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Egy kedves ügyfelem ajánlása útján megkeresett az „M” Kft ügyvezetője, hogy nézzem meg az 

általa hozott főkönyvet és adjak ajánlatot a könyvelésre. A Kft fő tevékenysége: élelmiszer bolti 

kiskereskedelem. 

A főkönyvi kivonat áttanulmányozása kapcsán kiderült, hogy nagy gondok vannak: 

• a bank nem volt felkönyvelve, 

• előleg számlán egyenlegek szerepeltek, nagy volt a vevő és a szállító állomány, 

• illetve több 10 milliós pénztár állomány volt. 

A NAV elindította a felszámolási eljárást a cégbíróság felé, melyet még meg tudtunk állítani és 

részletfizetési megállapodást sikerült kötni. 

Az ügyvezető megbízott a könyvelés rendbetételével és a további könyveléssel.  

Az előző könyvelő több időpontot adott az ügyfélnek az iratanyag átadására, mely nem történt meg. 

Az anyagot januárban kaptuk meg, félig ömlesztve. Fele lefűzve dossziékba, másik fele begyűrve 

kosarakba, szatyrokba. 

Az Átadási-átvételi jegyzőkönyvön írásba foglalta, hogy nem könyvelte le az egész éves 

bankkivonatokat, mert sok, több száz oldalas. 

A kimutatásokat cd-re írva megkaptam. Többször kértem, hogy küldjön részemre szállítói partner 

egyenlegeket, hogy partnerenként tudjam megnyitni – ezekre a kérésekre nem reagált. 

Kénytelen voltam a kb. 100 oldalas főkönyvi kartonból kibogarászni az egyenlegeket, mely nem kis 

munkát eredményezett. Az egyenlegeket a régi akasztófás módszerrel papíron készítettem el. 

A munkámat már az is nehezítette, hogy a főkönyvi kivonat egyenlege már eleve nem egyezett meg 

a főkönyvi kartonnal! 

Minden partnertől tételes egyenlegközlőt kértem, hogy a mérleghez megfelelő nyilvántartás álljon a 

rendelkezésemre. 

Megkezdődött a nagy munka: főkönyvi kartonok, áfa kimutatások összefésülése a számlákkal. 

• Tételesen leegyeztettem az áfa analitikát és a számlákat. Kiderült, hogy nem hitelesített 

másolati számlákat és szállítóleveleket áfázott le az előző könyvelő. A másolatokat az ügyfél 

elvitte lehitelesíteni. 

• A Kft-nek 8 db pénztárgépe van. Rossz összegekkel és rossz bontásban (5-18-27 %) adta be 

az áfabevallásokat. Mind a 10 hónapot újra kellett összesítenem a zárójelentés szerinti 

bontásban. Önellenőrzési jegyzőkönyvvel támasztottam alá az eltéréseket. Külön kimutatást 

készítettem a pénztárgépenként az eltérésről. 

• A tárgyi eszközök között nem voltak nyilvántartva a pénztárgépek. A könyvelés ellenőrzését 

ki kellett terjeszteni 2014-re is, mivel abban az időszakban szerezték be a pénztárgépeket. 



Mint kiderült, az előlegek között a pénztárgép előlegszámlái szerepeltek, de a számlák nem 

voltak meg. A forgalmazótól kikértem a számlákat és helyre tettük a könyvelést, a 

nyilvántartásokat is elkészítettem. 

• A hiányzó számlákat lekönyveltem és áfa önellenőrzéseket nyújtottam be, melynek 

eredménye az ügyfél javára 1,5 millió forint áfakülönbözet, melyet az adóhivatal nem 

vitatott. 

• Ezen ügyletekkel egy időben a bérszámfejtést is leellenőriztem, mivel ki kellett adni az 

M30-okat. Az ügyfélkapun lekértem a biztosítási jogviszonyokat és a 08-as bevallásokat. 

Papír alapú nyilvántartást készítettem, hogy ki lett jelentve a 08-on és ki lett jelentve a 

T1041 és T1042E bevalláson. Kiderült, hogy a T1041-es és a 08-as bevallások nem 

egyeztek. Szakmunkás tanulótól több járulékot vontak, mint kellett volna, nem vették 

igénybe a tanuló után a kedvezményt. Az egész évet újra számfejtettem minden emberre és 

benyújtottam az önellenőrzéseket. Itt is – mire rendbe tettünk minden ember járulékát –, az 

egyenleg az ügyfél javára 200.000 Ft adókülönbözet lett, melynek az ügyfél nagyon 

megörült, hiszen éppen résztörlesztésben fizette a járuléktartozást. 

 

Azóta a Kft-nél már zajlott egy áfaellenőrzés, mely mindent rendben talált és nem vitatták az áfa 

önellenőrzéskor feltárt adókülönbözetet. 

Szegény ügyfél az elmúlt két év során kettő „hanyag” könyvelővel dolgoztatott, mire hozzám került 

és rendbe tettem a cége könyvelését. Azóta is felemlegeti a segítségemet és közbenjárásomat a 

felszámolási eljárás megállításában. 


