beruházással megvalósuló tárgyi 
eszközökhöz, vagyoni értékű jogokhoz, továbbá 
forgó eszközökhöz kapcsolódó hiteltartozások, 
devizakötvény kibocsátásából származó tartozások 
nem realizált árfolyamveszteségét halasztott 
ráfordításként mutatta ki, az üzleti év végén az így 
elhatárolt halmozott összegnek a beruházás, vagyoni 
értékű jog aktiválásától, egyéb esetben a hitel 
folyósításától eltelt időtartam és a hitel figyelembe 
vehető futamideje arányában számított hányadának 
megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatnia.



T 368 Technikai számla 800

K 444  Beruházási és fejlesztési hitelek 800

1a) Év vége: Egyedi nem realizált 
árfolyam különbözet

Mellékszámítás: 40x(285-305)= 40x20= 800

Év végi választott árf.:305Ft/DEV 
Könyv szerinti árf: 285Ft/DEV Árfolyamvesztség



T 876  Külföldi pénzértékre szóló 
vagyonelemek 
árfolyamvesztesége 

800

K 368 Technikai számla 800

1b) Év vége: Összevont nem realizált 
árfolyam különbözet Nincs más devizás tétel!

Mellékszámítás: 40x(285-305)= 40x20= 800

Év végi választott árf.:305Ft/DEV 
Könyv szerinti árf: 285Ft/DEV Árfolyamvesztség



T 161  Befejezetlen beruházások 800

K 876  Külföldi pénzértékre szóló 
vagyonelemek 
árfolyamvesztesége 

800

2) Év vége: Árfolyamveszteség aktiválása 
beruházásra

Mellékszámítás: 40x(285-305)= 40x20= 800

Év végi választott árf.:305Ft/DEV 
Könyv szerinti árf: 285Ft/DEV Árfolyamvesztség



T 161  Befejezetlen beruházások 183

K 479  Különféle rövid lejáratú egyéb 
kötelezettségek 

183

3) Év vége: Kamat aktiválása beruházásra

Mellékszámítás: 40x305x6%/12hóx3hó= 183

Év végi választott árf.:305Ft/DEV 
kamat: 6%/év, 3hó: 2x11.10.01-12.31 Kész!



2.FELADAT
1. Feladatrész: tárgyévi könyvelés

B) Variáció

Fontos infók:

 Használatba vett tárgyi eszközhöz kapcsolódik a 
devizahitel

 44421 Devizahitel 1: 
10 000eFt
40eDEV
Könyv szerinti árfolyam: 10 000/40= 250Ft/DEV 


