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Mikro- és kisvállalkozások könyvelését végzem. Tapasztalatom szerint az ügyfelek leginkább a 

könyvelőjüktől várják minden kérdésükre a választ. Az emberekkel – olyanokkal is, akik nem 

ügyfeleim – való beszélgetéseim során sokszor előfordul, hogy tanácsot kérnek tőlem, s én mindig 

igyekszem a legjobb tudásom szerint segíteni nekik. Ha nem tudom a megoldást, akkor is segítek 

megtalálni azt, aki segíteni tud. Talán ennek tudható be, hogy sokszor olyan ismerősök is hozzám 

küldik a könyvelőt keresőket, akik egyébként nem nálam könyveltetnek. Bár nem tipikus 

könyvelési feladat egy hitelkérelem elkészítése (csak adatokat kellene hozzá szolgáltatnunk), mégis 

elég sokszor csináljuk meg a teljes hitelkérelmet annak érdekében, hogy ügyfeleink minél nagyobb 

eséllyel, minél olcsóbban juthassanak pénzügyi kerethez. A következő történet kezdetekor is azt 

gondoltam, hogy egy egyszerű hitelkérelem megírása nem okozhat semmilyen galibát. Tévedtem, 

mert elég nagy küzdelem lett belőle. 

Egy kis (néhány száz milliós árbevétellel rendelkező) autókereskedő cég idős könyvelője 2014 

nyarának elején agyvérzést kapott, s annak lánya – aki ügyfelem tudomása szerint nem is 

szakképzett könyvelő – vette át a cég könyvelését. Az ügyfél nagyon hűséges típus, de nyár végére 

már rájött több hibára, tévedésre is a könyveléssel kapcsolatban, ráadásul tudta, hogy október elején 

a Széchenyi-hitelét meg kell újítania, s ebben akkori könyvelője – aki egyre többször volt 

elérhetetlen – nem tudott neki segíteni. Szeptember legelején az egyik ismerőse javaslatára 

megkeresett engem. Bár azt szoktam javasolni, hogy ennyire közel az év végéhez már ne váltsanak 

könyvelőt, őt mégis elvállaltam, mert teljesen kétségbe volt esve (ugyanis ha elveszíti a hitelkeretét, 

akkor azonnal tönkremegy). Nem sok időm volt, mivel legkésőbb október elején már be kellett adni 

a hitelkérelmet az aktuális adatokkal (1-9. hó) kitöltve. Az első három negyedévet újra 

lekönyveltem. Ez elég sok munka volt, de hajtott a segíteni akarás. Közben természetesen átnéztem 

az előző év adatait is, s meglepődve tapasztaltam, hogy a 2013. évi társasági adóbevallásban több 

helyen is más adatok szerepelnek, mint a közzétett egyszerűsített éves beszámolóban. Elkezdtem 

vizsgálódni, s kiderült, hogy a társasági adóbevallás tartalmazza a helyes adatokat, s a beszámoló 

adatai a hibásak. 

Értetlenül álltam a hibák előtt, melyek közül az első, hogy a hosszú lejáratú kötelezettségek között 

szerepelt 14.000 E Ft, mely a valóságban rövid lejáratú kötelezettség volt. Ez a hiba a 

mérlegfőösszeget nem befolyásolta, de akkor is valótlan adat volt. 

Ennél sokkal „csúnyább” hibákat találtam az eredménykimutatásban: 

- Az egyéb ráfordítások értéke a beszámolóban 270 E Ft, a főkönyv és a társasági adóbevallás 

szerint viszont 239 E Ft volt. Természetesen így az üzemi tevékenység eredménye is helytelen lett. 

Ezt az eltérést tovább növelte a pénzügyi műveletek ráfordításainak 1 E Ft-os eltérése, melynek 



következtében a szokásos vállalkozási eredmény már 32 E Ft-tal kevesebb volt a valóságos 

értéknél. Ez nem túl nagy összeg ugyan, de véleményem szerint a mi szakmánkban még az 1 

forintos eltérés sem elfogadható. Ezért próbáltam kideríteni, mi lehet a hiba oka. Arra jutottam, 

hogy valószínűleg a társasági adóbevallást és a beszámolót külön-külön készítették el, külön-

külön számítással. Az egyéb ráfordítások 239.554,- Ft-os értékét a társasági adóbevallás 

készítésekor – azért, hogy a főkönyv szerinti 897 E Ft mérleg szerinti eredmény meg legyen – 

lefelé kerekítették 239 E Ft-ra. A beszámolóban viszont 240 E Ft-ra kerekítették, majd gépeléskor 

véletlenül a 4-es helyett 7-est ütöttek le. 

- A társasági adófizetési kötelezettség bevallásban szereplő 100 E Ft-os összege helyett a 

beszámolóban csak 97 E Ft szerepelt. Ennek okát homály fedi. 

- Az adózott eredménynél 868 E Ft-ot, a mérleg szerinti eredménynél 869 E Ft-ot szerepeltettek a 

beszámolóban a helyes 897 E Ft helyett. Ez az eltérés pedig már az előzőekből egyenesen 

következett (bár nem értem, hogy lehet több a mérleg szerinti eredmény, mint az adózott). 

Tudtam, hogy valószínűleg ezeket a hibákat majd meg kell magyaráznom. Így is lett. A 

hitelkérelmet a helytelen 2013. évi adatok miatt valóban nem akarták elfogadni, mondván: 

megbízhatatlan adatokat tartalmaz. Sok telefonbeszélgetés és az eltérések okát magyarázó e-mailek 

után végül sikerült elérnem, hogy a hitelt folyósítsák még egy évig. Ezt a meggyőzést aztán 2015-

ben is meg kellett ismételnem, mivel még abban is szerepeltek a 2013-as adatok. Érdekes módon 

míg 2014-ben inkább a telefonbeszélgetések segítettek, addig 2015-ben már több információt kértek 

írásban is arra hivatkozva, hogy szigorodtak az eljárási szabályok, így csak akkor kaphatjuk meg a 

hitelt, ha nagyon jól meg tudjuk magyarázni az eltéréseket. Örültem neki, hogy ekkor is sikerült 

meggyőzően érvelnem. Így sikerült elérni, hogy a könyvelő tévedéséért ne büntessék ügyfelemet 

azzal, hogy a hitelkérelmet elutasítják. 

Ügyfelem elmondta, hogy amikor a bankban járt a hitelügyintézőnél, akkor nagyon dicsérték, hogy 

ilyen jól felkészült, gyorsan dolgozó, együttműködő könyvelőt talált magának. Szerencsére ilyen 

elismerő szavakat már több hitelintézet munkatársaitól is kaptak ügyfeleim, mely tovább erősítette a 

belém vetett bizalmukat. 

Ez a történet számomra azért nagy siker, mert a mindennapi – nem kevés – munka mellett sikerült 

nagyon rövid idő alatt olyan anyagot összeraknom, magyarázatokat adnom, mely az előző könyvelő 

hibáinak ellenére biztosította ügyfelem részére a további működéséhez szükséges anyagi fedezetet 

és így családja, alkalmazottai megélhetése sem került veszélybe. 


