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1 Devizás Bankszámla FIFO, ÁTLAG 

értékelési mód beállítása 
Ez a dokumentum részletes betekintést nyújt a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerhez 

készült magyar lokalizációs csomagba tartozó Devizás Bankszámla FIFO, ÁTLAG értékelési mód 

választása lokalizációs fejlesztés funkcionalitásba. 

A Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek biztosítja, hogy a vállalat által választható 

legyen a devizás bankszámlák FIFO vagy ÁTLAG módezerrel történő értékelése, (az SPN) a saját 

pénznemben történő könyvelés ennek megfelelően automatikusan helyes összeggel történjen és a 

devizás bankszámlák átértékelése megfelelően kerüljön elszámolásra.   

1.1 Bankszámlák 

A Business Centralban a devizás bankszámlák értékelésének beállítása bankszámlánkként lehetséges a 

bankszámla kartonokon, amelyet a következő módon érhet el és szerkeszthet: 

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Bankszámlalista 

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra 

 

3.  

a) Nyomja meg az Új gombot új Bankszámla karton létrehozásához 

b) Kattintson egy meglévő Bankszámlára amennyiben egy meglévővel dolgozna 

4. Töltse ki a bankszámla adatait. 

1.2 Értékelési mód 

Az értékelési módot az alapértelmezett Napi árfolyamról abban az esetben lehet módosítani amennyiben 
a Pénznem kód nem üres (a bankszámla pénzneme nem a Főkönyvi könyvelés beállításánál 
meghatározott saját pénznem, továbbiakban: SPN).  

Az értékelés módja mezőben az alábbi értékelési módok közül lehet választani: 

• Napi árfolyam 
• FIFO 
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• Átlag 

 
Ez a kézikönyv a FIFO és ÁTLAG értékelési módok működését, használatát részletezi. 

 

1.3 Bankszámla értékelési módjának változtatása 

Amennyiben a bankszámla egyenlege nem nulla és az értékelési mód változtatása nem Év végi 
átértékelés után közvetlenül történik, a FIFO/ÁTLAG számítás hibás lesz. Ezen hibázási lehetőségre való 
figyelmeztetés mellett az értékelési mód változtatására a rendszer lehetőséget biztosít.  

 
 

1.4 Utolsó könyvelési dátum 

A bankszámla kartonon megtekinthető az utolsó könyvelési dátum, mely egy nem szerkeszthető 
informatív mező, amely minden a bankszámlát érintő könyvelés esetén frissül, a bankszámlára könyvelt 
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legkésőbbi tétel könyvelési dátumát mutatja. 

 
 

2 FIFO értékelési mód  
A Magyar számviteli törvény előírásai szerint deviza-, illetve valutakészlet értékelése történhet FIFO 
(First In First Out) módszerrel, melynek lényege, hogy az elsőként bevételezett, megvásárolt deviza-
valuta készletet használjuk fel először, következésképpen az időszak végén az eszközök között 
devizakészletként fennmaradó tételek a legutóbb bevételezett/megvásárolt tételek.  

Amennyiben a bankszámla kartonon az értékelési módja FIFO, a rendszer ezen bankszámlára 
történő könyvelés esetén automatikusan az alábbi alpontokban részletezettek szerint számol. A 
kalkuláció helyességét biztosítandó a FIFO módszerrel értékelt bankszámlára az alábbi beépített 
ellenőrzések működnek, melyek bármelyikének megszegése esetén a rendszer hibaüzenetet ad: 

• A bankszámla egyenlege nem lehet negatív 
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• A bankszámlára könyvelt legutolsó könyvelési dátumnál korábbi dátumra könyvelni nem 
lehetséges 

• A bankszámlát érintő tranzakciót sztornózni nem lehetséges  

 

2.1 Könyvelés Főkönyvi naplóban  
 

2.1.1 Egyedi Főkönyvi naplólapok 
Főkönyvi naplóba történő könyvelés esetén, hogy a FIFO kalkulációk megfelelően működjenek a  
naplólapok nevei nem lehetnek azonosak. A naplósablonok és kapcsolt naplólapok létrehozása egyedi 
igények alapján történhet, csak az elnevezésükben szükséges a megkülönböztetés. 

• A Naplólapok a Főkönyvi naplósablonokról érhető el a Navigálás/Sablon/Naplólapok 
menüpontra kattintva. 

 
 

• A naplólapok név mezőjében minden esetben egyedi azonosító nevet szükséges megadni. 

 

2.1.2 Banki tranzakció rögzítése főkönyvi naplóba 
 

A főkönyvi napló megnyitása után a naplósablon majd a naplólap kiválasztását követően lehetőség nyílik 
a banki tranzakció rögzítésére. 
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• Egy bankszámlához a rendszer nem engedélyez több főkönyvi naplóban 
párhuzamosan tranzakció rögzítést. Ez a FIFO logika felborulását eredményezné hiszen 
rögzítés során a tranzakciók adott napi sorrendje is számít.  
 

• Egy bankszámlához a rendszer nem engedélyez főkönyvi naplóban és párhuzamosan 
fizetési egyeztetési naplóban tranzakció rögzítést. Ez is a FIFO logika felborulását 
eredményezné a rögzítés során a tranzakciók adott napi sorrendjének fontossága miatt. 
(lehetséges mindkét napló felületén könyvelni az adott FIFO értékelési módú bankszámlára, 
csak egyszerre nem szerepelhet könyveltelen sor mindkét naplóban) 
 

• A banki tranzakciók rögzítése során a rendszer sztenderden a rögzített napi árfolyam szerint 
kalkulálja az SPN összegeket. Könyvelés esetén a rendszer automatikusan a FIFO logika 
szerint átszámítja ezeket az összegeket az alábbiak szerint (melyek manuálisan felülírhatóak): 
 
- Növekedés esetén a rendszer az adott napi rögzített árfolyam szerinti árfolyamon (vagy 

az adott naphoz képest a legutolsó rögzített árfolyamon) könyveli a tranzakciót.  
- Csökkenés esetén a rendelkezésre álló devizakészlet alapján a „First in first out” elvet 

követve az elsőként beérkezett/legkorábbi rendelkezésre álló devizakészletek árfolyamán 
kalkulálja a rendszer a kifizetést. 
 

• A könyvelést megelőzőleg is lehetősége van a felhasználónak az SPN összegek FIFO logika 
szerinti átkalkulációjára (mely a könyvelés pillanatában automatikusan megtörténik, így ez az 
előzetes informatív kalkuláció opcionális). A főkönyvi naplóban a Folyamat menüpont alatt 
található Árfolyamok kiszámítása funkció gombbal. 

• A főkönyvi naplóban a bankszámla tranzakciók rögzítési lehetőségei megegyeznek a 
sztenderden használható módokkal:   

o A bankszámla szerepelhet a számlaszám és ellenszámla szám mezőben is  
o Ellenszámla nélküli több soros könyvelésre is lehetőség van 

 

Az alábbiakban egy Példa a fenti működésre: 

• Használt teszt árfolyamok: 
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• Rögzített banki tranzakciók:  
- az SPN összegek rögzítés során (növekedés, csökkenés) napi árfolyamon kalkulálódnak. 

 

 
 

• Az „Árfolyamok kiszámítása” funkciógomb megnyomását követően a csökkenések 
esetében az SPN összegek a FIFO logika alapján újra kalkulálódnak.  

• A naplóba rögzített tranzakciók sorrendje a FIFO logika miatt számít. A könyvelési 
dátumoknak növekvő sorrendben kell követniük egymást. Adott napon belüli rögzített 
sorrendre is ügyelni kell. Könyvelés elött a sorok még módosíthatóak és az „Árfolyamok 
kiszámítása” funkció is újra futtatható.  

• Könyvelés pillanatában is lefut az „Árfolyamok kiszámítása” funkció, így a tételek már a 
FIFO logika szerint számított SPN összegben kerülnek a főkönyvbe és az analitikába.  

• Könyvelést követően a tranzakció beszúrására, napon belüli tranzakciók sorrendjének 
módosításra nincsen lehetőség. 
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2.2 Könyvelés Fizetési egyeztetési naplóban 
 

Új Fizetési egyeztetési napló megnyitása után a bankszámla kiválasztását követően lehetőség nyílik a 
banki tranzakció rögzítésére. 

 
 

• Egy bankszámlához a rendszer nem engedélyez több fizetési egyeztetési naplóban 
párhuzamosan tranzakció rögzítést. Ez a FIFO logika felborulását eredményezné hiszen 
rögzítés során a tranzakciók adott napi sorrendje is számít.  
 

• Egy bankszámlához a rendszer nem engedélyez főkönyvi naplóban és párhuzamosan 
fizetési egyeztetési naplóban tranzakció rögzítést. Ez is a FIFO logika felborulását 
eredményezné a rögzítés során a tranzakciók adott napi sorrendjének fontossága miatt. 
(lehetséges mindkét napló felületén könyvelni az adott FIFO értékelési módú bankszámlára, 
csak egyszerre nem szerepelhet könyveltelen sor mindkét naplóban) 
 

• A banki tranzakciók rögzítése során a rendszer sztenderden a rögzített napi árfolyam szerint 
kalkulálja az SPN összegeket. Könyvelés esetén a rendszer automatikusan a FIFO logika 
szerint átkalkulálja ezeket az összegeket az alábbiak szerint (melyek manuálisan felülírhatóak): 
 
- Növekedés esetén a rendszer az adott napi rögzített árfolyam szerinti árfolyamon (vagy 

az adott naphoz képest a legutolsó rögzített árfolyamon) könyveli a tranzakciót.  
- Csökkenés esetén a rendelkezésre álló devizakészlet alapján a „First in first out” elvet 

követve az elsőként beérkezett/legkorábbi rendelkezésre álló devizakészletek árfolyamán 
kalkulálja a rendszer a kifizetést. 

-  
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• A könyvelést megelőzőleg is lehetősége van a felhasználónak az SPN összegek FIFO logika 
szerinti átkalkulációjára (mely a könyvelés pillanatában automatikusan megtörténik, így ez az 
előzetes informatív kalkuláció opcionális). A főkönyvi naplóban a Folyamat menüpont alatt 
található Árfolyamok kiszámítása funkció gombbal. A tranzakció összege (SPN) mezőben 
az érték az Árfolyamok kiszámítása funkció indítását követően töltődik. 

 
 

2.3 Részletes Bankszámlatételek megtekintése 
könyvelést követően 

 

A Részletes Bankszámlatételek lista megtekinthető bankszámlánkként a bankszámla kartonról az 
alábbiak szerint, melyben a bankszámlára könyvelt minden tranzakció szerepel. A funkció csak a FIFO 
módszerrel értékelt bankszámlák esetében tartalmaz tételeket. 

 
Illetve a keresőbe beírva lehetőség van a teljes részletes bankszámla tételek lista megnyitására, amiben 
minden olyan tranzakció szerepel, amely FIFO értékelési módú bankszámlára került könyvelésre. 

 

• A részletes bankszámlatételek listában a tranzakció, napló és bankszámla azonosítók mellett 
(Tételszám, Bankszámlaszám, Bankszámlatétel száma, Tranzakciószám, 
Bizonylatszám, Pénznem kód, Eredetkód, Naplósablon neve, Naplólap neve, 
Naplósor száma) megtalálható a és könyvelés dátuma mely alapján a rendszer az adott 
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napi rögzített árfolyam szerint kalkulálja a növekedéseket (ez az árfolyam könyvelés előtt 
felülírható).  

• A tételtípus mező értéke 3 féle lehet: Növekedés, Csökkenés, Átértékelés.  Növekedés a 
bankszámlára könyvelt pozitív összegű téteket jelenti, melyek a  

o Növekedés: a bankszámlára könyvelt Deviza növekedést, pozitív összegű téteket 
jelentik melyek az adott napi rögzített árfolyamon (vagy az adott naphoz képest a 
legutolsó rögzített árfolyamon) SPN-ben könyveli a tranzakciót.  

o Csökkenés: a bankszámlára könyvelt Deviza csökkenést, negatív összegű téteket 
jelentik melyek esetén a rendelkezésre álló devizakészlet alapján a „First in first out” 
elvet követve az elsőként beérkezett/legkorábbi rendelkezésre álló devizakészletek 
árfolyamán kalkulálja a rendszer a kifizetést és könyveli az SPN összeget. 

o Átértékelés: Bankszámlára futtatott automatikusan könyvelt átértékelés tranzakció 
(év végi vagy periódus végi, mely automatikusan visszaforgatásra kerül) melynek 
deviza összege nulla, SPN összege pedig az átértékelési árfolyamra kalkulált összeg. 

• A táblában megtalálható a könyvelt összeg Devizában és SPN-ben is. 
• A FIFO logikát támogatandó a FIFO felhasznált összeg mezőben a könyvelt deviza 

felhasznált (már kiadott) részét mutatja a rendszer, a FIFO fennmaradó összeg mezőben 
pedig az adott tranzakción könyvelt deviza még fel nem használ részét (még ki nem fizetett 
részét) mutatja a rendszer. Ezek a mezők bankszámlára történő befizetés esetén töltődnek, 
kifizetés esetén pedig újrakalkulálódnak. 

• A könyvelési árfolyam és FIFO árfolyam mezőkben inverz árfolyamok (árfolyamszorzók) 
találhatóak. A könyvelési árfolyam a tranzakció könyvelésekor töltődik, informatív mező. A 
FIFO árfolyam mező értéke megegyezik a könyvelési árfolyam értékével, viszont azon sorokon, 
ahol az év végi átértékelés pillanatában a FIFO fennmaradó összeg nem nulla, a FIFO árfolyam 
mező értéke az átértékelési inverz árfolyamra vált. Ez a metódus biztosítja, hogy az év végi 
átértékelést követően a lezárt évben könyvelt még FIFO logika alapján „el nem fogyasztott” 
devizakészleteket csökkentő tranzakciók az átértékelési árfolyamon kalkulálódjanak.  
 

2.4 Átértékelés 
 

A rendszerben lehetőség van az időszak végi és az év végi deviza átértékelés futtatására pénznemenként, 
bankszámlánként az Árfolyam helyesbítés funkció segítségével.  
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• Az időszak végi átértékelés a megadott átértékelési időszak befejezési dátumával 
könyvelődik és az időszak befejezési dátumához képesti következő könyvelési időszak kezdő 
dátumára a rendszer automatikus visszaforgatást könyvel. A tranzakciók megjelennek a 
Részletes bankszámlatételek között is Átértékelés tételtípussal. 

 
 

• Az év végi átértékelés a megadott átértékelési időszak befejezési dátumával könyvelődik. A 
tranzakciók megjelennek a Részletes bankszámlatételek között is Átértékelés tételtípussal. 
Év végi átértékelés könyvelése esetén a részletes bankszámla tételek FIFO árfolyam mező 
értéke felülíródik azon tételek esetén melyeknél a FIFO fennmaradó összeg nem nulla (azaz 
még van felhasználható Devizakészlet az adott tételből) az átértékelési inverz árfolyamra. Ez a 
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metódus biztosítja, hogy az év végi átértékelést követően a lezárt évben könyvelt még FIFO 
logika alapján „el nem fogyasztott” devizakészleteket csökkentő tranzakciók az átértékelési 
árfolyamon kalkulálódjanak.  

 
 

A rendszerben Átértékelés és átértékelés visszaforgatás könyvelése csak megnyitott könyvelési időszakra 
lehetséges. 

Az Árfolyam-helyesbítés Jegyzék funkció segítségével megtekinthető minden bankszámlára 
könyvelt átértékelés tranzakció (az átértékelés visszaforgatás nem jelenik meg ebben a listában). Az 
árfolyam-helyesbítés jegyzék a Bankszámlakartonról is elérhető közvetlenül a Bankszámla menüpont 
alatt. Egy bankszámla kartonról megnyitott lista csak az adott bankszámlához tartozó átértékelés 
tranzakciókat tartalmazza.  

 

3 ÁTLAG értékelési mód  
A Magyar számviteli törvény előírásai szerint deviza-, illetve valutakészlet értékelése történhet átlag 
módszerrel, ennek alkalmazása során a felhasználás értékét az addigi beszerzések alapján számított 
átlagárfolyam határozza meg. A készleten maradó deviza vagy valuta értéke pedig a korábbi 
„beszerzések” átlagárfolyama alapján határozódik meg. A rendszerben az Átlagárfolyam kalkuláció a 
Csúsztatott vagy gördülő átlagár módszernek felel meg, azaz az Átlagárfolyamot minden egyes 
növekedési tranzakció után újra és újra kiszámítja a rendszer, a bankszámlára könyvelt devizakészlet 
csökkenést ennek alapján határozza meg. 

 

Amennyiben a bankszámla kartonon az értékelési módja ÁTLAG, a rendszer ezen bankszámlára 
történő könyvelés esetén automatikusan az alábbi alpontokban részletezettek szerint kalkulál. A 
kalkuláció helyességét biztosítandó a Átlag módszerrel értékelt bankszámlára az alábbi beépített 
ellenőrzések működnek, melyek bármelyikének megszegése esetén a rendszer hibaüzenetet ad: 

• A bankszámla egyenlege nem lehet negatív 
• A bankszámlára könyvelt legutolsó könyvelési dátumnál korábbi dátumra könyvelni nem 

lehetséges 
• A bankszámlát érintő tranzakciót sztornózni nem lehetséges  
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3.1 Átlagárfolyam 
 

Amennyiben a bankszámla kartonon az értékelési módja ÁTLAG, az átlagárfolyam minden könyvelt 
növekedési tranzakciót követően kalkulálódik (bankszámlára könyvelt növekedés és év végi átértékelés 
esetén módosul) mely a könyvelés menü alatt megtekinthető a bankszámlakartonon: 
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3.2 Könyvelés Főkönyvi naplóban  
 

3.2.1 Egyedi Főkönyvi naplólapok 
Főkönyvi naplóba történő könyvelés esetén, annak érdekében, hogy az átlagárfolyam kalkulációk 
megfelelően működjenek a naplólapok nevei nem lehetnek azonosak. A naplósablonok és kapcsolt 
naplólapok létrehozása egyedi igények alapján történhet, csak az elnevezésükben szükséges a 
megkülönböztetés. 

• A Naplósablonok a Főkönyvi naplósablonokról érhető el a Navigálás/Sablon/Naplólapok 
menüpontra kattintva. 

 
 

• A naplólapok név mezőjében minden esetben egyedi azonosító nevet szükséges megadni. 
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3.2.2 Banki tranzakció rögzítése főkönyvi naplóba 
 

A főkönyvi napló megnyitása után a naplósablon majd a naplólap kiválasztását követően lehetőség nyílik 
a banki tranzakció rögzítésére. 

 

• Egy bankszámlához a rendszer nem engedélyez több főkönyvi naplóban 
párhuzamosan tranzakció rögzítést. Ez az átlag értékelés felborulását eredményezné 
hiszen rögzítés során a tranzakciók adott napi sorrendje is számít.  
 

• Egy bankszámlához a rendszer nem engedélyez főkönyvi naplóban és párhuzamosan 
fizetési egyeztetési naplóban tranzakció rögzítést. Ez is az átlag értékelés felborulását 
eredményezné a rögzítés során a tranzakciók adott napi sorrendjének fontossága miatt. 
(lehetséges mindkét napló felületén könyvelni az adott FIFO értékelési módú bankszámlára, 
csak egyszerre nem szerepelhet könyveltelen sor mindkét naplóban) 
 

• A banki tranzakciók rögzítése során a rendszer sztenderden a rögzített napi árfolyam szerint 
kalkulálja az SPN összegeket. Könyvelés esetén a rendszer automatikusan az átlag értékelési 
mód szerint átkalkulálja ezeket az összegeket az alábbiak szerint (melyek manuálisan 
felülírhatóak): 
- Növekedés esetén a rendszer az adott napi rögzített árfolyam szerinti árfolyamon (vagy 

az adott naphoz képest a legutolsó rögzített árfolyamon) könyveli a tranzakciót.  
- Csökkenés esetén a rendelkezésre álló devizakészlet alapján a rendszer átlagárfolyamot 

kalkulál a csúsztatott átlagár módszerével, melyen a kifizetés SPN összege kerül 
kiszámításra. 
 

• A könyvelést megelőzőleg is lehetősége van a felhasználónak az SPN összegek Átlag szerinti 
átkalkulációjára (mely a könyvelés pillanatában automatikusan megtörténik, így ez az előzetes 
informatív kalkuláció opcionális). A főkönyvi naplóban a Folyamat menüpont alatt található 
Árfolyamok kiszámítása funkció gombbal. 

• A főkönyvi naplóban a bankszámla tranzakciók rögzítési lehetőségei megegyeznek a 
sztenderden használható módokkal:   

o A bankszámla szerepelhet a számlaszám és ellenszámla szám mezőben is  
o Ellenszámla nélküli több soros könyvelésre is lehetőség van 

 

Az alábbiakban egy Példa a fenti működésre: 

• Használt teszt árfolyamok: 
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• Rögzített banki tranzakciók:  
- az SPN összegek rögzítés során (növekedés, csökkenés) napi árfolyamon kalkulálódnak. 

 

• Az „Árfolyamok kiszámítása” funkciógomb megnyomását követően a csökkenések 
esetében az SPN összegek a Csúsztatott átlagár módszere alapján újra kalkulálódnak.  

• A naplóba rögzített tranzakciók sorrendje az Átlag értékelési mód miatt számít. A könyvelési 
dátumoknak növekvő sorrendben kell követniük egymást. Adott napon belüli rögzített 
sorrendre is ügyelni kell. Könyvelés elött a sorok még módosíthatóak és az „Árfolyamok 
kiszámítása” funkció is újra futtatható.  

• Könyvelés pillanatában is lefut az „Árfolyamok kiszámítása” funkció.  
• Könyvelést követően a tranzakció beszúrására, napon belüli tranzakciók sorrendjének 

módosításra nincsen lehetőség. 
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3.3 Könyvelés Fizetési egyeztetési naplóban  
Új Fizetési egyeztetési napló megnyitása után a bankszámla kiválasztását követően lehetőség nyílik a 
banki tranzakció rögzítésére. 

 

• Egy bankszámlához a rendszer nem engedélyez több fizetési egyeztetési naplóban 
párhuzamosan tranzakció rögzítést. Ez az Átlag módszerrel történő értékelés 
felborulását eredményezné, hiszen rögzítés során a tranzakciók adott napi sorrendje is számít.  
 

• Egy bankszámlához a rendszer nem engedélyez főkönyvi naplóban és párhuzamosan 
fizetési egyeztetési naplóban tranzakció rögzítést. Ez is az Átlag értékelés felborulását 
eredményezné a rögzítés során a tranzakciók adott napi sorrendjének fontossága miatt. 
(lehetséges mindkét napló felületén könyvelni az adott FIFO értékelési módú bankszámlára, 
csak egyszerre nem szerepelhet könyveltelen sor mindkét naplóban) 
 

• A banki tranzakciók rögzítése során a rendszer sztenderden a rögzített napi árfolyam szerint 
kalkulálja az SPN összegeket. Könyvelés esetén a rendszer automatikusan az átlag értékelési 
mód szerint átkalkulálja ezeket az összegeket az alábbiak szerint (melyek manuálisan 
felülírhatóak): 
- Növekedés esetén a rendszer az adott napi rögzített árfolyamon (vagy az adott naphoz 

képest a legutolsó rögzített árfolyamon) könyveli a tranzakciót. A bankszámla kartonon 
minden növekedés könyvelése után frissül az átlagárfolyam mező értéke. 

- Csökkenés esetén a rendelkezésre álló devizakészlet alapján a rendszer átlagárfolyamot 
kalkulál a csúsztatott átlagár módszerével, melyen a kifizetés SPN összege kerül 
kiszámításra. 

• A könyvelést megelőzőleg is lehetősége van a felhasználónak az SPN összegek Átlag szerinti 
átkalkulációjára (mely a könyvelés pillanatában automatikusan megtörténik, így ez az előzetes 
informatív kalkuláció opcionális). A főkönyvi naplóban a Folyamat menüpont alatt található 
Árfolyamok kiszámítása funkció gombbal. A tranzakció összege (SPN) mezőben az érték 
az Árfolyamok kiszámítása funkció indítását követően töltődik. 
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3.4 Átértékelés  
A rendszerben lehetőség van az időszak végi és az év végi deviza átértékelés futtatására pénznemenként, 
bankszámlánként az Árfolyam helyesbítés funkció segítségével.  

 

 
 

• Az időszak végi átértékelés a megadott átértékelési időszak befejezési dátumával 
könyvelődik és az időszak befejezési dátumához képesti következő könyvelési időszak kezdő 
dátumára a rendszer automatikus visszaforgatást könyvel.  
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• Az év végi átértékelés a megadott átértékelési időszak befejezési dátumával könyvelődik. Az 
év végi átértékelés után a bankszámlakartonon az Átlag árfolyam az év végi átértékelési 
árfolyamra módosul. 

•  

 

A rendszerben Átértékelés és átértékelés visszaforgatás könyvelése csak megnyitott könyvelési időszakra 
lehetséges. 

Az Árfolyam-helyesbítés Jegyzék funkció segítségével megtekinthető minden bankszámlára 
könyvelt átértékelés tranzakció. (Az átértékelés visszaforgatás nem jelenik meg ebben a listában) Az 
árfolyam-helyesbítés jegyzék a Bankszámlakartonról is elérhető közvetlenül a Bankszámla menüpont 
alatt. Egy bankszámla kartonról megnyitott lista csak az adott bankszámlához tartozó átértékelés 
tranzakciókat tartalmazza.  
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