MEGÚJULÓ HÁZI FELADAT
12/B osztály
Számviteli alapismeretek
tantárgyból
Ivády Endre Péter
tanár részére
II. Témazáró dolgozatba kerül beszámításra 30% erejéig
Leadási határideje: 2017. december 15. (hétfő)
Téma: Érettségi feladatok megoldása a tanár által előre kiadott feladatsor alapján
TÉMAKIFEJTÉS

1. feladat
A Szabó Kft. 200X. évi nyitómérlegéből a következő adatokat ismerjük: (14 pont)
211. Alapanyagok (5000 m, 250 Ft/m)
1 250 000 Ft
384. Elszámolási betétszámla
9 000 000 Ft
A vállalat az alapanyag készlet csökkenését FIFO módszerrel értékeli.
Tárgyévi gazdasági események:
1. 2000 m alapanyagot vásároltunk, 270 Ft/m + 27 % áfa egységáron.
2. A vásárolt alapanyag 10 %-a nem felel meg az elvárt minőségnek, ezért azt
visszaküldjük. A szállító a hibát elismerte, a helyesbítő számlát kiállította.
3. A fennmaradó mennyiségre az árból 5 % engedményt kértünk, amelyet a szállító
megadott.
4. Alapanyagot használtunk fel a ruhagyártáshoz 6000 m mennyiségben.
5. A cég más alapanyagra tér át, így a meglévő anyagkészletét értékesíti, 300 Ft/m + 27
% áfa egységáron.
6. Átutaljuk szállítóval szembeni tartozásunkat, a bankértesítés megérkezett.
7. Vevő átutalja tartozását, a bankértesítés megérkezett.
Könyvelje le a gazdasági eseményeket!
Számítsa ki az alapanyag értékesítés eredményre gyakorolt hatását!

2. feladat
Állapítsa meg, hogy az alábbi, eredményt befolyásoló tételek mely bevétel
(hozam)-, illetve ráfordításkategóriát, valamint mely eredménykategóriát érintik
közvetlenül! (10 pont)
Bevétel / ráfordítás
kategória

Eredménykategória

Áruértékesítés bevétele
Áruértékesítés könyv szerinti
értéke
Igénybevett szolgáltatások
Részesedésekből származó
árfolyamnyereségek
Hitel után fizetett kamat
Anyagfelhasználás értéke
Társaságba bevitt eszköz, ha
a nyilvántartás szerinti érték
nagyobb, mint a létesítő
okirat szerinti érték
Eladott szoftver könyv
szerinti értéke
Terven felüli értékcsökkenés
Eladott (közvetített)
szolgáltatások
3. feladat (14 pont)

Az alábbi feladatok mintájára készítsen saját feladatokat (ugyanezeket a feladatokat
más számokkal) és oldja meg azokat!
Figyelem! Ezeket a mintafeladatokat nem kell megoldania, illetve megoldásuk esetén nem
kerülnek értékelésre.
a. Egy termelőgép bekerülési értéke 7 000 000 Ft, tervezett maradványérték 400 000 Ft.
A leírás módja évek száma összege, a tervezett használati idő 5 év.
Mennyi lesz a termelőgép mérlegértéke 2,5 év használat után?
b. Egy jármű bekerülési értéke 8 M Ft, a tervezett maradványérték 500 E Ft. A leírás
módja teljesítményarányos. A tervezett összteljesítmény 600 000 km, az első évben
megtett kilométerek száma 170 000, a másodikban 200 000 km.
Mennyi a jármű mérlegértéke 2 év használat után?
c. Számitsa ki a következő készletcsökkenéseket FIFO módszerrel!
Nyitókészlet 1000 db
200 Ft/db
Vásárlás
3000 db
220 Ft/db

Felhasználás
Vásárlás
Értékesités
Hiány

2500 db
1700 db
1900 db
200 db

215 Ft/db

Állapítsa meg az időszak végi zárókészletet!
d. Számítsa ki a következő készletcsökkenéseket csúsztatott átlagár módszerrel!
Nyitókészlet 2000 db
320 Ft/db
Vásárlás
1200 db
300 Ft/db
Engedmény 5 %
Felhasználás 2500 db
Vásárlás
2700 db
340 Ft/db
Apportba adás
3000 db
Vásárlás
1800 db
325 Ft/db
Térítés nélküli átadás
2000 db
Állapítsa meg az időszak végi zárókészletet!
4. feladat
Állapítsa meg, hogy az alábbi vagyonelemek melyik mérleg-főcsoportba, azon belül
pedig melyik mérlegcsoportba tartoznak! Az utolsó három sort egészítse ki önálló
példákkal! (13 pont)
Vagyonelem
Szabadalom
Tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
Vevőktől kapott előleg
4 évre kapott hitel
Tenyészállatok
Csekk
Tartozások kötvénykibocsátásból
Szállító részére kiállított váltó
Felújítások
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Mérleg-főcsoport

Mérlegcsoport

Leadás módja: a tanár részére az órán személyesen leadva papír alapon (kézzel írva)
Ne feledkezz meg a név és osztály feltüntetéséről!

