Óraterv 1.
Az óra időpontja: 2017. december 5., 6. óra
Tanár neve: Ivády Endre Péter
Műveltségi terület: Vállalati gazdálkodás, számvitel
A tantárgy neve: Számviteli alapismeretek
Az óra témája: Eredménykimutatás
Az óra célja: az Eredménykimutatásról megszerzett ismeretek átismétlése, gyakorlása
1. Ismétlés (10')
A tanulók párokba rendeződnek. A párok, miután megoldották a feladatsort, összeülnek egy másik párral, és egyeztetik eredményeiket. Végül a
tanár felszólítása alapján elmondják a megoldásokat.
Értékelés: Minden jó megoldás egy „+” pontot ér.
(Feladat: 1. sz. melléklet)
2. Ismétlés (6')
A tanulók csoportokba rendeződnek. Minden csoport megkapja vagy az összköltséges, vagy a forgalmi költséges eredménykimutatás bevételráfordítás-, és eredménykategóriáit. Ezeket kell sorba rendezni. Amelyik csoport a leghamarabb végez, kis ötöst kap.
(Feladat: 2. sz. melléklet)
3. Egyszerű eredménykimutatás számítási feladat (5')
A tanulók csoportokban oldják meg a feladatot.
(Feladat: 3. sz. melléklet)
4. Eredménytételek besorolása (22')
A tanár eredménykimutatás tételeket sorol fel. A tanulóknak be kell sorolni a megfelelő bevétel-vagy ráfordításkategóriába.
(Feladat: 4. sz. melléklet)
5. Házi feladat kijelölése (2')

Időkeret

A tanuló
tevékenysége

A pedagógus
tevékenysége

Célok és
feladatok

Módszerek

Tanulói
munkaformák

2'

Páralakítás

Irányítás

A tanulók
párokba
rendeződjenek

A tanulók kapnak egy sorszámot. A
párok úgy
alakulnak, hogy a
legnagyobb és
legkisebb
sorszám összegét
adja minden pár.

10'

Tesztfeladatot
tölt ki.

Megfigyelés,
Az
Megbeszélés
segítés, értékelés eredménykimutat
ás alapvető
összefüggéseinek
átismétlése.

6'

Eszközök

Megjegyzések

-

Ha páratlan a
létszám, egy 3
fős csoport
alakul.

Pármunka

Toll, feladatlap

Eredménytételek Megfigyelés,
Az
Megbeszélés
et sorba rendez
segítés, értékelés eredménykimutat
ás szerkezetének
átismétlése

Csoportmunka

Eredménykimuta
tás sorok kivágva

5'

Számítási
feladatot végez

Csoportmunka

Toll, feladatlap,
számológép

22'

Eredménykimuta Az óra frontális
tás tételeket sorol vezetése
be a megfelelő
kategóriába

Egyéni
gondolkodás,
frontális
óravezetés

Toll, füzet

Megfigyelés,
Az
Megbeszélés
segítés, értékelés eredménykimutat
ás sorai közötti
összefüggések
gyakorlása
Az
Gondolkodtatás
eredménykimutat
ás tételek
besorolásának
gyakorlása

2'

Házi feladatot
jegyzetel

Házi feladatot
felad

Az
eredménykimutat
ás otthoni
gyakorlása

-

Feladatlap

1. melléklet
1. Az eredménykimutatás a vállalkozás adott időszaki eredményét
a. az eszközök és források különbségeként
b. az eszközök és források összegeként
c. a bevételek és a ráfordítások különbségeként
d. a bevételek és a ráfordítások összegeként vezeti le.
2. Ha a vállalkozás eredménye pozitív, akkor
a) az eszközök értéke nagyobb, mint a források értéke
b) az eszközök értéke kisebb, mint a források értéke
c) a bevételek értéke nagyobb, mint a ráfordítások értéke
d) a bevételek értéke kisebb, mint a ráfordítások értéke
3. Az eredménykimutatás végső soron
a. az eredménytartalék értékét
b. az adózás előtti eredményt
c. az adózott eredményt
d. a pénzügyi mutatja ki.
4. Az eredménykimutatás elkészíthető
a. részköltség eljárással és összköltség eljárással
b. részköltség eljárással és forgalmi költség eljárással
c. összköltség eljárással és forgalmi költség eljárással
d. termelési eljárással és forgalmi költség eljárással
5. A kétféle eljárással készülő eredménykimutatás
a. az üzemi (üzleti) eredmény számításig megegyezik, azt követően a számítások
különböznek
b. az üzemi (üzleti) eredmény számításig eltér egymástól, azt követően megegyezik
c. a szokásos vállalkozási eredmény számításig megegyezik, azt követően különböznek
d. a szokásos vállalkozási eredmény számításig eltér egymástól, azt követően megegyezik
6. A vállalkozás fő tevékenységéből származó eredményt a(z)
a. üzemi (üzleti) eredmény
b. pénzügyi műveletek eredménye
c. szokásos vállalkozási eredmény
d. adózás előtti eredmény mutatja meg.
7. Az üzemi (üzleti) eredmény és a pénzügyi műveletek eredményének egyenlegeként a(z)
a. szokásos vállalkozási eredmény
b. rendkívüli eredmény
c. adózás előtti eredmény
d. adózott eredmény számítható ki.
8. Az adózott eredmény kiszámítható (amennyiben nincsenek adóalapot növelő és csökkentő
tételek):
a. adózás előtti eredmény – adózás előtti eredmény*társasági adókulcs
b. adózás előtti eredmény + adózás előtti eredmény*társasági adókulcs
c. adózás előtti eredmény – adózás előtti eredmény / társasági adókulcs
d. adózás előtti eredmény + adózás előtti eredmény / társasági adókulcs

2. melléklet

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE
(ÜZEMI) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK
ÉRTÉKE
EGYÉB BEVÉTELEK
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
ADÓZOTT EREDMÉNY

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI
PÉNZÜGYI MŰVELETEK
RÁFORDÍTÁSAI
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

3. melléklet
Eredménykimutatás …………………………… eljárással
I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek
IV. Anyagjellegű ráfordítások
V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Pénzügyi műveletek eredménye
C. Adózás előtti eredmény
XII. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény

Ezer forint
15 000
3 000
2 700
3 400
4 900
2 000
500
………….
1 000
………….
300
………….
…………..
…………..

Feladat: Számítsa ki az eredménykimutatás hiányzó tételeit!
Eredménykimutatás ………………………………. eljárással
I. Értékesítés nettó árbevétele
II. Értékesítés közvetlen költségei
III. Értékesítés bruttó eredménye (I – II)
IV. Értékesítés közvetett költségei
V. Egyéb bevételek
VI. Egyéb ráfordítások
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
VII. Pénzügyi műveletek bevételei

Ezer Ft
50 000
16 000
…………..
8 000
1 000
900
…………..
…………..

VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Pénzügyi műveletek eredménye
C. Adózás előtti eredmény
XI. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény

1 650
- 270
…………...
……………
……………

Feladat: Számítsa ki az eredménykimutatás hiányzó tételeit!

1.

Anyagfelhasználás

2.

Nyugdíjbiztosítási járulék

3.

Káreseménnyel kapcsolatos bevételek

4.

Elábé

5.

Befektetett pénzügyi eszközök után
kapott kamat

6.

Igénybevett szolgáltatások

7.

Fizetett bírságok

8.

Munkabér

9.

Értékesített tárgyi eszköz könyv
szerinti értéke

10.

Értékesített tárgyi eszköz bevétele

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb ráfordítások

Egyéb bevételek

Személyi jellegű ráfordítások

Eredménytétel

Anyagjellegű ráfordítások

4. melléklet
Sorolja be az alábbi eredménytételeket a megfelelő kategóriába!

11.

Részvényértékesítés
árfolyamnyeresége

12.

Részvényértékesítés
árfolyamvesztesége

13.

Részesedések értékvesztése

14.

Eladott (közvetített) szolgáltatások

15.

Kapott kártérítés

16.

Egészségbiztosítási járulék

17.

Fizetett késedelmi kamat

