
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 



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 2 200

K 444  Beruházási és fejlesztési hitelek 2 200

1a) Év vége: Egyedi nem realizált 
árfolyam különbözet

Mellékszámítás: 40x(250-305)= 40x55= 2 200

Év végi választott árf.:305Ft/DEV 
Könyv szerinti árf: 250Ft/DEV Árfolyamvesztség



T 876  Külföldi pénzértékre szóló 
vagyonelemek 
árfolyamvesztesége 

2 200

K 368 Technikai számla 2 200

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

Mellékszámítás: 40x(250-305)= 40x55= 2 200

Év végi választott árf.:305Ft/DEV 
Könyv szerinti árf: 250Ft/DEV Árfolyamvesztség



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 393  Halasztott ráfordítások 2 200

K 876  Külföldi pénzértékre szóló 
vagyonelemek 
árfolyamvesztesége 

2 200

2) Év vége: Nem realizált árfolyam veszteség 
elhatárolása   Lehetőség!

Mellékszámítás: 40x(250-305)= 40x55= 2 200

Év végi választott árf.:305Ft/DEV 
Könyv szerinti árf: 250Ft/DEV Árfolyamvesztség



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.



A-C Céltartalék: 

CT= 393szla egyenlege / Hitel futamideje vagy 
hasznos élettartam (közül a rövidebb idő) x Üzembe 
helyezés óta eltelt idő

393szla egyenlege: 2 200

Hitel futamideje: 5 év= 60 hó

Hasznos élettartam: ?

(Közül a rövidebb idő: 5 év= 60 hó)

Üzembe helyezés óta eltelt idő: 
2x11.07.01-12.31: 6hó



T 865  Céltartalék képzése 220

K 423  Egyéb céltartalék 220

3) Év vége: Céltartalék képzés

Mellékszámítás: 2 200/60hóx6hó= 220



A-C Céltartalék – Lekötött tartalék

A halasztott ráfordítás (393szla) és az 

egyéb céltartalék (423szla) 

közötti különbözet összegét (A-C) év végén 

ET-ból LT-ba kell átvezetni

393szla egyenlege: 2 200

423szla egyenlege: 220

Különbözet (A-C): 

2 200-220= 1 980



T 413  Eredménytartalék 1 980

K 414  Lekötött tartalék 1 980

4) Év vége: A-C, ET>>>LT 

Mellékszámítás: 2 200-220= 1 980

Kész!


