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Nemzetközi számvitel

Kicsiknek
egyszerűsítés

Nagyoknak
összemérhetőség

Európai Unió
Négy „szabadság”
} Áruk – Szolgáltatások –Tőke - Munkerő szabad áramlása
EU fejlődéstörténetének kifejlődése
EU legfontosabb anyagi alapja
Egyre mélyebb integráció >>> HARMONIZÁCIÓ
}
}
}
}
}

EU Rendeletek - az összes EU-országban automatikusan és egységesen
alkalmazandók, nincs szükség a nemzeti jogba való átültetésükre (GDPR)
EU Irányelvek - meghatározzák az EU-országok által elérendő célokat, de
a megvalósítás módját, eszközeit a tagállamokra bízzák.
Határozatok - hatálya egy vagy több uniós országra, vállalkozásra vagy
magánszemélyre terjed ki.
Ajánlások - EU-intézmények álláspontjának közlése
3
Vélemények - nem jelent jogi kötelmet a címzettjeire nézve

Irányelvek
HÉA irányelv
A Tanács hatodik irányelve (1977. május 17.) a tagállamok forgalmi
adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös
hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/34/EU
IRÁNYELVE
(2013. június 26.)
a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi
kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi
kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről
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Beszámoló típusok
Egyszeres könyvvitel (pénzforgalmi szemlélet)
}

Egyszerűsített beszámoló

Kettős könyvvitel (idősoros + számlasoros)
}

}
}
}
}

}

Sajátos egyszerűsített éves beszámoló
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló
Egyszerűsített éves beszámoló
Éves beszámoló
IFRS
--------------Konszolidált éves beszámoló

Egyszerűsített beszámoló
}

}

}
}

8. § (4) Egyszeres könyvvitellel alátámasztott …
egyszerűsített beszámolót készíthet a gazdálkodó, ha azt e
törvény vagy az 5-6. §-okban hivatkozott kormányrendelet
lehetővé teszi.
Feltétel:
Egyszeres könyvvitelt vezet
zámviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet
szerint kell vezetni.

…
}

a) az egyesület − ideértve a sportszövetségeket is −, az
alapítvány (együtt: civil szervezet),
b) a köztestület c) a
közalapítvány d) a lakás, a nyugdíjasház, az üdülő, a
személygépkocsitároló, a műhely vagy üzlethelyiség építő- és
fenntartó szövetkezet (együtt: lakásszövetkezet), e) a
társasház, f) az ügyvédi irodára, a szabadalmi ügyvivő irodára,
a végrehajtói irodára, a közjegyzői iroda, g) a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, h) a
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, i) a közös
jogkezelő szervezet, j) az MRP szervezet, k) a víziközmű
társulat, l) a külön jogszabályban meghatározott, jogi
személynek minősülő egyéb szervezet, valamint m) az a)−c)
pont szerinti szervezetek jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egysége

Mikrogazdálkodói egyszerűsített
beszámoló
Szt. 9. §
(6) ”Egyszerűsített éves beszámolóját - saját választása alapján - a 6.
§ (5) bekezdés szerinti kormányrendeletben
[398/2012. (XII. 20.) Korm. R.]
foglaltaknak megfelelően (mikrogazdálkodói egyszerűsített éves
beszámoló) is elkészítheti a könyvvizsgálatra nem kötelezett
vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján
a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik
kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt. „

Éves – egyszerűsített éves beszámoló
(1) Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős
könyvvitelt vezető vállalkozó, a (2) bekezdésben foglaltak
kivételével.
(2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős
könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a
mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három
mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi
határértéket:
a) a mérlegfőösszeg az (500 >>) 1.200 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel az (1.000 >> ) 2.400 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.

Gyakori hibaforrás
9. § (3) A (2) bekezdés előírásait nem alkalmazhatja:
} a nyilvánosan működő részvénytársaság,
} az anyavállalat, (Lsd. Szt.)
} a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó, valamint
} az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott értékpapírjai tőzsdei
kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést már
kérelmezték,
Szt. 3. §. (2) anyavállalat: az a vállalkozó, amely egy másik
vállalkozónál (a továbbiakban: leányvállalat) közvetlenül vagy
leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást
képes gyakorolni, mert az alábbi feltételek közül legalább eggyel
rendelkezik:

a) a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50
százalékot meghaladóval) tulajdoni hányada alapján egyedül
rendelkezik, vagy
b) más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás
alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja, vagy
c) a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra,
hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai
többségét megválassza vagy visszahívja, vagy
d) a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a
létesítő okirat rendelkezése) alapján - függetlenül a tulajdoni
hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási
jogtól - döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol;

IFRS
}

}
}
}

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
angolul: International Financial Reporting Standards, IFRSs
Nemzetközi Számviteli Standard Testület (angolul:
International Accounting Standards Board, IASB) bocsát ki.
Tartalma
}

Elvi alapú, megközelítésű
} számviteli standardok,
} értelmezések és
} keretelvek,

}

Saját szabályozás az ezeken belül !!!

2016

2017

2018

Hitelintézetek és a hitelintézetekkel
egyenértékű szabályozásnak megfelelő
pénzügyi vállalkozások

Választható

Kötelező

Biztosítók, a Szolvencia II. szabályozás alá nem
tartozó biztosító egyesületeket

Választható

Választható

Az MNB felügyelete alá tartozó, az
előzőekben további intézmények

Választható

Választható

Vállalkozások, amelyek értékpapírjaikat az
EGT bármely tagállamának szabályozott piacán
forgalmazzák

Választható

Kötelező

Kötelező

A konszolidálásba bevont vállalat, ahol a
legfelsőbb anyavállalata a konszolidált
beszámolóját az IFRS-ek alapján készíti el

Választható

Választható

Választható

Választható

Választható

Választható

Választható

Választható

Koncesszióköteles tevékenység végzésére, ill.
koncessziós szerződés megkötésére jogosult
vállalkozók
Az előzőekben nem említett, könyvvizsgálati
kötelezettség alá eső társaságok

Konszolidált beszámoló
117. §
(1) Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont
(konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet
megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg
fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik
kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
} a) a mérlegfőösszeg a 5.400 >> 6.000 millió forintot,
} b) az éves nettó árbevétel a 8.000 >>12.000 millió forintot,
} c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mutatóértékek meghatározásánál az
anyavállalat és leányvállalatainak, valamint közös vezetésű
vállalkozásainak konszolidálás előtt összesített adatait kell
figyelembe venni. A közös vezetésű vállalkozás adatait a
2015.11.25.
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tőkerészesedés
mértékében kell figyelembe venni.

Szabályozottság
Egyszeres könyvvitel (pénzforgalmi szemlélet)
}

Egyszerűsített beszámoló

Kettős könyvvitel (idősoros + számlasoros)
}
}

}
}
}

Sajátos egyszerűsített éves beszámoló
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló
Egyszerűsített éves beszámoló
Éves beszámoló
IFRS

Szabályok

Gazdálkodó játékszabályai
Külső szabályrendszer
} Jogszabályi keretek
}
}

EU rendeletek
Magyar joganyagok
}
}
}
}
}

}
}

Ptk. (2013. évi V. tv)
Tevékenységre vonatkozó szabályok, előírások
Adótörvények (Áfa, Szja, Tao, Art, stb.)
Munka végzésével kapcsolatos jogszabályok (Mt.)
Vállalkozás működésével kapcsolatos jogszabályok (Csődtv.
Felszámolás)

Piaci szabályok
Szerződéses kötelezettségvállalások

Gazdálkodó játékszabályai
Belső szabályrendszer
} Társasági szerződés, alapító okirat
} Szervezeti és működési szabályzat
} Szerződéses kötelezettségvállalások
} Szabállyá vált gyakorlat
} Technológiai folyamatokból eredő szabályok
} Tulajdonosi és vezetői döntések
- egyedi esetre vonatkozó döntések
- folyamat szabályozások =
= SZABÁLYZATOK

Szabályzatok
Ajánlott szabályzatok
} Hatósági ellenőrzés kockázata miatt – ha nincs
kapcsolódó tevékenység akkor nem szükséges
}
}

}
}

}

Cafeteria szabályzat
Gépjármű használati szabályzat
Adatbiztonsági (Adatkezelési) szabályzat
Munka- és tűzvédelmi szabályzat

Működés hatékonyságát biztosító szabályzatok
}
}
}
}

Irodai rend
IT szabályzat
Kiküldtetési szabályzat
Egyéb – vállalkozás specialitásai alapján

Szabályzatok
Kötelezően előírt szabályzatok
} Tevékenységhez köthető speciális előírások
}
}
}

}
}

}

Pénzintézeteknél
Biztosítóknál
Eü.Vállalkozásoknál
Szabványok (MSZ)
Stb.

Számviteli szabályzatok
}
}
}

Számviteli politika
Számlatükör
Számlarend

Szabályzatkészítés
KINEK A FELADATA
} Aki rendelkezik elégséges információval
}
}

}

}
}
}

}

Mi a szabályozás célja?
Jogszabályi háttér ismerete

Szabatos, érthető megfogalmazásra képes …
Nagy szervezeteknél – külön szervezeti egység (titkárság)
Akit megbíznak vele? (könyvelő?)
Érintettekkel való konzultáció
Jóváhagyás – megfelelő személy vagy testület
}
}

Ügyvezető,
Taggyűlés, közgyűlés

Szabályzatkészítés
MILYEN LEGYEN
} Írásba foglalás ajánlott
} Áttekinthető
} Egyértelmű (nem félreérthető)
}
}
}
}
}

Benne szereplő fogalmak definiálása
Szabatos megfogalmazás
Kire tejed ki?
Mire terjed ki?
Feladatok – felelősök összepárosítása

Szabályzatkészítés
MIKOR?
} Van-e rá valamilyen előírás, szabály?
}
}
}

}
}

Hatályosság – mikor lép életbe
Aktualizálás
}
}
}

}

Szt. – alapítás után 90 nap
Szt. - jogszabályváltozás után 90 nap
Saját döntések – évente áttekintes

Jogszabályi háttér változásakor
Célok megváltozásakor
Kialakult gyakorlat változásakor

Hatálytalanítás

Gyakorlati buktatók
}

Minden szabályozás annyit ér, amennyit végrehajtanak
belőle!!!
KÖVETKEZETESSÉG!!!

}

Hasznosság – érintettek érezzék át a fontosságát.
Mintaszabályzat

}

}
}

}

}

De csak kiindulási pont lehet
Cégre kell szabni

Gazdálkodónál végbemenő változásokat követni kell
Módosítások technikai megoldása
}

Időszakonként több változtatás vs. minden változást azonnal

Gyakorlati buktatók
}

Megismertetés az érintettekkel
}
}
}
}

}

Folyamatos hozzáférés biztosítása
}

}

annak módja (Pl. aláírta, hogy megismerte),
Ismétlése (Pl. évente újra)
Új dolgozóknál (Pl. belépési folyamat része)
„de mi nem így szoktuk”
Honlapon, belső tárhelyen, írásban köröztetve

Felelősség egyértelmű szabályozása
}
}

Feladatok munkakörhöz vagy vezetői döntéshez kapcsolása
Nem teljesítés következtében szankciók (pl. munkajogi, anyagi)

Számviteli szabályzatok

Szt. 14. § (5)
A számviteli politika keretében el kell készíteni:
a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási
szabályzatát;
b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát;
c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső
szabályzatot;
d) a pénzkezelési szabályzatot.

2018.10.12.

SZÁMVITELI POLITIKA

Szt. 14. § (4)
”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, kivételes nagyságú vagy előfordulású
bevételnek, költségnek, ráfordításnak 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.”

2018.10.12.

Szt. 14. § (4)
számviteli politika keretében írásban rögzíteni
kell - többek között - azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket,

”A

amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából
lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy előfordulású
bevételnek, költségnek, ráfordításnak 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.”

}
}
}

Le kell írni – az írásbeliség jelentése
Biztosítani kell a szöveg állandóságát
De jó, ha a változásokat figyelemmel lehet kísérni hosszabb
távon

2018.10.12.

Szt. 14. § (4)
”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, kivételes nagyságú vagy előfordulású
bevételnek, költségnek, ráfordításnak 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.”

}
}

}
}

Nem csak azt ami ebben a mondatban van!
Szt. által megkövetelt döntések
Saját döntések, amelyek beleférnek a Szt. keretrendszerébe
Előretekintve vagy utólagos indoklásként

2018.10.12.

Szt. 14. § (4)
”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, kivételes nagyságú vagy előfordulású
bevételnek, költségnek, ráfordításnak 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.”

}

Gazdálkodó specialitásai –
}
}

}

}

tevékenység,
cégnagyság,
döntési mechanizmusok

Mintaszabályzat csak kiindulás lehet!
2018.10.12.

Szt. 14. § (4)
”A

számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - többek között - azokat

a

szabályokat, előírásokat,
módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás,
gazdálkodóra jellemző

az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, kivételes
nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak 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.”

}
}

Alkalmazott eljárások rögzítése
Szt. által biztosított választási lehetőségekből való választás
}
}

}

Eredmény levezetés módja: összköltség v forgalmi költség eljárás
Választott árfolyam

Vizsgálni kell, hogy a saját gyakorlat összhangban van-e a Szt.
szabályaival
2018.10.12.

Szt. 14. § (4)
”A

számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - többek között - azokat

a
gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit

a számviteli elszámolás az értékelés
szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek,
tekint

kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak 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.”

}
}
}
}
}

Minden, ami számvitel
Bevételeket, költségeket, ráfordításokat érintően
Elhatárolás
Bemutatás – hol, hogyan
Értékelés – valós kép a beszámolót olvasónak
2018.10.12.

Szt. 14. § (4)
”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,

nem lényegesnek,

nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy
jelentősnek,
továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek
közelőfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak ül melyeket, milyen feltételek fennállása
esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.”

}
}

}
}

= „valaminek a legfontosabb részeire ható”
= „lényegébe vágó, nagy mértékű, nagy változást okozó”
= „fontos”
Szt. konkrétan megmondja, hol kell alkalmazni!
2018.10.12.

Szt. 14. § (4)
”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 jelentősnek

nem lényegesnek,
, kivételes nagyságú vagy előfordulású
bevételnek, költségnek, ráfordításnak 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.”

}

}
}

= „elég nagy, hogy észrevehető legyen, vagy észrevehető
hatása legyen”
= „nagyon fontos; sokat jelentő, fontos dologra mutató ”
Szt. konkrétan megmondja, hol kell alkalmazni!

2018.10.12.

Szt. 14. § (4)
”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

kivételes nagyságú vagy
előfordulású bevételnek, költségnek,
ráfordításnak továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított
lényegesnek, nem jelentősnek,

választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az
alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.”

}

}
}

2016 óta új fogalom
= „nagyon rendkívüli, különleges, ritka; páratlan a maga
nemében”
Szt. konkrétan megmondja, hol kell alkalmazni!
2018.10.12.

Szt. 14. § (4)
”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, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek,
ráfordításnak 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.”

}

Szt. általában megadja a lehetőségeket, Te csak válassz:
}

}

}

Mindenhol, ahol azt írja: „lehet”
}

}

Választott árfolyam
Eszközök, források csökkenésének módja (fifo)
Él-e a gazdálkodó azzal az adott lehetőséggel

Szt. konkrétan megmondja, hol kell alkalmazni!

2018.10.12.

Szt. 14. § (4)
”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, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek,
ráfordításnak 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.”
}
}
}

Külső vagy belső feltételrendszer előrelátható változása –
jelentős cégismeret kell hozzá!
Szt. utalásokat tesz
Saját megítélés alapján
2018.10.12.

Meghatározás
Cégre kell szabni = Döntések sorozata:
} Mi lényeges
} Mi jelentős
} Mi kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, ktg,
ráfordítás
} Milyen számviteli eljárásokat alkalmaz
} Mikor kell változtatni

Cél:
} Hatékony gazdálkodás
} A beszámoló a valós eredményt és pü-i helyzetet mutassa
2018.10.12.

Értékek meghatározása
Módja:
}

Abszolút értékben

}

Relatív módon

}

Feltételhez kötni

Itt is alap – számviteli alapelvek
I. Általános alapelv
} 1. A vállalkozás folytatásának elve
II.Tartalmi elvek
} 2. Teljesség elve
} 3. Valódiság elve
} 4. Óvatosság elve
} 5. Összemérés elve
…….
} (14. Következetesség elve)

Számviteli alapelvek
III. Tartalomra ható kiegészítő elvek
} 6. Tartalom elsődlegessége a formával szemben
} 7. Egyedi értékelés elve
} 8. Bruttó elszámolás elve
} 9. Időbeli elhatárolás elve
} 10. Lényegesség elve
} 11. Költség haszon összevetésének elve
IV. Formai elvek
} 12. Világosság elve
} 13. Folytonosság elve
} 14. Következetesség elve

A könyvvezetés módja és rendje
}

}
}
}
}
}
}

Egyszeres vagy kettős
Cégen belül vagy kívül
Vezető tisztségviselő által delegált feladatok
Alkalmazott szoftver vagy kézi
Könyvvezetés helye – kapcsolódás: iratok őrzésének a
helye
(pl. könyvelőiroda!)
Könyvvezetés nyelve
(magyar)
Könyvvezetés pénzneme (HUF vagy valamely deviza)

Az üzleti év és zárlat
}

}
}
}
}

Naptári év vagy naptári évtől eltérő üzleti év
Mérlegkészítés napja
Beszámoló összeállításának végső napja
Beszámoló taggyűlés elé terjesztésének napja
Zárlat technikájával kapcsolatos döntések
}
}
}

Automatikus vagy kézi
Kinyomtatás rendje
Adatmegőrzés rendje

A beszámoló fajtája
}
}

}

Éves beszámoló vagy egyszerűsített éves vagy
egyszerűsített beszámoló
Mikrogazdálkodói beszámoló választásánál a SZP-t
hatálytalanítani kell!

Mérleg
}
}

}

Eredménykimutatás
}
}
}

}

Mérlegszerű vagy Lépcsőzetes
További tagolás engedélyezett-e

Összköltség vagy forgalmi költség eljárással
Mérlegszerű vagy Lépcsőzetes – DE 2016-tól csak Lépcsőzetes
További tagolás

Kiegészítő melléklet
}

Előírt tételeken kívül további tételeket mutat-e be
}
}

}

Lsd: „maximumharmonizáció”
Lsd: üzleti érdek, üzleti titok,

Üzleti jelentés
}

Előírt tételeken kívül további tételeket mutat-e be
}

Lsd: üzleti érdek, üzleti titok,

Számlakeret és számlarend
}

}

Használja-e a 0-s számlaosztályt?
Használja-e a 6-os és 7-es számlaosztályt?
}

}

}
}

6-7. számlaosztályban megkülönböztetett egységek és a
hozzájuk kapcsolódó sajátos gazdálkodási jellemzők a
következők
Elsődleges a költségnem vagy a költségviselő?

Folyamatos vagy időszakonkénti aktualizálás
Megengedett-e a gyűjtő-számlára való könyvelés?
}

}
}

Tárgyi eszközök és immat javak értékcsökkenése
Eredménytartalékban továbbvihető veszteség
Előző évekre feltárt hibák

Könyvelési bizonylat
}

}
}

Hitelesség, megbízhatóság, helytállóság
Kontírozás módja
Bizonylati rend külön szabályzat vagy a SZP melléklete
}
}

}
}
}

Számlázás módja
Iktatás (érkeztetés) módja
Hitelesítés
Bizonylati út
Bizonylati album
}

}
}
}

Szigorú számadású nyomtatványok
Egyéb pénzforgalmi nyomtatványok
Számvitellel kapcsolatos nyomtatványok
Egyéb nyomtatványok

Eszközök értékelési szabályai
}

}
}

Bekerülési érték
A/I A/II – Maradványérték
Écs elszámolás módja - eszköztípusonként
} bruttó érték alapján történő –
}

}

lineáris VAGY degresszív VAGY teljesítményarányos VAGY évek száma
összege VAGY abszolút összegű

nettó érték alapján –
}

állandó kulcsos VAGY

termeléssel arányos
Écs elszámolás gyakorisága
Kisértékű eszközök értékhatára
Terven felüli écs
}

}
}
}

Eszközök értékelési szabályai
}

}
}

A/III – bekerülési értéke
A/III – mérlegkészítés előtti egyeztetések, besorolások
A/III – értékvesztés
}
}

}
}

}
}

Mikor – piaci érték meghatározásának módja
Milyen mértékben

B/I – milyen készletek vannak?
B/I – mérlegbe való felvét szabályai
B/I – bekerülési érték
B/I – nyilvántartás módja (mennyiségben és/vagy értékben)

Piaci árhoz viszonyítás
}

}

Mit tekintünk piaci árnak?
Milyen módszerrel határozzuk meg a piaci árat –
„szokásos piaci ár”
}
}

}
}
}
}

összehasonlító árak módszere
viszonteladási árak módszere költség és jövedelem módszer
ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer
nyereség-megosztásos módszer
egyéb módszer
}
}

ha ezekkel nem határozható meg
részletes bemutatás

Eszközök értékelési szabályai
}

Vásárolt készletek értékelési módszere
}
}
}
}

}

tényleges beszerzési áron való értékelés.
elszámoló ár +/- árkülönbözet alapján
fogyasztói ár – árrés alapján
betétdíjas ár – árkülönbözet alapján

Vásárolt készletek csökkenését
}
}
}
}

egyedi bekerülési áron
súlyozott átlagár – ezen belül időszak végi átlagár
módszerével
súlyozott átlagár – ezen belül gördülő/csúsztatott végi
átlagár módszerével
FIFO-módszerrel (first in – first out)

Eszközök értékelési szabályai
}

}
}

}
}
}
}

}

B/I – saját termelésű készletek elszámolása
B/I – közvetített szolgáltatások elszámolása
B/I – értékvesztés és visszaírása
B/II – követelések típusai
B/II – követelések bekerülési értéke
B/II – értékelése
B/II – követelések értékvesztése és visszaírása
B/II – behajthatatlanság

Források értékelési szabályai
}

}
}

}
}

}

}

D – elemeinek analitikus nyilvántartása
D – lekötött tartalék képzés
D – értékelési tartalék (piaci alapon, valós érték alapon)
E – céltartalékképzés kötelező, saját elhatározásra
E – céltartalékképzés célja, dokumentálása
F – bekerülés
F – értékelés

Devizás tételek értékelése
}

Választott árfolyam
}

deviza vételi és eladási árfolyamának átlaga
}

}

}

}
}

}
}
}

}
}

DE ha eredményre gyakorolt hatása jelentős és emiatt a megbízható
és valós összkép követelménye a választott árfolyam szerint történő
értékelés mellett nem teljesülne, akkor
csak vételi
csak eladási

MNB
Európai Központi Bank

Állományba vételnél alkalmazott eljárás
Állománycsökkenésnél alkalmazott eljárás
Mérlegértékelés – összevont árfolyam átértékelés

Eredménykimutatás egyes tételeinek elszámolási
si
sajátosságai
Egyedi szabályozások, minősítések
}
}

}
}
}
}

}
}

Tartós
Lényeges
Nem lényeges
Jelentős
Nem jelentős
Jelentős összegű hiba (mfö 2 %-a)
Nem jelentős összegű hiba
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek,
ráfordítások

Értékelés célja
}

}

Eszközök és források valós értékének meghatározása
rozáása
Valós jövedelmi viszonyok regisztrálása
… ebből …

}

Reális alap a képződött eredmény felhasználásra
vonatkozó döntés meghozatalához:
}
}
}

osztalékdöntéshez
fejlesztési stratégiához
piaci helyzet pozicionálásához

SZÁMLAKERET, SZÁMLAREND

Szt. 160. § (1)
„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
e törvény szerinti, illetve e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendelet szerinti beszámoló
elkészítéséhez szükséges alapinformációkat.”
Gyakori elnevezés: számlatükör
Aktualizálás !!!
2018.10.12.

Szt. 161. § (2)
„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, továbbá a számla értéke
növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő
gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát,
c) a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát,
d) a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.”

2018.10.12.

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Leltározási szabályzat
Kell + hasznos:
} Szt. „A mérlegtételek alátámasztása leltárral”
} Ellenőrizhető vagyongazdálkodás
} Tulajdonosi érdek védelme …

Leltár
Mihez kell?
} A könyvek üzleti év végi zárásához,
} a beszámoló elkészítéséhez,
} a mérleg tételeinek alátámasztásához
Tartalmi elvárások:
} tételesen,
} ellenőrizhető módon tartalmazza
} a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit
és forrásait
} mennyiségben és értékben.

69. § (1)
}

„A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló
elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan
leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint
megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon
tartalmazza - az (5) bekezdés figyelembevételével - a
vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit
és forrásait mennyiségben és értékben.”

69. § (1)
}

„A

könyvek üzleti év végi zárásához, a
beszámoló elkészítéséhez, a mérleg
tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell
összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon
tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait
mennyiségben és értékben.”

}
}

Minden záráshoz kell!
Minden beszámolóhoz kell!

69. § (1)
}

„A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek

leltárt

kell összeállítani és e törvény előírásai szerint
alátámasztásához olyan
megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg
fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.”

}

Nem az elnevezés számít!
}
}
}
}

Leltár
Felsorolás, lista,
Kivonat
Analitika
}
}

Önállóan működtetett
Főkönyvi könyvelés részeként zárt rendszerben működő

69. § (1)
}

„A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek
alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint

megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a
mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.”

}

Lsd: „169. § (1) A gazdálkodó az üzleti évről készített
beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat
alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot,
továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény
követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható
formában legalább 8 évig köteles megőrizni.”

69. § (1)
}

„A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek
alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely

tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a
vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és
értékben.”

}
}

Leltáron belüli alábontást meg kell határozni minden
leltárelemre
Ellenőrzés biztosítása
}
}

Leltárazási folyamatban (jelenidejű ellenőrzés)
Leltározás után (pl. NAV ellenőrzés, könyvvizsgáló minőségellenőrzés)

69. § (1)
}

„A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek
alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a

mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait
mennyiségben és értékben.”

}
}
}

Fordulónap!!!
Valós meglét ellenőrzése
Fizikálisan a vállalkozásnál vagy idegen helyen

69. § (1)
}

„A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek
alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő

eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.”
}

Minden mérlegtételre vonatkozóan
}
}
}
}

}

}

Követelések IS
Saját tőke IS
Céltartalékok IS
Kötelezettségek IS
Időbeli elhatárolások IS

Minden eszközfajtára és forrásfajtára az arra megfelelő
módszerrel

69. § (1)
}

„A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek
alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő
eszközeit és forrásait

}

}
}
}
}

}

mennyiségben és értékben.”

Fizikális mennyiségi felvétel
Kiértékelés
„Leltározás” e két folyamat egysége
A végző személyében elválhatnak egymástól (Sőt!)
Leltározás megfelelő dokumentálása
Főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai
közötti egyeztetését is jelenti!!

Leltározási kötelezettség
}

Egyeztetéssel kell elvégezni:
}
}
}

csak értékben kimutatott eszközöknél
kötelezettségeknél, valamint
az idegen helyen tárolt eszközöknél,
}
}
}

}

letétbe helyezett eszközöknél
portfolió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és
egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó eszközöknél,

a dematerializált értékpapíroknál.

Leltározási kötelezettség
}

Ha vezetnek folyamatos mennyiségi nyilvántartást,
}

}

Mennyiségi leltárfelvételt legalább háromévente el kell végezni,

Ha NEM vezetnek folyamatos mennyiségi nyilvántartást
vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti
}

Minden mérleghez mennyiségi leltározás kell

Mennyiségi felvételt + /- „három hónapon belül” is el lehet
végezni >>> a mérleg fordulónapjára vonatkozóan vissza
kell számolni a mennyiségi változást…
De nem alkalmazható ott, ahol az árukészleteiről sem
mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet.

Leltározási folyamat előkészítése
Terület vezetéséért felelő személy vs. független személy
(érdekek figyelembevétele)
} Időpont meghatározása
} Résztvevő személyek kiválasztása
} Leltározási körzetek kijelölése
} Leltározási ütemterv
} Módszerek meghatározása (számolásra, kiértékelésre)
} Leltározás dokumentálásának előkészítése
}

Üres ívek vs. Nyilvántartás által adott számokat tartalmazó ívek

Leltározás végrehajtása
}

}
}

Szabályzat szerint
Konkrét utasítás szerint
Munkafolyamatai:
}
}

}

}

}
}
}

Mennyiségi felvétel
(Újraszámolás)
Kiértékelés

Folyamatos ellenőrzés --- „Kinek állhat érdekében hamis
eredményt adni?”
Leltárhiány, leltári többlet dokumentálása
Csökkent értékű eszközök megjelölése
Selejtezésre érett eszközök elkülönítése

Selejtezési szabályok
}

}

Lehet leltározással egyidejűleg vagy alkalomszerűen
Felesleges eszközök hasznosítási módja
}
}
}

}

}
}

}

Átminősítés
Értékesítés
Bontás és haszonanyag értékesítés
Megsemmisítés

Környezetvédelmi előírások betartása
Egyértelmű és hiteles dokumentálás a megsemmisítésről
Számviteli terület részére szükséges információk
biztosítása

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Önköltségszámítási szabályzat
Kinek kell?
} az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített
szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele
(91-93 csökkentve a 814-815 értékével) > egymilliárd
forint
} a költségnemek szerinti költségek együttes összege
(51+ …+ 57) >ötszáz millió forint
} Tehát – érintett tevékenység
}
}

Jellemzően a termelő és szolgáltató tevékenységre vonatkozik
Kevésbé a kereskedő tevékenységre

Önköltségszámítási szabályzat
Mit kell tenni?
} A saját előállítású termékek, a végzett szolgáltatások
önköltségét az belső szabályzat szerinti utókalkuláció
módszerével kell megállapítani.
} A leltári érték meghatározásához kell!
Mikortól kell?
} Amely évben meghaladja, az ezt követő évtől kezdődően
Meddig kell így eljárni?
} Ezen kötelezettsége alól a vállalkozó a későbbiek során a feltételek ismételt nem teljesülése esetén - sem
mentesül.

Önköltségszámítási szabályzat
}
}

Nem külső elvárásoknak kell megfelelni, hanem a
szabályzatban a valós folyamatokat kell rögzíteni.
Haszna - tisztánlátás:
}
}
}

}

egy-egy adott termék nyereségtartalmának a kimutatására;
egyes termékek egymás közötti nyereségességének
összehasonlítása;
különböző időszakok eredményének a termékszintű vizsgálata.

Különböző idősíkokban különböző információk:
}

}
}

a múlt folyamataira vonatkozóan,
a jelent helyes irányának bizonyítéka és
a tervezés fontos kiindulópontja

Kalkulációs folyamat
Kalkulációs egységek:
}
}
}
}

}

Befejezetlen termelés;
Félkész termékek;
Késztermékek;
Szolgáltatások (teljesítmények);
Technológiai folyamatok.

Minél szélesebb a gyártott termékek, nyújtott szolgáltatások
köre, annál több kalkulációs egységet kell kialakítani.
Kalkuláció készítésének időpontja
}

Előkalkuláció - Közbenső kalkuláció - Utókalkulációt – a Szt.
csak utókalkuláció elkészítésére vonatkozó szabályzat
készítését teszi kötelezővé a gazdálkodók egy bizonyos részére.
>>> DE MINDEN GAZDÁLKODÓNAK AJÁNLOTT!!

Költségek csoportosítása
Közvetlen költségek
} Ide tartozik minden olyan a termék előállítása, szolgáltatás
nyújtása és annak értékesítése során felmerülő költség,
amelynek a kalkulációs egységre jutó értéke
megállapítható. A felosztást megfelelő mutatók, fizikai
jellemzők segítségével kell megtenni.
Közvetett vagy általános költségek
} Általános és közvetett költség azok a vállalkozás
egészének és szervezeti egységeinek működésével,
üzemeltetésével és irányításával kapcsolatban felmerült
költségek, amelyek kalkulációs egységre közvetlenül nem
számolhatók el.

Önköltségszámítás
Önköltségszámítás mélysége
} Közvetlen önköltség – a közvetlen költségek egységre
vetített értéke
} Szűkített önköltség
} Teljes önköltség

Általános kalkulációs séma
a)
Közvetlen anyagköltség,
b)
Közvetlen bérköltség,
c)
Közvetlen bérek járulékai,
d)
Gyártási különköltség,
e)
Egyéb közvetlen költség,
f) Közvetlen önköltség (a + b + c + d + e),
g)
Üzemi általános költség,
h) Szűkített önköltség (f + g)
i)
Forgalmazási, igazgatási, egyéb általános költség,
j) Teljes önköltség (h+i)

Közvetlen költségek
}

Közvetlen anyagköltség, anyagjellegű ráfordításs –
}
}
}
}

}

Közvetlen bérköltség
}

}
}

}

felhasznált nyers- és alapanyagok - a nyers és alapanyagok;
a nyers- és alapanyagok technológiai átalakításában
közvetlenül résztvevő fűtőanyag és energia,
a vásárolt félkész termékek és alkatrészek,
a tovább felhasznált saját termelésű félkész termékek.
a teljesítmény, vagy időbérben az érvényes szabályok szerint
kifizetett (elszámolt) munkabér összege,
a kalkulációs egységre közvetlenül elszámolható prémium;
a közvetlen kapcsolatban felmerült személyi jellegű
ráfordítások

Közvetlen bérek járulékai

Közvetlen költségek
}

Gyártási különköltség
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

a készülékek felhasználási költsége,
szerszámok, minták, formák, különleges gyártóeszközök,
speciális szoftvertermékek,
a vásárolt szellemi termékek (pl. szabadalom, ipari minta,
know-how),
találmányi díjak, találmánnyal kapcsolatos közreműködői díj,
a szabadalom hasznosítási (licenc) díj,
az újítási díj, az újítással kapcsolatos közreműködői díj,
az ipari mintaoltalom jogosultját megillető licencdíj,
a magánszemélyeknek kifizetett szakértői díj
a termék helyszíni szerelésével, beépítésével kapcsolatban
felmerült kiszállási és utazási költségek

Közvetlen költségek
}

Értékesítési különköltségek
}
}
}
}

}
}
}
}
}
}

különleges csomagolás,
egyedi szállítás,
prospektusok,
jogdíjak,
az ügylet megkötésében közreműködő külföldi ügynököt
megillető jutalék,
az ügyletszervezéssel kapcsolatos költségek,
az ügylettel összefüggő devizában fizetendő adók, illetékek,
raktározási és tárolási jellegű bérleti díjak,
bizományi díjat,
biztosítási díjat

Közvetlen költségek
}

}

Egyéb közvetlen költség
Termelőberendezések működtetésének és
üzemeltetésének költségei
}
}

}

}
}
}

a termelőberendezések energia költségei, víz, gőz, stb.
a gépkezelők és gépi kiszolgálók közvetlen munkabérként el
nem számolt munkabére és a hozzá kapcsolódó adók,
járulékok,
a termelőberendezések üzemeltetésével kapcsolatban
felhasznált segédanyagok,
a termelőberendezések javítási költségekei, bérleti és
kölcsönzési díjai),
a termelőberendezések fenntartásának költségei,
a termelőberendezések értékcsökkenési leírása.

Közvetlen költségek
}

}

Egyéb közvetlen költség
Üzemi általános költségek, vagy a központi irányítás
költségei körébe tartozó, de a kalkulációs egységekre
terhelhető közvetlen költségek
}

}
}
}
}

a gépek és termelőberendezések bérleti díja,
saját termelésű készletek bérmunkadíja, a bérmunkát
végeztető által a munka teljesítéséért számlázott összegben,
a munkásszállás költségei,
az anyagokkal és késztermékekkel kapcsolatos minőségi
vizsgálatok költségei,
a gépi adatfeldolgozó vállalatnak, kutató, tervező és szervező
vállalkozásoknak adott megbízás költségei

Közvetlen költségek
}

}

Egyéb közvetlen költség
A vásárolt terméken végzett bérmunka díja
}

}

}

a saját termelésű készletek bérmunka díja a bérmunkát
végző által a munka teljesítéséért számlázott összeggel
egyezően,
a vállalati megbízások teljesítéséért a felügyelt
vállalkozásoknak térített összeg, amennyiben az kalkulációs
egységre közvetlenül elszámolható,

További olyan általános költségek, amelyek kalkulációs
egységekre terhelhetők

Üzemi általános költségek
A közvetlenül a termelésre el nem számolható költségeket.
ségeeket.
- elsősorban a termelő üzemek irányításával kapcsolatos
költségek
}
}

az üzem vezetőinek a bére, járulékai és
a tevékenységükhöz tartozó további költségek.

Az üzemi általános költségeket is fel kell – a termelésre,
illetve a kalkulációs helyekre jellemző - mutatókkal
osztani. A vetítési alapok lehetnek:
}
}

bérek,
időráfordítások

Forgalmazási, értékesítési költségek
k
Azok a költségek, amelyeket nem lehet az értékesítési
ési
különköltségek közé sorolni, mert nem kapcsolódnak
közvetlenül a kalkulációs egységhez.
}
}
}
}

értékesítésre váró áruk, késztermékek raktározási költségei,
értékesítő részlegek és irodák költségei
reklám, propaganda, piackutatás költségei.
Mindezekhez tartozó bér, járulékok és működési költségek.

A vetítési alap ezeknél a költségeknél lehet:
}
}

a termékek természetes mennyisége vagy
a szűkített önköltség.

Igazgatási költségek
A központi irányítás (igazgatás) személyi és anyagjellegű
legű
ű
ráfordításai (a vállalati általános költségek) tartoznak.
}
}
}

legfelső vezetés, illetve az ahhoz tartozó kiszolgáló apparátus
FB tiszteletdíjak
számviteli, jogi, egyéb management díjak

A felosztáshoz a vetítési alapokat célszerű
megbontani,
a központi irányítás személyi jellegű részét az összes közvetlen
bérköltség arányában,
az anyagjellegű ráfordításait az összes közvetlen anyagköltség
arányában
vetítési alap lehet az összes szűkített önköltség.

Egyéb általános költségek
Ide tartoznak:
}
}
}
}
}
}
}

}
}

alapítás-átszervezés költsége (ha nincs aktiválva, illetve ha
aktiválva van, akkor annak az értékcsökkenésének elszámolása),
kutatás, a kísérleti fejlesztés
büntetések, bírságok, kötbérek
késedelmi kamatok,
pénzügyi jellegű költségek és ráfordítások
adó, illetékek,
stb.

Ha ezek a költségek hozzárendelhetők kalkulációs
helyhez, akkor ott kell elszámolni.
Vetítési alap lehet a szűkített önköltség.

Számviteli kapcsolat
}

}

Számvitel vagy VIR biztosítja az alapadatokat
Megfelelő mélységű bontás szükséges
}
}
}

}
}

}

Főkönyvi számok szintjén
Munkaszámok, analitikák alapján
6-7 számlaosztály szükségessége

Visszacsatolás
Mérlegértékhez az utókalkuláció alapján állapítják meg az
értékeket
Szakmai és számviteli ismeret összhangja (termelési
igazgató és a gazdasági igazgató együtt)

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell
legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán
történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés
személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a
készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök
közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő
pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi
készpénz záró állomány maximális mértékéről, a
készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az
ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a
pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a
pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább
a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a
pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a
bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő
pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális
mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés
gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről
és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

}
}

}

Ez a minimum elvárás - ennél szélesebb kör lehet
A tulajdonosi érdeknek megfelelő mélységű szabályozás
A gazdálkodó specialitásainak figyelembe vétele
}
}

pénztárgépek
telephelyek

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a

készpénzben, illetve bankszámlán

pénzforgalom (
történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi
szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a
készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró
állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az
ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok
rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

}
}

}

Tehát: nem csak a készpénzre vonatkozik
Valutapénztár is és devizabank is
Főpénztár és alpénztárak
}
}

üzletekben folyó pénzkezelés
„ügyvezető” pénzköltése

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a
pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő)

lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi
feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök
közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási
rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány
ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a
pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos
nyilvántartási szabályokról.”

}

}
}
}

Technikai feltételek
Vállalkozásra vonatkozó specialitások rögzítése
Vezetői (tulajdonosi) döntés a szabályoknak a kialakítsa
Pénzkezelés átadásának dokumentálása - jegyzőkönyvezés

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a
pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő)

lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi
feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök
közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási
rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány
ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a
pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos
nyilvántartási szabályokról.”

}

}
}

Technikai feltételek
Vállalkozásra vonatkozó specialitások rögzítése
Vezetői (tulajdonosi) döntés a szabályoknak a kialakítsa

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a
pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a

pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről,
felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti
forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi
készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő
eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel
kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási
szabályokról.”

}

}
}
}

Pénzkezeléssel (bank és pénztár) megbízott személy
Akadályoztatása esetén helyettesítés
Pénztárosok, pénztári ellenőrök
Ügyvezető szerepe
}

Egyszemélyes vállalkozások – One man show

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább …

tárgyi feltételeiről, … felelősségi szabályairól, a készpénzben és a
bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő
pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális
mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés
gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről
és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

}
}
}

Pénztárolás helye (pénztárterem, páncélszekrény,
vaskazetta, „hasi tasi”)
Hozzáférések tárgyi korlátozása
Pénzkezelésnél használt egyéb eszközök (biztonsági
eszközök, felismerő, számoló, stb.)

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a
pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a

felelősségi szabályairól

pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről,
,
a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt
érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális
mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés
gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és
a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

}

Aki a pénzeszközzel kapcsolatba kerül
}

}

}
}

ügyvezető, pénztáros, pénztári ellenőr, stb.
könyvelő - ???

Munkaköri leírásokban pontos megfogalmazás
Keletkezett kárért való felelősségvállalás
}

munkajogi szabályok

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább

…

készpénzben és a bankszámlán tartott
pénzeszközök közötti forgalomról, a
készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró
állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az
ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok
rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

}
}

}

Ki dönt a készpénzfelvételről?
Mikor és hogyan kell befizetni a bankba?
Szervezett pénzbegyűjtési rendszer

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább …

készpénzállományt érintő pénzmozgások
jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró
állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az
ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok
rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

}

Gazdasági események felsorolása
}
}

}

Növekedés jogcímei
Csökkenés jogcímei

Ezekhez kapcsolódó eljárási szabályok (Ki? Mikor? Hogyan?
Stb.)

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább …,

a napi készpénz záró állomány maximális
mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az
ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok
rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

}
}
}

}
}

Összhangban a pénztár technikai, biztonsági feltételeivel
Eljárási rend, ha vmi miatt nagyobb …
Milyen magas legyen???
Könyvelésben kontroll lehetősége
Nem átlagos, hanem napi konkrét maximum!!!

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább …,

a készpénzállomány ellenőrzésekor
követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás
feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal
kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

}
}
}

Ki és mikor ellenőrizhet?
Rendszerben lévő ellenőrzés vagy promt?
Rovancs – kiderülhetnek:
}
}

bizonylatolási problémák
Pénzkezelési hiányosságok.

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább …

a készpénzállomány ellenőrzésekor
követendő eljárásról, az ellenőrzés
gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos
bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

}
}

}

Ki? Mikor? Hogyan?
Rendszerben lévő ellenőrzés vagy eseti?
Rovancs – kiderülhetnek:
}
}

}

Bizonylatolási problémák
Pénzkezelési hiányosságok.

Hiány és többlet kezelésének szabályai

Szt. 14. § (8)
}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább …,

a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos
bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

}

}
}
}

}

Ki? Mikor? Hogyan?
Honnan – Hová?
Lehet vagy kell?
Pénz mennyiségével sávosan nő a kísérők száma
Külső szolgáltató igénybevétele - feltételei

Szt. 14. § (8)
a
pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok
rendjéről és a pénzforgalommal
kapcsolatos nyilvántartási szabályokról.”

}

„ A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább

}

Ki? Mikor? Hogyan?
Időszaki pénztárjelentés formája, kitöltés szabályai
Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok használata
Aláírások, Meghatalmazások,
Hogyan igazolja magát a pénz átvevő,és átadó?
Javítás, korrekció, jegyzőkönyvek felvétele

}
}
}
}
}

…,

Bizonylatolás szabályai
Szt. 165 § (3)
A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor
figyelembe kell venni a következőket is: (a)
a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események
bizonylatainak adatait késedelem nélkül,
}
készpénzforgalom esetén a pénzmozgással
egyidejűleg, illetve
}
bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés
megérkezésekor,
}
az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb
a tárgyhót követő hó 15-éig
a könyvekben rögzíteni kell;

Kinek a feladata a szabályzatok elkészítése?
}
}
}
}

A.
B.
C.
D.

Természetesen a könyvelőnek
Ügyvezető
Megrendelem a neten
Tök mindegy, csak meglegyen.

Köszönöm a figyelmet!

sallai.csilla@stallum.hu

