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Gazdasági 
események

21.
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Erről lesz szó: 

 Hosszú lejáratra adott kölcsön
 Kölcsön törlesztés
 Kapott kamat
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Gazdasági események 21.

EGYIK vállalkozás tárgyidőszaki gazdasági eseményei az alábbiak:

1) A vállalkozás egyik üzleti partnerének kölcsönt nyújtott 100eFt értékben. Az 
összeg átutalásra került a vállalkozás bankszámlájáról. A terhelésről a 
bankszámla kivonat megérkezett. A kölcsön futamideje 2 év, a törlesztés 2 
egyenlő részben történik.

2) Az adott kölcsön tárgyidőszaki törlesztő részlet átutalása megtörtént. A 
jóváírásról a bankszámla kivonat megérkezett.

3) A kölcsön után elszámolt kamat összege 10eFt. Az üzleti partner a kamat 
összegét átutalta, a jóváírásról a bankszámla kivonat megérkezett.

EGYIK vállalkozás nyitó mérlegében az alábbi adatok ismertek:
Bankbetétek: 1 000eFt

Feladat:  Könyveld le idősorosan a tárgyidőszaki gazdasági eseményeket!
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Megoldás
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1)
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1) 

Hosszú lejáratra adott kölcsön

1) Adott kölcsön, banki terhelés alapján: 100

Adatok eFt-ban
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Sorsz.

193 Egyéb tartósan adott kölcsönök

1 Egyéb tartósan adott kölcsön

384 Elszámolási betétszámla

3 Bankbetétek

Követel 100

Gazdasági esemény
Hosszú lejáratra adott kölcsön

Tartozik 100

1)
Összeg

Adatok eFt-ban
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Idősoros könyvelés



2)
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2) 

Hosszú lejáratra adott kölcsön törlesztés

2) Adott kölcsön törlesztés, banki jóváírás alapján: 100 / 2 = 50

Adatok eFt-ban
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Sorsz.

384 Elszámolási betétszámla

3 Bankbetétek

193 Egyéb tartósan adott kölcsönök

1 Egyéb tartósan adott kölcsön

Követel 50

Gazdasági esemény
Hosszú lejáratra adott kölcsön törlesztés

Tartozik 50

2)
Összeg

Adatok eFt-ban
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Idősoros könyvelés



3)
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3) 

Adott kölcsön után kapott kamat

3) Adott kölcsön kamat elszámolása, banki jóváírás alapján: 10

Adatok eFt-ban
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Sorsz.

384 Elszámolási betétszámla

3 Bankbetétek

973 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

9  Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 

kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

Követel 10

Gazdasági esemény
Adott kölcsön kamat elszámolás

Tartozik 10

3)
Összeg

Adatok eFt-ban
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Idősoros könyvelés



Adatok eFt-ban
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Számlasoros könyvelés



Adatok eFt-ban
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Idősoros könyvelés



Vége!
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Jogi nyilatkozat

A videó / pdf teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A videóból / pdf-ből 
tartalmat, képet, szöveget / szöveg részletet másolni, más oldalon, fórumon, 
nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen írott módon, 
illetve szóban, felhasználni csak és kizárólag a szerző – Farkas Krisztina – írásos 
engedélyével lehet. 
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