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Társaságunk kialakított számlarendje biztosítja a számviteli alapelvek betartását, tükrözi a társaság
tevékenységének jellegét, az alkalmazott számviteli politikát és alátámasztja az egyszerűsített éves
beszámolót.
Mivel az eredménykimutatás összköltség eljárással készül, a költségek kimutatására az 5. számlaosztályban
kerül sor.
A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások egyeztetése különböző területekre vonatkozóan
eltérő gyakorisággal történik.
A főkönyvi és az analitikus nyilvántartások egyeztetése negyedévente meg kell, hogy történjen a
következő területekre kiterjedően:
- immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartása
- hitelek és kölcsönök nyilvántartása
- egyéb követelések és kötelezettségek nyilvántartása
Egyes bevallások időpontjához kapcsolódóan a bevallások alapjául szolgáló analitikus nyilvántartások, a
főkönyvben szereplő értékek és a bevallások adatainak szükséges egyezőségét biztosítani kell. (Pl. áfa
analitika, SZJA, társadalombiztosítási kötelezettségek stb.)
Az éves zárás keretében a zárlati teendők (egyeztetések, értékelések, átsorolások, időbeli elhatárolások)
elvégzése után a költségszámlák egyenlegét átvezetjük a ráfordítás számlákra, majd zárjuk a ráfordítás és
bevétel számlákat az adózott eredmény elszámolása főkönyvi számlára. A fizetendő társasági adó, az
adózott eredmény, osztalékfizetés megállapítása után történik meg az eszköz és forrás számlák zárása.
A Számviteli Politika mellékletét képező Számlatükör tartalmazza az ajánlott számlatükör alapján
társaságunk sajátosságainak figyelembevételével összeállított főkönyvi számlaszámokat.
Az alábbiakban azon főkönyvi számlák tartalmát és kapcsolatrendszerét részletezzük, amelyeket
ténylegesen használunk, illetve használatuk a közeljövőben valószínűsíthető.

1. Számlaosztály - Befektetett eszközök
Az 1. számlaosztály az immateriális javak, a tárgyi eszközök (ideértve a rendeltetésszerűen használatba
nem vett, üzembe nem helyezett beruházásokat is), valamint a befektetett pénzügyi eszközök
nyilvántartására szolgáló számlákat foglalja magában.
Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet,
a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.
A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi
eszközöket kell besorolni.
Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a
működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a
befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.
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11. Immateriális javak
Ebben a számlacsoportban kerülnek kimutatásra azok a nem anyagi eszközök, amelyek a társaság
tevékenységét közvetlenül vagy közvetve egy éven túl szolgálják. Az immateriális javakról egyedi
analitikus nyilvántartást vezetünk. Az eszközkarton tartalmazza az eszköz bekerülési értékét,
értéknövekedését, a maradványértéket, a megállapított amortizációs kulcsot, az éves és halmozott
értékcsökkenési leírás összegét, az eszköz nettó értékét.
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke.
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke.
A számla jelenleg nincs használatban a Zrt.-nél.
113. Vagyoni értékű jogok
11331. SportPont vagyoni értékű jog
114. Szellemi termékek
11432. SportPont szellemi termék
115. Üzleti vagy cégérték
A számla jelenleg nincs használatban a Zrt.-nél.
117. Immateriális javak értékhelyesbítése.
A számla jelenleg nincs használatban a Zrt.-nél
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
Ezen a számlán könyveljük az értékelési szabályzatban meghatározott esetekben az immateriális javak
terven felüli értékcsökkenési leírását illetve a körülményeknek megfelelően annak visszaírását.
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Ezen a számlán az immateriális javak értékelési szabályzatban leírtak szerint meghatározott módon
számított, az analitikában is könyvelt értékcsökkenési leírását tartjuk nyilván.
1191. Szellemi termékek értékcsökkenése
1192. Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése
11922 SportPont vagyoni értékű jogok értékcsökkenése
11972 Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni érték értékcsökkenése
11973 SportPont szellemi termék értékcsökkenése
A 11. Számlacsoport számláinak egyenlege meg kell, hogy egyezzen az immateriális javak analitika szerinti
nettó értékével.
12. Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Ebben a számlacsoportban mutatjuk ki az idegen ingatlanon végzett beruházást (SportPont) beruházást,
valamint a társaságunk tulajdonát képező eszközöket.
121. Épületek, épületrészek tulajdoni hányadok
1211. Épületek, építmények, tulajdoni hányadok
1217. Idegen ingatlanon végzett beruházás (SportPont)
1216. Idegen ingatlanon végzett beruházás (E10)
122 Telek, telkesítés
124 Egyéb építmények
125 Épületek, ép.részek, tulajdoni hányadok
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126 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
127. Ingatlanok értékhelyesbítése
122-127-es számlák jelenleg nincsenek használatban a Zrt.-nél
128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenési leírása
1292 Épületek, építmények, tul.hányadok écs
12921 Épületek, építmények, tul. hányad écs
12922. Idegen ingatlanon végzett beruházás értékcsökkenése
A 12. Számlacsoport összevont egyenlege megegyezik az ingatlan nettó értékével.
13. Műszaki gépek, berendezések, járművek
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek
137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése
138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
139 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
A 13-as számlaosztályba tartozó gazdasági esemény nincs a társaságnál, amennyiben ezek előfordulnának,
a számlarend kiegészítésre kerül.
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
A társaság tulajdonában álló, egyéb üzembe helyezett tárgyi eszközök ebben a számlacsoportban kerülnek
kimutatásra. Az eszközökről egyedi analitikus nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az ingatlanoknál
felsorolt adatokat.
141. Üzemi (üzleti) gépek, felszerelések
1411. Üzemi berendezések, felszerelések
1412. Kisértékű üzemi berendezések, felszerelések
142. Egyéb járművek
143. Irodai, igazgatási berendezések
Itt tartjuk nyilván a társaság üzemi felszereléseinek illetve irodai, igazgatási berendezéseinek,
felszereléseinek bruttó értékét.
1431. Irodai berendezések, felszerelések
1432 Kisértékű irodai berendezések, felszerelések
1433 SportPont irodai berendezések, felszerelések
1434.SportPont kisértékű irodai berendezések, felszerelések
1435. SportPont kisértékű üzemi berendezések, felszerelések
144. Egyéb berendezések, felszerelések
1441. Egyéb berendezések
1442. Kisértékű egyéb berendezések
1443. TERMA egyéb berendezések
1444. SportPont kisértékű egyéb berendezések, felszerelések
1445. SportPont egyéb berendezések, felszerelések
147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
147-es számla jelenleg nincs használatban a Zrt.-nél
148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenési leírása
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1491. Üzemi berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenési leírása
1492 Kisértékű üzemi berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenési leírása
1493. Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenési leírása
1494. Kisértékű irodai, igazgatási berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenési leírása
1495. Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenési leírása
1496. Kisértékű egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenési leírása
1498. SportPontba beszerzett eszközök
14981. Irodai berendezések terv szerinti értékcsökkenési leírása
14982. Kisértékű irodai berendezések terv szerinti értékcsökkenési leírása
14983. Kisértékű üzemi berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenési leírása
14984. Kisértékű egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenési leírása
14985. Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenési leírása
1499. Egyéb járművek értékcsökkenése
A 148-as illetve 149-es számlacsoportban az Értékelési Szabályzatnak megfelelően elszámolt terven felüli
–és terv szerinti értékcsökkenési leírásokat illetve a terven felüli leírás visszaírását tartjuk nyilván.
A 14. Számlacsoport egyenlege megegyezik az egyéb berendezések, felszerelések, járművek analitikában
is kimutatott nettó értékével.
16. Beruházások, felújítások
161. . Befejezetlen egyéb beruházások
Ezen a főkönyvi számlán mutatjuk ki azoknak a társaság tevékenységét közvetlenül vagy közvetetten, egy
éven túl szolgáló eszközöknek a bekerülési értékét, amelyek még nem kerültek üzembe helyezésre.
1611. Kisértékű eszközbeszerezés
1612. Nagyértékű eszközbeszerzés
1613. Légtechnikai beruházás: Eötvös10 pince
1614. SportPont, Rózsa u. 50. kialakítása
16141. SportPontba beszerzett tárgyi eszközök
16142. SportPontba beszerzett nagyértékű tárgyi eszközök
1615. Eötvös10 pince közösségi térré alakítása
16151. Pinceszint kialakítás, beruházás
1616. Pince beázás miatti beruházások
162. Felújítás
A már meglévő, üzembe helyezett tárgyi eszközökön végzett értéknövelő munkák értékét tartjuk itt
nyilván, amíg a felújítás aktiválásra és az eszköz bruttó értéke növekedéseként kimutatásra nem kerül.
168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése és visszaírása
A beruházások esetében csak terven felüli értékcsökkenés számolható el, az Értékelési Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően. Ennek az értéke kerül ezen a számlán kimutatásra az esetleges visszaírásokkal
együtt.
17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések
18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
19. Tartósan adott kölcsönök
Az utóbbi három számlaosztályba tartozó gazdasági esemény nincs a társaságnál, amennyiben ezek
előfordulnának, a számlarend kiegészítésre kerül.
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2. Számlaosztály – Készletek
A 2. számlaosztály a vásárolt és a saját előállítású készleteket foglalja magában.
A készletek a tevékenységünkett közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök,
a) amelyeket a rendszeres üzleti tevékenység (büfé, vendéglátás) keretében értékesítési céllal szereztünk
be, és azok a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak (áruk, göngyölegek,
közvetített szolgáltatások), bár értékük változhat,
b) amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak (félkész
termékek) vagy már feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak (késztermékek),
c) amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni
(anyagok).
A készletekről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezetünk. A beszerzett anyagokat
nem készletezzük, bekerülési értéküket költségként azonnal elszámoljuk.
A fordulónapi leltározáskor megállapított anyagok készletértéke a 26-28. főkönyvi számlákon készletre
vételre kerül. Anyagok egyébként jellemzően nem maradnak készleten.
21-22. Nyers- és alapanyagok
23. Befejezetlen termelés és félkész termék
24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
25. Késztermékek
A 21-25. számlaosztályokba tartozó gazdasági esemény nincs a társaságnál, amennyiben ezek
előfordulnának, a számlarend kiegészítésre kerül.
26. Kereskedelmi áruk
261. Áruk beszerzési áron
2611. Árubeszerzés – büfé
2612. Könyv – 56-os veteránok
2613. SportPontba beszerzett fogyóeszközök
2614. SpoortPont büfé árubeszerzés
269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása
27. Közvetített szolgáltatások
A számla egyenlege a változatlan formában továbbértékesítésre igénybevett, de még tovább nem
számlázott szolgáltatások könyv szerinti értékét mutatja.
271. Közvetített szolgáltatások
279. Közvetített szolgáltatások és annak visszaírása
Az Értékelési Szabályzatban a készletekre vonatkozóan meghatározott esetekben és mértékben
közvetített szolgáltatásra is elszámolható értékvesztés és visszaírás, amelynek összegét ezen a főkönyvi
számlán mutatjuk ki.
28. Betétdíjas göngyölegek
281 Betétdíjas göngyölegek
288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
289. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása

3. Számlaosztály – Követelések és pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások
A 3. számlaosztály tartalmazza a készletek kivételével a forgóeszközök (a pénzeszközök, az értékpapírok,
a vevőkkel, az adósokkal, a munkavállalókkal és a tagokkal, az állami költségvetéssel és az egyéb
szervezetekkel szembeni követelések), továbbá az aktív időbeli elhatárolások számláit.
5

31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból – vevőköveteléseink könyv szerinti értékének
kimutatására szolgál.
311. Belföldi követelések forintban
Itt mutatjuk ki azokat a szolgáltatásból eredő, forintban kifejezett igényeket, amelyeket társaságunk már
teljesített és a másik fél elfogadott, elismert. Ezen a számlán ezen követelések bekerülési értékét tatjuk
nyilván.
A vevőkövetelésekről analitikus nyilvántartást vezetünk, amelyből kitűnik a vevő neve, teljesítés
időpontja, a fizetési határidő és a követelés összege.
312. Belföldi vevőkövetelések devizában
315. Belföldi követelés értékvesztése, visszaírása
Az Értékelési Szabályzatban meghatározott esetben és mértékben elszámolt értékvesztések és
visszaírások kimutatására szolgál.
316. Külföldi követelések (forint)
317. Külföldi követelések devizában
319. Külföldi követelések értékvesztése, visszaírása
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
34. Váltókövetelések
A 32-34. számlaosztályokba tartozó gazdasági esemény nincs a társaságnál, amennyiben ezek
előfordulnának, a számlarend kiegészítésre kerül.
35. Adott előlegek – az adott előlegek könyv szerinti (áfa nélküli) értékét mutatja be.
351. Immateriális javakra adott előlegek
352. Beruházásokra adott előlegek
353. Készletekre adott előlegek
354. Egyéb adott előlegek
A fenti főkönyvi számlákon könyveljük a különböző célból a teljesítést megelőzően fizetett ellenértéket
a teljesített, általános forgalmi adót nem tartalmazó összegben.
Az adott előlegek könyv szerinti értéke a mérlegben – a szolgáltatásokra adott előlegek (egyéb előlegek)
kivételével – nem a követelések között, hanem az adott eszköz mérlegcsoportjában kerül kimutatásra.
36. Egyéb követelések
A Számviteli törvényben a 29.§-ban egyéb követelésekként megfogalmazott tételeket kell itt kimutatni. A
következő főkönyvi számlákat használjuk, tartalmukat a megnevezésük tükrözi:
361. Munkavállalókkal szembeni követelések
3611. Munkavállalóknak utólagos elszámolásra kiadott összeg
3612. Társasági adóelőleg előírása
3613. Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben
3614. Munkavállalónak végtörlesztéshez adott kölcsön
3615. Büfé vásárlási előleg
3617. IPA előleg előírása
3621. Átvezetések
3629. Egyéb támogatás
36291. Jégkarneválra adott előleg
36292. Cirkusz előleg
3639. Egyéb támogatás teljesítése
364. Rövid lejáratú, kölcsön adott pénzeszközök
3641. Rövid lejáratú kölcsön
3642. Tartósan adott kölcsönökből átsorolt követelések
3643. Kaució, foglaló
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365. Vásárolt és kapott követelések
3651. Vásárolt belföldi követelések
3652. Bauhaus utalvány
3653. Követelés fejében csere útján átvett követelések
3654. Nem pénzbeli hozzájárulásként kapott követelések
3655. Térítés nélkül átvett követelések
3656. Fel nem használt Erzsébet utalvány
3658. Egyéb címen kapott követelések
368. Téves utalás
3681. Kompenzáció technikai számla
369. Eltérő időszakban visszaigényelhető Áfa
37. Értékpapírok
A 37. számlaosztályba tartozó gazdasági esemény nincs a társaságnál, amennyiben ezek előfordulnának,
a számlarend kiegészítésre kerül.
38. Pénzeszközök
A pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzeszközöket, utalványokat, továbbá a bankbetéteket
foglalják magukban. A következő főkönyvi számlákat használjuk, tartalmukat a megnevezésük tükrözi:
381. Pénztár (forint)
3811. Pénztár számla
3812. Elektronikus pénzeszközök
3813. Büfé pénztár
3814. Saját programok jegybevételei (jegypénztár)
3815. SportPont pénztár (recepció)
3816. SportPont pénztár (kávézó)
383. Utalvány
384. Bankszámla
3841. Elszámolási betét- OTP Bank NyRt. bankszámla
385. Elkülönített betétszámlák
3858. Lekötött betét 4426
3859. Lekötött betét 8609
389. Átvezetési számla
Ezt a számlát használjuk a pénztár és bank közötti pénzmozgások illetve bankszámlák közötti
pénzmozgások könyvelésére.
39. Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolásként - elkülönítetten - kell kimutatni az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt
felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként (ideértve a halasztott
ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan járó
árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a
mérleggel lezárt időszakra számolandók el, továbbá a Sztv.68. § (1) bekezdése szerinti különbözetből az
eredményt csökkentő tételként még el nem számolt összeget.
391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
3913. Árbevétel, egyéb bevétel, kamatbevétel elhatárolása
A főkönyvi számlán a mérleg fordulónapja után befolyt, esedékes, de a tárgyévet érintő bevételt számoljuk
el a Számviteli törvény tételes előírásait figyelembe véve.
392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3923. Költségek, fizetett kamatok, ráfordítások elhatárolása
A fordulónap előtt felmerült, de csak a tárgyévet követő időszakra elszámolható költség- és ráfordítás
elemeket könyveljük a számlára.
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393. Halasztott ráfordítások
A Számviteli törvény tételes előírása szerinti összegeket tartalmazza.
3931. Tartozás átvállalása miatti ráfordítások elhatárolása
3932. Devizakötelezettségek árfolyamveszteségének elhatárolása
399. Követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása

4. Források
A 4. számlaosztályban kell kimutatni az eszközök forrásait. Idetartoznak a saját tőke, a céltartalékok, a
hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek, valamint a passzív időbeli elhatárolások számlái.
41. Saját tőke
411. Jegyzett tőke
Jegyzett tőkeként mutatjuk ki a társaság Cégbíróságon bejegyzett törzstőkéjének értékét.
412. Tőketartalék
A számla jelenleg nincs használatban a Zrt.-nél.
413. Eredménytartalék
Elsősorban a társaság által elért és felhalmozott eredmény (nyereség vagy veszteség) nyilvántartására
szolgál. Ide kerül átvezetésre a mindenkori mérleg szerinti eredmény. Itt kerülnek könyvelésre a
Számviteli törvény által nevesített egyéb növelő és csökkentő tételek is a megfelelő saját tőke elemmel
szemben.
414. Lekötött tartalék
A Számviteli Törvény 38.§-a szabályozza a lekötött tartalék képzésével kapcsolatos kötelezettségeket.
Amennyiben ezen esetek előfordulnak, ezen a főkönyvi szálán kerülnek könyvelésre.
419. Adózott eredmény
Zárás után a 493. számla egyenlege átvezetésre kerül erre a főkönyvi számlára.
A tárgyévet követő év nyitó tételei között a számla egyenlege átvezetésre kerül az eredménytartalékba.
42. Céltartalék
43. Hátrasorolt kötelezettségek
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek
A 42-44. számlaosztályokba tartozó gazdasági esemény nincs a társaságnál, amennyiben ezek
előfordulnának, a számlarend kiegészítésre kerül.
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek
Ebben a számlacsoportban kell kimutatni az egy éven belül esedékes, teljesített szállítási, vállalkozási,
szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozásokat.
451. Rövid lejáratú kölcsön
4512. Egyéb rövid lejáratú kölcsönök
453. Vevőktől kapott előleg
A főkönyvi számlán a teljesítés előtt a vevő által fizetett összegek általános forgalmi adó nélküli összegét
tartalmazza.
454. Szállítók
A számla nevének megfelelően az áruszállítási és szolgáltatási szerződésekből eredő fizetési
kötelezettségek jelennek meg ebben a főkönyvi számlacsoportban, az alábbi részletezésnek megfelelően:
4543. Belföldi szolgáltatók
4544. Külföldi szolgáltatók
4549. Nem számlázott szállítások, szolgáltatások
455. Beruházási szállítók
4551. Belföldi beruházási szállítók – ajánlati biztosíték
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4452. Belföldi beruházási szállítók – garancia biztosíték
4559. Nem számlázott beruházási szállítók
461. Társasági adó
462. Személyi jövedelemadó elszámolása
A munkáltatói minőségben levont SZJA előlegek, cégautó adó, reprezentáció, üzleti ajándék és
természetbeni juttatás alapján keletkező SZJA kötelezettségek és azok teljesítésének elszámolására
szolgál.
4621. Magánszemélytől levont SZJA
4625. Reprezentáció utáni SZJA
4626. Béren kívüli juttatás SZJA
463. Költségvetési befizetési kötelezettségek
ezeken a számlákon számoljuk el a költségvetés felé befizetendő adókötelezettségeinket.
46303. EKHO- magánszemélyt terhelő
463031. EKHO – nyugdíjastól levont
46304. EKHO- kifizetői
46305. NAV – illeték
46307. Start kártya járulékai
46308. Bírósági letiltás dolgozótól
46309. NAV bírság, önellenőrzési pótlék.
4631. EHO kötelezettség
46310. Egészségügyi hozzájárulás
46311. %-os EHO
4635. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás
4637. Cégautó adó
464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése.
Ezeken a számlákon számoljuk el a költségvetés felé befizetendő adókötelezettségeink teljesítését.
46410 EHO kötelezettség teljesítése 27 %
46411 EHO kötelezettség teljesítése 14%
4645. Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás teljesítése
466. Előzetesen felszámított ÁFA
467. Fizetendő ÁFA
468. ÁFA pénzügyi elszámolása
Ennek a számlának a Tartozik oldalán könyveljük az adóhatóságnak történő forgalmi adó befizetéseket,
Követel oldalán a visszautalt áfát, és a tárgyévet követő év elején ide vezetjük át a fizetendő és előzetesen
felszámított áfa számlák egyenlegét.
469. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
4691. Építményadó elszámolási számla
4692. Telekadó elszámolási számla
4693. Kommunális adó elszámolási számla
A 4691-4693 számlák szerepelnek a számlatükörben, de jelenleg nincsenek használatban.
4694. IPA késedelmi pótlék elszámolása
4695. Helyi iparűzési adó elszámolási számla
4696. Gépjárműadó elszámolási számla
4697. Cégautó adó
4698. NAV késedelmi pótlék
4699. Egyéb hely adó elszámolási számla
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Adónemenként tartjuk nyilván az önkormányzati adóhatósággal és a NAV-val szemben felmerülő egyéb
fizetési kötelezettségeket a számlák Követel oldalán, a teljesített befizetéseket pedig a számlák Tartozik
oldalán.
Az adókötelezettségek főkönyvi egyenlegét legalább évente, az éves zárás keretében egyeztetni kell az
adóhatóságok folyószámláján kimutatott összegekkel.
471. Jövedelem elszámolási számla
4711. Keresetelszámolási számla
A számla Követel oldalára könyveljük a munkabért és munkabérjellegű összegeket, Tartozik oldalára
pedig a levonásokat és a kifizetéseket. A számla egyenlege így mindig a dolgozók felé ilyen jogcímen
fennálló tartozást mutatja.
4712. Tiszteletdíj - FEB
4713. Megbízási díjak
4714. Alkalmi munkavállalás díja
472. Fel nem vett járandóságok
473. Társadalombiztosítási kötelezettségek
Ezen a főkönyvi számlán könyveljük a kifizetett bérek után és egyéb jogcímeken fizetendő szociális
hozzájárulási adót összegeit valamint a munkabérből levont nyugdíj-és egészségbiztosítási járulékot (K)
és a járulék befizetéseket (T).
4731. NyB alap
4732. EB alap
4734. SZOCHO
4735. Alkalmi munkavállaló utáni kötelezettség
474. Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség
4742. Szakképzési hozzájárulás
A munkabérek alapján fizetendő szakképzési járulék kötelezettségek és befizetések elszámolásra szolgál.
4743. Elszámolásra kapott pénzeszközök
4749. Táppénz hozzájárulás
476. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben
4761. Munkabérből letiltás
479. Különféle rövid lejáratú kötelezettségek
4791. Átvállalt kötelezettségek
4792. Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek
4799. Eltérő időszakban fizetendő ÁFA
48. Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni
a) a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak
árbevételét, bevételét képezi,
b) a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja
utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,
c) mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a vállalkozóval szemben érvényesített,
benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot,
kártérítést, bírósági költséget,
d) a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított,
kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát.
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481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
4811. Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása
4812. Költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolása
4813. Mérlegfordulónapi deviza árfolyamnyereség elhatárolása
482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
4821. Mérlegfordulónap előtti költségek, ráfordítások elhatárolása
4823. Fizetendő kamatok elhatárolása
483. Halasztott bevételek
4831. Elengedett kötelezettségek miatti elhatárolások
4832. Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása
4833. Térítés nélkül átvett eszközök értékének elhatárolása
A passzív időbeli elhatárolások számláin a megnevezésnek megfelelő tételeket könyveljük. A halasztott
bevételek esetében a feloldást mindig az adott eszköz illetve az átvállalt kötelezettség értékének
csökkenésével arányos mértékben számoljuk el.
49. Évi mérlegszámlák
491. Nyitómérleg számla
492. Zárómérleg számla
493. Adózott eredmény elszámolási számla
A 493. számlára zárja a számítógépes program az eredményszámlákat a társasági adó összegét tartalmazó
számlával együtt.

5. Számlaosztály – költségnemek
Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza. Az 5. számlaosztályon
belül a költségnemek: anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások költségei, egyéb szolgáltatások költségei,
bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, értékcsökkenési leírás.
51. Anyagköltség
Anyagköltségként az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok bekerülési (értékvesztéssel csökkentett, az
értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési) értékét kell kimutatni, valamint a közüzemi díjakat
tartjuk nyilván.
511. Közüzemi díjak
5111. Áramdíj
5112. Gázdíj
5113. Vízdíj
51131 Vízdíj SportPont
5114. Üzemanyag
512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök értéke
A felhasznált karbantartási anyagok, nyomtatványok, irodaszerek és minden külön fel nem sorolt anyag,
anyagi eszköz értéke kerül a számla Tartozik oldalára.
513. Egyéb anyagköltségek
Ebben a számlacsoportban tartjuk nyilván a feladatellátáshoz szükséges egyéb anyagköltségeket, pl.:
irodaszerek, kiállítási és karbantartási segédanyagok, kellékek, catering szolgáltatás ellátásához
anyagbeszerzések, cégautó üzemanyag stb.
5131. Nyomtatványok, irodszerek
5133. Egyéb anyagbeszerzések
51331. Kiállítási segédanyagok
51332. Üzemeltetési, karbantartási segédanyagok
513321. Pince beázás miatti anyagbeszerzés
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51333. Irányítótáblák
51334. Dekorációs anyagok, csokor, koszorú
51335. Diáksporthoz anyagbeszerzések
5136. Napközis táborhoz anyagbeszerzések
51337. Saját programokhoz kellék beszerzések
5138. Mutatványos táborhoz anyagbeszerzések
51339. Házasságkötőbe anyagbeszerzés
5134. Szakkönyv, szaklap
51340. SportPont anyagbeszerzések
51341. Babacsomag anyagbeszerzések
51342. SportPont büfé anyagbeszerzés
51351. Büfé anyagbeszerzések
51352. Büfé rendezvény kiadás
51353. Üzemanyag: cégautó
519. Anyagköltség megtérülése
52. Igénybevett szolgáltatások költségei
521. Szállítás, rakodás, raktározás
522. Bérleti díjak
Ebben a számlacsoportban tartjuk nyilván a feladatellátáshoz szükséges eszközök, infrastruktúrák bérleti
díjai pl.: jegyfoglalási rendszerhasználati díj, sportlétesítmény és sporteszköz bérleti díja stb.
5222. Jegyfoglalási rendszer használati díja
5223. Szennyfogó szőnyeg bérleti díja
5224. Sportlétesítmény bérleti díja
5225. Uszoda bérleti díja
5226. Egyéb bérleti díj
5227. Karácsonyi vásár bérleti díja
5228. Bérleti díj – SportPont
523. Karbantartási, javítási költségek
Az épületgépészeti rendszer és a szerver karbantartásai költségeit tartjuk nyilván ebben a
számlacsoportban.
5231. Tűzjelző rendszer karbantartása
52311. Egyéb javítási költségek
52312. Pince beázása miatti javítások
52313. Tűzjelző rendszer karbantartása ?
5232. Folyadékhűtő karbantartása
5233. Füst- és hőelvezető rendszer karbantartása
5234. Liftellenőrzés, karbantartás
5235. Gázkazán karbantartása
5236. Légkezelő berendezés karbantartása
5237. Szerverüzemeltetés
5238. Tisztasági festés
5239. Parkettacsere, - felújítás, -lakkozás
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
525. Oktatás, továbbképzés költsége
526. Utazási és kiküldetési költségek
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
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A megnevezéseknek megfelelő költségnemekben felmerült tételeket számoljuk el a számlák Tartozik
oldalán. Az 529. számlán tartjuk nyilván például: a könyvelés, könyvvizsgálat, takarítás, ingyenes és kültéri
nagyrendezvények, napközis tábor és diákolimpiai rendezvények költségeit.
5291. Posta és telefonköltség
5292. Fénymásolás, nyomdaköltség
5293. Könyvelési díj
5294. Jogi képviselet
5295. Könyvvizsgálói díj
5296. Postaköltség
5297. Egyéb igénybe vett szolgáltatás
52971. Takarítás
529710. Rendezvénylebonyolítás
529711. Irodalmi, zene, művészettörténeti előadások
529712. Előadóművészet
529713. Filmvetítés
529715. Helytörténeti séták lebonyolítása
529716. Munka- és tűzvédelmi tevékenység
529717. Napközis táborhoz igénybe vett szolgáltatások
529718. Játszóházhoz igénybe vett szolgáltatások
529719. Sportrendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások
52972. Rágcsáló- és rovarirtás
529720. Egyéb igénybe vett szolgáltatások
529721. Liszt- év költségei
529722. Terézvárosi Búcsú szolgáltatás igénybe vétel
529723. Terézvárosi Korzó- Autómentes nap igénybe vett szolgáltatások
529724. Karácsony vásár költségei
529725. Szociális munka napja költségei
529726. Idősek karácsonya
529728. Jutalék
529729. Terézvárosi Magazin cikkírás
52973. Honlapkészítés
529730. SportPonthoz igénybe vett szolgáltatások
529731. Takarítás
52974. Őrzés- védelem
52975. TV szolgáltatás
52976. Munkaalkalmassági orvosi vizsgálat
52977. Szemétdíj
52978. Csatornadíj
52979. Kézműves foglalkozás
53. Egyéb szolgáltatások költségei
531. Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj
533. Biztosítási díj
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj
535. Tagdíjak, belépőjegyek, nevezési díjak
536. Jogdíjak
538. Különféle egyéb költségek
A megnevezésnek megfelelő szolgáltatási díjak elszámolására szolgálnak a számlák.
54. Bérköltség
541. Bérköltség
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A munkavállalóknak és adószámos magánszemélyeknek számfejtett bruttó bérek és bérjellegű kifizetések
szerepelnek a számlán, továbbá a Felügyelő bizottság tagjainak tiszteletdíjai és magánszemélyek kulturális, sport- és napközi tábori megbízási díjai.
5411. Alkalmazotti fizetések
5412. Adószámos magánszemély fizetése
5413. Rendezvényekhez kapcsolódó megbízási díj
5414. Diáksport megbízási díj
5415. Napközis tábor megbízási díj
5416. Feb tiszteletdíjak
5418. Alkalmi munkavállaló díja
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések (BKK-bérlet, cafeteria, munkaruha)
5511. Alkalmazottak BKK bérlet
5512. Alkalmazottak étkezési hozzájárulás
5513. Munkaruha
5514. Iskolakezdési támogatás
5515. Betegszabadság
5516. Beutazási bérlet
552. Jóléti és kulturális költségek
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések (ajándék, versenydíja, reprezentációs költségek, eü-i szűrés
5591. Kisértékű ajándék
5592. Versenydíjak
5593. Reprezentáció
5594. Cégtelefon magáncélú használat
5595. Munkamegbeszélés - szállásköltség
5596. Munkamegbeszélés - étkezés
5597. Egészségügyi ellátás, szűrés
56. Bérjárulékok
561. Alkalmazotti járulékok
56113. Startkártya járulékai
56114. EKHO – kifizetői
56115. SZOCHO
56116. Béren kívüli juttatás utáni SZJA
56117. EHO 27%
56118. EHO 14%
563. Munkaadói járulék
564. Szakképzési hozzájárulás
569. Egyéb bérjárulékok
A béreket és egyéb személyi jellegű ráfordításokat terhelő járulékokat mutatjuk ki a járulék jellegének
megfelelően a fenti főkönyvi számokon.
57. Értékcsökkenési leírás
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
572. Használatba vételkor egyösszegű écs leírás
574. SportPont elszámolt écs.
58. Aktivált saját teljesítmények értéke
581. Saját termelésű készletek állományváltozása
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
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Jellemzően ezeket a számlákat nem használjuk.
59. Költségnem átvezetési számla
A számlacsoportot jelenleg nem használjuk.

8. számlaosztály - értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások
A 8. számlaosztály tartalmazza az anyagjellegű ráfordításokat, az eladott áruk beszerzési értékét, az eladott
(közvetített) szolgáltatások értékét, valamint az egyéb ráfordításokat, a pénzügyi műveletek ráfordításait,
az eredményt terhelő adót.
81. Anyagjellegű ráfordítások
815. Eladott, (közvetített) szolgáltatások értéke
A változatlan formában továbbértékesített szolgáltatások bekerülési értékét számoljuk el a számlán,
amennyiben az megfelel a Számviteli törvényben rögzített feltételeknek. A mérlegfordulónapig tovább
nem számlázott összegeket a mérlegben készletként mutatjuk ki.
816. Eladott áruk beszerzési értéke
A változatlan formában eladott, értékesítési céllal beszerzett készletek bekerülési értékét számoljuk el ezen
a számlán a beszerzéssel egyidejűleg. A mérleg fordulónapjáig értékesítésre nem került tételek leltár
alapján felvételre kerülnek az árukészletek közé.
86. Egyéb ráfordítások
861. Értékesített, selejtezett tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartás szerinti értéke
A számla Tartozik oldalára könyveljük értékesítéskor a tárgyi eszközök ill. immateriális javak bruttó
értékét, Követel oldalára pedig a nettó értékét. A számla egyenlege így az értékesített eszköz(ök) könyv
szerinti értékét mutatja.
8611. Értékesített, selejtezett tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartás szerinti értéke
8612. Selejtezett eszközök könyv szerinti értéke
862. Értékesített, átruházott követelések könyv szerinti értéke
863. Mérlegforduló nap előtti eseményekkel kapcsolatos ráfordítások
864. Utólag adott, pénzügyileg rendezett engedmények
865. Céltartalék képzése
A 865. számlához tartozó gazdasági esemény nincs a társaságnál, amennyiben ezek előfordulnának, a
számlarend kiegészítésre kerül.
866. Értékvesztések, terven felüli értékcsökkenési leírások
8661. Készletek elszámolt értékvesztése
8662. Követelések elszámolt értékvesztése
8663. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése
8664. Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése
Az értékelési szabályzatban meghatározott esetekben elszámolt értékvesztések és értékcsökkenési leírások
kerülnek kimutatásra az eszköz jellegének megfelelő főkönyvi számla T oldalán.
867. Adók, illetékek, hozzájárulások
8670. Temetési segély
8671. Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek
8672. Önkormányzatokkal elszámolt adók és illetékek
8673. Elkülönített elszámolt adók és illetékek
8674. Cégautóadó
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8675. Gépjárműadó
8676. Előző évek rendezése
869. Különféle egyéb ráfordítások
Pl.: behajthatatlan követelés leírt összege, hiányzó, megsemmisült immateriális javak és tárgyi eszközök
értékét tartjuk nyilván. A számlán a mennyiségi leltárfelvétel során megállapított eszközhiányok kerülnek
könyvelésre, a megnevezés szerinti eszközök könyv szerinti értéke kerül a számla T oldalára. Ebbe
számlacsoportba kerülnek a kerekítési különbözetek is.
8691. Behajthatatlan követelés leírt összege
8692. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletet könyv szerinti értéke
8693. Eszközök könyvelési különbözet nyitáskor
8694. Kerekítési különbözet
9695. Meg nem térülő pénztárkülönbözet
8696. Pályázat elszámolása
8697. Értékvesztés elszámolás
8699. Elengedett követelés
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai
871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
872. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
8722. Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata
876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség
A számlatükör szerinti bontásban mutatjuk itt ki a deviza- valutaátváltások, az eszközök és
kötelezettségek realizált árfolyamveszteségét és a mérlegfordulónapi értékelésből származó összevont
árfolyamveszteséget.
8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége
8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
8763. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékének
árfolyamvesztesége
877. Egyéb árfolyamveszteségek
89. Nyereséget terhelő adók
891. Társasági adó
A megállapított adóalap után fizetendő társasági adó összegét könyveljük erre a számlára.

9. számlaosztály - Értékesítés árbevétele és bevételek
A 9. számlaosztályban kell kimutatni az értékesítés árbevételét, az egyéb bevételeket és a pénzügyi
műveletek bevételeit.
Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerinti teljesítés időszakában az üzleti
évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások árkiegészítéssel
és felárral növelt, engedményekkel csökkentett - általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékét.
91. Belföldi értékesítés árbevétele
911. Bérleti díjak és együttműködési megállapodások árbevétele
9111. Bérleti díj bevétel: Kontakt rádió
9112. Bérleti díj bevétel: Könyvtár
9113. Bérleti díj bevétel: Shake House
9114. Terembérleti díjak: színház, kamara, foglalkoztatók
9115. H/3 bérleti díjak
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9116. Céltámogatás
9117. Megjelenési felület biztosítása
9118. Együttműködési megállapodás alapján megtartott programok
912. Jegybevétel, egyéb értékesítések bevételei
9121. Belépőjegy bevétele, tanfolyamdíj bevétele
91211. Saját szervezésű program bevétele
9122. Belépőjegy bevétele, pénztárgépes
91221. Saját szervezésű program pénztárgépes bevétele
91222. Saját szervezésű program pénztárgépes bevétel, téves beütés miatti korrekció
91224. SportPont sportszolgáltatás bevétele
9123. Könyv-, CD – érékesítés
9124. Ruhatár
9125. Esküvői szolgáltatás
91261. Büfé bevétele
91262. Büfé téves beütés miatti rendezés
91263. Catering szolgáltatás
91264. Büfé árbevétel NAV-pénztárgép
91265. Büfé árbevétel új NAV-pénztárgép
91267. SportPont bevétel
912671. SportPont bevétel
912672. SportPont új NAV-pénztárgép bevétel
912673. SportPont kávézó bevétel
9127. Kompenzációs bevétel
913. Saját szervezésű programok bevétele
9131. Terézvárosi Búcsú bevétele
9132. Terézváros Polgármesteri Hivataltól kapott térítések
9133. Karácsonyi vásár bevételei
9134. Napközis tábor térítési díj
9135. Kulturális szolgáltatás
92. Magáncélú használat megtérítése (pl.: telefon)
96. Egyéb bevételek
961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
9614. Értékesített tárgyi eszközök bevétele
963. Mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek
A mérleg fordulónapjával lezárt időszakra vonatkozó, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett illetve
elismert bevételeket könyveljük ezekre a főkönyvi számlákra, pl.: önkormányzati közszolgáltatási és
működési támogatások, pályázati bevételek, NAV 1%, káreseményekkel kapcsolatos bevételek
9631. Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek
96311. Allianz biztosító beázás miatti kártérítés
9632. Céltámogatás EMMI
9633. Pályázati bevétel
9634. Önkormányzati támogatás
96341. Közszolgáltatási támogatás
96342. Működési támogatás
96343. Céltámogatás
9635. NAV 1 % kiutalása
9637. Adott támogatásból visszakapott rész
9638. Kapott támogatás egyéb szervezetetektől, magánszemélyektől
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964. Utólag kapott- közvetve kapcsolódó- pénzügyileg rendezett engedmények
965. Előző évekkel kapcsolatos bevételek
966. Visszaírt értékvesztések és terven felüli értékcsökkenési leírások
A készletek, követelések elszámolt értékvesztéseinek, immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli
értékcsökkenési leírásainak értékelési szabályzat szerinti visszaírásait könyveljük ebbe a számlacsoportba
a számlatükör szerinti bontásban.
9661. Készletek visszaírt értékvesztése
9662. Követelések visszaírt értékvesztése
9663 Immateriális javak visszaírt terven felüli értékvesztése
9664 Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékvesztése
967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások
9671 Költségvetésből kapott támogatás, juttatás
9672 Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás
9673 MÁK-tól kapott térítés (apaszabi)
9674 Előző évek rendezése
9675 Továbbszámlázott költségek bevétel
9676 Kapott adomány magánszemélyektől
968. Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege
969. Különféle egyéb bevételek
Önkormányzat által elengedett visszapótlási kötelezettség összege, valamnt az adók befizetése és előírása
között adódó, bevétel jellegű kerekítési különbözeteket könyveljük erre a számlára.
9693 Pénztár leltárkülönbözet megtérült
9694 Kerekítési különbözet
9695 Negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeg
9697 Önkormányzat által elengedett visszapótlás
97. Pénzügyi műveletek bevételei
973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Munkavállalónak adott kölcsönök utáni kamat kerül ide könyvelésre.
974. Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
Pénzintézettől kapott banki kamat és lekötött betét utáni kamat kerül ide könyvelésre.
9741 Pénzintézettől kapott bankkamat
9742 Lekötött betét utáni kamat
976. Átváltáskori, értékesítéskori árfolyamnyereség
9761 Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége
9762 Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árf. nyeresége
9763 Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi érték ö.árf.
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