1. A számviteli információs rendszer
1.1. A számviteli információk helye és szerepe a vállalkozás vezetésében
A számvitel, a bürokrácia a köztudatban sok esetben összetartozó fogalomként élnek - pedig a
számvitel sokrétű információt szolgáltat.
Az emberek, szervezetek döntéseiket bizonytalan környezetben hozzák, kockázatvállalással. A
kockázat ésszerű vállalásában, a döntések megalapozottságában jelentős szerepe van a kellő
informáltságnak. A döntések előkészítéséhez és meghozatalához az adott helyen, szinten szükséges és racionálisan lehetséges adatokat, információkat kell biztosítani.
Az információkra igényt tartanak a gazdálkodókkal kapcsolatba kerülhető partnerek, szervezetek. A jelenlegi számviteli szabályozás legfontosabb szerepe a gazdasági élet szereplői számára
megbízható és valós összkép nyújtása a gazdálkodókról. (Számv. tv. Preambulum:
A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az
egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról
objektív információk álljanak rendelkezésre.
E törvény olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek összhangban állnak az Európai Közösségnek e
jogterületre vonatkozó irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, és amelyek
alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható e törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről.)

Az információk olyan korábban megfigyelt és célszerű rendszerben feldolgozott és továbbított (a
múltra, jelenre, jövőre vonatkozó) hírek (adatok), amelyek a gazdálkodási tevékenységgel összefüggő állapotokról és folyamatokról nyújtanak tájékoztatást számszerű és/vagy szöveges formában.
Az információs rendszerbe sorolhatók a műszaki, gazdasági, piackutatási és más szakjellegű
dokumentumok, valamint a számvitel és az üzemi statisztikai és információs adatfeldolgozó
rendszerek, amelyek a gazdálkodási folyamat gazdálkodókon belül megvalósuló részéről és
annak körülményeiről adnak számot mind a belső irányításhoz, mind a külső partnerek, szervek
tájékoztatásához (adózáshoz, befektetéshez, hitelezéshez stb.).
A gazdasági számvitellel a gazdálkodó működéséről olyan folyamatos írásbeli feljegyzéseket
köteles vezetni, amely alkalmas az elvégzett tevékenység valamennyi mozzanatának visszatükrözésére, menetközben és utólagos áttekintésére és összegezésére, a tájékoztató beszámoló
elkészítésére (természetesen a számviteli rendszer korlátain belül, hisz van amit nem tud felvállalni, megoldani és van amit nem érdemes kimunkálni).
A működést jellemző adatok: - műszaki, - technikai adatok, értékadatok lehetnek.
Értékadatok, amelyek pénzben (forintban) fejezik ki az adott gazdasági műveletet, szintetizáló,
átfogó jellegűek, és segítségükkel lehetőség nyílik a vállalkozás tevékenysége részleteinek és
egészének áttekintésére, összesítésére, a gazdaságos működés figyelemmel kísérésére.
A gazdasági számvitel tehát gazdasági-pénzügyi műveletek, értékadatok szervezett gyűjtése,
feljegyzése és feldolgozása, mellyel adatokat szolgáltat:
 a gazdálkodó szervezet (és egységei) vagyonáról, erőforrásainak állapotáról, összetételéről, állományáról;
 az erőforrások tényleges kihasználásáról, eredményességéről, egy időszak tevékenységéről, jövedelmezőségéről;
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 a gazdálkodó szervezet pénzügyi helyzetéről, a pénzeszközök forgásáról, a követelések és
kötelezettségek arányáról (A Cash flow részletezése a tantárgyi feldolgozásban jelenleg nem
szerepel.).
A mai szóhasználat szerint a számvitel összefoglaló megnevezése
 a könyvvitelnek, – az önköltségszámításnak és – a beszámolásnak.
A könyvvitel a gazdálkodási folyamatot, valamint a gazdálkodó vagyonának állományát és
változásait, döntően értékben kifejezve, folyamatosan nyilvántartja, összesíti és ellenőrzi.
Az önköltségszámítás valamely meghatározott termék, termékcsoport vagy szolgáltatás
 közvetlen, szűkített, teljes - önköltségét állapítja meg (Részletezése a tantárgyi feldolgozásban jelenleg nem szerepel.).
A beszámoló rendszer a könyvviteli és önköltségszámítási adatszolgáltatásra támaszkodva tükrözi a gazdálkodó vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét.
Ahhoz, hogy a számvitel valóban a vezetés segítségére is legyen, egyrészt felhasználóra orientáltnak kell lennie, másrészt zárt rendszerének előnyeit a jelen és a jövőre is ki kell vetítenie.
A számvitel és a vállalkozás
A szervezetileg elkülönült vállalkozások az önálló gazdasági elszámolás rendszerében mutatják ki a
vállalkozás vagyonváltozását, a gazdasági vállalkozás időszakra vonatkozó hatását.
Ez a számvitellel szemben azt a követelményt támasztja, hogy költségeket felmerülésük, az
eredményeket keletkezésük helyén, az adott belső elszámolási egység felelősségi, hatásköri és
döntési jogkörének függvényében mutassa ki (az alapbizonylati rendszerre (Részletezése a tantárgyi feldolgozásban jelenleg nem szerepel.) építve).
A számvitel szervezésekor a termelés szervezetéből célszerű kiindulni, mert ez jelentős mértékben determinálja a szervezeti egységek teljesítményeinek mérési lehetőségeit (a belső beszámolási rendszert). Ez utóbbi bizonyos fokig meghatározza a hatásköri rendszer kiépítését.
A hatásköri és a beszámolási rendszerek a szervezeti egységek ösztönzési rendszerére és felelősségi viszonyaira hatnak.
A számviteli rendszer fő célja és feladata:
A gazdaság szereplőinek (külső és belső) információkkal való ellátása.
A múlt automatikus ellenőrzés melletti dokumentálása a jelen és jövő céljaira.
A gazdaság szereplői (információt igénylők):
Belső
Tulajdonosok
Vezetők
Munkavállalók

Külső vállalkozás
Potenciális befektetők
Hitelezők
Vevők
Szállítók

Külső szervezetek
Állam, Kormány
Önkormányzat
Hatóságok, adóhivatal stb.
Háztartások

Az érdekhordozói döntést megalapozó információk (pl.):
–
–
–
–
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a vállalkozás vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzete,
saját tőke alakulása és hatékonysága, a tőkeszerkezet,
realizált eredmény, felosztható nyereség,
pénzügyi helyzet alakulása stb.
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A számviteli rendszer jellemzői
– A valós és igaz filozófia elfogadása (megbízható és valós módosítással).
– Törvényszintű, átfogó szabályozás alapvetően a beszámolóra irányulóan.
– Piackonform információk képzése.
– A vállalkozással ténylegesen vagy potenciálisan kapcsolatba kerülő érdekhordozók
(partnerek) számára megbízható információk nyújtása, döntéseik megalapozásához.
– A megbízhatóság hitelesítése, nyilvánosságra hozatali és közzétételi követelmény.
A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően
döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozások, mind a nem nyereség-orientált szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról alapvetően a múltbeli
adatokon alapuló, objektív információk álljanak rendelkezésre. Ezt a célt szolgálja a 2000. évi
C. törvény a számvitelről.
A törvény – a nemzetközi számviteli elvekkel egyre inkább összhangban lévő – olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás
nyújtható a törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről.
A törvény meghatározza a törvény hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az
azokra épített szabályokat, valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket. (A törvény 3. §-ában számos fogalmat definiál.)
A törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan résztvevőjére, amelynek működéséről a
nemzetgazdaság más szereplői tájékoztatást igényelnek. A törvény hatálya alá tartozik a gazdálkodó. (A törvény hatálya nem terjed ki az egyéni vállalkozóra, az egyszerűsített vállalkozói
adóról szóló törvényben jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra.)
1) A gazdálkodó: a vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet, a Magyar Nemzeti
Bank, továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény;
2) A vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési
vállalkozást és a biztosítóintézetet is, továbbá az egyesülés, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat,
a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, de nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé;
3) Az államháztartás szervezetei: azok a szervezetek, amelyeket az államháztartási törvény alapján az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály ilyennek minősít;
4) Az egyéb szervezeteket a Számv. tv. tételesen felsorolja, beszámoló és könyvvezetési szempontból egyszerűsítési lehetőséggel élhetnek.

1.2. Beszámolás és könyvvezetés (Számv. tv. 4. - 13. §)
Beszámolási kötelezettség: A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles, magyar nyelven készíteni. A beszámoló lehet:
a) éves beszámoló,
b) egyszerűsített éves beszámoló,
c) összevont (konszolidált) éves beszámoló,
d) egyszerűsített beszámoló.
Éves beszámolót köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, de egyszerűsített
éves beszámolót készíthet, ha két egymást követő évben a mérleg fordulónapján a nagyságot
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jelző három mutatóérték közül kettő nem haladja meg a határértéket. Az egyszerűsített éves
beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll (Számv. tv. 96.§)
Összevont (konszolidált) éves beszámolót is köteles készíteni az a vállalkozó, amely egy vagy
több vállalkozóhoz fűződő viszonyában anyavállalatnak minősül.
Kormányrendelet szabályozza a költségvetés alapján gazdálkodó szervek, az egyéb szervezetek, a Magyar Nemzeti Bank, a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a
biztosító intézet, a befektetési alap, a betétbiztosítási alap, az intézményvédelmi alap, a
befektetővédelmi alap, az ügyfélvédelmi alap, a tőzsde, az elszámolóház, valamint a közraktár
beszámolási kötelezettségét, a beszámolót alátámasztó könyvvezetési kötelezettségét.
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló az összevont (konszolidált) mérlegből, az összevont (konszolidált) eredménykimutatásból, az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletből
áll. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót világos és áttekinthető formában úgy kell
elkészíteni, hogy az a számviteli alapelvek figyelembevételével az anyavállalat és leányvállalatai
együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adjon. (Számv.
tv. 116-134.§)
Az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó a naptári évről december 31-i fordulónappal Egyszerűsített beszámolót (egyszerűsített mérleget és eredménylevezetést) köteles készíteni
(Számv. tv. 96.§)
Könyvvezetési kötelezettség (Könyvvitel, számviteli szolgáltatás)
A könyvvezetés az a tevékenység, amikor a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló, a
vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható eseményekről – e törvényben rögzített szabályok szerint – folyamatosan nyilvántartást vezet, és azt a naptári év végével lezárja. A könyvvezetés az egyszeres és a kettős könyvvitel rendszerében, csak magyar nyelven történhet.
Kettős könyvvitel: A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, illetve tulajdonában
lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást köteles vezetni, amely az eszközökben (aktívákban) és a forrásokban (passzívákban), valamint a saját tőkében bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja.
Egyszeres könyvvitel: Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, illetve tulajdonában lévő pénzeszközökről és azok forrásairól, továbbá a pénzforgalmi gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást (pénzforgalmi könyvvitel) köteles vezetni, amely ezen
eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően, zárt rendszerben mutatja ki. E könyvviteli nyilvántartáshoz kapcsolódóan
az egyszerűsített mérleg összeállításához szükséges kiegészítő és analitikus nyilvántartásokat is
a valóságnak megfelelően és folyamatosan vezetnie kell.
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A gazdálkodó szervezetek számviteli beszámolója és könyvvezetési kötelezettsége
Számviteli beszámolási fokozatok
Számviteli törvény hatáEgyszerűsített
lyán kívül
beszámoló
árbevétel adat
Egyszerűsített mérleg
Eredménylevezetés

Pénzforgalmi
realizálás
SZJA nyilvántartás
EVA nyilvántartás

Pénzforgalmi
realizálás
egyszeres könyvvitel
naplófőkönyv

Egyszerűsített éves
beszámoló
három mutató
Egyszerűsített mérleg
Egyszerűsített eredmény-kimutatás
Egyszerűsített kiegészítő melléklet

Éves beszámoló
és üzleti jelentés
Rt., Konszolidálásos
Mérleg
Eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet

Könyvvezetési kötelezettség
Gazdasági realizálás
Gazdasági realizálás
kettős könyvvitel

kettős könyvvitel

Összevont (konszolidált)
éves beszámoló
Konszolidálásos
Konszolidált mérleg
Konszolidált eredménykimutatás
Konszolidált kiegészítő
melléklet

Költségvetési
beszámoló
Könyvviteli mérleg
Pénzmaradvány kim.
Előirányzat-maradvány
kimutatás
Eredménykimutatás
Pénzforgalom egyezt

Gazdasági realizálás

Pénzforgalmi
realizálás
kettős könyvvitel

kettős könyvvitel

Szervezetek
Magánszemélyek
Mg. ős-, kistermelő
Egyéni vállalkozó
EVA adózó
(nem jogi személy)

Alapítvány
Egyesület
Vállalkozó nem
választhatja

Vállalkozók

Vállalkozók

Erdőbirtokossági
társulat

Részvénytársaság
Konszolidáltak

Költségvetési szervek
és intézmények
Önkormányzatok
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Beszámoló
Vagyoni helyzet
Állapot, állomány, időpont – forduló nap

Jövedelemi helyzet
Időszak (üzleti év) árbevétele és ráfordítása, állományváltozással)

Mérleg

C. Aktív időbeli elhatárolások
G. Passzív időbeli elhatárolás
Eszközök összesen = Források összesen

Eredménykimutatás
Ráfordítások
Hozamok
Anyagjellegű ráfordítások
Értékesítés árbevétele
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Aktivált saját teljesítmények
Egyéb ráfordítások
Egyéb bevételek
Üzemi (üzleti) eredmény
Pénzügyi ráfordítások
Pénzügyi bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli bevételek
Mérleg szerinti eredmény

(T) Mérlegszámla (K)
(T) 1-3. Eszközszámla (K)
(T) 4. Forrásszámla (K)
Eszköz
Forrás
gyarapodás
csökkenés
csökkenés
gyarapodás
Követelés
Kötelezettség
keletkezés
megszűnés
megszűnés
keletkezés

(T) Eredményszámla (K)
(T) 5.,8. Eredménycsökk. (K)
9. (T) Hozam (K)
Ráfordítás
Hozam
gyarapodás
csökkenés
csökkenés
gyarapodás
Részveszteség
Résznyereség
keletkezés
megszűnés
megszűnés
keletkezés

Eszközök
(Aktívák)
A. Befektetett eszközök

B. Forgó eszközök
- Pénzeszközök

Források
(Passzívák)
D. Saját tőke
- Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek

Részeredmény
(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

Részeredmény
(+)

(-)

(+)
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IAS

– (IFRS) szabályozott témakörei

Beszámoló összeállítás - Keretszabály

Mérleg

Eredménykimutatás

1. Pénzügyi kimutatások formája és tartalma

38. Immateriális javak

8. Az időszak eredménye, alapvető hibák és a
számviteli politika változásai
21. Az árfolyamváltozás hatása (átszámítás)
10. A mérlegforduló nap utáni események

16. Ingatlanok, gépek, berendezések

8. Az időszak eredménye, alapvető hibák és a
számviteli politika változásai
18. Bevételek

34. Évközi, közbenső pénzügyi kimutatások
27. Az összevont (konszolidált) beszámoló
24. Kapcsolt felekre vonatkozó információk
22. Az üzleti kombinációk
31. Közös vezetésű vállalkozásokban lévő befektetések
15. Az árváltozások hatását bemutató
információk
7. Cash flow
14. Szegmens jelentések
35. Megszűnő tevékenységek
29. Pénzügyi kimutatások a hiperinflációs
gazdaságokban
30. Bankok és pénzügyi intézmények
információi

17. Lízing és bérlet
32. Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás és
besorolás
39. Pénzügyi instrumentumok: Bekerülés és
értékelés
40. Befektetési célú ingatlanok
2. Készletek
41. Mezőgazdaság

11. Építési szerződések eredménye
21. Az árfolyamváltozás hatása (átszámítás)
20. Állami támogatások számvitele és az
állami közreműködés bemutatása
19. A munkavállalók juttatásai
26. Nyugdíjprogramok elszámolása
23. Hitelfelvételi költségek
36. Terven felüli értékcsökkenés
36. Értékvesztés

37. Céltartalékok, függő kötelezettségek és
függő követelések
12. Jövedelemadók
33. Egy részvényre jutó eredmény (EPS)

1.3. A mérleg tagolása, tételeinek tartalma (Számv. tv. 22-45. §. – részletezés a későbbiekhez)
A mérleget „A” kétoldalas, illetve „B” lépcsős szerkezetben lehet elkészíteni. Az „A” mérleg
kétoldalú nyilvántartás, amelynek eszköz (aktíva) oldalán a gazdálkodó vagyonát megjelenési
forma szerint részletezzük, illetve a forrás (passzíva) oldalán ugyanezen összértéknek vagyoni
forrását, eredetét mutatjuk be. Alapvető szabály tehát a mérlegfőösszeg, az eszköz és forrásoldal egyezősége, amely a további következtetéseknél is érvényesül. A mérleg tagolása teljes
(arab számmal jelzett mérlegtételek), illetve egyszerűsített lehet (csak római számmal jelzett
eszköz-, illetve forráscsoportok).
Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása "A" változat
Eszközök (aktívák)

Források (passzívák)

A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
= Források összesen

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

=

Eszközök
A mérlegben eszközként kell kimutatni a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket és az aktív időbeli elhatárolásokat.
A törvény alkalmazásában befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek
az a rendeltetése, hogy a vállalkozási tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja. A
befektetett eszközök csoportjába az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett
pénzügyi eszközöket kell besorolni.
– Az immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékű jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi terméket, az üzleti
vagy cégértéket), továbbá az immateriális javakra adott előlegeket, valamint az immateriális
javak értékhelyesbítését kell kimutatni. Az immateriális javak között kimutatható az alapításátszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is.
– A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe
helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan -
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közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen
eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.
– A befektetett pénzügyi eszközök között a mérlegben azokat az eszközöket (részesedés, értékpapír, adott kölcsön, hosszú lejáratú bankbetét) kell kimutatni, amelyeket a vállalkozó azzal
a céllal fektetett be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre
(osztalékra, illetve kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget
érjen el. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését szintén a befektetett pénzügyi eszközök között kell a mérlegben kimutatni.
– A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a vállalkozó tevékenységét nem
tartósan szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, pénzeszközöket kell besorolni.
Készletek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök,
amelyek rendszerint egyetlen tevékenységi folyamatban vesznek részt és a tevékenység folyamán eredeti megjelenési alakjukat elvesztik és új formává alakulnak, illetve a tevékenység során változatlan állapotban maradnak. A készletekre adott előlegként az anyag-, az áruszállítónak, a közvetített szolgáltatást nyújtónak, importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak ilyen címen átutalt - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeget kell kimutatni.
Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez,
kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (ideértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, ideértve a
(6) bekezdés szerinti egyéb követeléseket, továbbá a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és
egyéb címen átvett követeléseket is.
A forgóeszközök között értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként
vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni. A pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzeszközöket és a
csekkeket, továbbá a bankbetéteket foglalják magukban.
Források
A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni.
Saját tőkeként a mérlegben csak olyan tőkerészt szabad kimutatni, amelyet a tulajdonos (a
tag) bocsátott a vállalkozó rendelkezésére (jegyzett tőke, tőketartalék), vagy amelyet a tulajdonos (a tag) az adózott eredményből hagyott a vállalkozónál (eredménytartalék). A saját tőke
a - jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett - jegyzett tőkéből, a tőketartalékból,
az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg
szerinti eredményéből tevődik össze.
Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni - a szükséges mértékben - azokra
a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel
szembeni fizetési kötelezettségekre [ideértve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, a függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a korengedményes nyugdíj, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, a környezetvédelmi kötelezettséget], amelyek - a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint - vár-
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hatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította. Az adózás előtti eredmény terhére - a valós eredmény megállapítása érdekében a
szükséges mértékben - céltartalék képezhető az olyan várható jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (különösen a fenntartási, az átszervezési költségekre, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyek - a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre
álló információk szerint - feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli
elhatárolások közé. Céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan
felmerülő költségeire nem képezhető. A céltartalék képzéssel változatlan mérlegfőösszeg (és
természetesen kötelezettség ) mellett csökken a saját tőke, ennek évi változó eleme a mérleg
szerinti eredmény.
Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő,
pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a
hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak.
Hosszú lejáratú kötelezettség - a hitelezővel kötött szerződés szerint - az egy üzleti évnél hoszszabb lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb hosszú
lejáratú kötelezettség.
Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel,
ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven
belül esedékes törlesztéseket is (ez utóbbiak összegét a kiegészítő mellékletben részletezni
kell). A rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik általában a vevőtől kapott előleg, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből származó kötelezettség, a váltótartozás, a fizetendő
osztalék, részesedés, kamatozó részvény utáni kamat, valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettség.
Hátrasorolt kötelezettségként kell kimutatni minden olyan kapott kölcsönt, amelyet ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak, és a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt
nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozó adóssága rendezésébe, valamint a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a
tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll, azt a vállalkozó felszámolása vagy csődje esetén csak a
többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni, a kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy a jövőbeni eseményektől függ, de eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú, a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt
nem lehetséges.
Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő,
pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a
hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz,
szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz kapcsolódnak. A kötelezettségek hosszú és rövid lejáratúak.
Hosszú lejáratú kötelezettség – a hitelezővel kötött szerződés szerint – az egy évnél hosszabb
lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az alapítókkal szembeni kötelezettség, valamint az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség.
Rövid lejáratú kötelezettség az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy éven belül visszafi-

Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

17

zetendő törlesztéseket is (ez utóbbiak összegét a kiegészítő mellékletben részletezni kell). A
rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik a vevőtől kapott előleg, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből származó kötelezettség, a váltótartozás, valamint az egyéb rövid lejáratú
kötelezettség.
Aktív és passzív időbeli elhatárolások
A vagyoni (mérleg) és a jövedelmi (eredménykimutatás) helyzet bemutatásánál a több évet
érintő gazdasági események évekhez kötéséhez használt kvázi eszköz és forrás. Magyarázatára
a számviteli logika megismerése után kerül sor, de lényege a gazdasági és a pénzügyi realizálás
közti differencia szükségszerű megjelenítése, az összemérhető eredmény biztosítása.
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A mérleg előírt tagolása "A" változat
Eszközök (aktívák)

Források (passzívák)

A. Befektetett eszközök

D. Saját tőke

I. Immateriális javak

I. Jegyzett tőke

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

3. Vagyoni értékű jogok

III. Tőketartalék

4. Szellemi termékek

IV. Eredménytartalék

5. Üzleti vagy cégérték

V. Lekötött tartalék

6. Immateriális javakra adott előlegek

VI. Értékelési tartalék

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

II. Tárgyi eszközök

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

VII. Mérleg szerinti eredmény

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

E. Céltartalékok

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

4. Tenyészállatok

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

5. Beruházások, felújítások

3.Egyéb céltartalék

6. Beruházásokra adott előlegek

F. Kötelezettségek

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök

I. Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval
szemben
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5.Egyéb tartósan adott kölcsön

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
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Eszközök (aktívák)

Források (passzívák)

B. Forgóeszközök
I. Készletek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Anyagok

1. Rövid lejáratú kölcsönök

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

- ebből: az átváltoztatható kötvények

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

2. Rövid lejáratú hitelek

4. Késztermékek

5. Áruk

3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállítók)
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

6. Készletekre adott előlegek

9. Kötelezettségek értékelési különbözete

II. Követelések

10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

5. Áruk
6. Készletekre adott előlegek

4. Késztermékek

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések
6. Követelések értékelési különbözete
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. Értékpapírok
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások

G. Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3. Halasztott ráfordítások

3. Halasztott bevételek

Eszközök összesen
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1.4. Az eredménykimutatás tartalma, tagolása
(Számv. tv. 70-87. §. – részletezés a későbbiekben)
Az eredménykimutatás (a mérleg forrás oldalán lévő saját tőke egy, de rendkívül fontos elemének) a vállalkozó tárgyévi mérleg szerinti – a vállalkozónál maradó adózott – eredményének levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, a mérleg szerinti eredmény összetevőit, kialakulását mutatja be (meghatározása a mérlegből is megoldható, illetve kapocsként is felfogható a két táblázat között. Nemzetközi gyakorlatban tartalma, a tárgy évi számítás lezárása eltérő lehet, tehát ne csak a hazai szabályokból
induljunk ki.) A mérleg szerinti eredményt a mérleg szempontjából úgy is lehet értelmezni,
hogy ez, mint a két oldal különbsége, hozza létra az egyensúlyt az eszköz és a forrás között (az
eltérésnek megfelelően).
Az eredménykimutatást technikailag ismét (a mérleg hasonlóan) két módon lehet táblázatba
foglalni. Az eredménykimuattásnál a szokásos, az „A” típus a lépcsőzetes szerkezet, ahol a
különböző eredménykategóriák meghatározásán keresztül jutunk el a mérleg szerinti eredményhez. A „B” változat a kétoldalas forma, amely azonban speciális megoldás, számítása nem
hasonlít a mérleg hasonló elnevezésű táblázatához.
A mérleg szerinti eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi műveletek
eredménye (a kettő együtt a szokásos vállalkozási eredmény) és a rendkívüli eredmény együttes összegéből (adózás előtti eredmény) az adófizetési kötelezettség levonásával (összevontan
adózott eredmény), az osztalékra, részesedésre igénybe vett eredménytartalékkal növelt, a fizetett (a jóváhagyott) osztalékkal, részesedéssel csökkentett összegben határozható meg.
Tartalmilag az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének meghatározásánál is választani lehet,
illetve kell, a vállalkozó döntésétől függően kétféle módon állapítható meg:
a) a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás,
egyéb költségek és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként (összköltség
eljárással – germán módszer);
b) a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, valamint
az értékesítés közvetlen költségei, az értékesítés közvetett költségei, az egyéb ráfordítások
együttes összegének különbözeteként (forgalmi költség eljárással – angol-szász módszer).
Az egyszerűsített eredménykimutatás előírt tagolása „A" változat
Összköltség eljárással

Forgalmi költség eljárással

I.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
VI. Értékcsökkenési leírás
III. Egyéb bevételek
VII. Egyéb ráfordítások
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(I ± II + III – IV – V – VI – VII)

I.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)
III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)
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IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)
V. Egyéb bevételek
VI. Egyéb ráfordítások
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(± III – IV + V – VI)
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Összköltség eljárással

Forgalmi költség eljárással

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(I ± II + III – IV – V – VI – VII)
(± III – IV + V – VI)
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)
C. Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B)
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény (X - XI)
E. Adózás előtti eredmény (± C ± D)
XII. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény (± E – XII)
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. Mérleg szerinti eredmény (± F + 22 – 23)

Az üzleti eredmény kimutatás változatainak összehasonlítása
Összköltség eljárás
Ráfordítások
Anyagjellegű
ráfordítások

Hozamok
Értékesítés nettó
árbevétele

Forgalmi költség eljárás
Ráfordítások
Értékesítés elszámolt
önköltségei

Személyi jellegű
ráfordítások
Értékcsökkenési leírás Aktivált teljesítmények Közvetett költségek
értéke
Egyéb ráfordítások
Egyéb bevételek
Egyéb ráfordítások
Üzleti tevékenység
ráfordításai összesen

Üzleti tevékenység
hozamai összesen

Üzleti tevékenység
ráfordításai összesen

Hozamok
Értékesítés nettó
árbevétele
Értékesítés bruttó
eredménye

Egyéb bevételek
Üzleti tevékenység
hozamai összesen

Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a teljesítés időszakában, az (üzleti) naptári
évben értékesített termékek, áruk és teljesített (közvetett) szolgáltatások árkiegészítéssel és
felárral növelt, fogyasztási adóval, engedményekkel csökkentett – általános forgalmi adót nem
tartalmazó – ellenértékét.
Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a belföldön értékesített termékek, anyagok,
áruk és a belföldön teljesített szolgáltatások értékét, függetlenül attól, hogy azt forintban, devizában, valutában vagy importbeszerzéssel egyenlítik ki. A belföldi értékesítés árbevétele elszámolása szempontjából belföld a Magyar Köztársaság területe. Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a vámszabad- és a tranzitterületen lévő vállalkozónak történő közvetlen
értékesítés értékét, továbbá a vámszabad- és a tranzitterületen lévő vállalkozónál a belföldön
lévő vállalkozónak, más vámszabad- és tranzitterületen lévő vállalkozónak történő közvetlen
értékesítés értékét.
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Exportértékesítés árbevételeként kell elszámolni a termékek, anyagok, áruk – külföldi vevőnek
– külkereskedelmi áruforgalomban külföldre, illetve külföldön történő értékesítésének, továbbá
a – külföldi igénybevevőnek – külföldön végzett szolgáltatásnyújtásnak értékét, függetlenül
attól, hogy azt devizában, valutában, importbeszerzéssel vagy forintban egyenlítik ki. Az exportértékesítés árbevétele elszámolása szempontjából külföldi vevőnek, külföldi szolgáltatást
igénybe vevőnek minősül az, ha a külföldi gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó
telephelye, ezek hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye a Magyar Köztársaság államhatárán kívüli területen van.
Aktivált saját teljesítmények értékeként a saját előállítású eszközöknek a naptári évben aktivált (az eszközök között állományba vett) értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása együttes (összevont) összegét kell kimutatni.
Költség és ráfordítás
A költség a termelés és szolgáltatás érdekében felmerült felhasználás. A ráfordítás az összes
felmerült felhasználás, kötelezettség.
Az anyagjellegű ráfordítások között kell kimutatni a vásárolt anyagok felhasználásának értékét,
az igénybe vett (vásárolt) anyagjellegű és egyéb szolgáltatások értékét, az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét.
Személyi jellegű ráfordítások az alkalmazottaknak munkabérként, a szövetkezet tagjainak
munkadíjként elszámolt összeg, a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeg, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a
bérjárulékok.
Értékcsökkenési leírásként kell kimutatni az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a
tervezett értékcsökkenés összegét, az 50 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti
immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége – a vállalkozó döntésétől függően – a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható.
Az értékesítés közvetlen költségei között kell kimutatni az értékesített termékek, anyagok,
áruk és teljesített szolgáltatások közvetlenül elszámolt költségeit, az eladott áruk beszerzési
értékét, a továbbszámlázott alvállalkozói teljesítmények értékét, valamint a kereskedelmi tevékenység közvetlenül elszámolható költségeit.
Az értékesítés közvetett költségei között az értékesítés költségét, az igazgatási költségeket és
az egyéb általános költségeket kell szerepeltetni.
Egyéb bevételek és ráfordítások
Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek,
amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a
pénzügyi műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek.
Egyéb ráfordítások az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten
nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegű tételek, amelyek a rendszeres tevékenység
(üzletmenet) során merülnek fel, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek ráfordításainak,
sem rendkívüli ráfordításnak.
A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak különbözete. A pénzügyi műveletek bevételei közé tartoznak: a kapott (járó) osztalék és részesedés, a részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége, a befektetett pénzügyi eszközök kama-
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tai, árfolyamnyeresége, az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, a pénzügyi
műveletek egyéb bevételei. A pénzügyi műveletek ráfordításai közé tartoznak: a befektetett
pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége, a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a
pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, a részesedések, az értékpapírok, a bankbetétek értékvesztése.
A rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások különbözete. A
rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a
vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak
közvetlen kapcsolatban.
Az adózás előtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege.
Adófizetési kötelezettségként az eredmény utáni adófizetési kötelezettség éves összegét az
adóbevallás alapján kell kimutatni.
Az adózott eredmény az adózás előtti eredmény és az adófizetési kötelezettség különbözetével egyezik meg.
A mérleg szerinti eredmény a szabad eredménytartalékból osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvény utáni kamatra igénybe vett összeggel módosított adózott eredmény és a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvény utáni kamat különbözete.
Az eredménykimutatás előírt tagolása „A” változat
Összköltség eljárással

Forgalmi költség eljárással

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

02. Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)
05. Anyagköltség

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

04. Eladott áruk beszerzési értéke

07. Egyéb szolgáltatások értéke

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

08. Eladott áruk beszerzési értéke

II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

III. Értékesítés bruttó eredménye (I–II)

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
10. Bérköltség

06. Értékesítési, forgalmazási költségek

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

07. Igazgatási költségek

12. Bérjárulékok

08. Egyéb általános költségek

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)

IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)

VI. Értékcsökkenési leírás
III. Egyéb bevételek

V. Egyéb bevételek

Ebből: visszaírt értékvesztés

Ebből: visszaírt értékvesztés

VII. Egyéb ráfordítások

VI. Egyéb ráfordítások

Ebből: értékvesztés

Ebből: értékvesztés

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
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(I ± II + III – IV – V – VI – VII)

(± III – IV + V – VI)

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(I ± II + III – IV – V – VI – VII)

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(± III – IV + V - VI)

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Ebből: értékelési különbözet
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Ebből: értékelési különbözet
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)
XII. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény (+E-XII)
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

A fedezet (az értékesítési eredmény)
A termelési-értékesítési eredmény alakulását a közvetlen, illetve a közvetett költségek változó,
illetve a fix költségként értelmezésével is bemutatjuk:
Értékesítés nettó árbevétele
– Értékesítés közvetlen önköltsége
Értékesítés bruttó eredménye (Termelés-értékesítés fedezete)
– Közvetett költségek
Termelés - értékesítés eredménye
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A sémaszerű eredménykimutatás szemlélteti, hogy az értékesítési árbevétel és az értékesített
termékek közvetlen önköltsége közötti különbség a fedezet (aránya az értékesített mennyiségtől független). A fedezet szemléltető kifejezés, ez az összeg nyújt fedezetet az értékesítés közvetett költségeire (az egyéb bevételekkel és ráfordításokkal) az üzemi eredményre.
A fedezet nemzetgazdasági ágankénti, ágazatonkénti alakulása a szervezeti rendszerektől függő. A vertikális működésű vállalkozások üzemágaiban a továbbfeldolgozásra beszerzett ugyanazon alapanyag beszerzési áron, a vállalkozásnál előállított félkész-, késztermék pedig közvetlen önköltségen szerepel a feldolgozó (végtermék kibocsátó) ágazat közvetlen anyagköltségében.
(A fedezetek gazdaságtani értelmezésekor különös gondosságot kell tanúsítani.)
Az értékesítési eredmény (és így a mérleg szerinti eredmény is) az időszak gazdálkodását - nem
csupán és tisztán a termelést (a termékek értékesítési egységárának és önköltségének a különbözetével) - minősíti. Az eredményre a készletértékelés módja és a termeléshez viszonyított
értékesítési forgalom gyakorol kitüntetett hatást.
A számviteli előírások a saját előállítású termékek közvetlen önköltségen való értékelését tartalmazzák. Ennek következtében az értékesítési mennyiség jelentős változása a fedezet változásán keresztül nagy hatással van az értékesítési eredmény alakulására: az értékesítési eredmény mindenkor a kiesett vagy a többletként elért eladásra jutó fedezet teljes összegével csökken vagy növekszik. Amennyivel alacsonyabban értékeljük a zárókészletet ugyanolyan összeggel csökken a kimutatott értékesítési eredmény is.
Az arányos értékesítési forgalom ill. annak felborulása a vállalat pénzgazdálkodását, likviditását
mindenképpen érinti. A készletek, így a készáruk felhalmozása is megbontja az eszközök átalakításának normális rendjét, harmóniáját; amelyet jelez, hogy a vállalkozás csökkenő bevételeiből nem képes fizetni változatlan termelési kiadásait, a termelés folytatásához fokozott mértékben többlet költséggel járó kölcsönt (hitelt) igényel.
Az értékesítési forgalom tehát mind a vállalkozás pénzgazdálkodásában, mind a vállalkozás
mérleg szerinti eredményében tükröződik, mivel a készletek (eszközök) növekedésében csak a
közvetlenül elszámolható költségek (eszközfelhasználások) kompenzálódnak. A gazdálkodás
és a termelés minősítése együttesen és nagyvonalúan nem végezhető el.
Az eredménykimutatás (és az eredménylevezetés)
Az eredménynek és összetevőinek számszerű részletezése az eredménykimutatáson történik
meg, amely lépcsőzetes szerkezetű, de a mérleghez hasonlóan kétoldalú kimutatásként is értelmezhető - bal oldalára a ráfordítások, jobb oldalán a hozamok állnak:
Az eredménykimutatás tagolása
Ráfordítások
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
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Hozamok
Értékesítés árbevétele
Aktivált teljesítmény
Egyéb bevételek
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A vállalat mérleg szerinti eredményét az eddigi könyvviteli ismeretek szerint kétféle módszerrel
is megállapíthatjuk (természetesen egymással egyezően)
 a mérleg aktív (eszköz) és passzív (forrás) vagyon kimutatásának egybevétésével;
 a költségek alapján megállapított, az értékesítés elszámolt önköltsége (ráfordítás) és az
értékesítéskor elért árbevételek egybevetésével.
Üzemági eredmények alakulása
A vállalkozásokban elkészíthetik az "Ágazati-üzemági eredmény alakulása" kimutatást, amelyben a termelési tevékenységi körök szerinti részletes megbontás ad tájékoztatást az üzemágak
fedezetéről, nyereség viselő képességéről. Itt a halmozott termelési érték és ráfordítások (az
időszakot terhelő összes költségről van szó) különbségeként és összesen kell a termelés és
értékesítés eredményét (nyereségét vagy veszteségét) kimutatni. Az ágazati-üzemági eredmény
alakulásának adatai, bár a fedezeti összeg, az eredmény az előzőekkel (mérleg,
eredménykimutatás) számszerűen megegyezik, készítésének elve eltérő. Itt nem az értékesítési
árbevételhez tartozó költségek számítása történik meg, hanem az időszakot terhelő - termelési
- költségekhez tartozó termelési érték kerül meghatározásra.
A termelési érték kiszámításához az értékesítési árbevétel kerül korrigálásra a készletváltozással (befejezetlen ill. félkész és késztermékekre vonatkozóan a költség ill. a saját termelésű
készletek értékelésének alapjául szolgáló önköltség alapján), a termékek és szolgáltatások belső felhasználásával a termelési értéket és a költséget is halmozva.
A költségek kimutatása költségnemenként történik az üzem ágakra és a vállalkozási, erdészeti
irányítás általános (közvetett) költségeire. A közvetlen költség szintű költség alkalmazásával a
fedezeti összeg az értékesítéssel képződik, s ezt a vertikálisan összefüggő ágazatok közötti
termékátadásnál figyelembe kell venni. A továbbadott termékek esetében előírás tiltja fedezeti
összeg jelentkezését az ágazaton, így az a végtermék kibocsátó ágazatban halmozódik fel, az
értékesítésnek megfelelően. A közvetlen önköltségen történő értékelés, átadás megtiltja az
általános, közvetett költségek közvetlen költségek szerinti pótlékolását, felosztását és ezzel a
fedezeti összeg (ágazati-üzemági eredmény) korrigálását.
A könyvviteli információs rendszer egyik fő feladata a vállalkozás termelő-forgalmazó tevékenységénél az újratermelési folyamat egyes szakaszainál az eszközökben bekövetkező alak,
hely és értékváltozások figyelemmel kísérése, nyomon követése, rögzítése.
Termelési folyamat

Forgalmi folyamat

Készletezés
Munkafolyamat szakasza
Értékesítés szakasza Beszerzés
szakasza
szakasza
Munkaeszközök,
Tevékenység,
Teljesítmény,
Pénzeszköz
Munkatárgyak
Termelés
Késztermék
Készlet Felhasználás Költség
Értékesítés Bevétel
Kiadás
Értékképzés

Az újratermelési folyamat kettős jellege:
 fogyasztási folyamat, a tevékenység érdekében történő eszközfelhasználás;
 értékképző folyamat, a tevékenység során létrehozott teljesítmények (termékek és szolgáltatások).
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2. A könyvvitel feladata és jellemzői
A sokrétű gazdasági tevékenység információrendszerében a számviteli jellegű teendők keretén
belül különféle adatfeldolgozási eljárások, módszerek alakultak ki, ezek közé tartozik a könyvvitel.
Feladata a gazdálkodó szervezet működésének minél több tényezőjét, műveletét, s ezek kihatásait rendszeresen számba venni és feldolgozni, a művelet megtörténtekor minden adatot azonnal és hiánytalanul rögzíteni. A könyvvitel a hézagmentes, minden műveletet megragadó elszámolásra törekszik. A könyvvitel a vállalatok gazdasági tevékenységének mennyiségileg
mérhető, pénzértékben kifejezhető és összesíthető jelenségeit rögzíti.
Jellemzői
– folyamatosság, megszakítás nélküliség, idősorrend megtartása;
– értékbeni, pénzbeni nyilvántartással általánosítás;
– beszámolási időszak viszonylagos hosszúsága.;
– a kettős feljegyzések; a mérlegegyensúly alkalmazása, amely módszer a könyvviteli
nyilvántartásokat az adatok számszerűsége tekintetében mechanikusan ellenőrzi;
A kettős és az egyszeres könyvvitel lényegi elemeivel az 1. pontban már foglalkoztunk:
(Kettős könyvvitel: A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, illetve tulajdonában lévő eszközökről
és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást köteles vezetni, amely az
eszközökben (aktívákban) és a forrásokban (passzívákban), valamint a saját tőkében bekövetkezett változásokat
a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja.)

2.1. Kettős könyvviteli alapfogalmak
A kettős könyvvitel szabályainak alkalmazásakor minden változást két helyen számolunk el.
A könyvviteli számla
A mérleg minden gazdasági esemény hatására megváltozik (két tétel), de nagy része az egyes
műveletek után is változatlan. A könyvviteli feljegyzések egyszerűsítésére csak a mérleg változtatásai kerülnek felvezetésre. Ehhez a mérleg összetevőiről (minden soráról) számviteli
számlát fektetnek fel, amelyre a nyitómérleg szerinti érték után folyamatosan felvezetik a változásokat. Az évközi ill. zárómérleg készítésekor az egyes mérlegtételeket jelentő könyvviteli
számlák változások utáni értékét megállapítva felépítik ismét a mérlegkimutatást. A könyvviteli
számla - a könyvviteli elszámolás eszköze - kétoldalú kimutatás, amellyel a vállalati mérleget
elemeire bontjuk és a mérleg minden tételén belül is önálló könyvviteli egységeket - számlákat képezünk.
A könyvviteli számla bal oldalát ”Tartozik”, a jobb oldalát ”Követel” oldalnak nevezzük. A
kettős könyvvitel alkalmazásakor ugyanazt az értéket (összeget) egy számla ”Tartozik” és egy
másik számla ”Követel” oldalára vezetjük fel.
Könyvvit eli számla
Tartozik (T)
megterhelni
terhére írni
(bal - tartozik oldalára írni)
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Követel (K)
elismerni
javára írni
(jobb - követel oldalára írni )
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MÉRLEG

forgalmi időszak
(bevétel, kiadás állományváltozással)

állapot, állomány; időpont
Vagyon
Mérleg

Eszközök (aktívák)
A. Befektetett eszközök

Források (passzívák)
D. Saját tőke
Mérlegszerinti eredmény
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
=
Források összesen

B. Forgóeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

Könyvelés az eszközszámlákon: az eszközszámlákon a nyitómérleg adatot (nyitóegyenleget) és
az eszközökben bekövetkezett növekedést a számla "Tartozik"" oldalára, az eszközcsökkenést
és a záróegyenleget a számla "Követel" oldalára kell könyvelni,
Eszközszámla
Tartozik (T) +
nyitóegyenleg
eszköz gyarapodása
követelés keletkezése

Követel (K) eszköz csökkenése
követelés megszűnése
záróegyenleg

Könyvelés a forrásszámlákon: a forrásszámlákon a nyitóegyenleget és a forrásokban bekövetkezett növekedést a számla "Követel" oldalára, a forráscsökkenést és a záróegyenleget a számla "Tartozik" oldalára kell könyvelni.
Forrás számla
Tartozik (T) forrás csökkenése
tartozás megszűnése
záróegyenleg

Követel (K) +
nyitóegyenleg
forrás növekedése
tartozás keletkezése

2.2. Könyvviteli alapműveletek
A gazdasági események hatására a mérleg egyes számlái megváltoznak (minden esetben legalább kettő), amelyek alapesetei a számlák jellege szerint:
Alapművelet
I.
II.
III.
IV.

(T) Eszközszámla (K)
+
–

(T) Forrásszámla (K)
–

+
–

–

+
+

Egyoldalú
mérlegvált.
Kétoldalú
mérlegvált.

A könyvviteli elszámolás alapja tehát egy alapműveletnél, hogy a "Tartozik" változtatás egyenlő a "Követel" változtatással. T = K
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A számla jellege alapján dönthető el, hogy a változtatás gyarapodást vagy csökkenést jelent.
Azért, hogy a kétféle változtatás technikailag elkülönüljön egymástól (eszköz-forrás), más-más
oldalon végezzük a növekedés és a csökkenés kimutatását.
A nyitás
A nyitáskor abból a feltételezésből indulunk ki., hogy az eszközöket és a forrásokat is behozzuk a vállalkozási elszámolásba (alapításkor és az egyes gazdálkodási időszakok kezdetekor).
Eszközgyarapodást és forrásgyarapodást számolunk el (III. típusú mérleg változtatás), Nyitáskor az eszközöket az "Eszköz" számlák "Tartozik" oldalára és a forrásokat a 'Forrás" számlák
"Követel" oldalára vezetjük, tehát megkezdjük a könyvelést a könyvviteli számlákon.
A nyitáskor (és a záráskor is) a kettős könyvvitel biztosítására technikai számlát, a "Nyitómérleg" számlát (ill. a "Zárómérleg" számlát) alkalmazzuk, amelynek "Követel" oldalára az
eszközfőösszeget, "Tartozik" oldalára a forrásfőösszeget vezetik fel. Ezek a mérleg-egyensúly
szabálya szerint megegyeznek, így a technikai számlák egyenlege nulla.
A számlasoros elszámolás a főkönyv
A számlasoros elszámolásra a főkönyvet használjuk, A naplóban idősorosan könyvelt gazdasági műveletekhez tartozó számláknak a kijelölt változásait az egyes számlákat összefogó főkönyv könyvviteli számláira vezetjük fel.
Az idősoros és a számlasoros elszámolás (a naplóban és a főkönyvi számlákon) értékben történik.
Az idősoros és a számlasoros könyvviteli elszámolás egyszerűsített együttes vezetése is megoldható naplófőkönyvben kevés főkönyvi számla esetén.
Az idősoros elszámolás a napló
Az idősoros elszámolásra a naplót használjuk. A naplóban a gazdasági műveleteket megvalósításuk, az eseményeket bekövetkezésük sorrendjében (idősorosan) tüntetjük fel. A napló vezetése annyit jelent, mint a gazdasági műveletek, események hatására megváltozott
ill. megváltoztatandó számlák kijelölése annak megfelelően, hogy a változás gyarapodást vagy
csökkenést idéz elő a könyvviteli (eszköz vagy forrás típusú) számlákon.
A naplót alapkönyvnek is nevezzük, a mérleg egyes főcsoportjai külön alapkönyvvel is rendelkezhetnek, így alkalmazhatunk:
– "Pénztár naplót",
– "Banknaplót",
– "Kiment számlák naplóját" (Vevők),
– "Beérkezett számlák naplóját" (Szállítók) és a
– "Vegyes naplót":
Nyitó és záró naplót a könyvviteli év kezdetekor és végén készítünk.
A naplónak minden esetben tartalmaznia kell a gazdasági események könyvelésének időpontját,
a megváltoztatandó könyvviteli számlák megnevezését, számát (tartozik ill. követel oldali
könyveléshez), a gazdasági művelet szöveges leírását és az érintett számlákra könyvelendő
összegeket.
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Napló (alapkönyv)
Kelet

Számla
Tartozik

Szöveg
Követel

Érték
Tartozik

Követel

A szintetikus és az analitikus elszámolás
A főkönyvi elszámolásban általában szintetikus (összegező, érték) számlákat vezetünk. A szintetikus számlákon egy-egy eszköz vagy forráscsoportot számolunk el, ill. azok elemeit vezetjük (pl. anyagok, késztermékek, vevők, szállítók). A főkönyvben szerepelhetnek analitikus
(részletezett) elszámolások is, pl.: az elszámolási betét, pénztár számlacsoportoknál.
A főkönyvi szintetikus számlákkal párhuzamosan külön könyvekben (a segédkönyvekben) analitikus (segéd) elszámolást vezetünk. A segédkönyv egy-egy főkönyvi szintetikus számla analitikus részletezésére szolgál, a segédkönyvekben az érték mellett mennyiségi elszámolás is lehetséges.
Az analitikus és a szintetikus nyilvántartások közötti kötelező összefüggés, hogy az analitikus
nyilvántartások értékadatai végösszegének meg kell egyezni az illetékes főkönyvi szintetikus
elszámolás végösszegével (anyagok, késztermékek).
Az analitikus és a szintetikus elszámolás kétféle megoldással történhet:
– a gazdasági művelet megtörténtekor azonnal könyvelünk a megfelelő analitikus és az
érintett szintetikus számlán is. Ebben az esetben kétszeresen történik minden változás
nyilvántartása és
– minden időpontban fennáll a számtani egyezőség az analitikus és szintetikus elszámolás
között,
– a gazdasági művelet megtörténtekor csak az analitikus nyilvántartásokon végezzük el a
változás könyvelését (esetleg csak mennyiségileg pl., anyag, késztermék gyarapodáscsökkenés) és egy-egy időszak végén (havonként, negyedévenként) az analitikus nyilvántartásokból összeállított feladások értékadata kerül a szintetikus számlákon lekönyvelésre.
Ez a megoldás csak olyan analitikus és szintetikus számláknál alkalmazható, amelyek a vállalaton belüli műveletek által kerülnek megváltoztatásra. Ha a változás külső kapcsolatokat (vevők-szállítók számlákat) érint, akkor csak az első eljárás lehetséges.
Az analitikus elszámolásban vezetett mennyiségi adatok segítségével az egyes tevékenységi
elemek, a termékek - közvetlen - önköltségét (esetleg a becsült teljes önköltséget) is meg lehet
határozni, ill. ezek alapján elemzéseket, gazdasági kalkulációkat és terveket lehet elkészíteni.
A zárás
A záráskor a zárótételekkel megszüntetjük a számlasoros elszámolást, azt tételezzük fel, hogy
mind az eszközöket, mind a forrásokat kivonjuk a könyvviteli számlákról (a működés megszüntetésekor, az egyes gazdálkodási időszakok befejezésekor. A zárómérlegtételekkel eszközcsökkenést és forráscsökkenést számolunk el (IV. típusú mérlegváltozás).
A zárómérleg készítésekor a számviteli számlákról kivonható értékeket kell meghatározni. A
számla tartozik illetve követel oldal összege közül a nagyobban számla főösszegnek nevezzük.
A számlafőösszeg alapján képezzük a számláról kivonható értéket. Ezzel a számla egyensúlyba
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kerül, egyenlege nullává válik. A kiszámított záróegyenlegeket zárótételként a zárónaplóba
vezetjük fel, és amelyeknek eszköz illetve forrás végösszegét a zárómérleg technikai számlára
is könyveljük (a kettős könyvvitel értelmében). A zárónaplóból a zárómérlegszámlával egyezően készítjük el a zárómérleget. Pl. egy eszközszámlán
T
NY.
2.

K
10 000
5 000
15 000
Számlafőösszeg

3.
Z.E.

4 000
11 000
Záróegyenleg
15 000
Számlafőösszeg

A könyvek újranyitásával a következő évben ismét visszatérünk az eszközök és források számla szerinti elszámolására a nyitómérlegtételek könyvelésével.
A naplók zárása a tartozik és követel rovatok összegzésével történik, naplóvégösszegeket képzünk.
A főkönyv zárása a gazdálkodási időszak során a főkönyvi kivonat elkészítésével történik meg,
(havonként vagy negyedévenként vagy más meghatározott időpontban) az év elejétől. A főkönyvi kivonat a főkönyvi számlák alapján készített összesítő, ellenőrző kimutatás. Elkészítéséhez a számlákon lévő tartozik, illetve követel oldali értékeket összegezzük, amelyeket forgalmi végösszegeknek nevezünk. Pl. egy forrásszámlán
T
3.
4.

K
6 000
2 000
8 000
Forgalmi
végösszeg

NY.
2.

4 000
11 000
15 000

Egyenleg
K – 7 000

Forgalmi
végösszeg

Főkönyvi kivonat
Általában két rovatpárja van a forgalom és az egyenleg. A forgalmi rovatpárt a számlák forgalmi végösszegeinek átmásolásával készítjük el és a főkönyvi kivonat forgalom rovatainak
különbségéből töltjük ki az egyenleg rovatpárt a tartozik, ill. a követel oldali többletnek megfelelően.
A főkönyvi kivonat készítéséhez forgalmi végösszegekkel lezárt számlákon a gazdálkodási
évben a folyamatos könyvviteli munkát tovább folytatjuk. A forgalmi rovatpárt próbamérlegnek nevezzük, és ellenőrzésre használjuk; az egyenleg rovatpárt nyersmérlegnek nevezzük és
egyeztetésre, leltározásra használjuk. A forgalom egy időszak adatait, az egyenleg pedig egy
időpont állományát mutatja.
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Könyvviteli zárlat
A könyvviteli zárlathoz egy-egy naptári időszak végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele
érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák
technikai lezárása tartoznak.
Főkönyvi kivonat
Megnevezés

Forgalom
T
8 000

Egyenleg
K
15 000

T

Próbamérleg

K
7 000
Nyersmérleg

A főkönyvi kivonatban jelentkező egyenlegek az egyes eszközök és források "könyv szerinti"
állományát mutatják. Az évközi mérleget könyv szerinti érték alapján a főkönyvi kivonat
nyersmérleg rovatpárja alapján készítjük el.
Az év végi zárómérleget azonban a tényleges vagyoni helyzetet feltüntető leltár alapján állítjuk
össze. Ha a tényleges vagyoni helyzet valamely tételnél eltér a könyv szerinti vagyoni helyzettől, akkor a különbséget (mint hiányt vagy többletet) kell elszámolni, mely után a könyv szerinti érték megegyezik a tényleges értékkel.
Kötelező egyezőségek:
– a napló (alapkönyv) forgalmi végösszegének egyeznie kell a főkönyvi kivonat forgalom
rovatpárjának végösszegével;
– a vevők ill. a szállítók számla analitikus elszámolásából készített folyószámlakivonat
tartozik és követel oldalának meg kell egyezni a főkönyvi számlákból készített főkönyvi
kivonat vevő ill. szállítók számla forgalmi rovatpárjának (tartozik, követel) értékével.
A gazdasági alapműveletek könyvelését összefoglaló vázlatban és rövid példán szemléltetem:
MÉRLEG 2001.01.01. Nyitó (e. Ft)
Megnevezés
Eszközök
1. Befektetett eszközök
2. Anyag készletek
3. Saját term. késztermék
4. Vevőktől követelés
5. Bankszámla köv.
6. Pénztár
Eszközök összesen
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E.
év
1000
250
340
50
500
60
2200

T.
év

Megnevezés
Források
1. Jegyzett tőke
2. Eredmény tartalék
3. Mérleg szerinti eredmény
4. Szállítók felé kötelez.
5. Munkabér, Jöv. tartozás
6. Köz-, adótartozás
Források összesen

E.
év

T.
év

1850
165
15
100
50
20
2200
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GAZDASÁGI ALAPMŰVELETEK (Részletezés)
I.: A Bank értesíti a vállalkozást, hogy az egyik vevő átutalt a Bankszámlára 10 000 Ft-ot.
5. Bankszámla Egy. 500 + 10 = 510
Eszközszámla gyarapodás
4. Vevők
Egy. 50 – 10 = 40
Eszközszámla csökkenés
T (+) Bankszámla (–) K
Nyitás
500
I. átutalás
10
T (+) Vevők számla (–) K
Nyitás
50 I. átutalás 10
II.: A Mérleg szerinti eredményt átvezetjük az Eredménytartalékba 15 000 Ft.
3. MSZE
Egy. 15 – 15 = 0
Forrásszámla csökkenés
2. Eredménytartalék
Egy. 165 + 15 = 180
Forrás növekedés
T (-) Mérleg szerinti eredmény (+) K
II. átvezetés
15
Nyitás
15
T (-) Eredménytartalék (+) K
Nyitás
165
Átvezetés (II:) 15
Egyoldalú mérlegváltozások
NAPLÓ
S. sz.
I.
II.

Tartozik
Bankszámla
MSZE

Követel
Vevők
Eredm. tart.

Szöveg
Átutalás – Aktívák cseréje
MSZE átvezetése
Össz. T=K

Érték
T
K
10
10
15
15
70
70

III. Anyagot vásárolunk 20 000 Ft-ért
2. Anyagszámla Egy. 250 +20 = 270 Eszközszámla gyarapodás
4. Szállítók Egy. (100) + 20 =120 Forrás gyarapodás
T (+) Anyag készlet (-) K
Nyitó
250
III. Vásárlás 20

T (-) Szállítók (+) K
Nyitás
100
Vásárlás (III.) 20
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IV. A Bankszámláról 25 000 Ft-ot átutalunk a Szállítók törlesztésként
5. Bankszámla Egy.(500 + 10) – 25 = 485 Eszközcsökkenés
Szállítók
Egy.(100 + 20) – 25 = 95 Forráscsökkenés

I.

T (+) Bankszámla (-) K
Nyitás 500
IV. Átutalás 25
Átutalás 10

T (-) Szállítók (+) K
IV. Átutalás 25
Nyitás
100
Vásárlás (III.) 20

Kétoldalú mérlegváltozások
NAPLÓ
S. sz.
III.
IV.

Tartozik
Anyag
Szállítók

Követel

Szöveg

Szállítók
Bankszámla

Megnevezés
Befektetett eszköz
Anyag készlet
Saját term késztermék
Vevőktől követelés
Bankszámla
Pénztár
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Szállítók
Jövedelemtartozás
Köz-, adótartozás
Össz. T=K

Vásárlás – Mérleg növekedés
Szállítók törlesztés – Mérleg csökkenés
Össz. T=K

"FŐKÖNYVI KIVONAT"
Forgalom
T
K
1000
270
340
50
10
510
25
60
1850
180
15
15
25
120
50
20
2270
2270

Érték
T
K
20
20
25
25
70
70

Egyenleg
T
1000
270
340
40
485
60

0

2195

K

1850
180
0
95
50
20
2195

MÉRLEG Záró (e Ft.)
Eszközök
Megnevezés
E. év
1. Befektetett eszközök
1000
2. Anyag készl.
250
3. Saját term. késztermék
340
4. Vevőktől követelés
50
5. Bankszámla köv.
500
6. Pénztár
60
Eszközök összesen
2200
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T. év
1000
270
340
40
485
60
2195

Források
Megnevezés
E. év
1. Jegyzett tőke
1850
2. Eredménytartalék
165
3. Mérleg sz. eredmény
15
4. Szállítók felé kötelez.
100
5. Munkabér, jöv. tartozás
50
6. Köz-, adótartozás
20
Eszközök összesen
2200

T. év
1850
180
0
95
50
20
2195
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Az értékesítés értelmezése mérlegváltozásokkal
Az értékesítés esetén a valóságban azonban két gazdasági esemény történik (az ÁFA elszámolását ne hagyjuk el):
NAPLÓ
Érték
S. sz.
Tartozik
Követel
Szöveg
T
K
I.
Vevők
Értékesítés árbevétele
80
80
??
II.
Vevők
Adótartozás ÁFA felszámítás, kötelezettség (25%)
20
20
III.
Áruk
Korábban vettük ezért ÁFA nem most
60
60
??
De melyik mérlegtétel változik meg a gazdasági események hatására?
A mérleg egyenlőséghez csak egyetlen nem leltározott tételünk van, a mérleg szerinti eredmény.
Ezt bontjuk majd ki az eredményelszámolás során, és szerepeltetjük az eredménykimutatásban.
S. sz.
I.
II.
III.

Tartozik
Vevők
Vevők
MSZE

Áruk
I.
II.
III.

Követel
MSZE
Adótartozás
Áruk

Szöveg
Értékesítés árbevétele
ÁFA felszámítás, kötelezettség

Vevők
80
20
60

MSZE
80

Érték
T
K
80
80
20
20
60
60

Adókötelez.
20

60
Eredmény
elszámolás

A ráfordítások a T oldalon növekednek, de ez az eredmény szempontjából csökkenést jelent.
Az eredmény változásakor mindig egy mérleg és egy eredmény számlára történik a könyvelés!
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Eredményváltozással járó alapvető gazdasági események
Megnevezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Anyagfelh.
Ig. v. szolg.
Bérköltség
Bérjárulék
Értékcsökk.
Ktg. átvezet.
STK növ.
SEE növ.
STK csökk.
STK árbev.
ÁFA
Ktg. átvez.
STK v(+)átv.
STK v(-)átv.
Kamatktg.
ELÁBÉ
Áruérték.
ÁFA
Szolgáltatás
Kamatbevétel

Eszköz
(+) (-)
-

+
+
-

Költség
(+) (-)
+
+
+
+
+
(-)
(-)
(-)
(+)

+
+

Forrás
(-) (+)

Ráford.
(-) (+)

MSZE
(-)
(+)

Hozam
(-) (+)

+
+
+
(-)
(+)
(+)
(-)
+
+

-

-

(+)

+
(-)

(-)
+
+
+
+

(+)

(-)
(+)

+

+
+
+

2.3. A költség és eredmény elszámolás
A vállalkozás költségei, ráfordításai és könyvvitelük
A költség és a ráfordítás elnevezések használatánál általában a ráfordítás a szélesebb értelmű, a
költség csak az eredmény kimutatásában az üzemi eredményen is csak szűken belül értelmezett, a termelés és szolgáltatás előállításához kapcsolódik (az áruértékesítés így már nem).
A vállalatok gazdasági tevékenységük során termékeket állítanak elő vagy mások részére szolgáltatásokat végeznek, amelyeket összefoglalóan tevékenységnek (termelésnek) nevezzük, és
az ezzel kapcsolatos költségek pedig a termelési költségek. Költségnek a vállalat termelési és
szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan, egy gazdálkodási időszaki eszközfelhasználásainak és keletkező tartozásainak (munkabér, köztartozás stb.) pénzben kifejezett értékét nevezzük.
Az egy gazdasági időszak termék értékesítési forgalmát, árbevételét terhelő költségeket, az
értékesítés elszámolt önköltségének nevezzük.
Más megközelítésben a termelés során felhasznált eszközök és az igénybe vett eleven munka
értékét (naturális mértékegységben értékelve) is ráfordításnak nevezzük, s megkülönböztetünk
holtmunka és élőmunka ráfordítást.
A kiadás alatt a vállalat pénzeszközeinek a csökkenését értjük, amelynek időpontja sok esetben
teljesen független a költség felmerüléstől.
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A termelés, költségei és osztályozásuk
A költségeket a költség fajtája, a költségnemek szerint csoportosíthatjuk. Költségnem a költségeknek a számviteli előírásokban kijelölt és meghatározott egynemű fajtája.
A költségek fajták, nemek szerinti csoportosítása szervezettől függő, az élő- és holtmunka
ráfordítást a "vállalkozás" szintjén vizsgálva határozza meg (azt hiszem elég csak pl. az erdőgazdasági fakitermelésnél a saját dolgozónak elszámolt bérköltség, ill. a vállalkozóknak elszámolt vállalkozói díj (igénybe vett szolgáltatás) költségnem különbségére utalni, hogy a költségek fajtánkénti elkülönítése problémáinak az elemzési, az összehasonlítási. nehézségeire utaljunk). A költségnem átváltást részben a technikai fejlődés, de részben a "pántlikázott", illetve
járulékokkal terhelt puha-kemény költségforintok szabályozása idézte elő.
Az újra-előállítási szempontú, vagyis a megtérülés oksági összefüggései szerinti csoportosítás
elsődleges rendező elve alapján megkülönböztethetünk
– a termék előállításával, a szolgáltatás nyújtásával közvetlen ok-okozati összefüggésben
álló, és
– közvetlen összefüggésben nem lévő (közvetett) költségeket.
Adott termék előállításával közvetlen ok-okozati összefüggésben lévő költségeknek tekintjük
azokat, amelyekről egyértelműen megállapítható, hogy mely terméket terhelik. Bizonyos esetekben kideríthető lenne az ok-okozati összefüggés szerinti költség-hovatartozás, de ésszerűségi követelmények tiltják az összefüggések további nyomon követését (termékspecifikus adminisztratív költség szétbontása). Az erdő- és fafeldolgozó vállalkozásokban a fatermékek és
fafeldolgozási termékek csoportjára vonatkozó költségek egyedi szétbontása is jelentós nehézségeket, problémákat okoz az ikertermékes termelési rendszerben.
Az elszámolhatóság, a konkrét számvitel színvonalától és a gazdasági elszámolás szemléletétől
függő azonosítás, alapján megkülönböztetünk:
– közvetlen költségeket és közvetett költségeket.
Könyvelés a költségszámlákon és a ráfordításszámlákon
Az eszközfelhasználások, az egyes tartozáskeletkezések a felmerülés időpontjában költségként
megjelennek, ugyanakkor a termelési folyamat eredményeként a termékek, termelvények csak
egy későbbi időpontban vehetők számba, amikor is a felvételezéssel a készletbe bekerülnek. Ez
az időkülönbség a mérlegegyensúly folyamatos meglétét kimondó szabályt érvénytelenítené,
ezért áthidaló megoldásként bevezetésre kerül az elszámolási időszak közben a befejezetlen
termék (a megmunkálás megkezdődött, de félkésztermék sincs még), a termelés-tevékenységek
költségei számla.
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T (+) Eszköz számla (-) K
Anyagfelhasználás (-)

T(+) Költség számla (-) K
Befejezetlen termék
+

T (-) Forrás számla (+) K

+

Igénybevett
szolgáltatás
(+)
Jövedelem
elszámolás (+)
Közteher (+)

+

Pénztár (-)
Értékcsökkenési leírás (-)
Termék
készlétre
vétel (+)

+
+
+

(-)

A félkész- és késztermékek az eszközök kategóriájába tartoznak, így az azokat helyettesítő
költségszámlák is eszközjellegűek.

T(+)
Nyitóállomány
Költségkeletkezés
Költségnövekedés

I. a.
I. b.
I. c.
III.
IV.

Költség számla
Eszköz jelleg

(–)K
Költség megszűnés
Költség csökkenés
Záró állomány

Gazdasági alapműveletek alaptípusai
Eszköz számla
Eszköz j. költség számla
–
+
+
–
+
–
+
–

Forrás számla

+
–

A termelési-elszámolási időszak végén (záráskor) az elkészült és számbavett félkész- és késztermékek elszámolható (közvetlen) költségét át kell vezetni a termék számlára (annak előállítási, hozam értékeként), az oda el nem számolható (közvetett-általános) költségeket pedig veszteségként kell lekönyvelni, mint közvetett költségeket.
(Az átvezetés könyvviteli technikai művelet: egy számláról egy másik számlára úgy vezetjük át,
hogy az átvezetendő összeget az új számlának arra az oldalára írjuk, amelyiken az eredeti számlán volt az összeg, és az eredeti számlán az átvezetett összeget az ellenkező oldalra írjuk.)
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Gazdasági
alapművelet
I.a.
I.b.
I.c.
III.
IV.

Eszköz jellegű számlák
T Eszköz számla K
T Költség számla K
–
+
+
–
+
–
+
–

T Forrás számla K

+
–

Sajátos könyvviteli megoldás a költség átvezetése eredmény csökkentésként a ráfordításokhoz
(IV.)
A termékre elszámolható költségek képezik a saját termelésű termékek készlet értékét, ezzel
egyező nagyságban a termelés-tevékenység hozamát. Az eszköz felhasználások és kötelezettség növekedések (a termelés közvetlen költségei) megjelenése a termékek értékében (egyszerűsítetten):
T Eszköz, forrás számla K
X

T Költség számla K
+
–

T Termék számla K
+

A saját termelésű készletek raktárra vételét (állományváltozását) értelmezhetjük költségmegtérülésként vagy hozamként, de a termelés során eredmény nem jelentkezik (majd az értékesítéskor).
A befejezetlen termelés esetében a beszámolási időszakban a termelési tevékenység végzése
ellenére sem készült el számbavehető termék, így, az azzal kapcsolatos költségek a termékszámlára nem vezethetők át, állományuk költség-érték szinten kerül be az elszámolásokba. A
felmerülő költségeken belül tehát elkülönítjük az elszámolási időszak termékét terhelő ill. nem
terhelő költségeket.
A ráfordításokat az eredmény csökkenéseként értelmezzük (a későbbiek szerint).
A költséghely-költségviselő elszámolás
A könyvviteli elszámolásokban a költségeket fajtájuk szerint a költségnem számlákon, jelentkezésük ill. elszámolhatóságuk módja szerint pedig a költségviselő számlákon az ún. Közvetlen
költségeket, a költséghely számlákon az általános ún. közvetett vagy közvetlenül el nem számolható költségeket tartjuk nyilván.
A költségviselő számlákon kimutatott költségek a termék termelés érdekében közvetlenül merülnek fel, a költségek a létrehozott termékek (eszközök) értékében megtérülhetnek.
A közvetlenül el nem számolható, közvetett költségeknél azt vélelmezzük, hogy ezek a termék
termeléssel ok-okozati összefüggésben nincsenek ill. a költségek megtérülésében bizonytalanságban maradtunk. Ebben az esetben, ha a költségviselőt nem is jelöljük meg, azt pontosan
tudjuk, hogy hol merült fel, amelyet a költséghellyel fejezünk ki.
A költségnem ill. a költséghely-költségviselő elszámolást egymástól függetlenül vezetjük (kis
szervezetek esetleg csak költségnem nyilvántartást) két lehetséges megoldásban:
elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás és elsődleges költségnem elszámolás alkalmazása.
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Az eredmény meghatározása, kimutatása, elszámolása és felosztása
A vállalkozás jövedelmei
Az értékesítés könyvvitele
Az értékesítés a mérlegváltozások szempontjából egyrészt eszközcsökkenés (az értékesített
termékkel a vállalkozás készlete csökken), másrészt eszköznövekedés (a vevők felé irányuló
követelés gyarapodása) történik.
Az értékesítés folyamán azonban a készlet csökkenéskor elszámolt érték (az értékesített termék elszámolt önköltsége) eltér a vevő tartozás gyarapodásától (az eladási egységáron számlázott árbevételtől). A különbséget (amely az eszközoldal végösszegét megváltoztatja) a forrás
oldalon is el kell számolni a mérlegegyensúly szabály betartására, mint értékesítési eredményt.
Az értékesítés árbevétel kiszámlázáskor való számbavételét gazdasági realizálásnak nevezzük.
A más vállalat adózott eredményéből származó jövedelem pénzügyi bevétel, de a kettős adózás
elkerülésére a vállalkozás adóalapjánál az eredmény csökkentéseként számolható el.
Az értékesítés könyvelése az eltérő értékeknek megfelelően két, egyidejűleg végrehajtott műveletből áll. Az értékesített termékek eszközcsökkenését (a saját termelésű készletek értékelésének alapjául szolgáló önköltségen) részveszteségnek tekintjük. A vevők számláján jelentkező
gyarapodást (a termékértékesítési egységáron) pedig résznyereségként vesszük számba (ezzel
kibontjuk a korábbi példában szerepeltetett MSZE-t, amelyet itt a 493 Adózott eredmény elszámolása számla reprezentál).
Eszközjellegű számlák
Forrás jellegű számlák
T (+) 2. Készlet szla (-) K
T 81-84. Értékesítés közvetlen költségei szla K
–
–
l. Eszközcsökkenés és részveszteség önköltségen
T (+) 31. Vevők szla (-)K
T 9. Értékesítési árbevétel szla K
+
+
2. Követelés gyarapodás és résznyereség értékesítési áron (ÁFA nélkül)
T (-) 493 Adózott eredmény elszámolása szla (+) K
3. a. Részveszteség elszámolása
3.b. Résznyereség elszámolása
T 493 - K 8
T 9 - K 493
A közvetlenül el nem számolható költségek nem kerülnek be a saját termelésű készletek értékébe, hanem a 85. Értékesítés közvetett költségei számlára átvezetve, az időszakot terhelő
teljes összegük, részveszteséggé válik.
Az eredmény
Az eredmény fogalma többféleképpen is értelmezhető lenne, pl.:
– adott időszak (pénz) bevételeinek és pénz) kiadásainak egyenlege;
– adott időszak (pénz) bevételeinek és az ahhoz tartozó költségeknek a különbsége
(pénzügyileg realizált eredmény);
– adott időszak értékesítési árbevételének és bevételeinek, valamint az időszakban felmerült költségeknek (közvetett és közvetlen) és ráfordításoknak a különbözete.
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A vállalkozások termékeiket (szolgáltatásaikat) közvétlen önöltségen tartják nyilván, ugyanakkor értékesítéskor a termékeket eladási áron számlázzák. Ha az eladási ár magasabb, mint az
önköltség akkor eszköz (bevételi) többlet keletkezik, amelyet a forrás oldalon megjelentetendő
nyereséggel – fordított esetben az eszközveszést veszteséggel – kompenzálunk. Az eredmény a
nyereségek és veszteségek gyűjtő fogalma.
Könyvelés az eredményszámlákon
Eredmény számla
T(–)
Eredmény csökkenés
Veszteségkeletkezés
Nyereség megszűnés

Forrás jelleg

(+)K
Eredménygyarapodás
Nyereségkeletkezés
Veszteség megszűnés

T ( – ) Részveszteség ( + ) K
Veszteségkeletkezés Veszteség megszűnés
T ( – ) Résznyereség ( + ) K
Nyereség megszűnés Nyereségkeletkezés

Gazdasági műveletek alaptípusai
T (+) Eszköz számla (-) K

II. a.
II. b.
II. c.
III.
IV.

T (–) Forrás j. eredmény szla. (+) K

–
–
+

+
+

T (–) Forrás számla (+) K

–
+

+
–

–

A vevők számlán megjelenő kiszámlázott árbevétel és a készlet számlán megjelenő közvetlen
önköltség különbözete tehát az eszközöknél tartozik oldali többletet mutat nyereség eseten. A
nyereség (és a veszteség ill. az ezeket összevontan tartalmazó eredmény) kompenzálásul tehát
a mérleg forrásoldalán a saját tőkében jelentkezik, az eredményszámlákon úgy könyvelünk
mint a forrásszámlákon:
Eredményelszámoló számla
Tartozik
Követel
eredmény csökkenése
eredmény gyarapodása
veszteség keletkezése
nyereség keletkezése
nyereség megszűnése
veszteség megszűnése
Az elemi gazdasági események hatására bekövetkező változások:
Gazdasági
alapművelet
II. a.
II. b.
II. c.
III.
IV.
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T Eszköz szla K

+
–

Forrás jellegű számlák
T Eredmény szla K
T Forrás szla K
+
–
–
+
–
+
+
–
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Az eredményre hatás szempontjából a mérlegváltozások típusai:
– két eszköz könyvviteli számlát vagy egy eszköz és egy idegen forrás számlát érintő
gazdasági művelet, amely eredménykihatással nem jár;
– ha az egyik könyvelési tétel eszköz vagy idegen forrás számlát, a másik pedig eredményt befolyásoló (ráfordítás vagy jövedelem elszámolására szolgáló) könyvviteli
számlát érint, akkor a gazdasági művelet eredménykihatással jár:
A vállalkozások - és a felettük tulajdonosi ellenőrzési joggal rendelkezők - részére az eredmény
alakulásának pontosabb vizsgálatát teszi lehetővé a veszteségek részveszteségek és a nyereségek részletes könyvviteli kimutatására. A ketté bontott eredményszámlákon a tartozik ill. a
követel oldal továbbra is az eredmények csökkenését ill., gyarapodását mutatja:
–
T Részveszteség szla K
veszteség
veszteség
keletkezése
megszűnése
(–) * (+) = (–)
(–) * (–) = (+)

+
T Résznyereség szla K
nyereség
veszteség
megszűnése
keletkezése
(+) * (–) = (–)
(+) * (+) = (+)

Év közben az évi eredményszámlát (Adózott eredmény elszámolása) az eredményelszámoló
számlák helyettesítik (annyi, a hány címen az eredmény - nyereség és veszteség - változhat).
Az elszámolási időszak végén a résznyereségeket és a részveszteségeket összevezetjük (az ún.
eredménytételekkel) az eredményszámlára (Adózott eredmény elszámolása).
Számviteli rendszerek könyvvezetésének bemutatása
Könyvvezetés
költségelszámolás
1. csak 5. szlao.

2. Elsődleges 5.

3. Elsődleges 6-7.

Készlet
év közben
Nincs
Van
Nincs
Van
Nincs
Van

Készlet elszámolás
–
Tényleges bekerülés
Elszámoló ár
–
Tényleges bekerülés
Elszámoló ár
–
Tényleges bekerülés
Elszámoló ár

Eredménykimutatás módja
Összköltség
Forgalmi költség
I.

III.

II.

IV.

V.

2.4. Gazdasági események, könyvelés főkönyvi számlákon (Király Attiláné)
Gazdasági esemény
Fogalma: olyan beavatkozás, amelynek hatására megváltozik a vállalkozás vagyoni és jövedelmi helyzete, azaz vagyonmozgás következik be.
A gazdasági eseményeket a társadalmi élet történéseitől, folyamataitól az alapján különítjük el,
hogy azoknak van e gazdasági kihatásuk.
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Csoportosítása:
1) Az újratermelési folyamathoz való tartozásuk alapján:
1.a) termelési szakaszba tartozó gazdasági események:
– költség felmerülés, ráfordítás keletkezés
– késztermék készletre vétel
(Általában vállalkozáson belüli vagyonmozgások jellemzik.)
1.b) Forgalmi szakaszba tartozó gazdasági események:
– beszerzés, vásárlás
– idegen szolgáltatás igénybevétele
– termékek értékesítése
(Általában vállalkozások közötti vagyonmozgások jellemzik.)
1.c) Elosztási szakaszba tartozó gazdasági események:
– munkabér elszámolás
– különféle adó elszámolások
– osztalékfizetés
(Általában a megtermelt jövedelem újraelosztása jellemzi.)
2) A vállalkozás vagyoni és jövedelmi viszonyaira gyakorolt hatás alapján:
2.a) Alapvető gazdasági események: azok, amelyek hatása csak a vállalkozás vagyoni helyzetét érinti. Típusai:
a.1) Eszközkörforgás:
Lényege: az egyik eszköz ugyanakkora összeggel növekszik, mint amennyivel egy másik eszköz csökken.
Hatása: a mérlegben kimutatott eszközök átrendeződnek, de a mérleg főösszeg nem
változik.
Képlete:
E+x–x=F
E= eszközök együttes értéke
X= gazdasági esemény összege
F= források együttes értéke
a.2) Forráskörforgás:
Lényege: az egyik forrás ugyanakkora összeggel csökken, mint amennyivel egy másik
forrás növekszik.
Hatása: a mérlegben kimutatott források átrendeződnek, de a mérleg főösszeg nem változik.
Képlete:
E=F+x–x
a.3) Tőke bevonás a vállalkozásba
Lényege: az egyik eszköz ugyanakkora összeggel növekszik, mint amennyivel egy forrás.
Hatása: mind az eszközök értéke, mind a források értéke azonos összeggel növekszik.
Képlete:
E+x=F+x
a.4) Tőkekivonás a vállalkozásból
Lényege: az egyik forrás ugyanakkora összeggel csökken, mint amennyivel egy eszköz.
Hatása: mind az eszközök értéke, mind a források értéke azonos összeggel csökken.
Képlete:
E–x=F–x
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Feladat az alapvető gazdasági események bemutatására:
Egy vállalkozás rendelkezésre álló adatai (adatok e Ft-ban):
ESZKÖZ
Nyitómérleg, 2004. január 1.
A. I. Immateriális javak
10 000 D.I.
Jegyzett tőke
A.II. Tárgyi eszközök
150 000 D.IV. Eredménytartalék
A.III. Bef. Pénzügyi eszk
40 000 D.VII Mérleg sz. eredmény
Saját tőke
A.
Befektetett eszközök
200 000 D.
B.I.
Készletek
60 000 E.
Céltartalékok
B.II. Követelések
130 000 F.I.
Hátrasorolt kötelezett.
B.III. Értékpapírok
15 000 F.II.
Hosszú lej. köt.
B.IV. Pénzeszközök
25 000 F.III.
Rövid lej. köt.
B.
Forgóeszközök
230 000 F.
Kötelezettségek
C.
Aktív időbeli elhatárolás
20 000 G.
Passziv id. elhatárolás
Eszközök összesen
450 000
Források összesen

FORRÁS
200 000
20 000
25 000
245 000
15 000
5 000
125 000
50 000
180 000
10 000
450 000

Gazdasági események:
1) Anyagbeszerzés készpénzért 1 000 eFt.
Hatása: Anyagkészlet növekedés
1 000 eFt összegben, (B.I. + 1 000 eFt)
Pénzeszköz csökkenés
1 000 eFt összegben, (B.IV. – 1 000 eFt)
2) Mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba.
Hatása:
Eredménytartalék növekedés
25 000 eFt összegben, (D.IV. + 25 000
eFt)
Mérlegszerinti eredmény csökkenés 25 000 eFt összegben, (D.VII. – 25 000 eFt)
3) Rövid lejáratú hitel felvétel pénzintézettől 4 000 eFt összegben.
Hatása: Pénzeszköz növekedés
4 000 eFt összegben, (B.IV. + 4 000 eFt)
Rövid lej. kötelezettség növekedés 4 000 eFt összegben, (F.III. + 4 000 eFt)
4) Hosszú lejáratú hitel törlesztés 6 000 eFt összegben a betétszámláról.
Hatása:
Pénzeszköz csökkenés
6 000 eFt összegben, (B.IV. – 6 000
eFt)
Hosszú lej. kötelezettség csökkenés 6 000 eFt összegben, (F.II. – 6 000 eFt)
A bekövetkezett gazdasági események hatása a mérlegre (adatok e Ft-ban):
ESZKÖZ
Mérleg a gazdasági esemény után
A.I.
10 000
D.I.
A.II.
150 000
D.IV. +25 000
A.III.
40 000
D.VII. –25 000
A.
200 000
D.
B.I.
+ 1 000
61 000
E.
B.II.
130 000
F.I.
B.III.
15 000
F.II.
– 6 000
B.IV. –1 000, +4 000, –6 000
22 000
F.III. + 4 000
B.
228 000
F.
C.
20 000
G.
Eszközök összesen
448 000
Források összesen
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200 000
45 000
–
245 000
5 000
5 000
119 000
54 000
178 000
10 000
448 000

45

2.b) Összetett gazdasági események: azok, amelyek hatása a vállalkozásnak mind a vagyoni,
mind a jövedelmi helyzetét érinti. Azaz változást idéz elő a mérlegben és az
eredménykimutatásban is. Típusai:
2.b.1) Vállalkozási tevékenységhez való kapcsolata szerint:
2.b.1.a) vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó események
2.b.1.b) vállalkozási tevékenységhez közvetetten kapcsolódó események
2.b.2) Eredményre gyakorolt hatása szerint:
2.b.2.a) Eredmény javító gazdasági események: = árbevétel elszámolása
Pl. Tárgy időszakban értékesített termékek számla szerinti értéke áfa nélkül
100 000 eFt.
Hatása: Mérleg: B.II. Követelések (Vevők) +100 000 eFt
Eredménykimutatás (Öszköltség eljárással A. változat): I.01. (Belföldi
értékesítés nettó árbevétele) + 100 000 eFt.
2.b.2.b) Eredmény rontó gazdasági események: = Termelési költségek elszámolása
Pl. Időszak során felmerül anyagköltség 200 000 eFt. (Anyagfelhasználás a termeléshez.)
Hatása: Mérleg: B.I. Készletek (Anyag készlet) - 200 000 eFt
Eredménykimutatás: (Összköltség eljárással A változat) IV.05. (Anyagköltség) + 200 000 eFt.
2.b.3) Bevételre és ráfordításra gyakorolt hatása szerint:
2.b.3.a) Bevételt növelő gazdasági események = értékesített tárgyi eszközért járó
ellenérték
Pl. Tárgy időszakban értékesített tárgyi eszköz ellenértéke 15.000 eFt.
Hatása: Mérleg: B.II. Követelések (Vevők) + 15 000 eFt.
Eredménykimutatás (Összköltség eljárással A változat): III. Egyéb bevételek + 15 000 eFt.
2.b.3.b) Ráfordítást növelő gazdasági események
= Fizetett kamatok
Pl. Hitelek után fizetett kamat összege 500 eFt. (Pénzügyi teljesítés a bankszámláról megtörtént.)
Hatása: Mérleg: B.IV. Pénzeszközök - 500 eFt.
Eredménykimutatás (Összköltség eljárással A változat) IX. 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások + 500 eFt.
Feladat az összetett gazdasági események hatásának bemutatására:
A mérleg induló adatai megegyeznek az alapvető gazdasági események nyitómérlegének adataival.
Összetett gazdasági események:
1) Export értékesítés számla szerinti ellenértéke 2 000 eFt.
Hatása: Mérleg: B.II. Követelés + 2 000 eFt.
Eredm. kim.: A.I.02. Exportértékesítés nettó árbevétele + 2 000 eFt.
2) Beérkező számla alapján bankszámláról kifizetett bérleti díj áfa nélküli összege 500 eFt.
Hatása: Mérleg: B.IV. Pénzeszközök - 500 eFt.
Eredm.kim.: A.IV.06. Igénybe vett szolgáltatások értéke + 500 eFt.
3) Más vállalkozástól kapott késedelmi kamat 200 eFt összegben a betétszámlára befolyt.
Hatása: Mérleg: B.IV. Pénzeszköz + 200 eFt.
Eredm.kim.: A.III. Egyéb bevételek + 200 eFt.
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4) Más vállalkozásnak fizetett kamat 300 eFt bankszámláról teljesítve.
Hatása: Mérleg: B.IV. Pénzeszközök –300 eFt.
Eredm.kim.: A.IX.19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások + 300 eFt.
A fenti gazdasági események hatásának megjelenése a mérlegben és az eredmény-kimutatásban
(adatok e Ft-ban):
ESZKÖZÖK
Mérleg a gazdasági események után
A.
200 000 D.
+1 400
B.I.
60 000 E.
B.II. +2000
132 000 F.I.
B.III.
15 000 F.II.
B.IV. -500, +200, -300
24 400 F.III.
B.
231 400 F.
C.
20 000 G.
Eszközök összesen
451 400
Források összesen

FORRÁSOK
246 400
15 000
5 000
125 000
50 000
180 000
10 000
451 400

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással A változat)
A) Üzleti (üzemi) tevékenység eredménye
1. esemény
+ 2000
2. esemény
– 500
3. esemény
+ 200
Együttes hatásuk:
+1 700
B) Pénzügyi műveletek eredménye
4. esemény
– 300
– 300
C) Szokásos vállalkozási eredmény (+/- A +/- B)
+ 1 400
D) Rendkívüli eredmény
–
E) Adózás előtti eredmény
+ 1 400
F) Adózott eredmény
+ 1 400
G) Mérleg szerinti eredmény
+ 1 400
2.5. Könyvelés főkönyvi számlákon
Főkönyvi számlával kapcsolatos fogalmak
Főkönyvi számla fogalma: olyan kétoldalú kimutatás, amely a gazdasági események folyamatos
nyilvántartására szolgál.
Előnye: egyszerűbbé, áttekinthetőbbé, felidézhetőbbé teszi a gazdasági események mérlegre,
eredménykimutatásra gyakorolt hatását.
Főkönyvi könyvelés: az a tevékenység, amely során a bekövetkezett gazdasági eseményeket a
főkönyvi számlán feljegyzik.
Számlakijelölés (kontírozás): az a tevékenység, amely során a gazdasági események által érintett számlákat kijelölik, megnevezik.
Főkönyvi számla ábrája:
T
Számla megnevezése
T betű: Tartozik oldal jele
K betű: Követel oldal jele
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Főkönyvi számla adatai:
a) Nyitó érték: a számlának csak az egyik vagy a másik oldalán, csak a mérleg sorait helyettesítő számláknak lehet. Az eszköz sorokat helyettesítő számláknak általában T. oldalra, a forrás sorokat helyettesítő számláknak általában K. oldalra vezetik fel.
Jelölése: Ny
b) Forgalom: az időszak során a gazdasági események együttes hatásának forint összege.
Megkülönböztetünk:
– tartozik forgalmat, jele: Tf.
követel forgalmat, jele: Kf.
c) Főösszeg: a nyitó érték és a forgalom összege.
Beszélhetünk:
– tartozik főösszegről, jele: Tfő,
követel főösszegről, jele: Kfő.
d) Egyenleg: a tartozik főösszeg és a követel főösszeg különbsége.
Lehet:
– tartozik egyenleg, ha a tartozik főösszeg > követel főösszeg, jele: Te,
–
követel egyenleg, ha a tartozik főösszeg < követel főösszeg, jele: Ke.
Főkönyvi számlák csoportosítása:
Évközben a főkönyvi számlák a mérleg és az eredménykimutatás sorait helyettesítik.
Így tartalmuk alapján az alábbi főkönyvi számlákat különböztetjük meg:
a) Mérlegszámlák:
– Eszköz számlák
Forrás számlák
b) Eredményszámlák:
– Költség, ráfordítás számlák Bevétel számlák
A könyvelés technikája vagy más ok miatt használnak olyan főkönyvi számlákat is, amelyeknek:
a) nincs gazdasági tartalmuk. Ezeket a számlákat technikai jellegű számláknak nevezzük.
b) más számlák adatállományát helyesbítik, korrigálják. Ezeket a számlákat helyesbítő
számláknak nevezzük.
Számlatípusok jellemzői:
a) Eszköz számla főbb jellemzői:
– a vállalkozás vagyoni változásait rögzíti,
– nyitó egyenlege a T. oldalra kerül,
– a növekedést a számla T. oldalára kell rögzíteni,
–
a csökkenés a számla K. oldalára kerül feljegyzésre,
–
záró egyenlegét a számla K. oldalára könyveljük,
– általában T. egyenlege van.
T
Nyitó egyenleg
Növekedés

Eszköz számla
Csökkenés
Záró egyenleg

K

b) Forrás számlák főbb jellemzői:
– a vállalkozás vagyoni változásait rögzíti,
–
nyitó egyenlegük a számla K. oldalára kerül,
– a csökkenést a T. oldalára kell könyvelni,
–
a növekedés a K. oldalon kerül rögzítésre,
–
általában K. egyenlegük van..
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T
Csökkenés
Záró egyenleg

Forrás számla
Nyitó egyenleg
Növekedés

K

c) Költség, ráfordítás számlák:
– a vállalkozás jövedelmét befolyásoló gazdasági események rögzítik,
– nyitó egyenlege nem lehet, hanem akkor vezetjük elő, amikor az első eredményt befolyásoló gazdasági esemény megtörténik,
– költség, ráfordítás növekedés a T. oldalára kerül,
–
költség, ráfordítás csökkenés a K. oldalára kerül,
– év végén egyenlegét az eredménykimutatásba vezetjük át,
– általában T. egyenlegük van.
T
Növekedés

Költség, ráfordítás számla
Csökkenés
Egyenleg átvezetés

K

e) Árbevétel, bevétel számlák:
– a vállalkozás eredményét befolyásoló gazdasági eseményeket rögzítik,
– nyitó egyenlege nem lehet, elővezetése az első olyan gazdasági esemény előfordulásakor történik, amelynek eredményt módosító hatása van,
–
növekedéseket a számla K. oldalára könyveljük,
– csökkenés a számla T. oldalára kerül,
– év végén egyenlegét az eredménykimutatásba vezetjük át,
–
általában K. egyenlegük van.
T
Csökkenés
Egyenleg átvezetés

Árbevétel, bevétel számla
Növekedés

K

Könyvelés főkönyvi számlákon
A vállalkozásnál bekövetkezett gazdasági eseményeket folyamatosan, időrendben, legkésőbb a
beszámoló elkészítéséig le kell könyvelni.
Fontos szabály: egy gazdasági esemény bekövetkezésekor ugyanakkora összeget kell feljegyezni a számla vagy számlák T. oldalára, mint más számla vagy számlák K. oldalára.
Könyvelési tétel szerkesztésének menete ( lépések ):
– bekövetkezett gazdasági esemény értelmezése,
– mely főkönyvi számlákat érinti,
– milyen irányú változást okoz,
– mely számla T. oldalára, mely számla K. oldalára
Könyvelési tételek lehetnek:
– egy főkönyvi számlával szemben egy főkönyvi számla áll,
– egy főkönyvi számlával szemben több főkönyvi számla áll,
– több főkönyvi számlával szemben egy főkönyvi számla áll,
– több főkönyvi számlával szemben több főkönyvi számla áll
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Nyitás:
Tartalma: a nyitómérleg sorainak kivezetése a mérleg sorainak megfelelő főkönyvi számlákra.
Célszerű két lépésben elvégezni. A könyvelés során technikai jellegű számlát használunk.
a) Eszköz számlák nyitása:
T Eszköz számlák
K Nyitómérleg számla
b) Forrás számlák nyitása:
T Nyitómérleg számla
K Forrás számlák
Feladat a nyitás szemléltetésére (adatok e Ft-ban):
ESZKÖZ
B.I.
Készletek
B.II.
Követelések
B.IV.
Pénzeszközök
Eszközök összesen

Nyitómérleg, 2001. január 1.
2 000 D.I.
Jegyzett tőke
8 000 F.II.
Hosszú lej. köt.
4 000 F.III.
Rövid lej. köt.
14 000
Források összesen

FORRÁS
8 000
4 000
2 000
14 000

Nyitás számlakijelölése (kontírozása):
Sorsz. Gazdasági esemény
Főkönyvi számlák
megnevezése
T
K
1. Eszköz számlák nyitása Anyagok
Vevők
Bankbetét
Ny. mérleg sz.
2. Forrás számlák nyitása Ny. mérleg
szla.
Jegyzett tőke
Beruh. hitel
Szállítók

Összeg
T
2 000 000
8 000 000
4 000 000

K

14 000 000
14 000 000
8 000 000
4 000 000
2 000 000

Könyvelés a számlákon:
T
Anyagok
2 000 000

K

T
Nyitómérleg sz K
14 000
14 000 000

T

Jegyzett tőke K
8 000 000

000
T
Vevők
8 000 000

K

T

Beruh. hitel
K
4 000 000

T
Bankbetét
4 000 000

K

T

Szállítók
K
2 000 000

Évközi folyamatos könyvelés
A bekövetkezett gazdasági események rögzítése a főkönyvi számlákon.
Főkönyvi számlák rendezése, zárási teendők
Zárlati munka: kiterjed a könyvelés helyességének ellenőrzésére, a számlák adatállományának
összesítésére, a beszámoló összeállításához szükséges adatok biztosítása.
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A kettős könyvvezetésre kötelezett vállalkozásoknak évente legalább egy alkalommal kell a
zárlati munkákat elvégezni.
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Zárlati teendők:
– analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetése,
– leltározási feladatok,
– főkönyvi kivonat összeállítása,
– a Sztv-ből eredő feladatok elvégzése .
Menete:
1) Főkönyvi számlák rendezése: valamennyi eredmény számla egyenlegének átvezetése az
Adózott eredmény elszámolási számlára.
– Költség, ráfordítás számlák rendezése:
T Adózott eredmény elszámolási számla K Költség, ráfordítás számlák
– Árbevétel, bevétel számlák rendezése:
T Árbevétel, bevétel számlák
K Adózott eredmény elszámolási számla
– Tárgy évi eredmény átvezetése
Ha nyereség:
T Adózott eredmény elszámolási számla

K Mérleg szerinti eredmény számla

Ha veszteség:
T Mérleg szerinti eredmény számla

K Adózott eredmény elszámolási számla

2) Főkönyvi számlák zárása: a mérleg számlák zárását jelenti. A zárást mérleg fordulónappal
végezzük (általában december 31.). A zárás könyvelésénél technikai jellegű számlát használunk, melyet Zárómérleg számlának nevezünk.
a) Eszköz számlák zárása:
T Zárómérleg számla
K Eszköz számlák
b) Forrás számlák zárása:
T Forrás számlák
K Zárómérleg számla

2.6. A számlakeret és a számlarend (Számv. tv. 159-169 §)
Az egységes számlakeret célja, hogy a gazdálkodó eszközeinek és forrásainak, a gazdasági
műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon a
gazdálkodó számvitelének megszervezéséhez, biztosítsa az éves beszámoló, az egyszerűsített
éves beszámoló, a költségvetési beszámoló, az egyéb szervezet beszámolója elkészítéséhez
szükséges alapinformációkat.
A vállalkozások gazdasági tevékenységének könyvviteli úton történő számbavétele körültekintő, gondos szervezőmunkát igényel. E könyvviteli tevékenység lebonyolításakor a vállalat
egész működése során felmerülhető gazdasági műveleteket előre meghatározott módon kell
rendezni és összesíteni.
A számlakeret tagolása
A számlakeret felépítésében egyrészt a horizontális, szélességi elrendezés keretében alapvető
tartalmuk (funkciójuk) szerint csoportosítja a számlákat, másrészt a vertikális, mélységi tagolással biztosítja a különböző vezetői szinten szükséges részletességét és összevonhatóságát.
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A számlakeret vázlatos felépítése a horizontális számlaosztályok szintjén:
Az 1–4. számlaosztály tartalmazza a mérlegszámlákat, ezen belül az 1–3. számlaosztály az
eszközszámlákat, a 4. számlaosztály pedig a források számláit. E számlaosztályok számlái biztosítják a mérleg elkészítéséhez szükséges adatokat.
a) Az 1. számlaosztály az immateriális javak, a tárgyi eszközök (ide értve az üzembe nem
helyezett beruházásokat is), valamint a befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartására
szolgáló számlákat foglalja magában.
b) A 2. számlaosztály a vásárolt és a saját előállítású készleteket foglalja magában.
c) 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.
d) A 4. számlaosztályban kell kimutatni az eszközök forrásait. Ide tartoznak a saját tőke, a
céltartalékok, a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek, valamint a passzív időbeli elhatárolások számlái.
Az eredménykimutatás elkészítéséhez, az adózott eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és a 8–9. számlaosztály számlái tartalmazzák.
a) Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza. A
számlaosztályon belül – az eredménykimutatást összköltség eljárással készítő vállalkozónak – elkülönítetten kell kimutatni az – egyébként költségnemnek, költségmegtérülésnek nem minősülő – aktivált saját teljesítmények tárgyévi értékének változását, mint
a vele azonos nagyságú közvetlen költségek fedezetét, és az értékesítésre nem került
teljesítmények közvetlen önköltséggel azonos értékét.
b) A 8. számlaosztály tartalmazza az értékesítés elszámolt önköltségét (amennyiben annak
költségeit ide átvezették), továbbá a közvetlenül e számlaosztályban elszámolt egyéb
ráfordításokat, a pénzügyi műveletek ráfordításait, a rendkívüli ráfordításokat, az eredményt terhelő adókat.
c) A 9. számlaosztályban kell kimutatni az értékesítés árbevételét, az egyéb bevételeket, a
pénzügyi műveletek bevételeit, a rendkívüli bevételeket.
A 6–7. számlaosztály – a gazdálkodó döntésének megfelelően – használható a vezetői információk biztosítására. E számlaosztályok szabad használata lehetővé teszi a vállalkozáson belüli
egységek elszámoltatását, a költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajátos rendszerének
kialakítását.
A 0. számlaosztály azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek
a mérleg szerinti eredményt, a vagyon összegét nem befolyásolják.
A mélységi (vertikális) tagolás
A könyvviteli nyilvántartás, feldolgozás során eltérő részletességű kimutatásokra támasztanak
igényt a különböző szintű vezetők, döntéshozók, felelősségi körök. Ennek megfelelően az
egyes számlaosztályokon belül eltérő mélységű tagolást is biztosítani kell. A műveletek rögzítésére szolgáló számlák bontásával ill. a részletezés mélységével meghatározható, hogy folyamatosan vagy a gazdálkodási időszakok végén összevontabb vagy részletesebb adatok is nyerhetők az egyes főkönyvi számlákból. A számvitel gépesítése lehetővé tenné a könyvviteli számlák rohamos bővítését, de a könyvviteli számlák részletezésével kapcsolatos általános követelményként lehet előírni, hogy annak tartalma pontosan körülhatárolható legyen és a könyvviteli
számlák kijelölését végző műszaki-gazdasági szakemberek a számlakeret tükröt és magyarázatát a vállalkozás egész területén egységesen és hibamentesen használni tudják.
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A számlakeret a decimális számozás elvén épül fel. A magasabb helyiértékű számlaszámok
könyvvitelileg, tartalmilag és számszakilag is magukba foglalják a részletező számláikat (kivételes jelleggel két-két számlarész összevonása is). A számozás lehetővé teszi az azonos gazdasági művelethez tartozó adatok legcélszerűbb részletezését, majd ezek egyszerű összevonása
révén az érintett művelet összetett értékadata is rendelkezésre áll.
A számlakeret felbont ása
Számjegyek
száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
...

Számlarend megnevezése
számlaosztály
számlacsoport
számla
alszámla
részletező számla
másodrészletező számla
harmadrészletező számla
esetleg még így tovább

Je1ö1és
x
xx
xxx
xxx-x
xxx-xx
xxx-xxx
xxx-xxxx

vagy
vagy
vagy
vagy

xxxx
xxxx-x
xxxx-xx
xxxx-xxx

Számlarend
A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés e törvényben előírt
beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja.
A számlarend a következőket tartalmazza:
a) minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését,
b) a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik,
c) a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát.
Az analitikus nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenniük a főkönyvi könyveléssel, és a
kettő között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosítani kell.
A gazdálkodókra kötelező érvényes számlakeret meghatározza:
– a főkönyvi számlák egységes elnevezését
– csoportosításuk rendszerét
– tartalmát és vezetésük módját.
A vállalkozás által meghatározható számlák a gazdálkodás konkrét módja, tárgya alapján a
célkitűzéseknek megfelelő saját döntések szerint alakíthatók és alakítandók ki.
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Számlatükör – Mérlegszámlák
1. Befektetett eszközök

2. Készletek

11. Immateriális javak

21-22 Anyagok

12-16 Tárgyi eszközök
12. Ingatlanok és kapcs.vagy.é.j.

23. Befejezetlen termelés, félk.t.

13. Műszaki berendezések, gépek

24. Növendék-, stb. állatok

14. Egyéb felszerelések, gépek

25. Késztermékek

15. Tenyészállatok

3. Követelések,
Pénzügyi eszközök, AIE
31. Vevők

4. Források

32. Követelések kapcs. vállalk.

- 419. Mérleg szerinti eredmény

33. Követelések egyéb vállalk.

42. Céltartalékok

41. Saját tőke

43-47 Kötelezettségek
34. Váltókövetelések

43. Hátrasorolt kötelezettségek

35. Adott előlegek
26-28 Áruk

36. Egyéb követelések

17-19 Befektetett pénzügyi eszk.

26. Kereskedelmi áruk

37. Értékpapírok

46. Költségvetéssel szembeni köt.

17. Részesedések (Tulajdoni r.)

27. Közvetített szolgáltatások

38. Pénzeszközök

18. Hitelviszony értékpapírok

28. Betétdíjas göngyölegek

47. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
48. Passzív időbeli elhatárolások

39. Aktív időbeli elhatárolás

49. Évi mérlegszámlák

19. Tartósan adott kölcsönök
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16. Beruházások, Felújítások

44. Hosszú lejáratú kötelezettségek
45. Rövid lejáratú kötelezettségek
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Számlatükör – Eredményszámlák
5. Költségnemek

6. Költséghelyek

51. Anyagköltség

54. Bérköltségek

61.-63 Javító-karbantartó üzem,
szolgáltató egys., gépek költségei
64-65 Üzemi irányítás általános
költségei
66. Központi irányítás általános
költségei
67. Értékesítési költségek

55. Személyi jellegű egyéb kifiz.

68. Elkülönített költségek

56. Bérjárulékok
57. Értékcsökkenési leírás

69. Költséghelyek költségeinek
átvezetése
7. Tevékenységek költségei

58. Aktivált saját teljesítmények

71-75 tevékenységek költségei

59. Költségnem átvezetési számla, ellenszámla

76. Költséghelyek termelési költségei
77-78 Forgalombahozatal
költségei
79. Tevékenységek költségeinek
átvezetése

52. Igénybevett szolgáltatások k.
53. Egyéb szolgáltatások költs.

8. Értékesítés elszámolt önköltsége, ráfordítások
81-83 Összköltség eljárású EK

9. Értékesítés árbevétele,
bevételek
91-92 Belföldi értékesítés árbevétele

81. Anyagjellegű ráfordítások

93-94 Exporttevékenységek árbevétele

82. Személyi jellegű ráfordítások
83. Értékcsökkenési leírás
81-85 Forgalmi költség eljárású
EK
81-82 Belföldi értékesítés közvetlen költségei
83-84 Exporttevékenységek közvetlen költségei
85. Értékesítés közvetett költségei
86. Egyéb ráfordítások
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai
88. Rendkívüli ráfordítások
89. Nyereséget terhelő adók

96. Egyéb műveletek
97. Pénzügyi műveletek bevételei
98. Rendkívüli bevételek

A költségelszámolás szabályai és számlái
5. Költségnemek

8. Összköltség eljárású EK (81-83)

8. Forgalmi költség eljárású EK (81-85)
81-84 B.-E. értékesítés közvetlen költségei

51. Anyagköltség

81. Anyagjellegű ráfordítás
811. Anyagköltség

52. Igénybe vett szolgáltatások k.

812. Igénybe vett szolgáltatások é.

53. Egyéb szolgáltatások költségei

813. Egyéb szolgáltatások költségei

Eladott áruk beszerzési értéke

814. Eladott áruk beszerzési értéke

812. - 832. B.-E. Eladott áruk beszerzési é.

Közvetített szolgáltatások é.

815. Közvetített szolgáltatások é.

813. - 833. B.-E. Közvetített szolgáltatások é.
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811. - 831. B.-E. ért. e. közvetlen önköltsége

54. Bérköltség

82. Személyi jellegű ráfordítások
821. Bérköltség

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

822. Személyi jellegű egyéb kifizetések

56. Bérjárulékok

823. Bérjárulékok
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Magyar Számlatükör kiemelt számlái (Zárthelyihez) - Mérlegszámlák
1. Befektetett eszközök
2. Készletek
3. Követelések,
Pénzügyi eszközök, AIE
11. Immateriális javak
21-22 Anyagok
31. Vevők
111./2. Alapítás/Kisérleti f. a. k.
226. Tárgyi eszközből átsorolás
315. Vevők értékvesztése, v.írás
114. Szellemi termékek
228. Anyag-árkülönbözet
32. Követelések kapcs. vállalk.
12-16 Tárgyi eszközök
229. Értékvesztés és visszaírás
325. Jegyzett, be nem fizetett t.
12. Ingatlanok és kapcs. vagy. é.j. 23. Befejezetlen termelés, félk.t.
329. Értékvesztés és visszaírás
121./2. Földterület/Telek, telkesí.
24. Növendék-, stb. állatok
33. Követelések egyéb vállalk
123./4. Épületek/Építmények
25. Késztermékek
34. Váltókövetelések
126. Ingatlanhoz k. vagyon é. jog
258. Készletérték-különbözet
35. Adott előlegek
13. Műszaki berendezések, gépek
259. Értékvesztés és visszaírás
351. Előleg immateriális javakra
14. Egyéb felszerelések, gépek
352. Előleg tárgyi eszközökre
15. Tenyészállatok
353. Előleg készletekre
16. Beruházások, Felújítások
26-28 Áruk
359. Értékvesztés és visszaírás
161. Beruházások
26. Kereskedelmi áruk
36. Egyéb követelések
162. Kisértékű beruházások
261. Áruk beszerzési áron
361. Munkavállalókkal sz. követ.
163. Felújítások
262. Áruk elszámoló áron
362./3. Költségvetési kiutalási ig.
1x7. Értékhelyesbítés
263. Áruk árkülönbözete
368. Különféle egyéb követelések
1x8. Terven felüli értékcsökkenés 264. Áruk eladási áron
37. Értékpapírok
1x9. Terv szerinti értékcsökkenés
265. Áruk árrése
373. Visszavásárolt saját r., ür.
17-19 Befektetett pénzügyi eszk
267. Tárgyi eszközből átsorolás
17. Részesedések (Tulajdoni r.)
269. Áruk értékvesztése, v.írás
37x8. K. pe. értékelési különböz.
177. Értékhelyesbítés
37x9. Értékvesztés és visszaírás
179. Értékvesztés és visszaírás
18. Hitelviszony értékpapírok
189. Értékvesztés és visszaírás
38. Pénzeszközök
19. Tartósan adott kölcsönök
381. Pénztár
195. Tartós bankbetét
27. Közvetített szolgáltatások
384. Bankszámla
199. Értékvesztés és visszaírás
28. Betétdíjas göngyölegek
39. Aktív időbeli elhatárolás

4. Források
41. Saját tőke
411. Jegyzett tőke
412. Tőketartalék
413. Eredménytartalék
414. Lekötött tartalék
4143. Pótbefizetés
417. Értékelési tartalék
419. Mérleg szerinti eredmény
42. Céltartalékok
43-47 Kötelezettségek
43. Hátrasorolt kötelezettségek
44. Hosszú lejáratú kötelezetts.
45. Rövid lejáratú kötelezetts.
453. Vevőktől kapott előleg
454. Szállítók
457. Váltótartozások
46. Költségvetéssel szembeni köt.
461./2. TAO/SZJA
463./4. Költségvetési kötelez.
466./467./468. ÁFA
47. Egyéb rövid lejáratú kötelez.
471. Jövedelem elszámolási sz.
479. Különféle egyéb kötelezetts.
48. Passzív időbeli elhatárolások
49. Évi mérlegszámlák
491./2. Nyitó-/Zárómérleg száml
493. Adózott eredmény elszámol

5. Költségnemek
51. Anyagköltség

9. Értékesítés árbevétele,
bevételek
911. Belföldi termék érték. árbev.
916. Belföldi áru érték. árbev
921. Belföldi szolgált. árbev
926. Belföldi közvetített szolg.
931. Export termék érték. árbev.
936. Export áru érték. árbev
941. Export szolgáltatások árbev.
946. Export közvetített szolg.

96. Egyéb bevételek
961. Ért. im. j., tárgyi e. bevétele
965. Céltartalék felhasználása
966. Visszaírt értékv./T. f. écs.
967. Költséget ellent. támogatás
969. Különféle egyéb bevételek
97. Pénzügyi műveletek bevételei
971. Kapott osztalék
972. Kapott kamatok
976./7. Árfolyamveszteségek
98. Rendkívüli bevételek
981./7. Tulajdonosokkal ügyletek
989. Egyéb vagyonnövekedések
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52.Igénybevett szolgáltatások k.
521. Szállítás, rakodás stb.
522. Bérlet stb.
523. Karbantartási költségek
524. Könyvelési, jogi sz. stb.
53. Egyéb szolgáltatások költs.
531.Hatósági igazgatási szolg.
532.Pénzügyi szolg. díjai
533.Biztosítási szolg. díjai
54. Bérköltségek
55. Személyi jellegű egyéb kifiz.
56. Bérjárulékok
561. Nyugdíjbiztosítási járulék
562. Egészségbiztosítási járulék
563. Munkaadói járulék
564./x. EHO/Szakképz. j. stb.
57. Értékcsökkenési leírás
571.Terv szerinti értékcs. leírás
572. Egyösszegű értékcs. leírás
58. Aktivált saját teljesítmények
581. STK állományváltozása
582.SEE aktivált értéke
59. Költségnem átvez. sz, ellensz.

Számlatükör Eredményszámlák
6. Költséghelyek
8. Értékesítés elszámolt önköltsége, ráfordítások
61.-63. Felosztható költséghelyek 81-83 Összköltség eljárású EK
61. Javító-karbantartó üzem k.
81. Anyagjellegű ráfordítások
62. Szolgáltató üzemek költségei
811. Anyagköltségek
63. Gépköltségek
812. Igénybe vett szolgáltatások
64-65 Üzemi irányítás általános k
813. Egyéb szolgáltatások értéke
66. Központi irányítás általános k
814. ELÁBÉ
815.Közvetített szolgáltatások
- Igazgatás költségei
82. Személyi jellegű ráfordítások
67. Értékesítési költségek
821. Bérköltség
822. Személyi jellegű egyéb kif.
68. Elkülönített költségek
823. Bérjárulékok
681./2. Alapítás/Kisérleti f. k.
83. Értékcsökkenési leírás
688. Garanciális javítási költs.
86. Egyéb ráfordítások
69. Költséghelyek költs. átvezet.
861. Ért. im.j., tárgyi e. könyvért.
865. Céltartalék képzése
866. Értékvesztés/Terven f. écs.
7. Tevékenységek költségei
71-75 Tevékenységek költségei
867. Kv.i, önk.-i adók, illetékek
71. Termelés költségei-1
869. Különféle egyéb ráfordítás
72. Termelés költségei-2
87. Pénzügyi műveletek ráford.
75. Szolgáltatások költségei
874. Értékvesztés és visszaírás
76. Költséghelyek termelési költs
872. Fizetendő kamatok
77-78 Forgalombahozatal költs.
876./7. Árfolyamveszteségek
79. Tevékenységek költségeinek
88. Rendkívüli ráfordítások
átvezetése (Költség-Hozam)
881./7. Tulajdonosokkal ügyletek
791. STK elszámolása
889. Egyéb vagyoncsökkenések
792.SEE elszámolása
89. Nyereséget terhelő adók
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3. A beszámolás és a könyvvezetés végrehajtásakor alkalmazandó elvek és
szabályok
3.1. Számviteli alapelvek (Számv. tv. 14.-16. §)
Általános alapelv: Vállalkozás folytatásának elve
Tartalomra ható kiegészítő
alapelvek elve
– Egyedi értékelés elve
– Időbeli elhatárolás elve
– Tartalom elsődlegessége a
formával szemben elve
– Lényegesség elve
– Költség-haszon összevetésének
elve

Tartalmi alapelvek

Formai alapelvek

– Teljesség elve
– Valódiság elve
– Összemérés elve
– Óvatosság elve

– Világosság elve
– Következetesség elve
– Folytonosság elve
– Bruttó elszámolás elve

Számviteli alapelvek
A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit
meghatározó – számviteli politikát.
A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy
– mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy
– a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása
esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.
A számviteli politika keretében el kell készíteni:
– az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;
– az eszközök és a források értékelési szabályzatát;
– az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot;
– a pénzkezelési szabályzatot.
A vállalkozás folytatásának elve: A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni,
hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét,
nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.
Tartalmi alpelvek
A teljesség elve: A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a
mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak.
A valódiság elve: A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell,
hogy feleljen az e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak.
Az összemérés elve: Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni,
függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek.
Az óvatosság elve: Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan.
A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének for-
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dulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a
céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség.
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Tartalomra ható kiegészítő alapelvek elve
Az egyedi értékelés elve: Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során
egyedileg kell rögzíteni és értékelni
Az időbeli elhatárolás elve: Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is
érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az
alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.
A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve: A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során
a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – e törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni.
A lényegesség elve: Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek
elhagyása vagy téves bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.
A költség-haszon összevetésének elve: A beszámolóban (a mérlegben, az eredménykimutatásban, a kiegészítő
mellékletben) nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel.
Formai alapelvek
A világosság elve: A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, e törvénynek megfelelően rendezett
formában kell elkészíteni.
A vállalkozás folytatásának elve: A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés
tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell.
A folytonosság elve: Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záróadataival.
Az egymást követő években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele csak e törvényben meghatározott szabályok szerint változhat.
A bruttó elszámolás elve: A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek
egymással szemben – az e törvényben szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el.

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alapelveket kell érvényesíteni.
Az alapelvektől csak e törvényben szabályozott módon lehet eltérni.
A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani, és írásba kell
foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó – számviteli politikát.
A számviteli politika keretében rögzíteni kell – többek között – azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek az ellenőrzés, az önellenőrzés során jelentősebb
összegű hibának, adósonként együttesen kisösszegűnek, nem jelentősnek, fajlagosan
kisértékűnek.
3.2. Mérleg tételek felvétele (Számv. Tv. 46-69. §)
A mérleg – elvileg – magában foglalja a vállalkozás tulajdonában lévő vagy/és rendelkezésére
álló anyagi javak összességét. (Tulajdon, használat, birtoklás, de nem bérlet, kölcsön.)
A mérlegképesség – az aktiválás és passziválás - kritériumai:
– gazdasági értékkel bírjanak,
– értékük pénzben kifejezhető legyen,
– önállóan forgalomképesek, elidegeníthetők legyenek
(A kötelezettségeknél a mérleglépesség azt jelenti, hogy eszköznövekedés vagy más forráskiváltás okán keletkezhetnek – ez adja értéküket és valódiságukat –, teljesítésük kikényszeríthető
a vállalkozástól, jogcímenként elkülöníthetők, egymástól megkülönböztethetők.)
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Az eszközök mérlegképessége
A vállalkozás szempontjából az eszköz gazdasági értéket akkor képvisel, ha a jövőben hasznosítható, a vállalkozásnak hasznot hoz.
Önállóan az eszköz értékelhető, ha ahhoz egyedileg érték rendelhető, ez pénzegységben kifejezhető.
Önállóan pedig az eszköz akkor forgalomképes, ha jogszerűen elidegeníthető, és találni olyan
piaci szereplőt, aki képes és hajlandó annak ellenértékét elismerni és/vagy megfizetni.
A kritériumok közötti logikai kapcsolat nem „vagy”, hanem „és”, tehát azoknak nem egyenként, hanem együttesen kell megfelelni.
A gazdasági hasznossága szellemi termék, bérleti jog stb. esetében is általában megvalósul,
mindig is előfordult a gyakorlatban, és hozott gazdasági hasznot a vállalkozásnak.
Az értékmeghatározás nehezebben teljesíthető, és sajátos szabályokon keresztül érvényesül.
A forgalomképesség – összefüggve az értékmeghatározással – nyilvánvalóan akadálya lehet a
javak mérlegbe történő felvételének, az aktiválásnak.
Értékelés
A számviteli elszámolás (mérlegtétel képzés), beszámoló-készítés szempontjából meghatározó
szerepe van az értékelésnek (az értékelési folyamatnak).
A vagyonelemek értékelésénél – a nemzetközi számviteli standardokkal figyelemmel – szóba
jöhető értékelési elvek:
– Eredeti bekerülési érték (Historical cost)
Az eredeti bekerülési érték módszere szerint az eszközöket a megszerzésükkor értük pénzeszközben, vagy pénz-egyenértékesben kifizetett értékén, illetve az ellenérték valós értékén
mutatjuk ki a mérlegben. A forrásokat (kötelezettségeket) a kapott eszközért, teljesítményért fizetendő összegben kell megjeleníteni, illetve a rendes körülmények között várható fizetendő összegben számoljuk el.
– Aktuális költség (Current cost)
Az aktuális költségnél azt vizsgáljuk, hogy az eszközt az értékelés időpontjában milyen
pénzértéken lehetne beszerezni. Az adott eszközt azon az értéken szerepeltetjük a mérlegben, amely összeget az eszköz megszerzéséért a mérlegkészítéskor fizetni kellene. A kötelezettség esetén az a diszkontálatlan összeg szerepel értékként, amelynek kifizetése megtörténne, ha az adott kötelezettség azonnal esedékessé válna. Újra-beszerzési ár.
– Realizálható érték (Realisable/settlement value)
A realizálható érték módszerének alkalmazásával az eszközöket a mérlegben azon az értéken
szerepeltetjük, amennyiért a szokásos értékesítés keretében az adott eszközt azonnal (a mérleg-készítéskor) a vállalkozás el tudná adni. A kötelezettség esetén az a diszkontálatlan öszszeg jelenti a realizálható értéket, amit a kiegyenlítéskor várhatóan ki kell fizetni (a kötelezettség kiegyenlítéskori könyv szerinti értéke).
– Jelenérték (Present value)
A jelenérték módszerénél az eszköznél az eszköz által a szokásos üzletmenet során várhatóan megtermelt jelenértéket kell figyelembe venni, azaz az eszköz használatából várható gazdasági előnyök számszerűsített értékének a jövőbeli pénzáramlásokból a jelenre diszkontált
értéket kell kiszámítani. A kötelezettségek esetében a normális üzletmenet során várható jövőbeni pénzkiáramlások jelen időpontra diszkontált értékét kell megállapítani.
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A magyar számviteli szabályozás szerint jelenleg az eszközöket és a forrásokat bekerülési értéken kell értékelni és a vagyonelemeket a mérlegben az aktulaizált múltbeli értéken szerepeltetni
(57. § (1), 67. § (1)). A modern számvitel a realizációs számvitelre épül, amelynek értékelési
alapját a múltbeli értéken való értékelés teremti meg (78/660/EGK – negyedik irányelv,
83/349/EGK – hetedik irányelv, 86/635/EGK – banki irányelv).
Néhány esetben eltérő szabály is megengedett.
– Alkalmazható pl. az aktuális piaci érték használata (értékhelyesbítés és értékelési tartalék).
– Megtalálható a realizálható érték alkalmazása is, a készletek értékvesztésének megállapításakor.
A 65/2001/EK irányelv a fenti irányelveket módosítja, kiegészíti a valós értéken történő értékeléssel.
– A valós érték (Fair value)
Az az érték, amelyen egy eszköz adott piacon, jól tájékozott, független, tisztességes eladó és
vevő között gazdát cserél.
A nemzetközi pénzpiacok dinamikus fejlődése széles körben eredményezi nemcsak a hagyományosnak mondott elsődleges pénzügyi instrumentumok (mint a részvények, a kötvények) alkalmazását, hanem a származékos pénzügyi instrumentumok különféle formáit is
(mint a fedezeti, a határidős, az opciós és a swap-ügyletek). Ezek kétféle módon (múltbeli és
valós értéken) értékelhetők, és nyilvánvaló, hogy a kétféle érték lényegesen eltér vagy eltérhet egymástól (az érintett származékos pénzügyi instrumentumok bekerülési értéke vagy nagyon alacsony vagy nulla).
Felvetődik továbbá, hogy a valós értéken értékelt pénzügyi instrumentum időarányos hozamát
hogyan mutassuk be. A tisztánlátás követelményét kell érvényesíteni, vagyis a valós értékelés
különbözete és a pénzügyi instrumentum hozama elkülönítve jelenjen meg az eredménykimutatásban.
A valós értéken való számbavétel csak azoknál a tételeknél lehetséges, amelyek tekintetében
nemzetközi konszenzus van arról, hogy a valós értéken való számbavétel megfelelő (nem alkalmazható valamennyi pénzügyi eszközre és kötelezettségre, vagy pl. a banki elszámolásokhoz kapcsolódók többségénél).
– Méltányos érték – A mezőgazdaság produktumainak mérlegértéke
A biológiai eszközökkel kapcsolatban a 41. IAS standard abból az általános feltételezésből
indul ki, hogy piaci (valós) értékük reálisan meghatározható. (Ha azonban sem a piaci áruk
vagy értékük nem áll rendelkezésre, sem arra vonatkozó becslés nem adható meg, akkor a
bekerülési értékből levezetett, más IAS-ekben szabályozott módon megállapított értéken kell
szerepeltetni az eszközöket a mérlegben. Ha ilyen elszámolható, a bekerülési értékből le kell
vonni a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenést, illetve értékvesztést.)
Attól az időponttól kezdve, hogy a piaci (valós) értékük először meghatározhatóvá válik, a
piaci (valós) értéken való értékelési módot kell alkalmazni.
Értékelés – aktiválás és korrekció
Múltra orientált értékelés
- bekerülési érték
- beszerzési érték
- előállítási érték
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Jelenre orientált értékelés
- aktuális költség,
- újraelőállítási érték,
- pótlási érték,
- realizálható érték

Jövőre orientált értékelés
- jelenérték
- méltányos érték (!)
- valós érték (!)
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Számviteli alapelvek prioritása, hangsúlybeli változása (óvatosság - valódiság)
1991
átalakuló,
zilált gazdaság
óvatosság elve
– értékcsökkenés
degresszív,
kötelező veszteségnél is (O)
– terven felüli értékcsökkenés (O)
– értékvesztés (O)
– céltartalék (O)

vagyon és eredmény
minimum

1995- 1997
stabilizáció,
konszolidáció
óvatosság - valódiság
– értékhelyesbítés (V)
– értékelési tartalék
(Saját tőke) (nem
eredmény),
– pénzügyi lízing (V)
– jövedéki és fogyasztási adó (Br.)
– realizált – nem
realizált árfolyamveszteség (- O),
– eredmény-semleges
elszámolás
 térítés nélkül átvett, fellelt eszköz (V)
 támogatások
(Tőke-eredmény)
vagyon valós,
eredmény minimum

2001
EU közelítés,

2004
EU csatlakozás

valódiság - óvatosság valódiság
– értékcsökkenés
– valós érték
rugalmas (- O),
 pénzügyi instru– lekötött tartalék
mentumok,
(Pótbefizetés),
jövőbeni érték– céltartalék,
ből levezetett
– alapelvek
érték vagyonban
 lényegesség
és eredményben
 tartalom elsődleis,
gessége a formá mezőgazdaság
val szemben
– halasztott adó
 költség – hozam

IAS 41 - méltányos
érték – biológiai eszközök

valós vagyon (?) –
valós eredmény (?)

3.3. A mérlegtételek – az eredménytételek értékelésének alapelvei
Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási, aktiválási) értéke - Alapértékelés
Beszerzés
Más szervezettől vásárolt, egyéb módon
megszerzett
(térítés nélkül átvett, követelés fejében átvett,
nem pénzbeni betétként kapott - apport, fellelt)

Előállítás
Vállalkozáson belül előállított (termék, szolgáltatás)
Értékesítésre, egyéb módon átadásra másnak,
Vállalkozásban tovább hasznosításra
(saját előállítású eszköz, félkész-termék, fellelt)

Értékmódosítás (évközben)
Hozzáírás (beruházás – bővítés, felújítás)
Értékcsökkenés, terv szerinti – költség
Korrekció (év végi mérleg tételértékelés)
Terven felüli értékcsökkenés – ráfordítás,
Értékhelyesbítés – Értékelési tartalék
Értékvesztés,
Deviza – valutaértékelés.
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- Visszaírás
- Visszaírás
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A források (passziválási) értéke - Alapértékelés
Deviza – valutaértékelés
Mérlegtételek rendezése (rövid – hosszú lejárat)
Eszközök bekerülési (előállítási) értéke, közvetlen önköltsége
Saját előállítású eszközök (SEE), immateriális javak – tárgyi eszközök (beruházások)
Saját előállítású készletek (befejezetlen, félkész és kész termékek - STK)
Az elvégzett, nyújtott, teljesített szolgáltatások
Értékesítés
Gazdálkodónál felhasználás, továbbfelhasználás, hasznosítás
Önköltségszámítás
Kalkuláció: utókalkuláció – norma szerinti kalkuláció
Önköltség: üzemi, szűkített, teljes önköltség
Devizás tételek értékelése
Devizás tételek
valutapénztárban lévő valutakészlet
devizaszámlán lévő deviza
külföldi pénzértékre szóló követelések
- előleg (immateriális javak, beruházások, készletek)
- vevőkövetelések, váltó- és egyéb követelések
- kapcsolt és részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követelések
befektetett pénzügyi eszközök
- tartós részesedés
- tartós kölcsön
- tartósan lekötött bankbetét
- tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
értékpapír
- forgatási célú részesedések
- rövid lejáratú kölcsön
- rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
kötelezettségek
- hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek
Devizás tételek értékelése
nyilvántartásba vételkor (teljesítés)
üzleti év során a mozgások elszámolása
mérlegkészítéskor (összevont átértékelési különbözet jelentős)
60. § (1) A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzértékre
szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés napjára, illetve a
szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát, amelyet a
fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint alapján kell a nyilvántartásba vételi
árfolyamot meghatározni.
(2) A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi
pénzértékre szóló - az 54-55. § szerint minősített - minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt,
illetve kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérlegfordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős.
(3) A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, illetve kötelezettségnek az üzleti év
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mérlegfordulónapjára vonatkozó (2) bekezdés szerinti értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori
forintértéke közötti különbözetet:
a) amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell
árfolyamveszteségként elszámolni,
b) amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei közötti elszámolás után a következő üzleti év(ek) árfolyamveszteségének fedezetére időbelileg el kell határolni.
(4) A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett
pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség (1)-(2) bekezdés szerinti forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát - a választott - hitelintézet által
meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
(5) A (4) bekezdésben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, illetve a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és
kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), a választott hitelintézet vagy a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizára átszámított értéket kell a hitelintézet által jegyzett deviza devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Nemzeti Bank
által közzétett, hivatalos devizaárfolyamán forintra átszámítani.
(6) A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámításánál a devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga helyett valamennyi külföldi pénzértékre szóló eszköz és kötelezettség
egységesen értékelhető devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyamon is - a (4) bekezdés szerinti értékeléstől eltérő értékelésből adódó különbözetnek a kiegészítő mellékletben történő bemutatása mellett -,
ha a (4) bekezdés szerinti értékeléstől történő eltérésnek az eszközökre-forrásokra, illetve az eredményre
gyakorolt hatása jelentős és emiatt a megbízható és valós összkép követelménye a (4) bekezdés szerint
történő értékelés mellett nem teljesülne.
(7) Amennyiben jogszabály lehetővé teszi, hogy devizabelföldi ügyfelek szerződéses kapcsolataikban az ellenértéket, illetve annak törlesztő összegeit devizaalapon állapítsák meg, akkor ezen szerződések alapján a
devizaalapú követelések, illetve kötelezettségek forintértékben történő könyvviteli nyilvántartásba vételénél,
továbbá mérlegfordulónapi értékelésénél az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

Átértékelési különbözet
Minden valuta és deviza tételre meg kell határozni
Év végi értékelés előtti könyv szerinti forintérték
Mérleg fordulónapi értékeléssel számított forintérték
Átértékelési különbözet
Halmozott (összevont) átértékelési különbözet számítása – minősítése (jelentősség)

Lett B. (2007): Számviteli ismeretek

67

Értékelés
Elmélet
Cél
Vagyon (m)
Eredmény (e.k.)
Vagyon –eredmény

Mérleg elmélet
Statikus
Dinamikus
Organikus

Értékelési elv
Időérték
Realizáció
Duális
(időérték + realizáció)

Értékelési ár
Napi (jelen) utánpótlási
Bekerülési (múlt-akt.)
Bekerülési – utánpótlási

Gyakorlat (tv.)
Napi (jelen)
(valódiság elvével)

Megbízható, valós kép
Folyamatos működés
Eredmény
(elsődleges)

Dinamikus

Realizáció
(óvatosság elvével)

Bekerülési

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK (múlt alapú értékelés)
ALAPÉRTÉKELÉS
BESZERZÉSI ÁR

ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

BRUTTÓ ÉRTÉK
Bekerülési
Felújítás (HI)
AMORTIZÁCIÓ
Terv szerinti

— SAJÁT TERMELÉSŰ
KÉSZLETEK (B. I.)
— KÖVETELÉSEK (B.II.)
— VÁSÁROLT
KÉSZLETEK
(B.I.)

— PÉNZESZKÖZÖK (B.IV.)
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ
ESZKÖZÖK AKTIVÁLT
ÉRTÉKE (A.I.-II.)

NETTÓ ÉRTÉK
(aktualizált
Bekerülési)

— SAJÁT TŐKE (D.)
— CÉLTARTALÉKOK (E.)
— KÖTELEZETSÉGEK (F.)
AKTÍV ÉS PÍSSZÍV
IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (C.,G.)

— IMMATERIÁLIS
JAVAK (A.I.)

TÁRGYI ESZKÖZÖK(A.II.)

KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK

ÉRTÉKPAPÍROK
(B.III.)

BEFEKTETETT
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
(A.III.)
KORREKCIÓ

DEVIZA (VALUTA)
ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK

Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés visszaírása
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
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Eszközök bekerülési (beszerzési) értéke
Megnevezés

Immateriális
javak
I (+)
I (+)
I (-)

Tárgyi Értékpapíreszköz
ok
I (+)
I (+)
I (+)
I (+)
I (-)
I (-)
Lehet (1)

Vételár (számlázott, ÁFA nélkül)
Felárak
Engedmények
Vételárban lévő kamat
Beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó
- szállítás, rakodás díja
I (+)
- alapozás, szerelés, üzembe helye- I (+)
I (+)
zés
- közvetítői, bizományi díj
I (+)
I (+)
Lehet (2)
- fogyasztási adó, jövedéki adó
I (+)
- vámteher
I (+)
I (+)
Beszerzéshez szorosan kapcsolódó
- illeték
I (+)
I (+)
- le nem vonható ÁFA
I (+)
I (+)
- hatósági igazgatási, szolgáltatási
I (+)
I (+)
díj
- vásárolt vételi opció díja
I (+)
I (+)
Lehet (2)
(1) Hitelviszony értékpapírnál I (-), részesedési értékpapírnál -,
(2) Befektetésinél I (+), forgatásinál döntéstől függően I (+) vagy Nem
Megnevezés

Immateriális Tárgyi Értékpapírjavak
eszköz
ok
Beszerzéssel kapcsolatos hitel, kölcsön
- bankgarancia díj, kezelési díj
I (+)
I (+)
I (+)
- jutalékok (folyósítási stb.)
I (+)
I (+)
I (+)
- közjegyzői hitelesítési díj
I (+)
I (+)
I (+)
- aktiválásig esedékes kamat
I (+)
I (+)
I (+)
- devizahitel árfolyam vesztesége
Lehet (3)
I (+)
Nem
Egyéb beruházással kapcsolatos
- aktiválásig esedékes biztosítási díj Nem
I (+)
- beruházás tervezés, előkészítés,
I (+)
bonyolítás, betanítás
- üzembe helyezésig beszerzett tarI (+)
tozékok, tartalék alkatrészek
- üzembe helyezés, próbaüzem
I (+)
- próbaüzem során előállított terI (-)
mékek, szolgáltatások
- előleg kapott kamata (4)
I (-)
Felújítás értéke
I (+)
Bérmunkadíj
I (+)
I (+)
I (+)
(3) Vagyoni értékű jogoknál, egyébként nem
(4) A kapott kamat legfeljebb a növelő fizetett kamatig lehet
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Vásárolt
készletek
I (+)
I (+)
I (-)

Követelések
I (+)
I (+)
I (-)

I (+)

I (+)
I (+)
I (+)
I (+)
I (+)
I (+)
I (+)

Vásárolt Követekészletek lések
I (+)
I (+)
I (+)
I (+)
Nem
Nem
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A 2000. évi C. törvény 57. §-a szerint a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket - a sajátos előírások figyelembevételével meghatározott - bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt a terven felüli értékcsökkenés,
illetve értékvesztés elszámolt összegével, növelve azt a terven felüli értékcsökkenés, illetve értékvesztés visszaírt összegével.
Terven felüli értékcsökkenést általában akkor kell elszámolni, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök
könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értékük. Ha az alacsonyabb értéken való
értékelés okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, akkor a már elszámolt terven felüli értékcsökkenést
vissza kell írni, maximum a piaci értékig.
Hasonló tartalmú szabályokat fogalmaz meg az új Szt. 54-56. §-a a részesedések, az értékpapírok, a követelések, a készletek értékvesztése elszámolásánál, illetve annak visszaírásánál is.
A kérdéshez kapcsolódóan, a tárgyi eszközöknél a piaci érték meghatározása során általában abból kell kiindulni, hogy az adott eszközt az értékelés időpontjában, adott állapotában mennyiért lehetne beszerezni, illetve
mennyiért lehetne eladni.
Ha tehát az adott eszközt meg lehet vásárolni, akkor az értékeléskori vételárat kell az összehasonlításra, értékelésre kerülő eszköz eredeti vételárával összevetni. Amennyiben az utánpótlási ár több, mint az eredeti vételár
volt, nincs további teendő, hiszen az értékeléskori piaci érték magasabb, mint a könyv szerinti érték. Amennyiben az utánpótlási ár alacsonyabb, mint az eredeti vételár, akkor meg kell határozni az utánpótlási árból
(a használatbavételtől eltelt idő függvényében) az adott eszköz számított értékét (ez lesz a piaci érték), és
azzal kell a könyv szerinti értéket összevetni és a különbözetet minősíteni (tartósan és jelentősen magasabb-e a könyv szerinti érték?).
Természetesen gyakran előfordul, hogy ugyanolyan eszközt már nem lehet beszerezni. Ebben az esetben az
összehasonlítható árak módszerét célszerű alkalmazni, amikor is a szokásos piaci ár az az ár, amelyet független
felek alkalmaznak az összehasonlítható termék vagy szolgáltatás értékesítésekor.
Ha az adott eszközt el lehet adni, akkor a szokásos piaci ár a terméknek, a szolgáltatásnak független felek
között, változatlan formában történő értékesítése során alkalmazott ár.
Az előbbiek hiányában a piaci érték meghatározható a következőképpen is. Megállapítják, a bekerülési értéknek a terv szerinti értékcsökkenéssel elszámolt - és az adott eszközön előállításra kerülő termékek költségei
között közvetlenül vagy közvetetten figyelembe vett - összege a termék-előállítás közvetlen költségeivel együtt
az értékesítésre kerülő termékek eladási árában megtérül-e vagy más szavakkal: a piac elismeri-e az árban az
értékcsökkenést vagy nem. Ha igen, akkor a könyv szerinti értékről vélelmezhető, hogy alacsonyabb, mint a
piaci érték. Ha nem ismeri el, akkor viszont arra lehet következtetni, hogy a piaci érték alatta van a könyv szerinti értéknek. Hasonló következtetésre lehet jutni akkor is, ha ma még a piac elismeri ugyan a költségeket, az
értékcsökkenési leírást is, de várhatóan az eszközt nem lehet a tervezett hasznos élettartamon belül - a piaci
viszonyok változása miatt - hasznosítani.
A hasznos élettartam rövidülése a piaci viszonyok változása miatt következik be, így a terven felüli értékcsökkenés elszámolásával lehet azt ellentételezni (feltételezve, hogy a hasznos élettartam változása miatti terv
szerinti értékcsökkenési leírás módosításából eredő költségnövekedésre az eladási ár nem nyújt fedezetet a tervezettnél rövidebb hasznos élettartam alatt!).
Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv., áfatörvény) 13. §-a
(1) bekezdésének 13. pontja szerinti forgalmi érték is piaci érték: "forgalmi érték a terméknek és a szolgáltatásnak az az ára, mely független felek között - normális piaci körülmények mellett - általában elérhető lenne."
"A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO-törvény) 18.
§-ának (2) bekezdése szerint "a szokásos piaci árat a következő módszerek valamelyikével kell meghatározni:
a) összehasonlítható árak módszerével, amelynek során a szokásos piaci ár az az ár, amelyet független felek
alkalmaznak az összehasonlítható termék vagy szolgáltatás értékesítésekor a gazdaságilag összehasonlítható
piacon;
b) viszonteladási árak módszerével, amelynél a szokásos piaci ár a terméknek, szolgáltatásnak független felek felé, változatlan formában történő értékesítése során alkalmazott ár, csökkentve a viszonteladó költségeivel
és a szokásos haszonnal;
c) költség és jövedelem módszerrel, amelynek során a szokásos piaci árat az önköltség szokásos haszonnal
növelt értékében kell meghatározni;
d) egyéb módszer alapján, ha a szokásos piaci ár az a)-c) pontokban foglaltak alapján nem határozható meg."
"Az áfatörvény a forgalmi értéket az adó alapja megállapításának sajátos eseteinél alkalmazza, általában akkor, ha hiányzik az ellenérték, vagy ha az a forgalmi értékhez viszonyítva aránytalanul alacsony, vagy az értékesítés a törvényben meghatározott kör részére történik.
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A TAO-törvény a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak viszonyítási alapjaként alkalmazza a szokásos piaci árat azzal, hogy a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték közötti különbözettel a törvényben
leírt módon korrigálni kell az adózás előtti eredményt.
Az adótörvényi előírások - a leírtakból következően - a forgalomhoz (az értékesítéshez, a termékátadáshoz,
szolgáltatásnyújtáshoz) kötik a forgalmi érték, a szokásos piaci ár meghatározását (számviteli szempontból
tehát az eredménykimutatásban megjelenő tételekhez). A számviteli előírások szerint viszont a
mérlegfordulónapi értékeléskor, a mérlegtételek helyes értékének megállapításához szükséges a piaci érték
alkalmazása. (A mérlegtételek értékelésének természetesen lehet eredményhatása is.)
Amennyiben a nem forgalomképes, a társaság által nem értékesíthető szoftvereket, jogokat, zálogjoggal terhelt eszközöket a törvényi előírás nulla piaci értékűnek tekintené, akkor ezeket az új Szt. nem engedné az eszközök között állományba venni, azokat a beszerzéskor azonnal költségként-ráfordításként kellene elszámolni.
Mivel a kérdésben szereplő eszközöket a beszerzéskor az immateriális javak, a tárgyi eszközök között állományba kell venni (esetenként az állományban lévők minősülnek tartósan vagy átmenetileg nem forgalomképesnek vagy korlátozottan forgalomképesnek), azok az új Szt. szerinti bekerülési értéken, illetve az új Szt. szerint meghatározott terv szerinti (esetleg terven felüli) értékcsökkenéssel módosított (a visszaírt terven felüli
értékcsökkenéssel növelt) bekerülési értéken (könyv szerinti értéken) szerepelnek a könyvviteli nyilvántartásokban.
A mérlegfordulónapi értékeléskor a könyv szerinti érték valódiságáról kell meggyőződni. Ennek módszere az adott eszközöknél - a piaci értékkel történő összehasonlítás. Önmagában az a tény, hogy a szoftver, a megszerzett jog, a zálogjoggal terhelt eszköz nem értékesíthető, nem jelenti azt, hogy a mérlegfordulónapi értékeléskor, a könyv szerinti érték helyességének meghatározásához, megállapításához hiányoznának a piaci értékre
vonatkozó információk, s hogy ezeknek az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek nincs - az értékelés
szempontjából - piaci értékük.

Eszközök bekerülési (beszerzési) értéke megállapításának speciális esetei
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Nem pénzbeni betétként átvétel (apport)
Vagyonfelosztás során történő megszerzés
Átalakulás kapcsán történő megszerzés
Követelés fejében történő átvétel
Csere útján történő megszerzés
Pénzügyi lízing útján történő megszerzése
Térítés nélküli átvétel
Ajándék, hagyaték
Tárgyi eszközök állományváltozása

Növekedés (aktiválás)
Beruházás (idegen kivitelezés)
Beruházás (saját kivitelezés)
Pénzügyi lízingként vásárlás
Apportként átvétel
Követelés fejében átvétel
Térítés nélküli átvétel
Ajándékként és hagyatékként átvétel
Leltári többletek
Fellelt többlet
Tenyészállattá átminősítés
Tévesen a készletek között nyilvántartásból
helyesbítés
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Csökkenés
Értékesítés
Részleges vagy végleges selejtezés
Apportba átadás
Kötelezettségre átadás (értékesítés)
Térítés nélküli átadás
Ajándékként és hagyatékként átadás
Leltári hiányok
Rendeltetés megváltozási átsorolás
Tenyészállat átsorolása készletbe
Tévesen a tárgyi eszközök között nyilvántartásból helyesbítés
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Már üzembe helyezetten beruházás
Felújítás
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Terv szerinti értékcsökkenés
Terven felüli értékcsökkenés
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Tárgyi eszközök állományváltozásának értékelése
Állományváltozás
Növekedés (aktiválás)
Beruházás (idegen kivitelezés)
Beruházás (saját kivitelezés)
Pénzügyi lízingként vásárlás
Apportként átvétel
Részesedés megszűnésekor
- Tőke leszállítás
- Megszűnés
Követelés fejében átvétel
Térítés nélküli átvétel
Ajándékként és hagyatékként
átvétel
Leltári többletek
Fellelt többlet
Tenyészállattá átminősítés
Tévesen a készletek között
nyilvántartásból helyesbítés
Értékvesztés visszaírása
Értékhelyesbítés
Már üzembe helyezetten
beruházás
Felújítás (idegen kivitelezés)
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Értéke (állományba vételkor)
Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek
Előállítási költség
Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek
Apport értéken
Piaci érték (tartalmilag adásvétel)
Vagyonfelosztási javaslat szerinti érték
Csődegyezség, vagyonfelosztási javaslat szerinti érték
Átadó könyv szerinti értéke, de max. a piaci ár
Piaci érték
Piaci érték
Piaci érték

Piaci érték – könyv szerinti érték (max. a terven felüli értékcsökkenés)
Piaci érték – könyv szerinti érték (- értékvesztés visszaírása)
Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek
Tényleges beszerzési ár és egyéb tételek
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Tárgyi eszközök mozgásainak értékelése és az eredménykimutatással (Össz. Költség) való
kapcsolata
Hozam
Egyéb
Pénzügyi
Rendkívüli
Mozgások
Értékelés
(91-94)
bevétel (96) bevétel (97) bevétel (98)
megnevezése (mozgáskor)
- Költség
- ráfordítás - ráfordítás - ráfordítás
(5, 81-84)
(86)
(87)
(88)
Vásárlás
Beszerzési ár
NINCS (1)
Előállítás
Előállítási
R=H
költség
Apport behozatal Társ. szerz.
NINCS (1)
érték
Térítés nélküli
Piaci ár
NINCS (1)
átvétel
(Átad.kvszé.)
Értéknöv. hozzáírás
– saját teljesítm. Előállítási
R=H
költség
– idegen telj.
Beszerzési ár
NINCS
Többlet

Piaci ár

NINCS (1)

Terv szerinti
écs.
Terven felüli écs.
Visszaírás

Költség

Értékhelyesbítés Piaci ár

NINCS

Értékesítés
Apport bevitel
Térítés nélküli
átad.
Káresemény
Hiány

Könyv sz.
nettó é.
Társ. szerz.
érték
Könyv sz.
nettó é.
Könyv sz.
nettó é.
Könyv sz.
nettó é.

Ráfordítás
Bevétel (R.
csökken)
NINCS

NINCS

NINCS

H-R
H-R
R (+ ÁFA)
R-H
Ráfordítás

Megjegyzések:
R - Előállítási költség, ráfordítás
H - Aktivált saját teljesítmény, hozam
(1) Saját üzembeállítás, szállítás költsége lehet, de ez is SEE (tehát R = H)
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75
Állományváltozások elszámolása
Növekedés

Bekerülés
- beszerzés
- előállítás
Átvétel
- apport
- megszűnés
- követelésért
- térítés nélkül
Többlet
Átsorolás forgóeszközből
Lizingbevétel
Felújítás

I.
II.
Immateriális javak Tárgyi eszközök

III.
Befektetett.
pénzügyi eszköz

II.
III IV
Követ. .
.
É. P.
p. e.
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- - x x - - o x x x x - - o - - - - - - - - - x - - o x x x - x - o - - - - - - -

Terven felüli
- x x x - - o x x x x x - o o o
értékcsökk. v.i.
Értékvesztés
o o o o o x o - - - - - x o x x
visszaírása
Devizaértékelési
x x
különbözet
Értékhelyesbítés - - x x - - x x x x x - - x x o
Jelmagyarázat:

I.
Készlet

o o o o o
x x x x o x x x x x x x x
x x x x o

x x x x

x - - - x

x = van
– = nincs
o = értékhelyesbítés
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