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ZÁRÁS, BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉS

IDŐRENDBEN

0. Mérlegfordulónapig történt események 
könyvelése, egyeztetése

1. Eszközök, források számbavétele

2. Korrekciók végrehajtása

3. Eredménymegállapítás, zárás

4. Beszámoló



ZÁRÁS 0: FORDULÓNAPIG TÖRTÉNT 
ESEMÉNYEK KÖNYVELÉSE

• a mérlegfordulónapig megtörtént gazdasági 
események könyvelése
• bizonylatok teljes körű beszerzése, előállítása
• elfogadott, elismert bizonylat alapján, a szerződés 

szerinti teljesítési időponttal
• bizonylat hiányában, mi van, ha később sincs bizonylat

• a bekerülési érték és annak változása
• terv szerinti értékcsökkenés elszámolása
• év végi, nem éves adók elszámolása, áfa 

arányosítás, adók kerekítése

ZÁRÁS 0: EGYEZTETÉSEK

• analitika-főkönyv egyezőségek, 
mérlegegyezőség 

• függő tételek, azonosítatlan utalások, technikai számlák 
egyenlegének rendezése

• vevő-szállító egyeztetések

• adófeltöltés visszaellenőrzése



ZÁRÁS 1: ESZKÖZÖK, FORRÁSOK 
SZÁMBAVÉTELE

• leltározás (legalább 3 évente kötelező)
• kötelező
• választott

• leltáreltérések elszámolása
• mikor nem lehet?

• hibára visszavezethető
• tényleges

• befejezetlen termelés állományba vétele
• termék
• szolgáltatás

mennyiségi felvétela

b egyeztetés

T581-K2, T2-K581

T511-K2, T2-K511

T869-K2, T2-K969

T231-K581

ZÁRÁS 1: ESZKÖZÖK, FORRÁSOK 
SZÁMBAVÉTELE

• csoportosan nyilvántartott eszközök értéke
• részesedések, értékpapírok, készletek, devizabetét, 

pénztár
• súlyozott számtani átlag vagy FIFO módszer, számviteli 

politika alapján

• mikrogazdálkodónál
• devizabetét, valutapénztár: átlag
• vásárolt készlet: utolsó besz. ár
• STK: még felm. ktg és várható haszonnal csökkentett 

eladási ár



PÉLDA MIKROGAZDÁLKODÓ
KÉSZLETÉNEK ÉV VÉGI 

ÉRTÉKELÉSÉRE
• 200 db áru, átl.ár: 8 eFt/db, utolsó besz. ár: 11 eFt/db

• normál: készletérték átlagáron, 1.600 eFt

• mikro: készletérték utolsó besz. áron, 2.200 eFt

• 5000 l késztermék, utókalk. önktg: 2 eFt/l, várható 
haszonnal csökk. elad. ár: 3 eFt/l-30%=2,1 eFt/l

• normál: 10.000 eFt

• mikro: 10.500 eFt

• 100 t beflen term., utókalk. önktg: 14 eFt/t, készültségi 
fok: 60%, várható haszonnal csökk. elad. ár: 30 eFt/t-

30%=21 eFt/t x 60%=12,6 eFt/t

• normál: 1.400 eFt

• mikro: 1.260 eFt

ZÁRÁS 2: 
KORREKCIÓK VÉGREHAJTÁSA

• időbeli elhatárolások
• átsorolások
• értékkorrekciók
• terven felüli értékcsökkenés (K)
• értékvesztés (K)
• értékhelyesbítés (K)
• devizaátértékelés (F)

• fedezetképzés
• céltartalék (F)
• lekötött tartalék

• időbeli elhatárolások

K: mérlegkészítéskori információkat kell figyelembe venni
F: mérlegfordulónapi információkat kell figyelembe venni



• két v. több üzleti évet is érintő esemény 
hatásainak megosztása
• számviteli eredmény pontosítása (adóban nincs)
• teljesült (folyamatban van) a mögöttes ügylet, 

összege ismert
• képzése év végén (év közben is lehet)
• feloldása
• bevételek AIE, ktg/ráf PIE: nyitáskor vagy év 

közben
• ktg/ráf AIE, bevételek PIE: csak nyitáskor lehet
• ha a tétel a tárgyévben nem merül fel, akkor nem 

lehet visszavezetni

IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

• a költség, a ráfordítás részben, vagy egészben 
nem a felmerülésének, esedékességének üzleti 
évét terheli, hanem:
• a következő üzleti év(ek)et (aktív időbeli elhatárolás)
• a megelőző üzleti év(ek)et (passzív időbeli 

elhatárolás)
• AKTÍV
• igénybevett szolgáltatások (bérlet, előfizetés, tagsági 

díjak)
• PASSZÍV
• igénybevett szolgáltatások (közüzemek, 

telekommunikáció, számviteli szolg)
• fizetendő kamatok, kártérítés, késedelmi kamat
• üzleti év utáni jutalmak
• beruházáshoz kapcs. kamat, biztosítási díj (beruházás!)

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK IE



ÉV VÉGI SZÁMLÁK ELHATÁROLÁSA

jan. 15. Mérlegkészítésdec. 1.

Szolgáltatási időszak Fizetési határidő
(áfa-fizetési köt.)

dec. 31.

45. Szállítók
100

52. Igénybevett szolg.

368. Egyéb köv (áfa)
27

a) Szolgáltatási időszak teljes egészében tárgyévi

jan. 10. jan. 25.dec. 10.

Szolgáltatási időszak Fizetési határidő
(áfa-fizetési köt.)

dec. 31.

66

52. Igénybevett szolg.

Mérlegkészítés

(fordulónap)

482. Ktg/ráf. PIE

Áfát nem könyvelünk 
a tárgyévben!

ÉV VÉGI SZÁMLÁK ELHATÁROLÁSA

b) Szolgáltatási időszak részben következő évi



• a bevétel részben, vagy egészben nem a 
felmerülésének, esedékességének üzleti évében 
számolandó el, hanem:
• az előző üzleti év(ek)et illetően (aktív időbeli 

elhatárolás)
• a következő üzleti év(ek)et illetően (passzív időbeli 

elhatárolás)
• AKTÍV
• nyújtott szolgáltatások (közüzemek, számviteli szolg.)
• járó kamatbevételek (lekötött betét, kamatozó ép, adott 

kölcsön)
• mérlegkészítésig megkapott működési támogatások

• PASSZÍV
• „előre” megkapott árbevételek 
• működés támogatás ktg/ráf-sal nem ellentételezett része

BEVÉTELEK IE

Mikor Bev. AIE., mikor Befejezetlen 

termelés?

¢ Összemérés elve nem teljesül

nincs „teljesítés”, 
„igénybevétel”,

költségek általában nem 
folyamatosan merülnek fel

a bevételt nem lehet előrehozni
• építés, szerelés
• tervezés, szoftverfejl.
• ügynöki munkák

¢ Összemérés elve érvényesül

rész-„teljesítés”, 
„igénybevétel” a fordulónapig, 
költségek folyamatosan 
jelentkeznek

hozzárendelhető az időarányos 
árbevétel

• közüzemi szolgáltatások
• bérbeadás
• számviteli szolg.



• összemérés elvéből következő 
eredménykorrekciók

• jellemzően nem év végi, hanem évközi 
gazdasági események korrekciói

• képzésük év közben, a gazdasági eseményhez 
kapcsolódóan, az Szt. szerinti esetekben 

• feloldásuk ideje, módja szintén rögzített
• VÁLTOZÁS:
• Egyéb bevétel/Egyéb ráfordítás VAGY

• Pénzügyi bevétel/Pénzügyi ráfordítás

HALASZTOTT 
BEVÉTELEK/RÁFORDÍTÁSOK

• halasztott ráfordítások
• ellentételezés nélküli tartozásátvállalás pénzügyileg nem 

rendezett összege (KÖTELEZŐ!) ER
• beruházáshoz kapcs. devizaköt. átértékelési vesztesége 

(VÁLASZTHATÓ) PR
• üzemeltetőnek térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti 

értéke (VÁLASZTHATÓ) ER

• halasztott bevételek (KÖTELEZŐEK!)
• fejlesztési támogatás összege EB
• elengedett, átvállalt, eszközhöz kapcsolódó kötelezettség 

összege EB/PB
• a térítés nélkül, véglegesen átvett eszközök, az 

ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt 
eszközök piaci értéke EB/PB

• cégvásárláskor a kimutatott negatív üzleti vagy cégérték 
összege EB

• befektetett eszköz tartós használati, üzemeltetési, kezelési 
jogának átengedéséért kapott bevétel összege ÁB

HALASZTOTT 
BEVÉTELEK/RÁFORDÍTÁSOK



• alapelv: csak a három vagy több időszakot 
érintő tételeket kell elhatárolni
• a két időszakot érintő tételeket a 

bizonylatkiállítás időszakában kell elszámolni 
(elhatárolás nélkül)

• kamat: csak az egy évet meghaladó 
kamatperiódusú kamatot kell elhatárolni
• rövidebb periódusú kamat elszámolása az 

esedékességkor (elhatárolás nélkül)
• halasztott bevétel, halasztott ráfordítás: 

csak az 1m Ft feletti tételeket kell halasztani
• 1mFt, vagy alatti tárgyévi tétel (elhatárolás 

nélkül)

MIKROGAZDÁLKODÓK
IDŐBELI ELHATÁROLÁSAI

¢ 2016.12. 1-31. telefonszámla, 2017.01.05-én kiállítva, 
esedékes: 2017.01.20.

l normál, mikro: nincs elhatárolás, 2016.12.31: T52-K45

¢ 2016.12. 10-2017.01.10. telefonszámla, 2017.01.15-én 
kiállítva, esedékes: 2017.01.30.

l normál: 21/31 nap elhatárolva, T52-K48

l mikro: nincs elhatárolás, 2017.01.15: T52-K45

¢ 2016.11-2018.02 bérleti díj, 2017.02.20-án kiállítva, 
esedékes: 2017.03.20.

l normál, mikro: 2/16 hó elhatárolva, T52-K48

PÉLDA MIKROGAZDÁLKODÓ
IDŐBELI ELHATÁROLÁSAIRA



ZÁRÁS 2: 
KORREKCIÓK VÉGREHAJTÁSA

• időbeli elhatárolások
• átsorolások
• értékkorrekciók
• terven felüli értékcsökkenés (K)
• értékvesztés (K)
• értékhelyesbítés (K)
• devizaátértékelés (F)

• fedezetképzés
• céltartalék (F)
• lekötött tartalék

• átsorolások

ÁTSOROLÁSOK

• időmúlásból eredő
• hosszú lej. köt. rövid lej. köt.
• tartósan adott kölcsön követelés (ÉV, K)
• tartós bankbetét bankbetét (K)

• tartós hitelviszonyt megt. ép. értékpapír (ÉV, K)
• eszköz-forrás oldal közötti
• vevő-szállító, követelés-kötelezettség

• hasznosítási cél változása miatti
• tárgyi eszköz készlet (TF ÉCS, ÉV)
• tartós hitelviszonyt megt. ép. értékpapír (ÉV, K)
• tartós részesedés értékpapír (ÉV)
• vásárolt tartós követelés követelés (ÉV)

ÉV: értékvesztés, TF ÉCS: terven felüli értékcsökkenés, K: kamat



PÉLDA
TARTÓS RÉSZVÉNY ÁTSOROLÁSÁRA

172. Egyéb tartós 
részesedés

100

372. Egyéb részesedések

179. Részesedések 
értékvesztése és 
annak visszaírása

15

3729. Egyéb 
részesedések 

értékvesztése és 
annak visszaírása

PÉLDA
MŰSZAKI GÉP ÁTSOROLÁSÁRA

131. Műszaki 
gépek br. é.

15

139. Műszaki gépek, ber., 
járművek terv sz. écs.

267. Bef. eszk. közül 
átsorolt áruk

45

131. Műszaki 
gépek br. é.

40

138. Műszaki gépek, ber., 
járművek terven f. écs. és 

annak visszaírása

131. Műszaki 
gépek br. é.



ZÁRÁS 2: 
KORREKCIÓK VÉGREHAJTÁSA

• időbeli elhatárolások
• átsorolások
• értékkorrekciók
• terven felüli értékcsökkenés (K)
• értékvesztés (K)
• értékhelyesbítés (K)
• devizaátértékelés (F)

• fedezetképzés
• céltartalék (F)
• lekötött tartalék

• terven felüli értékcsökkenés (K)
• értékvesztés (K)

TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS, 
ÉRTÉKVESZTÉS

ESZKÖZ 
KÖNYV 
SZERINTI

ÉRTÉKEN

ESZKÖZ 
PIACI

ÉRTÉKEN

TF ÉCS, 
ÉV

Tartósan, 
jelentős 

összegben

• minősítési időpontok
• tartós, jelentős minősítés
• piaci árak, információk
• elszámolás egyéb ráfordításként, kivéve:
• részesedés, értékpapír, tartós bankbetét, tartósan adott 

kölcsön

számviteli 
politika

VISSZAÍRÁS
FORDÍTVA, 

kivéve:
Goodwill 
tfécs tilos



• tartós
• a különbözet fennállását minősítjük
• főszabály: 1 év
• múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján 

legalább 1 év
• időtartamtól függetlenül, ha végleges

• jelentős
• meghatározó eszközcsoportokra külön-külön
• 10% alatt már nem jellemző

TARTÓS, JELENTŐS MINŐSÍTÉS

• várhatóan megtérülő összeg

• adósminősítés (nem követelésminősítés)

• kisösszegű vevőkövetelések értékvesztése [55. §
(2)]

• csoportosan is meghatározható, egy összegben 
elszámolható

• összevetve az előző évivel, csak a különbözet 
könyvelendő

• átmeneti rendelkezés: visszaírás az áttérés első 
napjával

KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE



MIKROGAZDÁLKODÓI TERVEN 
FELÜLI ÉCS, ÉRTÉKVESZTÉS

• immat. jószágnál, tárgyi eszköznél, befektetett pü-i 

eszközöknél, értékpapíroknál, készleteknél
• el kell számolni, ha a mérlegkészítéskori piaci érték 30%-kal 

kisebb, mint a könyv szerinti érték

• vissza kell írni, ha a mérlegkészítéskori piaci érték 30%-kal 
nagyobb, mint a könyv szerinti érték

• nem behajthatatlan követeléseknél
180 napja 

lejárt 30%

270 napja 
lejárt 50%

365 napja 
lejárt 100%

PÉLDA MIKROGAZDÁLKODÓ
KÖVETELÉSÉNEK ÉV VÉGI 

ÉRTÉKELÉSÉRE
• 180 eFt, mérlegkészítéskor 280 napja lejárt
• normál: adósminősítés, vagy 55. § (2) szt. csoportos ÉV.

• mikro: 50% ÉV.

• 90 eFt, mérlegkészítéskor 200 napja lejárt
• normál: adósminősítés, vagy 55. § (2) szt. csoportos ÉV.

• mikro: behajthatatlan, vagy 30% ÉV.

• 10.000 eFt, mérlegkészítéskor 50 napja lejárt
• normál: adósminősítés (vagy 55. § (2) szt. csoportos ÉV.)

• mikro: nincs értékvesztés



ZÁRÁS 2: 
KORREKCIÓK VÉGREHAJTÁSA

• időbeli elhatárolások
• átsorolások
• értékkorrekciók
• terven felüli értékcsökkenés (K)
• értékvesztés (K)
• értékhelyesbítés (K)
• devizaátértékelés (F)

• fedezetképzés
• céltartalék (F)
• lekötött tartalék

• értékhelyesbítés (K)

• vagyoni értékű jogra, szellemi termékre, tárgyi 
eszközre, tartós részesedésre
• saját tőkét módosít
• csoportra vagy egyedi eszközre, következetesen
• kötelező könyvvizsgálat
• devizás tartós részesedésre speciális szabály
• piaci értékvált., dev. árfvált. együttes figyelembevétele
• növekedés ÉH, csökkenés ÉV, deviza ÁK 0

• mikrogazdálkodónál nem lehet

ÉRTÉKHELYESBÍTÉS



ZÁRÁS 2: 
KORREKCIÓK VÉGREHAJTÁSA

• időbeli elhatárolások
• átsorolások
• értékkorrekciók
• terven felüli értékcsökkenés (K)
• értékvesztés (K)
• értékhelyesbítés (K)
• devizaátértékelés (F)

• fedezetképzés
• céltartalék (F)
• lekötött tartalék

értékhelyesbítés (K)
• devizaátértékelés (F)

• 2011-től kötelező minden különbözetre, kivéve
• nyitott barterügylet nincs átért

• könyvelése egyenlegében PB/PR, kivéve
• beruházáshoz kapcs. devizakötelezettség értékelési 

különbözete 161 +/-

• értékhelyesbített devizás tartós részesedés értékelési 
különbözete ÉH+/ÉV-

• tárgyi eszközhöz, vagy.ért.joghoz, forgóe.-höz kapcs. 
devizaköt. értékelési vesztesége, ha elhatárolja PR, majd AIE

• következő évben mozgások az új árfolyamon
• mikrogazdálkodónál TILOS

DEVIZAÁTÉRTÉKELÉS



PÉLDA 
ÉV VÉGI DEVIZAÁTÉRTÉKELÉSRE

• 200€ devizabetét (300Ft/€), 150€ tartós devizahitel 
(291Ft/€) átértékelése
• Év végi választott árfolyam: MNB, 297Ft/€
• Átértékelés 2016.12.31:
• Devizabetét : 200€ x (297-300) = 600 Ft veszteség
• Hitel: 150€ x (291-297) = 900 Ft veszteség

• Könyvelés 2016.12.31:
• T 368 – K 386, 600

• T 368 – K 444, 900

• T 8763 – K 368, 1500

• 10€ hiteltörlesztés devizaszámláról 2017.01.31
• Tőke 7€, kamat 3€
• Devizabetét-csökkenés: 10€ x 297Ft/€ = 2970 Ft
• Hiteltartozás-csökkenés: 7€ x 297Ft/€ = 2079 Ft
• Fizetett kamat: 3€ x 297Ft/€ = 891 Ft

• Könyvelés 2017.01.31: T444 – K386, 2079; T872 – K386, 891 Ft 

PÉLDA ÉV VÉGI 
DEVIZAÁTÉRTÉKELÉSRE

• 200€ devizabetét (300Ft/€), 150€ tartós devizaalapú hitel 
(291Ft/€) átértékelése
• Ugyanaz, mint az előbb

• 10€ (devizaeladási, 305Ft/€) hiteltörlesztés forintszámláról
2017.01.31

• Tőke 7€, kamat 3€
• Forintbetét-csökkenés: 10€ x 305Ft/€ = 3050 Ft
• Hiteltartozás-csökkenés: 7€ x 297Ft/€ = 2079 Ft
• Törlesztésre jutó árf.kül: 7€ x (297-305) = 56 Ft veszteség
• Fizetett kamat: 3€ x 305Ft/€ = 915 Ft

• Könyvelés 2017.01.31
• T444 – K384, 2079
• T8762 – K444, 56
• T872 – K384, 915



ZÁRÁS 2: 
KORREKCIÓK VÉGREHAJTÁSA

• időbeli elhatárolások
• átsorolások
• értékkorrekciók
• terven felüli értékcsökkenés (K)
• értékvesztés (K)
• értékhelyesbítés (K)
• devizaátértékelés (F)

• fedezetképzés
• céltartalék (F)
• lekötött tartalék

fedezetképzés
• céltartalék (F)

• várható kötelezettségre kötelező
• jellemző esetek:
• garanciális kötelezettségek
• peres ügyek
• környezetvédelmi ügyek
• adóellenőrzés várható megállapításai
• vásárláskor adott, beváltható kuponok

• egyéb ráfordítás a várható költség, ráfordítás 
becsült összegében
• mikrogazdálkodónál csak várható 

kötelezettségekre kell, másra nem lehet

CÉLTARTALÉK



ZÁRÁS 2: 
KORREKCIÓK VÉGREHAJTÁSA

• időbeli elhatárolások
• átsorolások
• értékkorrekciók
• terven felüli értékcsökkenés (K)
• értékvesztés (K)
• értékhelyesbítés (K)
• devizaátértékelés (F)

• fedezetképzés
• céltartalék (F)
• lekötött tartalék

céltartalék (F)
• lekötött tartalék

• ET-ból jellemző
• visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész
• kísérleti fejlesztés aktivált értéke
• alapítás-átszervezés aktivált értéke
• elhatárolt deviza-árf.veszteség
• saját elhatározás (fejlesztési tartalék)

• Pótbefizetés vizsgálata
• tőkehelyzet alapján szükséges-e az elrendelés
• visszafizetés
• pénzben, eszközben
• T 3 – K 414, T 414 – K 3 

LEKÖTÖTT TARTALÉK



• számvitelben: T 413 – K 414, a fordulónapra
• beruházás elszámolása normál módon
• eszköz értékcsökkenés
• számvitelben normál módon
• taoban a felj. tart. összegében elszámoltnak minősül

• feloldások (T 414 – K 413)
• legkésőbb a fordulónapon
• végleges feloldás a képzést követő 4. adóév végén

FEJLESZTÉSI TARTALÉK

ZÁRÁS 3:
EREDMÉNYMEGÁLLAPÍTÁS, ZÁRÁS 

• eredménymegállapítás
• hozamok, ráfordítások összevezetése

• társasági adómegállapítás (TAO, EVA, KIVA)

• osztalékalap megállapítása
• osztalékfizetési korlát

• osztalékalap kiegészíthetősége

• osztalék könyvelése nem év végi esemény!

• számlák technikai zárása

• osztalékfizetési korlát



OSZTALÉKFIZETÉSI KORLÁT 

• osztaléknál:
• éves beszámoló alapján
• rendelkezésre áll: ET+AE

• a kifizetés után: ST-LT-ÉT>=JT

• J, DE…után, visszavásárolt saját részesedés után nem jár

• osztalékelőlegnél:
• közbenső mérleg alapján
• a tulajdonosok vállalják a visszafizetést

• egyik sem fizethető, ha a kifizetés veszélyezteti a 
fizetőképességet

Osztalék 

2015
2016.05.12

Osztalék

2016
L: 2017.03.05

A: 2017.04.05

2015 2016

LEÁNY
mérl. 
kész.:
03.01.

120 AE
50 Oszt
70 MSZE 

140 AE
100 Oszt

2015.12.31.
T493-K45 50
2016.01.01.
T419-K413   70

2017.01.01.
T419-K413 140

2017.03.05.
T413-K45    100

ANYA
mérl. 
kész.:
03.20.

50 Oszt 100 Oszt 2015.12.31.
T32-K971     50

2017.03.05.

T32-K971    100

PÉLDA AZ ÚJ OSZTALÉKELSZÁMOLÁSRA



ZÁRÁS 3:
EREDMÉNYMEGÁLLAPÍTÁS, ZÁRÁS 

• eredménymegállapítás
• hozamok, ráfordítások összevezetése

• társasági adómegállapítás

• osztalékalap megállapítása
• osztalékfizetési korlát

• osztalékalap kiegészíthetősége

• osztalék könyvelése nem év végi esemény!

• számlák technikai zárása

• osztalékalap kiegészíthetősége

• előző évi beszámolóban nem szereplő
• tárgyévben mérlegkészítésig elszámolt osztalék
• ET és ST növelő tételként figyelembe vehető

• Például

• leánytól 2018.04.23-án könyvelt 100 osztalék
• ha anya mérlegkészítése előtti, akkor 2017-

ben növelheti
• ha növelték, akkor az ET-n keresztül 2018-ban 
csökkenti!

• ha anya mérlegkészítése utáni, akkor 2018-
ban növeli

anya osztalékalapját

OSZTALÉKALAP KIEGÉSZÍTHETŐSÉGE 
[39. § (3A)]



PÉLDA ANYAVÁLLALAT 
OSZTALÉKALAP-KIEGÉSZÍTÉSÉRE

2016 2017 2018

Adózott eredmény 100 70 0

Eredménytartalék 0 -80 -60

Saját osztalékalap 100 -10 -60

Leány osztaléka 80 60 40

Leány osztaléka bevételként - (80) (60)

Kiegészített osztalékalap 180 50 -20

ET egyenlege osztalékelőírás
után -80 -60 -60

OSZTALÉKALAP KIEGÉSZÍTHETŐSÉGE
(OSZTALÉK 2016 ÉS 2017 UTÁN IS 100)

413. ET38. Pénzeszközök
493. Adózott 

eredmény elsz.

971. Kapott osztalék

413. ET

100 100100 100

E. 0 80

32. Követelések

E. 0 100

100

180

100

80

LEÁNY

ANYA

100

100

45-47. Részesedésekkel 
kapcs. röv. lej. köt.

493. Adózott 
eredmény elsz.

80

413. ET

3030 E. 10030

493. Adózott 
eredmény elsz.

30

2016

2018

2017



ZÁRÁS 4: BESZÁMOLÓ

• beszámolókészítés
• leltár  (leltározás vagy nyilvántartás alapján)

• mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet

• üzleti jelentés

• könyvvizsgálat

• a beszámoló elfogadása

• nyilvánosságra hozatal elektronikusan

• a beszámoló megőrzése

• beszámolókészítés

BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI
KÖTELEZETTSÉG

• Mikrogazdálkodói egysz. éves
• M: 100m, Á: 200m, L: 10 fő
• könyvvizsgálatra nem kötelezett
• vállalkozó+irodák IGEN, civil NEM

• Egyszerűsített éves
• M: 1200m, Á: 2400m, L: 50 fő
• konsz. bevont IGEN, ha infókat biztosítja
• Nyrt, anyavállalat, tőzsdei, közérdeklődés NEM

• Éves
• aki nem készíthet előbbieket



ZÁRÁS 4: BESZÁMOLÓ

• beszámolókészítés
• leltár  (leltározás vagy nyilvántartás alapján)

• mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet

• üzleti jelentés

• könyvvizsgálat

• a beszámoló elfogadása

• nyilvánosságra hozatal elektronikusan

• a beszámoló megőrzése

leltár  (leltározás vagy nyilvántartás alapján)

• mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet

• üzleti jelentés

MÉRLEG TAGOLÁS, 
TÉTELEK

• fajtái: „A”, „B”
• sorok
• továbbrészletezése
• összevonása (arab számos)
• elhagyása (nincs adat)
• új sor

• oszlopok
• első üzleti év: „Tárgyév”
• jelentős összegű hiba: „Előző év(ek) mód.”

• 2016-tól MSZE helyett AE



MÉRLEG TAGOLÁS, 
TÉTELEK

Jelentős tulajdoni részesedés miatti új sorok

Befektetett pénzügyi eszközöknél:
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban 
álló vállalkozásban

Követeléseknél:
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

Értékpapíroknál:
2. Jelentős tulajdoni részesedés

Kötelezettségeknél:
Hátrasorolt, tartós, rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni 
részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

2016-OS MÉRLEG
„ELŐZŐ ÉV” OSZLOP

• 2016-os nyitáskor rendezés az új sorok miatt
• ekkor főkönyvi kivonat
• rendezés utáni bontás kerül az „Előző év”-be
• 2015-ben társultban lévő >20% rész.
• 2015-ben társultban lévő =20% rész.
• 2015-ben nem társultban lévő >20% rész.
• 2015-ben jóváhagyott osztalék miatti kötelezettség 

visszavezetése
• ha volt  ET igénybevétel, akkor ET visszavezetése



TARTÓS RÉSZESEDÉS 
ÁTRENDEZÉSE

171. Tartós részesedés 
kapcsolt vállalkozásban

172. Tartós jelentős tulajdoni 
részesedés

Társultban lévő >20% tartós részesedés

171. Tartós részesedés 
kapcsolt vállalkozásban 173. Egyéb tartós részesedés

Társultban lévő =20% tartós részesedés

173. Egyéb tartós részesedés
172. Tartós jelentős tulajdoni 

részesedés

Nem társultban lévő >20% tartós 
részesedés

a) 2015-ben társult vállalkozásban lévő részesedés átsorolása

b) 2015-ben nem társult, nagyobb mint 20%-os részesedés átsorolása

Ugyanígy  kell eljárni a
nem tartós részesedéseknél!

TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN 
ÁTRENDEZÉSE

191. Tartósan adott kölcsönök 
kapcsolt vállalkozásban

192. Tartósan adott kölcsönök 
jelentős tulajdoni részesedési 
viszonyban álló vállalkozásban

Társultban lévő >20% részesedés esetén

191. Tartósan adott kölcsönök 
kapcsolt vállalkozásban

193. Tartósan adott kölcsönök 
egyéb részesedési viszonyban 

álló vállalkozásban

Társultban lévő =20% részesedés esetén

193. Tartósan adott kölcsönök 
egyéb részesedési viszonyban 

álló vállalkozásban

192. Tartósan adott kölcsönök 
jelentős tulajdoni részesedési 
viszonyban álló vállalkozásban

Nem társultban lévő >20% részesedés esetén

a) 2015-ben társult vállalkozásnak adott kölcsön átsorolása

b) 2015-ben nem társult, 2016-ban „jelentős”-nek adott kölcsön átsorolása

Ugyanígy  a kell eljárni a
követeléseknél, kötelezettségeknél!



¢ 2015-ben könyvelt tételek:

¢ Visszarendezés fordítottan:
l Kötelezettség –
l Eredménytartalék + (ha volt igénybevétel)
l Követelés + (ha volt osztalékelőleg)

2015-BEN JÓVÁHAGYOTT 
OSZTALÉK VISSZARENDEZÉSE

45. Tul. szembeni 
röv. lej. köt.

493. AE 
elszámolási szla

413 Eredmény-
tartalék

Jóváhagyott 
osztalék

ET igénybevétel

3. Tul. szembeni 
követelés

Osztalékelőleg 
beszámítása

PÉLDA OSZTALÉK MIATTI 
VISSZARENDEZÉSRE

2015 2016 tárgyév 2016 előző év

AE 100 AE 100

ET   40 ET   40

Osztalékelőleg 50 Osztalékelőleg 50

Osztalék 140 Osztalék 140

Követelés 0 Követelés 50 Követelés +50

Kötelezettség 90 Kötelezettség 0 Kötelezettség -90

MSZE 0 AE 100 AE 100

ET 0 ET 40 ET +40



EREDMÉNYKIMUTATÁS 
TAGOLÁS, TÉTELEK

• fajtái: összktg, forg.ktg., 2016-tól nincs ”B”
• sorok
• továbbrészletezése
• összevonása (arab számos)
• elhagyása (nincs adat)
• új sor

• oszlopok
• első üzleti év: „Tárgyév”
• jelentős összegű hiba: „Előző év(ek) mód.”

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
TAGOLÁS, TÉTELEK

Pénzügyi műveletek bevételei

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

14. Részesedésekből származó bevételek, 
árfolyamnyereségek

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 
kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből: értékelési különbözet



EREDMÉNYKIMUTATÁS 
TAGOLÁS, TÉTELEK

Pénzügyi műveletek ráfordításai

18. Részesedésekből származó ráfordítások, 
árfolyamveszteségek

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 
kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, 
bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
ebből: értékelési különbözet

EREDMÉNYKIMUTATÁS 
TAGOLÁS, TÉTELEK

Eredménykimutatás tagolása

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+/-)

Pénzügyi műveletek eredménye (+/-)

Szokásos vállalkozási eredmény (+/-)

Rendkívüli eredmény (+/-)

Adózás előtti eredmény (+/-)

Adófizetési kötelezettség (-)

Adózott eredmény (+/-)

ET igénybe vétele osztalékfizetéshez (+)

Jóváhagyott osztalék (-)

Mérleg szerinti eredmény (+/-)



2016-OS EK
„ELŐZŐ ÉV” OSZLOP

• rendkívüli eredmény megszűnése miatt
• 2015-ös rendkívüli bevételek átrendezése
• egyéb bevételbe

• pénzügyi műveletek bevételeibe

• 2015-ös rendkívüli ráfordítások átrendezése
• egyéb ráfordításokba

• pénzügyi műveletek ráfordításaiba

• 2016-os szabályok szerint

• célszerű a kiegészítő mellékletben bemutatni

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
AJÁNLOTT TAGOLÁS

• általános fejezet
• vállalkozás bemutatása, befolyás, számviteli politika, 

számviteli szolgáltatás

• részletező fejezet
• M, EK sorok részletezése, környezetvédelem, mérlegen kívüli 

tételek, vállalatértékelés, eredmény felhasználása, vezetői 
juttatások

• speciális fejezet
• beszámolóforma változásai, módszerek változásai, 

ellenőrzés hatásai, üzleti évek összehasonlíthatósága



• információk bemutatása a M, EK tételeinek 
sorrendjében

• pontosított bemutatási előírások:
• kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek 

és ráfordítások összege

• az adózott eredmény felhasználására vonatkozó 
javaslatot, függetlenül attól, hogy az megegyezik-e a 
jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ 
MELLÉKLETE

• pontosított bemutatási előírások:

• felülértékelt befektetett pénzügyi 
eszközöknél annak bizonyítását, hogy a 
bekerülési érték meg fog térülni

• bérjárulékok bemutatása jogcímenként

• egyéb és pénzügyi bevételek és 
ráfordítások, amelyek jelentős hatást 
gyakorolnak a tao-ra

• kapcsolt vállalkozáshoz  (anya, leány) 
kötődő, egyéb és pénzügyi bevételekből 
halasztott bevételek

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ 
MELLÉKLETE



• új bemutatási előírások:

• igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei
• tőkeművelethez, átalakuláshoz, egyesüléshez, 

szétváláshoz kapcsolódó minden tétel
• opciós utalvány, opció, illetve hasonló 

értékpapír vagy jog megléte, jelezve azok 
számát és a hozzájuk kapcsolódó jogokat

• értékpapírtípusonként azok értékesítése, 
beváltása, törlesztése kapcsán az egymással 
szemben (nettó módon) elszámolt 
ráfordítások, illetve bevételek bruttó összegei

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ 
MELLÉKLETE

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK KÖTELEZŐ 

TARTALMA

• a beszámoló összeállításánál alkalmazott 
szabályrendszer [88. § (4)]

• az értékcsökkenés számítás módszerei [88. § (4)]

• az értékhelyesbítés részletes adatainak bemutatása 
[59. § (1)]

• a visszavásárolt saját részesedések bemutatása [90. §
(7)]

• az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű 
kötelezettségek bemutatása [90. § (3) a)]

• a zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek 
bemutatása [90. § (3) a)]

• a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek és 
ráfordítások bemutatása [88. § (4a)]



• a valós értékeléssel kapcsolatos információk [90. § (9)]

• átlagos statisztikai létszám [91. § a)]

• a vállalkozás vezetőinek adott juttatások [89. § (4) b)]

• kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések, 
kötelezettségek [90. § (2)]

• kapcsolt felekkel lebony. lényeges ügyletek [89. § (6)]

• könyvvizsgálói díj jogcímenkénti aránya [96. § (5)]

• az ellenőrzés során feltárt jelentős hibák és azok 
hatása [88. § (5)]

• a jelentős, arab számmal jelölt tételek összege a 
mérlegben és az EK-ban [96. § (3a)]

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK KÖTELEZŐ 

TARTALMA

ZÁRÁS 4: BESZÁMOLÓ

• beszámolókészítés
• leltár  (leltározás vagy nyilvántartás alapján)

• mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet

• üzleti jelentés

• könyvvizsgálat

• a beszámoló elfogadása

• nyilvánosságra hozatal elektronikusan

• a beszámoló megőrzése

üzleti jelentés

• könyvvizsgálat



KÖNYVVIZSGÁLAT

• könyvvizsgálati értékhatár 2014-től 300 mFt

árbevétel

• kötelező a könyvvizsgálat
• konszolidálásba bevont vállalkozás

• külf.váll. mo-i fióktelepe

• közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó

• köztartozó (10 mFt, 60 napja lejárt)

• könyvvizsgálatért felszámított díjak összegének 
bemutatása [88. § (8) b)]

• egyszerűsített évesnél csak az aránya

KÖNYVVIZSGÁLÓI MEGBÍZÁS 
FELMONDÁSA [155/A. §] 

• megfelelő indok alapján
• számviteli, könyvvizsgálati eljárásban lévő véleménykülönbség 

nem ilyen

• bejelentés a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti 
Hatóságnak (1369 Budapest, Pf.: 481.; vagy 

kozfelugyelet@ngm.gov.hu), az időpont, az ok 
megjelölésével

• semmis az a szerződéses rendelkezés, amely 
meghatározott könyvvizsgáló választására kötelez 
(2016.06.16. után kezdődő üzleti évtől)



ZÁRÁS 4: BESZÁMOLÓ

• beszámolókészítés
• leltár  (leltározás vagy nyilvántartás alapján)

• mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet

• üzleti jelentés

• könyvvizsgálat

• a beszámoló elfogadása

• nyilvánosságra hozatal elektronikusan

• a beszámoló megőrzése

• nyilvánosságra hozatal elektronikusan

NYILVÁNOSSÁGRA 
HOZATAL

• 2016. december 1-től OBR-en keresztül
• www.e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes

• teljesen elektronizált beküldés, ügyfélkapun
• ÁNYK-ról leválik

• Fedőlap+megnyíló M, EK+feltöltendő mellékletek:
• Adózott er. felh. von. határozat
• Kieg.mell (mikrogazdálkodóinál nem)

• Könyvvizsgálói jelentés (mentesülőnél nem)

• Közhasznúsági melléklet (közhasznú nonprofit GT-nél)



ZÁRÁS 4: BESZÁMOLÓ

• beszámolókészítés
• leltár  (leltározás vagy nyilvántartás alapján)

• mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet

• üzleti jelentés

• könyvvizsgálat

• a beszámoló elfogadása

• nyilvánosságra hozatal elektronikusan

• a beszámoló megőrzése• a beszámoló megőrzése

MEGŐRZÉS

• Beszámoló, leltár, értékelés, főkönyvi kivonat
• 8 év

• elektronikusan, papíron

• aláírások

• megőrzés helye

• megőrzés szervezeti változásnál



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMÜKET!

T Ó T H  M I H Á LY

V E Z E T Ő  K Ö N Y V V I Z S G Á L Ó ,  M B  TA X


