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Önköltség-számítási szabályzat
Az önköltségszámítás a hatékony gazdálkodás alapja: segíti a vállalkozás
stratégiai tervezését, támogatja a döntés-előkészítést, és hozzájárul a gyors és
sikeres reakciókészséghez.
Az önköltségszámítás olyan műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a
termelés vagy szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, annak folyamata alatt vagy
annak befejezése után megállapítható a termék vagy a szolgáltatás várható,
illetve tényleges önköltsége.
A számviteli politika keretében minden gazdálkodónak el kell készítenie az
önköltség-számítási szabályzatot. A számviteli törvény bizonyos esetekben
mentesítési lehetőséget ad az önköltség-számítási szabályzat elkészítése alól.
Ha a gazdálkodó egyszerűsített beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót
készít, nem kell elkészítenie ezt a számviteli dokumentumot.

Bevezetés
A Nonprofit Kft. az Önköltségszámítási szabályzatát a számvitelről szóló,
többször módosított 2000. évi C. törvény (Sztv.), az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) valamint a számviteli politikában rögzített
alapelvek alapján a következők szerint határozza meg.
I. Általános rész
1. Az Önköltségszámítás Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja
A Szabályzat elkészítésének főbb céljai a következőkben fogalmazható meg:
értékesített saját előállítású termékek, teljesített szolgáltatások közvetlen
önköltségének meghatározása;
2. A Szabályzattal szembeni követelmények
az adatok kellő időben rendelkezésre álljanak,
megbízhatóak és könnyen áttekinthetőek legyenek,
biztosítsa a könyvvitel számára a megfelelő adatbázist,
adattartalma és információáramlása szabályozott legyen.
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3. A kalkulációs alapelvek a következők:
minden kalkulációs egységre csak annyi költséget
szabad elszámolni, amennyi az előállításával kapcsolatosan tény
legesen felmerült és azzal ok-okozati összefüggésben van;
minden költséget csak egyszer szabad elszámolni
valamennyi költséget figyelembe kell venni, kiszűrve a halmozódást;
az önköltségszámítás módszere, a kalkuláció formai
és tartalmi felépítése egy-egy időszakon belül állandó legyen,
különben nem biztosítható az összehasonlíthatóság;
4. Az önköltségszámításhoz kapcsolódó fogalmak
Költség: a tevékenység érdekében történő erőforrás-felhasználás pénzben
kifejezett értéke.
A költség fogalmi meghatározásából következik
a költség mindig egy meghatározott tevékenység elvégzése, vagy
feladat ellátása érdekében merül fel. A tevékenység lehet termékelőállítás, vagy szolgáltatás teljesítése
csak olyan erőforrás felhasználása minősül költségnek, amely pénzben
kifejezhető. Pénzértékben kifejezhető a tevékenység elvégzéséhez
felhasznált munkateljesítmény (személyi jutatatások költsége),
eszközfelhasználás (anyagköltség, energiaköltség).

II. Önköltség:

5. Az önköltség a tevékenység mennyiségi egészére jutó felhasználás pénzben
kifejezett értéke.
Kalkuláció:
olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely
valamely tevékenység végzésének, termék vagy szolgáltatás tervezett

Bátmonostori Nonprofit Kft.
Önköltség számítási szabályzata
4

vagy tényleges erőforrásigényét számba veszi, összegzi, esetenként méri
annak eredményességét.

Önköltségszámítás:
A termékegység, a szolgáltatásegység önköltségének kiszámítását jelenti
előzetesen, a termelés folyamatában, illetve annak befejezése után
utólagosan.
A Szabályzatban rögzítettek, a következetesség számviteli alapelvet
figyelembe véve csak nagyon indokolt esetben, de akkor is az év első
napjától változtatható meg.

6. Költséghely

A költséghely a költségek felmerülésének helye, területileg elhatárolt szervezeti
egység vagy részleg.
A közvetlen önköltség előállítási költség
A közvetlen önköltség a szolgáltatás mennyiségi egységére jutó, azzal
bizonyíthatóan szoros kapcsolatban lévő élő- és holtmunka pénzben
kifejezett értéke.
A közvetlen önköltség, előállítási költség közé tartoznak azok
a ráfordítások, amelyek
a.) a szolgáltatás nyújtás érdekében az eszközök üzembe helyezése,
bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának
helyreállítása során közvetlenül felmerültek,
Az előállítási költségek között kell elszámolni az idegen vállalkozó által
megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen
vállalkozófelé nem számlázott ) vásárolt anyag bekerülési értékét, továbbá
a nyújtott szolgáltatás közvetlen önköltségét a szolgáltatás nyújtásakor.
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7. Az önköltségszámítás
Az önköltségszámítás olyan tevékenység, amellyel megállapítható a végzett
szolgáltatás várható, illetve tényleges közvetlen önköltsége.
Az önköltségszámítás feladata, hogy adatokat szolgáltasson
a szolgáltatások előállítási értékének megállapításához,

8. Az önköltségszámítás tárgya (a kalkulációs egységek)

Az önköltségszámítás tárgyaa kalkulációs egység.
Az önköltségszámítás tárgya az a szolgáltatás, amelynek önköltségét ki kell
számítani, amelyről a kalkuláció készül. Az önköltségszámítás mindig az
önköltségszámítás tárgyának természetes egységére vonatkozik.

A Nonprofit Kft. kalkulációs egységként a „m2”-et, illetve a „darab”-ot, „kg”-ot
határozza meg.

9. Az önköltségszámítási kalkuláció

A kalkulációs séma
Az 1. sz. mellékletben látható táblázatnak megfelelően.
A melléklet szerinti séma alkalmazása kötelező az önköltség számítás során a
Nonprofit Kft. vonatkozásában.

