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ÖSSZEFOGLALÓ

Karai Éva: A hazai és a német beszámoló a nemzetközi számviteli
ajánlások tükrében

A doktori értekezésben a szerző bemutatja mind magyar, mind német vonatkozásban a nemzetközi számviteli ajánlásoktól való eltéréseket, illetve ezen eltérések hatását a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét tükröző beszámolórészekre. A leíró-elemző összehasonlítások alapján javaslatokat tesz a Számviteli törvény jövőbeni módosításait, illetve a
Nemzeti Számviteli Standardok tartalmi kialakítását illetően.

Kutatási tevékenysége során a következő hipotézisekből indult ki: A különböző nemzetek
számviteli beszámolói közötti eltéréseket a nemzeti beszámolókban megmutatkozó eltérő történelmi háttér; a különböző külgazdasági, külpolitikai irányultságok és ezek változásainak beépülése a számviteli jogalkotásba; a hazai és a külföldi érdekhordozók befolyása, valamint az
európai és az amerikai számviteli standardok által biztosított mozgástér indukálják. A nemzeti
számviteli beszámolók közötti különbségek, illetve ezek eltérései az európai és az amerikai
számviteli standardoktól visszavezethetők a számviteli alapelvek különbségeire, illetve a
használt számviteli fogalmak eltérő értelmezésére. A beszámolók összehasonlításához elsők
között a magyar és a német számviteli előírásokban, valamint az IAS/IFRS, illetve a USGAAP előírásaiban eltérően értelmezett számviteli alapelveket, alapfogalmakat szükséges feltárni.

A vizsgálat az éves beszámolót készítő jogi személyiségű társaságok számviteli beszámolóira
és azok mögött húzódó elméleti háttérre terjed ki, nem foglalkozik a nem jogi személyiségű
társaságokra vonatkozó különleges előírásokkal, az iparági sajátosságokkal, illetve a konszolidált éves beszámolóra vonatkozó előírásokkal.
A kutatás során a szerző összeveti a számviteli beszámoló alapjául szolgáló alapfogalmakat és
alapelveket, majd az egyes beszámolórészeken belül mutatom be a vizsgált számviteli szabályozások közötti eltéréseket, ezen eltérések hatását a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet
bemutatása kérdésében.
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A disszertáció mellékleteiben bemutatásra kerülnek olyan számítások is, melyek igazolják,
hogy a mérleggel, illetve az eredménykimutatással kapcsolatos különböző előírások a beszámolókban számszaki eltéréseket eredményezhetnek.
Az értekezés első fejezetében a számviteli alapelveket hasonlítja össze. Kitér a számviteli
alapelvek kodifikáltságára. Áttekinti, hogy hol, milyen célok, vezérelvek, keretelvek, vagy
mögöttes elvek jellemzők, milyen keretelvekből vezetik le a főelveket, illetve milyen alárendelt elvek szerepelnek.
A második fejezetben a mérlegek összehasonlítására kerül sor. Ennek keretében elsőként bemutatja, hogy hol, milyen szempontok határozzák meg az aktiválási és passziválási kritériumokat, és az értékelési eljárást. Részletesen vizsgálat alá veszi az egyes mérlegfőcsoportokat.
A harmadik fejezetben az eredménykimutatások formai és tartalmi összehasonlítására vállalkozik, megvizsgálja, hogyan kerül a beszámolóban bemutatásra az eredményfelhasználás.
A negyedik fejezetben vizsgálja az egyes cash flow kimutatások célját, feladatait, formai követelményeit, a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetevőit, a működési, befektetési és finanszírozási cash flow-k tartalmi eltéréseit. Az egyes fejezetek, alfejezetek végén a
legmarkánsabb eltérések újbóli hangsúlyozása mellett megfogalmazza következtetéseit, javaslatait.
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ABSTRACT IN ENGLISH

Éva Karai: Hungarian and German financial statements in the light of
international accounting recommendations

In her doctoral thesis the author describes the deviations of Hungarian and German financial
statements from international accounting recommendations, as well as the effects of such deviations on the parts of statements reflecting the company’s assets, finances and revenue position. Based on descriptive-analytical comparisons she makes various proposals concerning
the future amendment of the Accounting Act, as well as the contents of the National Accounting Standards. Various calculations are attached to the thesis, confirming that the different
regulations concerning the balance sheet and the P&L statement may result in different figures in the individual reports.

11

BEVEZETÉS

A kutatómunka célja
Kutatómunkám elsődleges célja, hogy feltárjam azokat a lényeges, esetenként a történelmi
gyökerekből, eltérő gazdasági sajátosságokból fakadó eltéréseket, amelyek a hazai, az európai illetve egyesült államokbeli ajánlások szerinti számviteli beszámolók között fennállnak.
Magyarország versenyképességének fenntartása szempontjából döntő fontosságú, hogy a
számviteli beszámolók nemzetközi szinten is érthetők, összehasonlíthatók legyenek. Hazánkban a harmonizációs jogszabályalkotások, illetve módosítások teszik és tették ki a számviteli
törvénykezési munkák jelentős részét.
Már az 1991-ben elfogadott Számviteli törvény jogalkotói is – a piacgazdasági átalakulás következményeként – törekedtek arra, hogy a törvény illeszkedjen a nemzetközi gyakorlathoz és
elvárásokhoz. Előírásai ekkor még alapvetően német számviteli gyakorlatra épültek. Ennek
egyik oka, hogy a német hatás – Mellerowicz, Schmalenbach iskolái – mindig is meghatározó
volt a hazai számviteli gyakorlatban. Lényeges körülmény ugyanakkor az, is, hogy ebben az
időben Magyarország külgazdasági kapcsolatainak megközelítően 70%-át tették ki a fejlett
tőkés országokkal, ennek körülbelül felét a Németországgal való kereskedelmi kapcsolatok.
Az 1990-es évek második felére eső törvénymódosítások esetében viszont már egyre inkább
megjelenik az Európában, illetve az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott számviteli
standardok hatása a magyar számviteli beszámolóban.
A Számviteli törvénynek azonban a nemzetközi, elsősorban európai számviteli előírásokhoz
való illeszkedésen túlmenően alkalmazkodnia kellett a magas inflációval és gyenge nemzeti
valutával rendelkező, több évtizedes lemaradás gyors ledolgozására kényszerülő, a nemzetközi nagytőkét behozni és megtartani kívánó magyar gazdaság pillanatnyi elvárásaihoz. Ezen intézkedések jelentős részét az adott gazdasági helyzet kényszeríttette ki.
A Számviteli törvény sajátossága tehát, hogy tizenhárom évvel ezelőtt a tervgazdasági számvitelt felváltotta egy alapvetően német mintára készült, de még tervgazdasági elemeket is magában hordozó piacgazdasági környezetre épülő számvitel, amelynek folyamatosan és egyidejűleg kellett igazodnia a belső gazdasági viszonyokhoz, és – az egyre erősödő nemzetközi
globalizáció hatására – a nemzetközi számviteli elvárásokhoz is. A jelenleg hatályos számviteli törvény előírásaiban megjelennek alapvető német és magyar sajátosságok, valamint olyan
előírások is, amelyek az európai irányelvek, illetve nemzetközi számviteli ajánlások elvárásait
testesítik meg.
A kutatás célja volt, hogy bemutassam mind magyar, mind német vonatkozásban a nemzetközi
számviteli ajánlásoktól való eltéréseket, illetve ezen eltérések hatását a vállalat vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetét tükröző beszámolórészekre. Fontos célul tűztem ki, hogy a le13

író-elemző összehasonlítások alapján javaslatokat tegyek a Számviteli törvény jövőbeni módosításait, illetve a Nemzeti Számviteli Standardok tartalmi kialakítását illetően. A német
számviteli gyakorlat bemutatását fontosnak tartom egyrészről a magyar számvitelre gyakorolt
múltbeli és jelenlegi hatása, valamint a Magyarországon működő német anyavállalattal rendelkező vállalatok számossága miatt, másrészről abból a szempontból, hogy hol tart jelenleg
a német számvitel a nemzetközi számviteli ajánlások átvétele tekintetében és ez a magyar törvénykezési illetve standardizálási munka számára milyen hasznos tapasztalatokkal szolgálhat.
A kutatás során alkalmazott hipotézisek
Vizsgálataim során azt kívántam igazolni, hogy két uniós tagállam nemzeti számviteli beszámolói olymértékben eltérhetnek egymástól, ami kétségessé teszi a számviteli beszámolók adataira korlátozott összehasonlító elemzések felhasználhatóságát.
Kutatási tevékenységem és téziseim megfogalmazása során a következő hipotézisekből indultam ki:
1. A nemzeti számviteli beszámolók közötti eltéréseket a következő tényezők indukálják:
− szükségszerű, hogy az eltérő történelmi háttér rányomja a bélyegét a nemzeti számviteli előírásokra,
− beépülnek a számviteli jogalkotásba az egyes nemzetek fő külgazdasági, külpolitikai
irányultságai, illetve az azokban bekövetkezett változások,
− hazai és külföldi érdekhordozók befolyást gyakorolnak az adott nemzet számviteli
jogalkotására,
− befolyásolja végül az európai és az amerikai számviteli standardok által biztosított
mozgástér, illetve az azoktól való eltérés lehetősége.
2. A nemzeti számviteli beszámolók közötti különbségek, illetve ezek eltérései az európai és
az amerikai számviteli standardoktól visszavezethetők a számviteli alapelvek különbségeire, illetve a használt számviteli fogalmak eltérő értelmezésére. A beszámolók összehasonlításához elsők között a magyar és a német számviteli előírásokban, valamint az
IAS/IFRS, illetve a US-GAAP előírásaiban eltérően értelmezett számviteli alapelveket,
alapfogalmakat szükséges feltárni.
A kutatás vizsgálati területei
A vizsgálat kiterjed az éves beszámolót készítő jogi személyiségű társaságok számviteli beszámolóira és azok mögött húzódó elméleti háttérre, nem foglalkozik a nem jogi személyiségű társaságokra vonatkozó különleges előírásokkal, az iparági sajátosságokkal, illetve a konszolidált éves beszámolóval.
A kutatás során összevetettem a számviteli beszámoló alapjául szolgáló alapfogalmakat és
alapelveket, majd az egyes beszámolórészeken belül mutatom be a vizsgált számviteli szabá-
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lyozások közötti eltéréseket, ezen eltérések hatását a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet
bemutatása kérdésében.
Kutatásmódszertan
Mintegy nyolc éve folytatott kutatómunkám gerincét a célirányos idegen nyelvű szakirodalmi
forrásmunkák feldolgozása teszi ki, amit eredetileg az is indokolt, hogy a kutatás megkezdésekor a nemzetközi számviteli ajánlásokról és a német számviteli gyakorlatról a vizsgálat
mélységének megfelelő magyar nyelvű szakirodalom még nem állt rendelkezésre. Az amerikai, illetve az európai nemzetközi számviteli standardokról 2004 elején már megjelent magyar
nyelvű forrásmunka, ám a német számviteli előírásokról mai napig nem született magyar
nyelvű tanulmány, tehát ilyen értelemben jelen munka hiánypótlásnak is tekinthető.
Kutatásaim során elsődlegesen az alábbi forrásokra támaszkodom:
− a magyar 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) hatályos előírásaira;
− a német Kereskedelmi törvénykönyv 3. könyvének hatályos előírásaira;
− a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 2003. január 1-jén lezárt magyar
nyelvű IASB kiadványra;
− az IAS vs. US-GAAP Verlag Dashöfer magyar nyelvű kiadványára,
− Coenenberg Jahresabschluß und Jahresabschlußanalyse 2003 májusában lezárt, a német előírásokat és a számviteli ajánlásokat is magában foglaló számviteli szakkönyvére;
− Adler, Düring, Schmaltz 1995-ben kiadott Rechnungslegung und Prüfung der
Unternehmen köteteire;
− Koller, Roth, Morck HGB kommentárjára;
− Budde, Clemm, Ellrott, Förschle, Hoyos 1999-es Beck’scher Bilanzkommentar törvénykönyv-magyarázatára;
− az IASB, a DRSC honlapjaira.
Megállapításaimat igyekeztem ütköztetni és kontrollálni a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szakembereivel, valamint a hazai számviteli szakma néhány jeles képviselőjével.
A disszertáció mellékleteiben bemutatásra kerülnek olyan számítások is, melyek igazolják,
hogy a mérleggel, illetve az eredménykimutatással kapcsolatos különböző előírások a beszámolókban számszaki eltéréseket eredményezhetnek.
Az értekezés felépítése
Az értekezés tartalmi kifejtését négy nagy témakörre osztottam.
Az első fejezetben a számviteli alapelvek összehasonlítását végzem el. Kitérek a számviteli
alapelvek kodifikáltságára. Áttekintem, hogy hol, milyen célok, vezérelvek, keretelvek, vagy
mögöttes elvek jellemzők, milyen keretelvekből vezetik le a főelveket, illetve milyen alárendelt elvek szerepelnek.
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A második fejezetben a mérlegek összehasonlítására kerül sor. Ennek keretében elsőként bemutatom, hogy hol, milyen szempontok határozzák meg az aktiválási és passziválási kritériumokat, és az értékelési eljárást. Részletes vizsgálat alá veszem az egyes mérlegfőcsoportokat: a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket, az időbeli elhatárolásokat, a saját tőkét, a kötelezettségeket és a céltartalékokat. Az időbeli elhatárolások keretében bemutatom a hazai
gyakorlatban még szinte ismeretlen látens adó elhatárolásának intézményesített gyakorlatát.
A harmadik fejezetben az eredménykimutatások összehasonlítására vállalkozom. Külön kitérek az eredménykimutatások formai követelményeire, majd részletesen áttekintem az összköltség és a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás összetevőit, végül azt
vizsgálom, hol, hogyan kerül bemutatásra az eredményfelhasználás.
Végül a negyedik fejezetben foglalkozom a cash flow kimutatások összevetésével. A kiegészítő mellékletek tartalmi előírásait a mellékletek között mutatom be. Részletesen vizsgálom az
egyes cash flow kimutatások célját, feladatait, formai követelményeit, a pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek összetevőit. Ezt követően a cash flow kimutatások három nagy
tartalmi részére, a működési, a befektetési és a finanszírozási tevékenységből származó cash
flow-ra fókuszálok és ráirányítom a figyelmet a legfontosabb eltérésekre.
Valamennyi fejezet során azt a rendező elvet követem, hogy az összehasonlító elemzés keretében igyekszem bemutatni a főbb eltéréseket, a fejezetek, alfejezetek végén, pedig – a legmarkánsabb eltérések újbóli hangsúlyozása mellett – összefoglalom a következtetéseimet és a
javaslataimat. Az értekezésben leggyakrabban használt rövidítéseket a dolgozat végén található függeléken belül magyarázom.
Köszönetnyílvánítás
E helyen szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a PhD tanulmányaim és a disszertáció készítése során szakmai tudásukkal, példamutatásukkal, értékes tanácsaikkal, türelmükkel és bátorításukkal segítségemre voltak; név szerint is kiemelve közülük témavezetőimet,
Dr. Boross Zoltán professor Urat.
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I. A SZÁMVITELI ALAPELVEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A hazai, az európai illetve egyesült államokbeli ajánlások szerinti számviteli beszámolók öszszehasonlításának első lépéseként a számviteli alapelvek közötti hasonlóságokat és különbségeket vizsgálom. Áttekintem, hol milyen célok, vezérelvek, keretelvek, vagy mögöttes elvek jellemzők, milyen keretelvekből vezetik le a főelveket, illetve milyen alárendelt elveket szerepelnek. Az összehasonlító elemzés keretében igyekszem bemutani a főbb eltéréseket, a fejezet végén pedig – a legmarkánsabb eltérések újbóli hangsúlyozása mellett – néhány következtetésemet foglalom össze.

A SZÁMVITELI ALAPELVEK KODIFIKÁLTSÁGA
Magyarországon a számviteli alapelveket a Számviteli törvény 15. és 16. § tartalmazza. Mind
az európai, mind az amerikai számviteli ajánlások a keretelveik között nevesítik a számviteli
alapelveket. Németországban a számviteli alapelvek (Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung, GoB) korábban egyáltalán nem voltak kodifikálva és jelentős részük még azóta
sem került nevesítésre. A Kereskedelmi törvénykönyv ugyanakkor a 243. § (1) és a 264. § (2)
bekezdéseiben hivatkozik a GoB-ra, miszerint az éves beszámolót a GoB figyelembe vételével kell elkészíteni és az így összeállított beszámolónak megbízható és valós képet kell adnia
a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A GoB fogalmának meghatározatlanságával kapcsolatosan Coenenberg a következő véleményt fogalmazta meg:
A GoB fogalmát … a törvénykönyv nem konkretizálta, mellyel egyrészről a jogalkotók elkerülték, hogy számos konkrét, részletes, egyedi előírást kodifikáljanak és ez a törvény gyakorlati használhatóságát erősíti, ugyanakkor számos egyedi esetben a jogi döntést áthárítja a jogszolgáltatásra és így ennek egyedi esetekre lebontva kell a GoB-ot interpretálnia (Coenenberg,
A. G. [2003], p. 36.).
A kodifikálás szükségességét igazolta ugyanakkor, hogy mára már a számviteli alapelvek jelentős részét a Kereskedelmi törvénykönyv is felvette előírásai közé, bár a HGB által írásban
rögzített számviteli alapelvek a másik három rendszer előírásaival összehasonlítva a legkevésbé kidolgozottak, a leginkább általános jellegűek.
A következőkben a számviteli alapelveket aszerint kívánom bemutatni, hogy az egyes
számviteli szabályozásokban mekkora súlyt kapnak az egyes alapelvek, ennek alapján
különbséget teszek vezérelvek, keretelvek vagy mögöttes elvek, főelvek, illetve levezetett,
alárendelt elvek között.
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Célok, vezérelvek
Mind a Számviteli törvény (Szt.), mind a Kereskedelmi törvénykönyv (Handelsgesetzbuch,
HGB) vezérelvként fogalmazza meg, hogy a beszámolónak megbízható és valós képet (true
and fair view) kell adnia a vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
Az IAS/IFRS-ek esetében hiányzik a HGB-ben és a Számviteli törvényben vezérelvként megfogalmazott megbízható és valós kép (true and fair view) elve. Az IASB abból indul ki, hogy
amennyiben egy beszámoló az általa megfogalmazott minőségi jellemzők és a további előírások betartása esetén azt a képet adja, ami értendő a true and fair view vagy a fair presentation
alatt (F 46).
Az IASB ugyanakkor a beszámoló céljaként azt jelöli meg, hogy a beszámolók a gazdálkodó
pénzügyi helyzetéről, teljesítményéről és pénzügyi helyzetének alakulásáról olyan információkat nyújtsanak, melyek a felhasználók széles köre számára hasznosak gazdasági döntéshozataluk során (decision usefulness, F12).
A US-GAAP Keretelvében, a Conceptual Framework-ben (CON) a CON1 alatt fogalmazta
meg a számvitel célkitűzéseit. Az alapelvek vezérelveként értelmezik azt a követelményt,
hogy olyan beszámoló kell, hogy készüljön, amely hasznos információval szolgál az érdekhordozók számára döntéseik meghozatalánál (decision usefulness), a US-GAAP erre alapozva
fogalmazza meg minőségi követelményeit, ahol az elsődleges minőségi követelményeket
együttesen a valós bemutatás (fair presentation) elveként emlegetik, azaz a megbízható, valós
képet, mint követelményt a döntéshozatalhoz hasznos információ szolgáltatása elvéből vezeti
le. A megbízható valós kép egy eredmény, az IAS/IFRS és a US-GAAP által megfogalmazott
célkitűzés azt az utat mutatja meg, mely szerintük oda vezet, hogy ez az eredmény elérhető
legyen.
Keretelvek vagy mögöttes elvek
Németországban az alapelvek leginkább elfogadott csoportosítása Leffson nevéhez kötődik.
Leffson az ún. keretelvek közé a valódiság, a világosság és a teljesség elvét sorolta.
A valódiság és a teljesség elve a HGB-ben az első fejezetben a könyvvezetést és a leltárt szabályozó alfejezeten és a beszámoló alfejezeten belül a következőképpen kerül megfogalmazásra: A könyvekbe történő bejegyzéseknek és az egyéb szükséges feljegyzéseknek teljesnek,
valósnak, időszerűnek és rendszerezettnek kell lenniük (HGB 239. § (2)). A beszámolónak
tartalmaznia kell minden eszközt, tartozást, időbeli elhatárolást, ráfordítást és bevételt,
amennyiben törvény ezt másképpen nem szabályozza. Azon eszközök, melyeket tulajdonjog
fenntartása mellett kerültek beszerzésre, vagy harmadik személy részére saját vagy idegen kötelezettségvállalásért elzálogosításra, vagy egyéb módon biztosítékként átadásra kerültek, a
biztosítékadó mérlegében kell, hogy bemutatásra kerüljenek. A biztosíték átvevőjénél kizárólag akkor szerepelhet az eszköz, ha pénzeszközletétről van szó (HGB 246. § (1)).
A világosság elvét a HGB fent említett két alfejezete így fogalmazza meg:
A könyvvezetésnek olyannak kell lennie, hogy az egy hozzáértő kívülálló számára is belátha-
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tó időn belül betekintést adjon a gazdasági eseményekbe illetve a vállalat helyzetébe (HGB
238. § (1)). A beszámolónak világosnak és áttekinthetőnek kell lennie (HGB 243. § (2)).
A világosság elve a nemzetközi számviteli ajánlásokban is megjelenik az érthetőség illetve
utólagos ellenőrizhetőség elveként, nem keret-, hanem főelvként.
Az IAS/IFRS mögöttes feltételezésként (underlying assumptions) a Keretelvekben (F 22-23.)
a beszámolási időszakhoz igazodó eredménymeghatározásból (accrual basis) és a vállalkozási
tevékenység továbbfolytatásából (going concern) indul ki.
A CON 1-ben (US-GAAP) megfogalmazott alapvető célkitűzésből (decision usefulness) vezethető le az a követelmény, hogy a beszámolót a CON 2-ben rögzített minőségi követelmények szerint felül kell vizsgálni, hogy a beszámoló ténylegesen döntési szempontból hasznos
információkat tartalmaz. Elsődleges minőségi követelményként az FASB a relevanciát
(relevance) és a megbízhatóságot (reliability) említi.
Releváns az információ, ha múltbeli, jelenlegi, vagy jövőbeni események hatásait jelzi előre
(predictive value), vagy segítséget nyújt korábbi várakozások felülvizsgálatára (feedback
value) (CON 2.47). Mindezek mellett az információkat kell rövid időn belül rendelkezésre
bocsátani, hogy ne váljanak irrelevánssá (timeliness).
Megbízható az információ, ha az – amennyire lehetséges – hibátlan és kiegyensúlyozott
(unbiased) és a legjobb tudás és lelkiismeret szerint azt tükrözi vissza, amit az előírások szerint meg kell jelenítenie (CON 2 glossary of terms).
A másodlagos minőségi követelmény a számviteli adatok összehasonlíthatóságát szolgálja
mind más vállalatokkal szemben, mind időrendben. Ahhoz, hogy ez megvalósítható lehessen,
az azonos tartalmakat a különböző vállalatoknak azonosan kell megjeleníteniük és az egyes
vállalatok esetében az azonos gazdasági tartalmak esetében az idő múlásával is ugyanazon
számviteli módszereket kell alkalmazni. A következetesség elve az USA-ban minden módszerre értendő (CON 2.120). Németországban ez az elv (értékelés állandóságának elve) a
HGB szerint a beszámoló megjelenítésének formájára, szerkezetére, az értékelési és a konszolidálási módszerekre, Magyarországon a beszámoló tartalmára, formájára és az azt alátámasztó könyvvezetésre vonatkozik, az USA-ban kiterjed az aktiválási, passziválási módszerekre is.
Érdekesség, hogy míg a magyarországi, illetve az IAS/IFRS beszámolók összeállításakor a
vállalkozás folytatásának elve az alapelvek alapelvének számít, addig az USA-ban főelvként,
de nem keretelvként, Németországban pedig levezetett elvként kezelik.
Az IASB által mögöttes feltételezésként (keretelvként) kezelt a beszámolási időszakhoz kapcsolódó eredménymeghatározás elve a magyar, a német és az amerikai számviteli szabályozásban főelvként kezelt elv.
A teljesség elve nem kerül nevesítésre az amerikai számviteli elvek között, de a célkitűzés az
érdekhordozók számára szükséges információk biztosításával megköveteli bizonyos korlátozó
feltételek figyelembevétele mellett a teljesség elvének betartását. Az IAS/IFRS szerinti számviteli alapelvek között megjelenik a teljesség elve, de az levezetett elvként jelenik meg.
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A keretelvekből levezetett főelvek
Magyarországon a számviteli alapelveket a vállalkozás folytatásának elvéből vezetik le és az
alapelveket három csoportra bontják; tartalmi elvekre (teljesség, valódiság, óvatosság, összemérés), formai elvekre (világosság, folytonosság, következetesség) és kiegészítő elvekre
(egyedi értékelés, bruttó elszámolás, időbeli elhatárolás, tartalom elsődlegessége a formával
szemben, lényegesség, költség-haszon összevetése) (Róth, J. et al. [2001]).
A csoportosítás az alapelvek esetén mellérendeltségi viszonyt mutat, így én is a Számviteli
törvény által nevesített alapelvek mindegyikét főelvnek tekintettem.
Németországban Leffson a főelvek közé a keretelveken kívül az ezekből levezethető elhatárolási elveket (realiációs elv, dologi elhatárolás elve, időbeli elhatárolás elve, imparitás elve) valamint az óvatosság és az értékelés állandósága elvét sorolta. A főelvek közül a Kereskedelmi
törvénykönyv egyedül a dologi elhatárolás elvét nem kodifikálta.
Az elhatárolási elveket a teljesség elvéből vezeti le. A teljesség elve szerint minden értékváltozást a könyvvezetésben rögzíteni kell. Az elhatárolási elvek meghatározzák, hogy a vagyonváltozásokat melyik beszámolási időszakhoz kell beszámítani illetve mely körülmények
között szükséges jövőbeni várható veszteségeket az adott beszámolási időszakhoz rendelni. A
vagyonváltozások különböző beszámolási időszakokhoz történő besorolásával meghatározzák, hogy mely bevételek illetve ráfordítások tartoznak a beszámolási időszakhoz, azaz meghatározzák a tárgyidőszaki eredményt.
− A realizációs elvet és az imparitás elvét a törvénykönyv az óvatosság elvével együtt
szerepelteti.
− A realizációs elv meghatározza, hogy egy vállalat eszközei, teljesítményei mikor tekintendők realizáltnak, valamint azt, hogy milyen az értéken kell a még nem realizált
eszközöket, teljesítményeket a mérlegben szerepeltetni (bekerülési érték - elv).
− Németországban a szigorú realizációs elv érvényesül, azaz az eszközök, illetve szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek akkor tekinthetők először realizáltnak,
ha megtörtént az eszköz átadása illetve befejeződött a szolgáltatásnyújtás. Ez elsődlegesen a tartós kivitelezés és szolgáltatásnyújtás eredményének megjelenítésekor jelent
jelentős problémát.
A dologi elhatárolás elve szorosan kapcsolódik a realizációs elvhez, ugyanis ez határozza
meg, hogy a teljesítmények előállításával összefüggő ráfordításokat melyik beszámolási időszakban szabad figyelembe venni. A szigorú realizációs elv érvényesítésekor meg kell alkudni
azzal a ténnyel, hogy tartós kivitelezés/szolgáltatásnyújtás esetén a bevétel és a vele kapcsolatosan felmerülő ráfordítás eltérő beszámolási időszakokhoz kapcsolódhatnak.
Az időbeli elhatárolás elvét a Kereskedelmi törvénykönyv az általános értékelési elvek között
a következőképpen fogalmazza meg:
A tárgyidőszaki bevételeket és a ráfordításokat a pénzügyi teljesítéstől függetlenül a tárgyévi
beszámolóban kell megjeleníteni (HGB 252. § (1) Nr. 5).
Az imparitás elve a többi elhatárolási elv korrekciójára szolgál amiatt, hogy jövőbeni várható
veszteséget azonnal be kell mutatni minden olyan esetben, ha erről a vállalat kielégítő infor-
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mációval bír.
Leffson a főelvek közé sorolta az értékelés állandósága (következetesség) elvét.
Az előző beszámolóban alkalmazott értékelési elveket meg kell tartani, ettől való eltérés csak
indokolt esetben lehetséges (HGB 252. § (1) Nr. 6, 252. § (2)).
Az értékelés állandóságának követelménye a rendszeresen, tervszerűen felmerülő értékelési
módszerekre, eljárásokra terjed ki (pl. beszerzési, előállítási költség meghatározása, terv szerinti értékcsökkenés, céltartalékképzés). Nem vonatkozik viszont az aktiválással, passziválással, valamint az értékmegállapítással kapcsolatos döntési lehetőségekre (pl. terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések) (Koller et al. [1999], p. 580.).
Az óvatosság elve a tulajdonosok és a hitelezők védelmét szolgálja. Célja, hogy a beszámoló
ne mutasson túl optimista képet a vállalat helyzetéről. Ebben az értelemben az óvatosság elvét
szolgálja az imparitás elve és a realizációs elv is, ezért kerültek együtt megfogalmazásra a Kereskedelmi törvénykönyvben. Az óvatosság elvében benne foglaltatik még az is, hogy a múltbeli értékeken túl olyan értékek is jelenjenek meg, melyeket jövőbeni elvárások határoznak
meg és ezáltal bizonytalanok (elsősorban céltartalékok).
A HGB 252. § (1) Nr 4. értelmében óvatosan kell értékelni, azaz minden várható kockázatot
és veszteséget, mely a mérlegfordulónapig keletkezett, figyelembe kell venni akkor is, ha ez
csak fordulónap után, de mérlegkészítés előtt válik ismertté, a nyereséget viszont csak akkor
szabad megjeleníteni, ha az a fordulónapig realizálódik.
Az IAS/IFRS szerint mögöttes feltevésekre épülve a beszámolóban bemutatásra kerülő információknak bizonyos minőségi jellemzőkkel (qualitative characteristics) kell rendelkezniük
ahhoz, hogy megfeleljenek az érdekeltek számára biztosítandó hasznosság célkitűzésének. A
négy fő minőségi jellemző (qualitative characteristics) alatt az IASB a következő alapelveket
érti: érthetőség (understability), relevancia (relevance), megbízhatóság (reliability) és összehasonlíthatóság (comparability).
Az érthetőség (understability) elve megköveteli, hogy a beszámolóban lévő információk hozzáértő felhasználók számára könnyen érthetőek legyenek, ugyanakkor a komplex összefüggések bemutatását nem lehet csupán azért kizárni, mert azok adott esetben bizonyos felhasználók számára nehezen érthetők lennének.
A relevancia (relevance) elve azzal foglalkozik, hogy mit jelent az információ a beszámoló
olvasói számára. Ennek értelmében az információ relevánsnak minősül, ha az befolyásolja a
beszámoló felhasználójának gazdasági döntéseit úgy, hogy múltbeli, jelenlegi, vagy jövőbeni
események megítélésében segít vagy korábbi megítélést erősít meg vagy korrigál (F 26). Az
információ relevanciáját elsősorban az információ jellege (nature) és lényegessége
(materiality) határozza meg (F 29). Bizonyos esetekben az információ jellege elegendő ahhoz,
hogy az releváns is legyen. Beszámolókészítés egy új szegmensről függetlenül attól befolyásolja a vállalkozással kapcsolatos lehetőségek és kockázatok megítélését, hogy az új szegmenstől elvárt eredmények mennyire lényegesek. Egy információ akkor lényeges, ha annak
elhagyása vagy téves bemutatása a felhasználó gazdasági döntését befolyásolhatja (F 30).
A megbízhatóság (reliability) elve szerint a nyilvánosságra hozott információnak megbízhatónak – azaz lényeges hibáktól és szubjektív torzításoktól mentesnek kell lennie. A felhasználónak bíznia kell a bemutatott vagy a logikusan következő állítások hihetőségében. A megbízha21

tóság elve egyben korlátozza a relevancia elvét: egy információ sajátosságából következően
releváns lehet, de emellett lehet megbízhatatlan, ezáltal a beszámolóban hibás jelentéshez vezethet (F 32).
A központi célkitűzésből kiindulva, miszerint a beszámolónak döntési szempontból releváns
információkkal kell rendelkeznie, biztosítani kell a mérleg felhasználója számára annak lehetőségét, hogy több év számviteli beszámolójának összehasonlításával a vizsgált vállalat helyzetének változását saját magához illetve más vállalatokhoz képest megismerje. Az összehasonlíthatóság (comparability) elve megköveteli ezért a vállalati beszámolók időbeli és térbeli
(vállalatok közötti) összehasonlíthatóságát (F 39). Az összehasonlíthatóság feltétele, hogy
mind a mérlegben való megjelenítés, mind az értékelés tekintetében az egész vállalaton belül
és a beszámolási időn túl is következetesen járjanak el. Az összehasonlítás elvének fontos következménye, hogy a mérleg felhasználójának az alkalmazott értékelési elvekről, ezek esetleges megváltoztatásáról, ennek számszerű hatásáról információval rendelkezzen (F 40). Ehhez
szükséges a megelőző időszakok megfelelő információinak bemutatása is (F 42).
A négy alapvető karakterisztikát három feltétel korlátozhatja: az időszerűség, a költséghaszon egyensúlya és a minőségi jellemzők egyensúlya.
Az időszerűség azon követelménye, hogy a beszámoló közeli időszakról készüljön, gyakran
összeütközésbe kerül a nyújtott információk megbízhatóságával (F 43), így előfordulhat, hogy
egy gazdasági eseményt a megbízhatóság rovására akkor kell megjeleníteni, amikor az azzal
összefüggésben álló összes aspektus még nem ismert.
A beszámolót felhasználók számára hasznos információk megjelenítését, mint célkitűzést korlátozza a haszon és a költség egyensúlyának követelménye, mely szerint az információ biztosításának költsége nem haladhatja meg a pótlólagos információval elért haszon nagyságát (F
44). A költség ebben az estben nem egyezik a pagatórikus értékekkel, hanem ide értendő például az információ révén keletkezett bevételkiesés is.
A US-GAAP az elsődleges minőségi követelményeket részeiken keresztül közelebbről is magyarázza.
A relevancia (relevance) a döntéshozatal szempontjából az információ jelentőségét jelenti.
Idetartozik az utólagos ellenőrizhetőség (verifiability), a semlegesség (neutrality), a hűséges
bemutatás (representational faithfulness) (CON 2.58). Utólag ellenőrizhető az információ, ha
több felhasználó egymástól függetlenül, ugyanazzal a módszerrel ugyanarra az eredményre
jut. A semlegesség azt jelenti, hogy az információk semmilyen irányból nem torzulnak, azaz
semmilyen fél javára vagy kárára nem befolyásolják őket. A hű megjelenítés a tényleges és a
leképzett tartalom egyezőségét jelenti.
Az FASB egy megfelelően képzett felhasználóból indul ki, aki képes arra, hogy a beszámoló
tartalmát értelmezze, az így kialakított kép a tényleges helyzetnek kell, hogy megfeleljen. Az
elsődleges követelményeket gyakran a valós bemutatás (fair presentation) elveként foglalják
össze. A könyvvizsgálóknak a hitelesítő záradékban a valós bemutatást konstatálniuk kell. Ez
az elv fölötte áll az összes elvnek (overriding principle), ezért, ha az egyik elv betartása károsítja a valós megjelenítést, akkor el kell térni az adott elvtől és ezt az eltérést a kiegészítő mellékletben kell indokolni.
Ezek mellett létezik a másodlagos minőségi követelményeknek egy alárendelt szintje, az ösz-
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szehasonlíthatóság (comparability) és következetesség (consistency). Az információ tényleges
figyelembevételét két korlátozás befolyásolhatja: 1) az információ haszna legyen nagyobb a
megjelenítéssel összefüggésbe hozható költségeknél (gazdaságosság) valamint 2) az információ legyen lényeges (materiality).
A már ismertetett fölérendelt általános elvek mellett léteznek még különböző, aktiváláshoz,
passziváláshoz, vagy értékeléshez kapcsolódó elvek (recognition and measurement), amelyek
a CON 6 által bemutatott beszámolórészeket szabályozzák és amelyeket, ha nem is teljes egészében a CON 5 tartalmazza. A vállalkozás folytatásának az elve (going concern), a pénzegységekben való értékelés (monetary unit) és az időszaki szemléletmód (periodicity) elve számít
alapvető elvnek.
Az eredménymeghatározás szempontjából központi alapelv a beszámolási időszakhoz kapcsolódó eredménymeghatározás (accrual principle).
Az amerikai számvitel központi részévé vált a realizációs elv, mely szerint a bevételeket
(revenues and gains) csak akkor szabad elszámolni, ha már realizáltak, vagy realizálhatók
(CON 5.83a).
A német realizációs elvnél ez tágabb lehetőségeket biztosít, hiszen kiterjed azokra az esetekre
is, amikor a bevétel realizálható, azaz pénzeszközzé átalakítható, mint például a forgatási célú
értékpapírok árfolyamnövekedései. A realizációs elv ezen kívül kiterjed még a szigorúan egy
beszámolási időszakhoz köthető bevételek esetére is, amikor a német módszernek megfelelően az időbeli elhatárolást időarányosan számolja el.
A US GAAP az esetek többségében az eszközöket beszerzési vagy előállítási költségen
(historical cost principle) értékeli. Léteznek kivételek, mint például a mezőgazdasági termékek esetében engedélyezi az eladási áron történő aktiválást, azaz a bevételt már akkor elszámolja, mielőtt jogi értelemben a teljesítés megtörtént volna.
A tartalom elsődlegessége a formával szemben elv értelmében a jogi szemléletmód helyett
előtérbe kerülnek a gazdasági összefüggések (economic substance over legal form), ezért szabad a hosszú lejáratú kivitelezési megrendeléseket a projekt előrehaladtának megfelelően – ha
ez mérhető – realizáltnak tekinteni (percentage of completion method), szemben a HGB által
engedélyezett német változattal, ahol akkor tekinthető a bevétel realizáltnak, ha a szerződés
teljes egészében teljesítésre került (completed contract-method).
Az összemérés elve (matching principle) a bevételekhez a dologi szempontból hozzákapcsolható ráfordításokat rendeli és gyakorlatilag megfelel a német dologi elhatárolás elvének, valamint a US-GAAP szerint ide tartozik a szigorúan időszakhoz kötődő ráfordítások időbeli elhatárolása is.
A US-GAAP-ban is az imparitás elve az óvatosság elvén (conservatism) keresztül jelenik
meg. A US-GAAP szerint is a veszteségek elszámolását meg kell előlegezni akkor, ha azok
nagy valószínűséggel bekövetkeznek. Az ehhez szükséges feltételek szabályozása azonban
szigorúbb. Miután a US-GAAP esetében a fő célkitűzés a felhasználó számára döntési szempontból hasznos információ és a valós bemutatás biztosítása, a hitelezők érdekeinek védelme
és így az óvatosság elve is a háttérbe szorul. Az óvatosság elvét gyakorlatilag a kétséges esetekben kell alkalmazni úgy, hogy amellett a változat mellett kell dönteni, amelynél a legkevesebb annak a valószínűsége, hogy a nettó vagyon, vagy az eredmény túlbecsülésre kerül,
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ugyanakkor nem a csendes tartalékok képzésének legalizálására született.
Levezetett, alárendelt elvek
Leffson a teljesség elvéből vezette le a leltározási és a leltár összeállítására vonatkozó kötelezettség előírását, valamint a mérlegfolytonosság elvét, ami kimondja, hogy az üzleti év nyitómérlegének adatai meg kell, hogy egyezzenek a megelőző üzleti év zárómérlegének adataival (HGB 252. § (1) Nr. 1).
A vállalkozás folytatásának elve (HGB 252. § (1) Nr. 2) következik a beszámolók összehasonlíthatóságának követelményéből, a valódiság elvéből, valamint a realizációs elvből. Az
eszközök és kötelezettségek értékelésénél abból kell kiindulni, hogy a vállalat tevékenységét
fordulónap után is folytatja.
Leffson a világosság elvéből vezette le az egyedi értékelés (az eszközöket és a kötelezettségeket a mérlegkészítés során egyedileg kell számba venni és értékelni, HGB 252. § (1) Nr. 3) és
a bruttó elszámolás (eszközöket és forrásokat, ráfordításokat és bevételeket, az ingatlanokkal
kapcsolatos jogokat és terheket nem szabad egymással szemben elszámolni, HGB 246. § (2))
elvét.
A HGB 253. § rögzíti a bekerülési érték elvet. Az eszközöket legfeljebb az elszámolt értékcsökkenésekkel, értékvesztésekkel csökkentett bekerülési értéken, előállítási költségen szabad
szerepeltetni (legalacsonyabb érték elv). A kötelezettségeket visszafizetési értékükön, a nyugdíjakkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokat, ahol már ellenszolgáltatásra nem lehet számítani, jelenértékükön, a céltartalékokat ésszerű vállalkozói megítélés alapján szükségszerű értéken kell szerepeltetni. A céltartalékokat csak abban az esetben szabad diszkontálni, ha az
alapjául szolgáló kötelezettségnek kamattartalma van.
Az IAS/IFRS a megbízhatóság elvéből öt alárendelt elvet vezet le:
−
−
−
−
−

a valósághű bemutatás (faithful representation),
a tartalom elsődlegessége a formával szemben (substance over form),
a semlegesség (neutrality),
az óvatosság (prudence) és
a teljesség (completeness) elvét.

Egy információ akkor megbízható, ha a valósághű bemutatás elvének megfelelően a tényleges
eseményeket hitelesen jeleníti meg (F 33).
A tartalom elsődlegessége a formával szemben elv a mérlegben való megjelenítés esetében a
tényleges gazdasági viszonyok a mérvadóak és nem a formális jogi kialakításuk (F 35).
A semlegesség elve szerint az információnak objektívnek, szubjektív torzításoktól mentesnek
kell lennie (F 36).
Az elkerülhetetlenül fellépő bizonytalanságokat a beszámoló összeállítása során egy megfelelően óvatos megjelenítési móddal figyelembe kell venni. Explicit módon kizárja a rejtett tartalékok vagy a túlzott mértékű céltartalékok képzését, az eszközök vagy a bevételek tudatos
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alulértékelését, a források illetve a ráfordítások tudatos felülértékelését.
Végezetül a szolgáltatott információknak teljesnek kell lenniük a lényegesség és a költséghatékonyság keretein belül (F 38).
Összegzés
Összehasonlítva az IAS/IFRS és a US-GAAP szerinti alapelveket a hazai és a német számviteli
alapelvekkel megállapítható, hogy az eltérések nem annyira a tartalmi kérdésekből, mint inkább az alapelvek eltérő szerkezetéből illetve súlyozásából adódnak.
− A magyar számviteli törvény erősen előíró jellegéből következik, hogy az alapelvek
szerepe a legtöbb vállalat számára sajnos gyakran csak tájékoztató jellegű. A német
gyakorlatban a kerettörvény jellegű szabályozásból adódóan felértékelődik az alapelvek szerepe. A nemzetközi számviteli ajánlások – szemben a német törvényi meghatározásokkal – részletesen magyarázzák a számviteli alapelvek jelentését, alkalmazását,
ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy amennyiben az egyes standardokban szereplő előírások ettől eltérnek, akkor az utóbbiak előírásaihoz kell a gazdálkodóknak
igazodniuk.
− Az IASB és a FASB által megfogalmazott alapelvek a legfőbb célkitűzés (decision
usefulness) megvalósításának vannak alárendelve. Az alapelvek egyértelmű aláfölérendeltségi viszonyából következően az alapelvek súlyozása sokkal egyértelműbb,
mint a német illetve a magyar alapelvek esetében. Az alapelvek törvényi bemutatásakor sem a magyar, sem a német törvényben nem jelenik meg azok súlyozása.
− Az egyes számviteli alapelvek súlyára Magyarországon és Németországban elsősorban a Számviteli törvény egyéb előírásaiból, illetve előírásainak változásaiból lehet
következtetni. Míg nálunk korábban – a német gyakorlathoz hasonlóan – erőteljes dominanciát élvezett az óvatosság elve, addig a 2000. C. törvény és annak módosításai a
valódiság elvének előtérbe helyezését eredményezték, bár az óvatosság elve még mindig nagyobb hangsúlyt kap a nemzetközi számviteli ajánlásokhoz képest.
− Az egyes államok közötti szabályozás és számviteli gyakorlat is következtetni enged arra, hogy az egyes alapelvek esetén a kompromisszumok mely elvek kárára illetve javára szülessenek. A Németországban alkalmazott szigorú realizációs elv gyakorlati
számviteli hatásaiból (pl. tartós kivitelezési megbízások véglegesen nem befejezett
pénzbevételeinek kapott előlegként való megjelenítése) mérni lehet más országban, jelen esetben Magyarországon, az adott alapelv szerepének súlyát, számszerűsíteni lehet
az alapelv eltérő súlyozásából adódó vagyoni, jövedelemi helyzetre gyakorolt hatást.
Mindennek hatása nyomon követhető egy német-magyar építőipari szolgáltató konszern magyar, illetve német leányvállalatainak éves beszámolóinak mérlegében, illetve
eredménykimutatásában is.
A számviteli alapelvek eltérő hierarchiájának lehetséges hatását számszerűsíti a 18. számú
mellékletben bemutatott mintapélda.
Mindebből következik, hogy a számviteli alapelvek súlyozása, legalább európai szintű összehangolása döntő jelentőségű, mind az egyes számviteli beszámolók összehasonlíthatósága,
mind a konszern beszámolók valósághű összeállítása érdekében.
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II. A MÉRLEGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A hazai, az európai illetve egyesült államokbeli ajánlások szerinti számviteli beszámolók öszszehasonlításának második lépéseként a mérlegek közötti hasonlóságokat és különbségeket
vizsgálom. Ennek keretében áttekintem, hogy hol, milyen szempontok határozzák meg az aktiválási és passziválási kritériumokat, a mérlegtételek értékelési eljárását, majd részletesen
vizsgálat alá veszem az egyes mérlegfőcsoportokat: a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket, az időbeli elhatárolásokat - ennek keretében kitérek a hazai gyakorlatban még szinte ismeretlen látens adó elhatárolásának intézményesített gyakorlatára -, a saját tőkét, a kötelezettségeket és céltartalékokat. Az egyes témakörökön belül igyekszem bemutani a főbb eltéréseket. Valamennyi alfejezet végén megfogalmazom a következetetéseimet és javaslataimat.

AKTIVÁLÁSI ÉS PASSZIVÁLÁSI KRITÉRIUMOK
Az aktiválási, passziválási kritériumok azt határozzák meg, hogy egy eszközt illetve forrást a
mérlegben mikor szabad / mikor kell megjeleníteni.
A magyar és a német számviteli elmélet szerint egy tétel akkor aktiválható, ha az megjeleníthető a mérleg eszköz oldalán, és akkor passziválható, ha megjeleníthető a mérleg forrás oldalán. Az aktiválhatóság, passziválhatóság feltétele, hogy az eszközök illetve a tartozások a
mérlegkészítő vagyonának részét képezzék és törvény ne tiltsa a konkrét esetben a mérlegben
való megjelenítést. Minden aktiválható illetve passziválható tételre aktiválási illetve passziválási kötelezettség vonatkozik, kivéve, ha törvényi előírások döntési lehetőséget biztosítanak a
vállalkozó számára az aktiválásra illetve a passziválásra vonatkozóan.
Az IAS/IFRS és a US-GAAP értelmében az aktiválhatóság illetve passziválhatóság feltétele
az eszközök (assets) illetve kötelezettségek (liabilities) definíciójának való megfelelés, továbbá bizonyos – mindenekelőtt az óvatosság elvével fémjelzett rögzítési kritériumok
(recognition criteria) – teljesülése. Központi vizsgálati kritériumok a gazdasági haszon növekedésének, csökkenésének bekövetkezési valószínűsége, valamint az érték meghatározhatósága. Ha az absztrakt és a konkrét aktiválhatóság, illetve passziválhatóság teljesül, akkor az eszköz (asset) illetve a kötelezettség (liability) aktiválása illetve passziválása kötelező (F 82-83).
Mind a német, mind a magyar számvitellel kapcsolatos jogszabályok nélkülözik az aktiválhatóság, passziválhatóság feltételeinek kiemelését, az eszközök és források fogalmának általános meghatározását. A törvényekben nevesített teljesség elvéből következik, hogy a mérlegben minden eszközt és forrást meg kell jeleníteni, kivéve, ha a törvény ezzel kapcsolatosan
másképpen nem rendelkezik. Az IAS/IFRS, illetve a US-GAAP ezzel szemben kiemelik az
aktiválhatóság, passziválhatóság feltételeit és kimondják, hogy amennyiben ezen feltételek
teljesülnek, az eszközt, illetve a tartozást kötelező a mérlegben megjeleníteni.
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A magyar számviteli tankönyvek gyakorlatilag azt az eszköz-meghatározást használják, amelyet Németországban Freericks fogalmazott meg és amely – bár a törvényben így nem szerepel – mindmáig tükröződik a kereskedelmi törvénykönyvi egyéb előírásokban:
Eszerint az eszközök olyan gazdasági értékek, melyek önállóan értékelhetők és önállóan forgalomképesek (Freericks, W. [1976]).
Szembetünő, hogy mind a magyar, mind a német mérlegtételeknél szerepelnek az eszköz oldalon olyan tételek is – például az alapítás-átszervezés aktivált értéke, az üzleti vagy cégérték,
vagy az aktív látens adó, amelyek a fenti kritériumok nem mindegyikének felelnek meg. A követelmények valamelyikének való nemmegfelelés esetére előírt aktiválási tilalom a vállalatok
számára kedvezőtlen vagyoni, illetve jövedelmi helyzetet teremthetne. Ezt a helyzetet eltérően
kezeli a magyar és a német számviteli gyakorlat. Baricz Rezső megfogalmazása szerint a mérlegképesség általános kritériumait konkrét szabályok megfogalmazásával oldani, vagy szigorítani kell. Az oldás történhet felvételi kötelezettség előírásával, vagy választási lehetőség biztosításával, a korlátozás ezzel szemben tiltó szabályok érvényesítésével valósítható meg
(Baricz, R. [1994]).
Magyarországon a kérdéses mérlegtétel felvételét előíró vagy megengedő szabály a három
eszköz főcsoporton belülre írja elő az ilyen tételek bemutatását. Németországban nem engedélyezett, hogy a három főcsoport valamelyikében helyet kapjanak e tételek, hanem –jelezvén,
hogy az aktiválási kritériumoknak nem teljes egészében felelnek meg – a három főcsoport
előtt, ún. aktiválási segédtételként jeleníthetők meg.
A HGB konkrétan két aktív segédtételt nevez meg: az alapítás átszervezés aktivált értékét
(HGB 269. §) illetve az aktív látens adót (HGB 274. §), de lehetőséget biztosít az üzleti vagy
cégérték (HGB 255. § (4)) aktív segédtételként történő megjelenítésére is.
Az eszközökre az IAS/IFRS és a US-GAAP szélesebb körű meghatározást ad, mint a német
(és a magyar) definíció:
Az eszköz múltbeli események eredményeképpen a gazdálkodó ellenőrzése alatt álló erőforrás, amelyből a gazdálkodónak várhatóan jövőbeli haszna származik (F 49(a)). Ezen túlmenően az eszköz akkor aktiválható (recognition criteria), ha valószínű, hogy az eszköz a vállalat
számára a jövőben gazdasági hasznot eredményez és költsége vagy értéke megbízhatóan
meghatározható (F83, F89).
A CON 6.25 az eszközt úgy definiálja, hogy az egy olyan erőforrás, amelytől a jövőben gazdasági haszon várható, és amellyel a vállalat múltbeli események következtében rendelkezik.
A CON 6.26 szerint akkor beszélünk eszközről, ha valószínűsíthető jövőbeni hasznot testesít
meg, önállóan vagy más eszközökkel együtt alkalmas arra, hogy közvetlenül vagy közvetve
jövőbeni nettó pénzbevétel-áramlást eredményezzen; egy vállalat ezt a hasznot megszerezheti
és ezzel rendelkezhet; a tranzakció vagy az egyéb esemény – amely a jogot, a rendelkezési
felhatalmazást indokolja – már megtörtént.
Amennyiben a definíció alapján eszközről beszélünk, következő lépésként meg kell vizsgálni,
hogy az eszköz a mérlegben kötelezően megjelenítendő-e (recognition). A kötelező aktiválásnak a CON 5.63 szerint a következő feltételei vannak: mérhetőség (measurability), lényegesség (relevance) és megbízhatóság (reliability).
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A mérhetőség feltétel teljesüléséhez az szükséges, hogy az eszköz költsége, értéke elegendő
megbízhatósággal pénzegységben quantifikálható legyen (CON 5.65-5.67.).
Az eszköz aktiválása akkor minősül lényegesnek, ha ezzel a pótlólagos információval egy érdekhordozó döntése befolyásolható (CON 5.73).
A megbízhatóság feltételének akkor felel meg az eszköz, ha a meglétére és az értékére vonatkozó adatok megbízhatóak, ellenőrizhetőek és semlegesek (CON 5.75-5.77).
E meghatározásokból kitűnik, hogy az eszköznek való megfelelésnek nem feltétele az önálló
forgalomképesség, sokkal inkább az eszközzel kapcsolatba hozható várható gazdasági haszon,
illetve az eszköz értékének megbízható meghatározhatósága, így a mérlegben való megjelenítést nem szükséges a fent nevezett tételek esetében kibővíteni, hiszen ezek megfelelnek a nemzetközi számviteli ajánlások szerinti eszközfogalomnak.
A mérlegben megjelenítendő tartozásokkal kapcsolatosan a Számviteli törvény egyértelmű
meghatározásokat ad a kötelezettségek, illetve a céltartalékok definiálásával.
A német Kereskedelmi törvénykönyv nem tartalmaz a tartozásokra konkrét meghatározást, a
tartozások definiálásakor szintén Freericks meghatározásához nyúlnak vissza:
A tartozások meglévő vagy elegendő bizonyossággal várható vagyoni terhek, amelyek a
vállalat jogi vagy gazdasági kötelezettségvállalásán alapulnak és önállóan értékelhetők
(Freericks, W. [1976])).
A német és a magyar meghatározástól tartalmilag gyakorlatilag nem tér el az IAS/IFRS, illetve a US-GAAP általi kötelezettség-meghatározás, csak pontosabban határozza meg az önálló
értékelhetőség mibenlétét.
Az IAS/IFRS szerint a kötelezettség egy gazdálkodó múltbeli eseményekből származó olyan
meglévő kötelme, amelynek teljesítése várhatóan a gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrásoknak a gazdálkodóból történő kiáramlását eredményezi (F 49 (b)).
A tartozás alapulhat jogilag behajtható igényeken illetve olyan igényeken, mely alól a vállalat
gazdasági okok miatt nem tudja kivonni magát (F 60).
A fenti definíciónak megfelelő kötelezettség csak akkor kerülhet a mérlegbe (recognition
criteria), ha a gazdasági haszonnal bíró erőforrások csökkenése valószínű és értékük megbízhatóan meghatározható (F 83, F91).
A kötelezettségek közé kell sorolni azokat a tartozásokat is, melyek keletkezésük és/vagy öszszegük bizonytalansága miatt céltartalékként kerülnek kimutatásra (F 64).
A US-GAAP szerint a tartozások (liabilities) olyan jövőbeni terhek, amelyek meglévő kötelezettségvállalásokból keletkeznek. A tartozások passziválását a CON 6.36 a következő feltételekhez köti: Fennáll jelenleg harmadik személlyel szemben egy kötelezettségvállalás, amely
egy bizonyos esemény bekövetkezése, vagy egy igény érvényesítése esetén valószínűleg erőforrás kiáramlásán keresztül egy meghatározott vagy meghatározható időpontban teljesítésre
kerül;
− a keletkezett kötelezettségvállalás révén a vállalatnak nincs már lehetősége kivonni
magát a vagyoni teher alól;
− az esemény, amelyből a vállalat kötelezettségvállalása ered, már bekövetkezett.
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A tartozások körébe értelemszerűen beletartoznak a céltartalékok is (accruals és contingent
liabilities). Amennyiben a definíció alapján tartozásról beszélhetünk, meg kell vizsgálni azon
feltételek teljesülését is, melyeket az eszközök esetében is vizsgálni kell.
A magyar, a német, és a nemzetközi számviteli ajánlások eszerint megegyeznek abban, hogy
nem jogi, hanem gazdasági szempontok alapján döntenek a vállalati vagyonhoz való tartozás
megítélésekor.
Aktiválással, passziválással kapcsolatos tiltások
Valamennyi szabályozás közül a magyar Számviteli törvény tekinthető leginkább előíró jellegűnek: a legtöbb tiltás ebben a törvényben található, méghozzá nem külön kiemelve, hanem a
konkrét fejezetbe, alfejezetbe ágyazva (pl. a bekerülési értéknek vagy az import beszerzésnek
nem részét képező tételek, a terv szerinti értékcsökkenéssel nem csökkenthető tételek, stb.).
A Kereskedelmi törvénykönyv a jogi formától független, általános részben kodifikálja az aktiválási, passziválási tilalmakat.
A HGB 248. § (1) megtiltja a cégalapítással és a saját tőke beszerzésével kapcsolatos költségek, ráfordítások aktiválását, 248. § (2) az ellenérték nélkül szerzett immateriális javak aktiválását, a 248. § (3) a biztosítási szerződések megkötése költségeinek az aktiválását. A HGB
249. § (3) megtiltja minden olyan céltartalék képzését, amelyet a törvény nem nevesít.
Az IAS/IFRS és a US-GAAP szerint azokra az eszközökre, illetve tartozásokra, amelyek az
aktiválási, passziválási kritériumoknak nem felelnek meg, aktiválási passziválási tilalom vonatkozik. Mindkettő külön kiemeli a nem szerzett üzleti vagy cégérték aktiválására vonatkozó
tilalmat.
Aktiválással, passziválással kapcsolatos döntési lehetőségek
Az aktiválással, passziválással kapcsolatos kötelezettséget csak a lényegesség, illetve a költség-haszon összevetésének elve oldhatja fel. A magyar és a német beszámolóra jellemző döntési lehetőség biztosítása visszavezethető a mérlegképességhez való eltérő viszonyulásra.
A HGB a vállalatok számára döntési lehetőséget ad a az aktív időbeli elhatárolásokon belül a
diszázsió aktiválására, az adózással kapcsolatos tartalékok (Sonderposten mit
Rücklagenanteil) passziválására, nyugdíjakra képzett céltartalék passziválására, ha a jogosult
igényét 1987. január 1. előtt szerezte, valamint a térítés nélkül szerzett anyagi javak aktiválására.
Összegzés
Az aktiválhatósággal, passziválhatósággal kapcsolatosan az alapvető különbségek az eszközök eltérő definiálásából erednek.
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Fontos lenne, hogy a jogharmonizációs munkák során olyan eszköz fogalomtár kerüljön meghatározásra, amely alkalmazkodik a nemzetközi számviteli ajánlások által adott meghatározáshoz.
A különböző nemzetek egyedi beszámolóinak összehasonlíthatósága érdekében szükségszerű a
beszámolók esetében az aktiválhatóság feltételrendszerének összehangolása.
Szembetűnő eltérést okoz a különböző beszámolók vagyoni és jövedelmi helyzetének megállapításakor az a körülmény, hogy az IAS/IFRS és a US-GAAP által alkalmazott recognition
criteria számos esetben aktiválási kötelezettséget ír elő arra az esetre is, amikor a hazai illetve
a német törvénykezés döntési lehetőséget biztosít a gazdálkodók számára.

MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE
A Számviteli törvény előírásai alapján az eszközöket általános esetben az értékcsökkenéssel,
értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kell értékelnie, a pénzügyi instrumentumok
meghatározott körére a gazdálkodó alkalmazhatja a valós értékelés szabályait. A saját tőkét, a
céltartalékokat és a kötelezettségeket könyv szerinti értéken kell a mérlegben szerepeltetni.
Amennyiben a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél, a kötelezettséget a visszafizetendő összegben kell a mérlegben megjeleníteni.
A HGB 253. § (1) szerint az eszközöket beszerzési vagy előállítási költségen, a kötelezettségeket visszafizetési értéken, a járadékfizetési kötelezettségeket jelenértéken, a céltartalékokat
ésszerű vállalkozói megítélés szerint szükséges értéken kell a mérlegben megjeleníteni. Jogi
személyiségű társaságok számára a HGB 283. § a jegyzett tőke bemutatását névértéken írja
elő. A HGB a nem jogi személyiségű társaságok számára nem ír elő minimális mérlegsémát,
hanem a következőképpen rendelkezik:
A mérlegben a befektetett és a forgóeszközöket, a saját tőkét, a tartozásokat és az időbeli elhatárolásokat megfelelően részletezve, elkülönítve kell bemutatni. A nem jogi személyiségű
gazdasági társaságoknál így előfordulhat, hogy a saját tőke egyes tételei adott esetben összevontan jelenjenek meg.
Az IASB a mérlegtételek értékeléséhez szükséges alapul szolgáló értékeket a Keretelvekben
(F 100) szabályozza. Ezen értékek lehetnek az eredeti bekerülési érték (historical cost), a jelenlegi (újrabeszerzési) érték (current cost), a realizálható érték (realisable / settlement value)
és a jelenérték (present value). A Keretelvek nem szabályozza, hogy melyiket milyen esetben
kell
alkalmazni,
ezt
a
megfelelő
standardok
tartalmazzák.
A Keretelvek az értékelés alapjául szolgáló értékeknek nem a teljes körét mutatja be, hiszen
pl. a befektetett eszközök értékelésével kapcsolatban az IAS 16 ismerteti a valós értéket és az
megtérülő értéket (recoverable amount) is.
A US-GAAP Keretelvei (CON 5.67) szerint az eszközök illetve a tartozások többségét beszerzési illetve előállítási költségen kell a mérlegben megjeleníteni, ezt az elvet a US-GAAP
is múltbeli költség elvnek (historical cost princip) nevezi.A múltbeli költségen túl az értékelés
alapjául szolgálhat az újrabeszerzési költség (current / replacement cost), a realizálható érték
(current market value / net realizable (settlement) value) és a jelenérték (present / discounted
value of future cash flow).
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Az értékelés alapjául szolgáló értékek
A továbbiakban áttekintem az értékelés alapjául szolgáló értékeknél adódó eltéréseket az
alábbi főbb értékek vonatkozásában:
−
−
−
−
−

beszerzési költség
térítés nélküli átvétel, eszközbeszerzéshez kapcsolódó támogatások
előállítási költség
jelenérték
valós érték (fair value).

Beszerzési költség
A Számviteli törvény a beszerzési költséget az előállítási költséggel együtt, mint bekerülési
értéket határozza meg felsorolva, hogy mi tartozik bele a bekerülési értékbe, mi csökkenti a
bekerülési értéket, illetve mi az ami nem lehet része a bekerülési értéknek.
A Kereskedelmi Törvénykönyv a beszerzési és előállítási költséget külön-külön definiálja. A
Kereskedelmi törvénykönyv adja a beszerzési költségre a legáltalánosabb jellegű meghatározást, amelyet utána nem is fejt ki részletesen.
A HGB 255. § (1) szerint a beszerzési költségek olyan költségek, ráfordítások, amelyek egy
eszköz beszerzése és rendeltetésszerű használatba vétele érdekében merülnek fel és az eszközhöz közvetlenül hozzárendelhetők. A beszerzési költséget csökkentik az árengedmények,
növelik az eszközhöz közvetlenül rendelhető beszerzési különköltségek, valamint a beszerzési
költség pótlólagos növekedései.
Az IAS/IFRS a beszerzési költséget (eredeti bekerülési érték részeként) a Keretelvekben a
következőképpen fogalmazza meg:
Az eszközöket a beszerzésük időpontjában értük adott pénzeszköz vagy pénzeszközegyenértékesek összegében, vagy a beszerzésük időpontjában értük adott ellenérték valós értékén mutatják ki. A beszerzési költség további részeivel kapcsolatosan az Ingatlanok, gépek
és berendezések standard (IAS 16) foglalkozik. Eszerint a beszerzési költség a vételár mellett
tartalmazza a behozatali vámok, a le nem vonható forgalmi adó, minden az eszközhöz közvetlenül hozzárendelhető olyan költség, amely ahhoz szükséges, hogy az eszközt üzemkész állapotba helyezzék. Az IAS 16.18 nem engedélyezi igazgatási, irányítási költségek beszerzési
költségként történő elszámolását.
A US-GAAP a beszerzési költség részeivel kapcsolatosan szerint a beszerzési költségbe minden olyan költséget be kell vonni, amely az eszköz üzemkész állapotának eléréséhez és az
üzemeltetési helyre való eljuttatásához szükséges.
A továbbiakban a beszerzési költséggel kapcsolatosan bemutatok két olyan témakört – az aktiválásig felmerült hitelkamat és egyéb tőkeköltségek, valamint a csereügyletek elszámolását –
, melyeknél a számviteli alkalmazás úgy tér el a magyarországi számviteli gyakorlattól, hogy
az hatást gyakorolhat a gazdálkodó vagyoni, jövedelmi helyzetére.
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A Számviteli törvény értelmében a bekerülési értéknek részét képezi az eszköz beszerzéséhez,
előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybevett hitel, kölcsön felvétele előtt fizetett, hitel, kölcsön feltételeként előírt bankgarancia díja; a szerződésben meghatározott, a hitel
igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, a rendelkezésre tartási jutalék, a
szerződés közjegyzői díja, valamint a hitel felvétele után, az eszköz üzembe helyezéséig, a
raktárba történő beszállításáig fizetett (fizetendő) kamat (Szt. 47. § (4a)).
A német számviteli gyakorlat szerint a pénzszerzéssel kapcsolatos költségek, ráfordítások általában nem képezhetik részét a beszerzési költségnek. Kivételt jelentenek azok az esetek,
amikor a hitelt hosszú gyártási időt igénylő befektetett eszközök előállíttatásánál előleg- illetve előrefizetésre használják. A mérlegkészítő által felvett hitelek pótolják a szállító vállalati
tőkéjét, amely nála az előállítással kapcsolatosan felmerülő költségek, ráfordítások csökkenéséhez, ezáltal a beszerzési költség csökkenéséhez vezet. Ebben a két esetben engedélyezik a
hitelkamatoknak a beszerzési költségben való megjelenítését (Coenenberg, A. G. [2003], p.
96.).
Az IASB által javasolt eljárás nem támogatja a hitelkamatok aktiválását (IAS 23.7), de a hitelfelvételi költségek aktiválását a következő esetben alternatív eljárásként (allowed alternative
treatment) engedélyezi:
Az IAS 23.11 és a SIC 2 azon minősített eszközök (qualifying assets) esetében, melyeknek az
előállítása, vagy értékesítésre kész állapotba hozása hosszú időt vesz igénybe, engedélyezi a
közvetlenül az eszközhöz rendelhető tőkeköltségek aktiválását. Az eszközök lehetnek hosszú
gyártási időt igénylő termelő berendezések, de hosszú érési időt követelő készletek is (pl. minőségi borok, dohány).
A közvetlenül az eszközhöz rendelhető hitelfelvételi költségek közé tartoznak mindazon tőkeköltségek, melyek elkerülhetők lettek volna, ha az eszközzel kapcsolatos kiadás nem merül
fel (IAS 23.13). Abban az esetben, ha az eszközhöz szükséges idegen tőke a vállalat általános
idegen finanszírozásából származik és azt egy minősített eszköz megszerzésére fordítják, ebben az esetben kizárólag a minősített eszközök finanszírozására felvett idegen tőke összes tőkeköltségének súlyozott átlagát szükséges aktiválni (IAS 23.17). Általánosságban az előző
beszámolási időszakokban aktivált tőkeköltségeket is tartalmazó átlagos könyv szerinti értéket
kell az aktiválandó hitelkamatok meghatározásánál alapul venni (IAS 23.21).
A megengedett alternatív eljárást minden minősített eszközre (qualifying assets) kiterjesztve
következetesen kell alkalmazni (SIC 2.3).
A US-GAAP a hosszabb idő alatt üzemkész állapotot elérő minősített eszközök esetében
szemben az IAS/IFRS által kínált lehetőséggel, kötelezően előírja az idegen tőke tőkeköltségének aktiválását, kivételt csak az jelenthet, ha ezek értéke nem jelentős, vagy meghatározásának költsége aránytalanul magas (FAS 34.8). Az aktiválandó tőkeköltség meghatározása az
IAS/IFRS szerinti meghatározással analóg módon történik (ld. FAS 34.12-34.14)
A magyarországi számviteli gyakorlatban a csereügyletek elszámolása csak
eredményhatékonyan történhet, a régi eszköz könyv szerinti értékének kivezetésével és az új
eszköz piaci (csereszerződés szerinti) értékének aktiválásával.
A HGB csereügylet elszámolására kétféle eljárást engedélyez. Az egyik lehetséges megoldás,
ha az új eszköz a régi könyv szerinti értékét folytatja, a másik esetben a csere elszámolása
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eredményhatékonyan történik az új eszköz piaci értékét alapul véve (Koller et al. [1999], p.
595.).
Az IASB az elszámolás módját csereügylet esetén attól teszi függővé, hogy a csereügylet tárgyai valós értékük és rendeltetésük tekintetében hasonlóak-e.
Ha hasonló eszközökről van szó, akkor az új eszköz bekerülési értéke a régi könyv szerinti értéke lesz, a csereügyletet eredménysemlegesen kell elszámolni. Ugyanakkor előfordulhat,
hogy az újonnan megszerzett eszköz valós értéke az átadott eszköz értékvesztését indokolhatja. Példaként említi a szállodák, a repülőgépek, illetve más ingatlanok cseréjét(IAS 16.22).
Ha az eszközök különböznek egymástól, akkor az új eszköz bekerülési értéke a valós (piaci)
érték lesz (IAS 16.21).
A US-GAAP esetében a csere ügyletek kérdésének kezelése lényegében az IAS/IFRS szerinti
módon történik (ld. APB 29.7).
Térítés nélküli átvétel, eszközbeszerzéshez kapcsolódó támogatások
A Számviteli törvény értelmében a térítés nélkül átvett eszköz bekerülési értéke az átadónál
kimutatott nyilvántartás szerinti (legfeljebb forgalmi, piaci) értéke. A térítés nélküli átvétel a
többi számviteli szabályozás esetén valós (piaci) értéken történik. A HGB 248. § az
immateriális javak aktiválását nem engedélyezi abban az esetben, ha az immateriális javak
megszerzése nem kapcsolódik térítéshez, miáltal kizárja általános esetben mind a saját előállítású immateriális javak, mind a térítés nélkül átvett immateriális javak aktiválását.
A Számviteli törvény 47. § (3), valamint 77.§ (2) értelmében az eszközbeszerzéshez kapcsolódó véglegesen kapott támogatás összege nem csökkentheti az eszköz bekerülési értékét, hanem az eredményhatékonyan egyéb bevételként kerül elszámolásra.
A HGB az eszközbeszerzésre harmadik féltől vissza nem térítendő hozzájárulással kapcsolatosan előíró jelleggel nem rendelkezik. A német számviteli gyakorlatban háromféle megoldás
is lehetséges. Az első lehetséges megoldás szerint az így kapott támogatások csökkentik az
eszköz beszerzési költségét. Ugyanakkor él a támogatásoknak egyfajta eredménysemleges
megjelenítése is, a forrás oldalon elkülönített tételként jelenik meg a támogatás, melyet párhuzamosan oldanak fel az értékcsökkenés elszámolásával (Beck’scher Bilanzkommentar
[1999] 255. § 115-117. szövegszám). A harmadik lehetséges megoldás az azonnali
eredményhatékony elszámolás. A német adójogszabályok a támogatások elszámolását vagy
bevételt növelő vagy bekerülési értéket csökkentő tételként fogadják el (EStR R34 (2)).
Az IAS/IFRS és a US-GAAP az eszközök beszerzésére kapott állami támogatások
(government grants related to assets) elszámolásával kapcsolatban két egyenértékű megoldást
fogad el. Elfogadja megoldásként egyrészt a bekerülési érték csökkentését, másrészt passzív
időbeli elhatárolásként, halasztott bevételként (deferred income) történő megjelenítését is. Ez
utóbbi esetben az elhatárolást az eszköz gazdasági élettartama alatt tervszerűen és ésszerűen
(on a systematic and rational basis) bevételként fel kell oldani (IAS 20.24-28). A US-GAAP
ehhez kapcsolódó előírásait a FAS 115, az ARB 43 ch. 11a, az ARB 45 és az APB 29 tartalmazza.
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Előállítási költség
Magyarországon az eszköz bekerülési értékének részét képezik azok a költségek, amelyek az
eszköz előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása,
eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, az előállítással bizonyíthatóan
szoros kapcsolatban voltak, az eszközre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók (Szt. 51.§ (1)). Az értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem
hozható igazgatási és egyéb általános költségeket az eszközértékelés alapjául szolgáló közvetlen önköltség nem tartalmazhat (Szt. 51. § (4)). A közvetlen önköltség megállapításának szabályait a számviteli politikában kell rögzíteni.
A HGB 255. § (2) határozza meg az előállítási költség fogalmát, mely szerint ez olyan költség, amely javak felhasználásán, szolgáltatások igénybevételén keresztül az eszköz előállítása,
bővítése, illetve eredeti állapotán jelentősen túlmutató javítása érdekében merült fel.
Az IAS/IFRS és a US-GAAP szerint az előállítási költségbe az előállítási folyamat során felmerült költségek, valamint azon költségek tartoznak, melyek azért merültek fel, hogy az eszköz jelenlegi állapotába illetve helyére kerüljön (IAS 2.7 és 16.16; ARB 43 ch. 4)).
A következő táblázat az előállítási költségbe kötelezően vagy választhatóan bevonásra kerülő
költségrészeket, valamint a bevonásra nem kerülő költségrészeket tartalmazza a Számviteli
törvény, a Kereskedelmi törvénykönyv, az IAS/IFRS, valamint a US-GAAP szerint.
KÖLTSÉGRÉSZEK
Közvetlen költségek
Változó közvetett anyagi- és gyártási költség
Fix közvetett anyagi és gyártási költség
Általános irányítási költség (termeléssel
összefüggő)
Általános irányítási költség (termeléstől független)
Értékesítési költség

SZT.
Kötelező
Bevonható
Bevonható
Bevonható

HGB
Kötelező
Bevonható
Bevonható
Bevonható

IAS/IFRS
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező

US-GAAP
Kötelező
Kötelező
Kötelező
Kötelező

Tilos
Tilos

Bevonható
Tilos

Tilos
Tilos

Tilos
Tilos

A táblázatban a költségek egyrészről elszámolhatóságuk módja szerint kerültek csoportosításra, ahol a következő költséghelyekkel számoltam:
− Anyagi költséghely: a nyers-, segéd-, üzemanyagok beszerzésével, átvételével, ellenőrzésével, raktározásával, mozgatásával kapcsolatos költséghelyek,
− Gyártási költséghely: a termékek előállításával közvetlenül és közvetetten összefüggésben álló költséghelyek,
− Igazgatási költséghely: minden adminisztratív funkciót ellátó költséghely,
− Értékesítési költséghely: a termék értékesítésével foglalkozó, valamint az értékesítést
támogató, kiszolgáló költséghelyek.
A táblázatban szereplő anyagi költségek jelen esetben nem a költségnemek szerinti anyagjellegű költségekre utalnak, hanem az Anyagi költséghelyen keletkezett költségekre.
A közvetett költségek esetében különbséget tettem aszerint, hogy ezek változó vagy fix közvetett költségek. Míg a közvetlen költségek mindig változó költségek, addig a közvetett költségek általában fix költségek, de lehetnek adott esetben változó költségek is (pl. bizonyos
üzemanyag, illetve energiaköltségek).
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A nemzetközi számviteli előírások szerint kötelező aktiválni minden olyan költséget, amely a
termeléssel közvetlenül, vagy közvetve összefüggésbe hozható. Míg a nemzetközi számviteli
ajánlások és a Számviteli törvény is tiltják a termeléstől független általános irányítási költségek aktiválását, addig Németországban dönthet a vállalat úgy, hogy az előállítási költségbe
bevonja és aktiválja a termeléstől független általános irányítási költségeket is. A Számviteli
törvényben megfogalmazott előállítási költség-definíció szerint a költségviselőkre felosztható
közvetett költségek – a fent említett értékesítési és termeléstől független általános költségek
kivételével - részét képezik a bekerülési értéknek, de mozgásteret hagy a gazdálkodók számára és nem írja elő az ezen kívüli költségek kötelező aktiválását.
Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó kamat és egyéb költségek aktiválása kérdésében a Számviteli törvény, az IAS/IFRS és a US-GAAP előírásai megegyeznek a beszerzési költségnél
bemutatott előírásokkal. Ezzel szemben a HGB előírásai eltérnek a beszerzési költségnél bemutatott feltételektől.
A HGB 255. § (3) szerint az idegen tőke kamata nem aktiválható, de azon idegen tőke kamata, amely egy eszköz előállításának finanszírozására szolgál, aktiválható, amennyiben a kamat
az előállítás időszakára esik. Ebben az esetben a hitelkamat előállítási költségként aktiválásra
kerülhet, de aktiválása nem kötelező.
Jelenérték
A Számviteli törvény rendelkezései alapján a jelenértéken történő aktiválás / passziválás nem
engedélyezett.
A Kereskedelmi törvénykönyv a következő esetben kötelező érvénnyel írja elő a jelenértéken
történő mérlegbeni megjelenítést.
A HGB 253. § (1) azon nyugdíjazási juttatási kötelezettségeket, amelyekért ellenszolgáltatás
már nem várható, jelenértékükön kell a mérlegben szerepeltetni.
A diszkontláb kérdésében nincs egységes vélemény, az uralkodó nézet szerint az azonos határidejű piaci kamatlábat kell alapul venni (Beck’scher Bilanzkommentar [1999], 253. § 85.
szövegszám).
A nemzetközi számviteli ajánlások a jelenértéken történő értékelést a hosszú lejáratú, alacsony kamatozású követelések, kötelezettségek, valamint a befektetett eszközök értékének
tartós esése esetén alkalmazzák.
A valós érték (fair value)
A nemzetközi számviteli ajánlások előírásai és 2004. január 1. óta a Számviteli törvény alapján is a gazdálkodónak lehetősége van bizonyos eszközök, kötelezettségek esetén már aktiváláskor/passziváláskor a valós értéken történő megjelenítésre.
A nemzetközi számviteli ajánlások egy eszköz vagy egy tartozás valós értéke alatt általánosságban az az összeg értendő, amely mellett két egymástól független, hozzáértéssel és ügyleti
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szándékkal rendelkező fél hajlandó lenne eszközeit elcserélni, illetve a tartozást kiegyenlíteni
(pl. IAS 17.3 / CON 7).
Az IAS/IFRS a Keretelvekben nem rögzítette a valós érték fogalmát, hanem azt az érintett
standardokon belül a fogalmak meghatározásánál ismerteti (ld. IAS 16.7; 18.7; 21.7; 32.5;
38.7; 39.8; 40.4).
A US-GAAP-ben a CON 7 „Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting
Measurement” 2000. évi elfogadása óta létezik általános definíció a valós érték fogalmára. A
CON 7.26 szerint a valós érték eszközök és tartozások esetén az az ár, amely egy működő piacon a kereslet és a kínálat összjátéka során adódik.
A valós érték meghatározása során alapul szolgálhat a beszerzési illetve az értékesítési piaci
érték, valamint a vállalatspecifikus jövedelmezőségi (használati) érték (value in use). A valós
érték piaci értéket ténylegesen csak piaci viszonyok esetén tükröz vissza, a tartozások illetve
azon eszközök esetében, melyek nincsenek kereskedelmi forgalomban, pénzügyi matematikai
értékelési eljárással (pl. DCF módszer) határozható meg a valós érték.
Az IAS/IFRS standardja szerint, ha a piaci érték nem elérhető, akkor azokat a tárgyi eszközöknél az aktualizált pótlási költségük (IAS 16.31) helyettesíti, a pénzügyi instrumentumok
értékelésénél ezt olyan pénzügyi matematikai modellel történő értékelés alkalmazásával oldják meg, amelynél az input paraméterek megbízhatóan aktív piacokról származnak (IAS
39.96). A befektetési célú ingatlanok esetében aktív piacon jellemző aktuális árak hiányában a
gazdálkodónak az összehasonlítható eszközök piaci értékéből kell levezetnie az adott eszköz
valós értékét, vagy a közelmúltbeli árakat kell az ügylet óta eltelt változások figyelembe vételével aktualizálnia, vagy értékelési modell (DCF módszer) alkalmazásával kell a valós értéket
meghatároznia (IAS 40.40).
A US-GAAP aktív piac hiánya esetén általában azokat a módszereket alkalmazza a valós érték meghatározására, mint amit az IAS/IFRS is alkalmaz, de míg az IAS/IFRS pénzügyi matematikai modellként a diszkontált cash flow módszerét említi, addig a US-GAAP egyéb modellek használatát is engedélyezi.
Magyarországon a 2004. január 1-jén hatályba lépett törvénymódosítás hozta be a valós érték
fogalmát a magyar számviteli gyakorlatba. A valós érték fogalma megfelel az IAS/IFRS, USGAAP által adott valós érték definícióknak:
A valós érték meghatározásra kerülhet a piaci érték alapján, mely lehet tőzsdei, vagy tőzsdén
kívüli, illetve számított piaci érték, illetve ennek hiányában általános értékelési eljárásokkal
(konkrét modellt nem határoz meg) a piaci árat elfogadhatóan közelítő érték (Szt. 12. §).
A német számviteli gyakorlatban a valós érték kifejezés helyett az általam a ”mérlegben indokoltan megjeleníthető érték”-nek fordított beizulegender Wert szerepel. Alapvető eltérés a
fent említett valós érték és a mérlegben indokoltan megjeleníthető érték között, hogy a valós
érték az IAS/IFRS és a US-GAAP esetében a pénzügyi instrumentumok, illetve a befektetési
ingatlanok esetén, Magyarországon a pénzügyi instrumentumok esetén alapvető értékelési
mértéket is jelent, addig a Kereskedelmi törvénykönyv szerint a mérlegben indokoltan megjeleníthető érték kizárólag, mint korrekciós érték szerepelhet.
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A HGB 253. § (2) –ben a mérlegben indokoltan megjeleníthető érték a befektetett eszközök
korrekciójára szolgál, ugyanis lehetőséget ad, illetve előreláthatólag tartósan alacsonyabb piaci érték esetén kötelez az eszközökön értékvesztés elszámolására a könyv szerinti értéknél
alacsonyabb, a mérlegben indokoltan megjeleníthető értékre.
A HGB 253. § (3) a forgóeszközök esetében kötelezően előírja a korrekciót az alacsonyabb
fordulónapi tőzsdei vagy piaci értékre. Ha a tőzsdei vagy piaci érték nem megállapítható, akkor a mérlegben indokoltan megjeleníthető alacsonyabb fordulónapi értéken kell az eszközt
szerepeltetni. Engedélyezi megelőző értékvesztés elszámolását, ha a közeljövőben az eszköz
értékének esésére számol.
Amennyiben nincs tőzsdei vagy piaci érték, akkor a mérlegben indokoltan megjeleníthető érték levezethető az újrabeszerzési, újraelőállítási költségből, az óvatosan becsült árbevételből
vagy adott esetben a hulladékértékből. Amennyiben a mérlegben indokoltan megjeleníthető
érték csak külföldi devizában meghatározható, akkor a fordulónapi árfolyamon átszámítva
kell az eszközt a mérlegben megjeleníteni (Coenenberg, A. G. [2003], 108. p).
Értékkorrekciók
Az alábbiakban értékkorrekciók címszó alatt a terven felüli értékcsökkenésekkel, az értékvesztésekkel, illetve ezek visszaírásával kapcsolatos előírásokkal foglalkozom. Miután mind a
német, mind a nemzetközi számviteli előírások ugyanazon német, illetve angol kifejezést
használják a terven felüli értékcsökkenésre illetve az értékvesztésre, amikor ezen szabályozásokat részletezem, az értékvesztés kifejezést fogom használni függetlenül attól, hogy az tárgyi
eszközhöz, immateriális jószághoz vagy egyéb eszközhöz kapcsolódik. A magyar számviteli
előírásokat nem ismertetem, a német és a nemzetközi előírások közül is csak azokat emelném
ki, amelyek a magyar számviteli gyakorlattól eltérnek.
A Kereskedelmi törvénykönyvben szereplő szigorú vagy enyhített legalacsonyabb érték elvet
az imparitás elvéből lehet levezetni.
Az értékvesztés elszámolása minden esetben a fordulónapi értékre történik, szemben a magyar gyakorlattal, ahol a terven felüli értékcsökkenés, illetve az értékvesztés megállapításakor
a mérlegkészítéskori piaci értéket veszi alapul. További eltérést jelent, hogy a magyar gyakorlatban a terven felüli értékcsökkenés, valamint a készletek értékvesztése elszámolásának alapvető feltétele a mérlegkészítést megelőző tartósan és jelentősen alacsonyabb érték, a részesedéseknél, a forgóeszközök közötti értékpapíroknál, a követelés tartalmú tételeknél a jelentős
összegű különbözeten kívül az előrelátható tartósságot feltételezi.
A mérlegkészítéskori értékhez való viszonyítás nem jelenik meg sem az európai, sem az amerikai számviteli ajánlásokban.
Megítélésem szerint a teljesség elvéből sem következik az, hogy ezen értékeket a
mérlegkészítéskori értékhez kelljen viszonyítani. Forgóeszközök esetében sem jelenik meg sem
az előrelátható sem a bekövetkezett tartósság követelménye a számviteli ajánlásokban. A tartósság fogalma számviteli értelmezésben nemzetközi szinten is alapvetően éventúliságot feltételez, bár a fogalom konkrét jogszabályi meghatározása hiányzik. Amennyiben a tartósság általános értelmezéséből indulunk ki, akkor egy alapvetően rövid lejáratú eszköz esetében az értékvesztés elszámolásának ezen feltételhez való kötése ceteris paribus azt a következményt
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vonja maga után, hogy ezen eszközök esetében minimálisra szorul az értékvesztés elszámolhatóságának lehetősége. Amennyiben a tartósságot relatív fogalomként kezeljük, azaz azt másképpen kell értelmezni adott esetben egy tárgyi eszköz és egy készlet esetében, akkor ezt feltétlenül tisztázni szükséges. A nemzetközi számviteli gyakorlattól való ez esetben jelentősnek
mondható eltérés azon túlmenően, hogy bonyolítja a beszámolók összehasonlíthatóságát,
megnehezíti mind a nemzetközi konszernekben dolgozó vállalati vezetők, illetve a velük kapcsolatban álló számviteli szakemberek munkáját is. A mérlegkészítéskori adatok figyelembe
vétele ellen szól, hogy a mérleg fordulónapra vonatkozik, még akkor is, ha a teljesség és óvatosság elvéből következően a fordulónappal lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből eredő információkat a mérlegkészítés napjáig vesszük figyelembe.
A Kereskedelmi törvénykönyv a forgóeszközök esetében azt is engedélyezi, hogy az eszközt a
fordulónapi piaci értéknél alacsonyabb értéken mutassa ki a vállalat, ha ésszerű vállalkozói
megítélés alapján belátható időn belül további értékvesztéssel számol (HGB 253. § (3)). A belátható idő nagyságát a törvénykönyv nem szabályozza, Coenenberg véleménye szerint a belátható idő nem haladhatja meg a két évet (Conenberg, A. G. [2003], p. 113.). Ez a számviteli
gyakorlat sem az IAS/IFRS, sem a US-GAAP által nem támogatott.
Amennyiben a terven felüli értékcsökkenés vagy értékvesztés elszámolásának oka megszűnt,
akkor a HGB 253. § (5) az egyéni vállalkozók illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaságok számára választási lehetőséget biztosít arra nézve, hogy megtartsák az
alacsonyabb könyv szerinti értéket, vagy visszaírást eszközöljenek. Jogi személyiséggel rendelkező társaságok számára 1999. 01. 01. óta kötelező visszaírni a már nem indokolt értékvesztést.
Magyarországon az értékvesztés visszaírásának szintén általános feltétele a tartósság megléte
és a visszaírást a törvényi előírás alapján várható tartósság feltételezése mellett nem lehet elszámolni (követelések esetén értelemszerűen nem feltétel a tartósság követelménye).
Az IAS/IFRS értékvesztésekkel kapcsolatos előírásai a készletek, a beruházási szerződésekből
származó eszközök, az aktív látens adó, a munkavállalói juttatásokból származó eszközök, az
IAS 32 hatálya alá tartozó pénzügyi instrumentumok, a valós értéken kimutatott befektetési
célú ingatlanok, illetve a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó, az értékesítéskor felmerült becsült költségekkel csökkentett valós értéken kimutatott eszközök esetén az adott eszközzel, kötelezettséggel foglalkozó standard előírásai között szerepelnek (ld. IAS 2; 11; 12;
19; 32; 40; 41). Ezen tételekkel kapcsolatos értékvesztésekkel nem teljeskörűen a mérleg tartalmi bemutatásakor foglalkozom.
Az egyéb eszközök értékvesztésével kapcsolatos előírások egységesen az 1998. áprilisában elfogadott IAS 36 Eszközök értékvesztése standardban találhatók. A standard szabályozza az
értékvesztéshez szükséges vizsgálatok (impairment tests) végrehajtásának módját, az értékvesztések elszámolását illetve ezek visszaírását.
Az IAS 36.8 szerint minden mérlegfordulónapon meg kell vizsgálni, hogy utalnak-e jelek arra, hogy az eszköz értékvesztett lehet-e. Az erre utaló jelek származhatnak a vállalat külső illetve belső környezetéből, az IAS 36.9 ezen külső illetve belső környezeti jelzéseket ismerteti
nem teljeskörűen.
Veszteségre utaló jelek esetén kötelező a leértékelési vizsgálat (impairment test) elvégzése,
melynek során a könyv szerinti értéket (carrying amount) hasonlítja össze a megtérülő érték-
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kel (recoverable amount). Ha a könyv szerinti érték magasabb, mint a megtérülő érték, akkor
értékvesztést kell elszámolni a megtérülő érték szintjéig. A megtérülő érték a nettó eladási ár
és a használati érték közül mindig a magasabb értékű, amennyiben bármelyik meghaladja az
eszköz könyv szerinti értékét, az eszköz nem értékvesztett. A megtérülő értéket egyedileg kell
meghatározni, kivéve azt az esetet, amikor az eszköz folyamatos használata során nem termel
olyan pénzbevételeket, amelyek a más eszköz vagy eszközcsoport által termelt bevételektől
nagymértékben függetlenek. Ilyen esetben a megtérülő érték arra a pénztermelő egységre
(cash generating unit) kerül meghatározásra, amelyhez az eszköz tartozik (IAS 36.19). Ez
utóbbi esetén a pénztermelő egység könyv szerinti értékét hasonlítja össze a megtérülő értékkel. A pénztermelő egységek értékvesztésével kapcsolatos előírásokat az IAS 36.64 –36.93.
bekezdései tartalmazzák.
Az alacsonyabb megtérülő érték és a könyv szerinti érték különbözetét azonnal ráfordításként
kell elszámolni, kivéve, ha az eszközt átértékelt értéken (revalued amount) szerepeltetik a
mérlegben (IAS 36.59). Ebben az esetben a leértékelésből származó veszteséget
eredménysemlegesen az átértékelési tartalékkal (revaluation surplus) szemben kell elszámolni.
Ha a leértékelésből származó veszteség nagyobb, mint a könyv szerinti érték, a vállalatnak
tartozásként kell a különbözetet akkor megjelenítenie, amennyiben ezt más standard megköveteli (IAS 36.61).
Az IAS 36.95 szerint minden fordulónapon ellenőrizni kell, hogy az elszámolt terven felüli értékcsökkenés illetve értékvesztés okai fennállnak-e még, vagy esetleg mérséklődtek. Az erre
az utóbbira utaló jeleket éppen úgy, mint a leértékelés esetén, kettéosztja a külső illetve a belső környezetből érkező jelekre (IAS 36.96).
Az IAS 36.96 alatt rögzített jelek bármelyikének fennállása esetén meg kell határozni az érintett eszköz megtérülő értékét (IAS 36.95). Ezzel egyidejűleg meg kell vizsgálni, hogy a megtérülő érték meghatározása során alkalmazott becslések megváltoztak-e a legutolsó értékvesztés elszámolása óta. Változás esetén a könyv szerinti értéket vissza kell értékelni az aktuális
megtérülő értékre. Felértékelés a könyv szerinti érték azon összegéig engedélyezett, mely akkor keletkezett volna, ha az előző időszakokban nem számoltak volna el értékvesztést (IAS
36.102). Az értékvesztésre vonatkozó előírásokhoz analóg módon a felértékelést is
eredményhatékonyan kell elszámolni, kivéve ha más IAS/IFRS előírásai szerint az eszköz a
mérlegben átértékelt értéken szerepel, mert ekkor a felértékelés is eredménysemlegesen az átértékelési tartalékkal szemben történik (IAS 36.104).
Pénztermelő egység értékvesztésének visszaírásával kapcsolatos előírásokat az IAS 36.107 –
36.112 bekezdései tartalmazzák.
Az IFRS 5 szerint az értékesítésre tartott tartós eszközöket, illetve értékesítési csoportokat a
mérlegben az értékesítési költségekkel csökkentett könyv szerinti és a valós érték közül az
alacsonyabbikon kell szerepeltetni. Az eszköz vagy az értékesítési csoport leírása
eredményhatékonyan az értékesítési költségekkel csökkentett valós értékre történik. Az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték későbbi növekedését nyereségként kell elszámolni, de csak a kumulált értékvesztés (értékcsökkenés) összegéig, ahogyan ezt ez a standard,
vagy az IAS 36 szabályozza. Megszűnt üzleti tevékenység egy olyan vállalatrész, amely értékesítésre került, vagy az értékesítésre tartott kategóriába tartozik. Ez lehet leányvállalat, egy
különálló, lényeges üzletág, vagy földrajzi üzleti egység.
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A megszüntetett üzleti tevékenységekkel kapcsolatosan a következő adatokat kell szolgáltatni:
− adózott eredmény, bevételekre, ráfordításokra, adózás előtti eredményre, illetve a társasági adóra bontva;
− az a nyereség, vagy veszteség, mely az értékesítési költségekkel csökkentett valós értékkel való értékelés során, vagy az értékesítéskor keletkezett, valamint az ehhez kapcsolódó adóteher;
− a nettó cash flow-k, melyeket a működési, befektetési és finanszírozási cash flow-hoz
kell rendelni;
− az értékesítésre szánt eszközök elkülönítve minden más eszköztől;
− egy értékesítésre tartott értékesítési csoport kötelezettségei elkülönítve minden más
kötelezettségtől.
A US-GAAP szerint a múltbeli költség elvtől az alacsonyabb költség vagy piaci érték elv
(lower of cost or market principle), a piaci értéken való értékelési elv (mark to market) vagy a
tartós eszközök értékvesztése miatt lehet eltérni.
Az alacsonyabb költség vagy piaci érték elvet a készletek értékelése során kell alkalmazni
(ARB 43 ch. 4.9) akkor, ha a készlet újrabeszerzési vagy újraelőállítási költsége alacsonyabb,
mint a múltbeli költségen számított könyv szerinti érték. Az újrabeszerzési vagy újraelőállítási
költség nem haladhatja meg a nettó realizálható értéket illetve egy normális árréssel csökkentett nettó realizálható értéket. Nettó realizálható érték alatt azt a szokásos üzletmenetnek megfelelő, a még előreláthatólag felmerülő előállítási illetve értékesítési költségekkel csökkentett,
becsült értékesítési árbevételt érti. Rövid lejáratú követelések esetén a nettó realizálható érték
alatt a várt nettó pénzbevételt érti.
A piaci értéken való értékelés helyettesíti a múltbeli költségen illetve az alacsonyabb költségen vagy piaci értéken való értékelést. Alkalmazása a külföldi devizára szóló követelések illetve kötelezettségek (FAS 52), az értékpapírok bizonyos állományai (FAS 115) illetve a
származékos pénzügyi instrumentumok értékelésekor gyakran kötelező érvényű (KPMG
[1999], 24.).
A tartós eszközök értékvesztésének elszámolását a 2001. augusztusában nyilvánosságra hozott FAS 144 „Accounting for the impairment or disposal of long-lived assets” standard tartalmazza és ez a standard felváltotta az 1995-ben kiadott FAS 121 „Accounting for the
impairment of long-lived assets and for long-lived assets to be disposed of”, valamint az
1973-ban kiadott APB 30 „ Reporting the results of operations - reporting the effects of
disposal of a segment of a business, and extraordinary, unusual and infrequently occuring
events and transactions” standardokat.
Az FAS 144 hatálya a tartós anyagi javakra, valamint az azonosítható, korlátozott használati
idejű immateriális javakra terjed ki. A 144.5 szerint az itt bemutatott értékelési eljárás nem
vonatkozik a pénzügyi instrumentumokra, a tartós bankbetétekre, a jelzálog- illetve egyéb
kölcsönkövetelésekre, az aktivált akvizíciós költségekre, az aktív látens adóra, a goodwillre, a
korlátlan használati idejű immateriális javakra, valamint a szórakoztató és a szoftveripar bizonyos ágazatspecifikus eszközeire.
Az értékvesztést feltételező vizsgálat elvégzése előtt az eszközökről el kell dönteni, hogy azok
a közeljövőben a vállalatnál maradnak-e (assets held for use), esetleg nem értékesítés útján
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elkerülnek a vállalattól (assets held for disposal other than by sale), vagy értékesítésre kerülnek (assets held for disposal by sale).
A vállalatnál maradó eszközök esetében minden fordulónapon vizsgálni kell, hogy vannak-e
arra utaló jelek, hogy az eszköz könyv szerinti értéke nem fog megtérülni. Különböző események vagy a körülmények változásai lehetnek erre utaló jelek.
Amennyiben arra utaló jeleket találnak, hogy a könyv szerinti érték már nem realizálható,
vizsgálatot (recoverability test) kell végezni, amelynek célja, hogy megállapítsa, hogy ténylegesen szükséges-e az eszköz leértékelése.
Első lépésként megbecsüli az eszköz használatához illetve esetleges eltávolításához kapcsolódó jövőbeni nettó pénzáramokat. Az eszköz könyv szerinti értékét összehasonlítja a pénzáramok nem diszkontált összegével, amennyiben ez egyenlő vagy magasabb, mint a könyv szerinti érték, akkor nem számol el értékvesztést, ha alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték,
akkor a különbözet mértékéig le kell értékelni az eszközt (ld. valós érték).
A US-GAAP is engedélyezi, hogy azon eszközöket, amelyek esetében a konkrét nettó pénzáramok nem meghatározhatók, csoportba foglalják (asset group). A csoportba való bekerülés
feltétele a pénzáramoktól való függetlenség (FAS 144.10). Amennyiben az eszközcsoportot le
kell értékelni, akkor azt az értékelési egységhez tartozó valós érték és a csoport könyv szerinti
értéke közötti különbözete mértékéig kell elszámolni. A leértékelésből származó veszteséget
az eszközök között itt is a könyv szerinti értékük arányában osztják szét (FAS 144.14).
Azon eszközöket, melyektől előreláthatólag nem értékesítés útján a közeljövőben meg fog
válni a vállalat, tényleges kivezetésükig úgy kell kezelni őket, mint a vállalatnál maradó eszközöket (FAS 144.27).
A közeljövőben értékesítésre kerülő eszközök esetében a könyv szerinti értéket és az értékesítési költségekkel csökkentett valós értéket kell összehasonlítani és magasabb könyv szerinti
érték esetén a különbözet erejéig terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.
Azon eszközök vagy értékelési egységek esetében, melyek önálló gazdasági egységet nem jelentenek, az értékvesztés az eredménykimutatásban a szokásos vállalkozói tevékenység eredményén belül jelenik meg (FAS 144.45), gazdasági egységek, illetve szegmensek esetén a
veszteséget a megszüntetett tevékenységek eredménye (discontinued operations) soron belül
kell megjeleníteni (FAS 144.43).
Az elszámolt értékvesztés visszaírását a vállalatnál maradó eszközök esetében a US-GAAP
nem engedélyezi (FAS 144.15), ugyanakkor kötelező visszaírni az értékesítésre kerülő eszközök esetében (FAS 144.37).
Megjelenítés a mérlegben
A következőkben előszőr a Kereskedelmi törvénykönyv, majd az IAS/IFRS és azt követően a
US-GAAP mérlegre vonatkozó általános előírásait mutatom be.
Magánszemélyek és nem jogi személyű társaságok számára a mérleg tagolásánál az irányvonalat a számviteli alapelvek (GoB) adják (HGB 243. § (1)).
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A HGB 247. § bekezdése felsorolja, hogy a mérlegben milyen elkülönítéseket kell végezni,
eszerint be kell mutatni a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket, a saját tőkét, a tartozásokat és az időbeli elhatárolásokat, előírja, hogy a befektetett eszközök között csak azon eszközök szerepelhetnek, melyek tartósan szolgálják a vállalkozási tevékenységet.
Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok számára a HGB 266. § tartalmazza a
mérleg előírt minimális tagolását, ahogy az 1. számú mellékletben látható.
A közepes és nagy vállalatok számára a HGB 266. § (2-3) szerinti részletes tagolás jelenti a
mérleg minimális tagoltságát. A kis jogi személyű társaságok számára a 266. § (1) szerint a
tagoltság mélységének a betűkkel és római számokkal jelzett főcsoportokra, csoportokra kell
kiterjednie. A kereskedelmi törvény kis jogi személyiségű társaságok számára is előír bizonyos helyeken további részletezéseket (éven túli követelések, éven belüli lejáratú kötelezettségek, stb.).
A 2. számú melléklet a közepes és nagy jogi személyű társaságokra vonatkozó részletes mérlegsémát mutatja be. Ezt a mérlegsémát a kereskedelmi törvény ebben a formában nem tartalmazza, de a törvény kiegészítő előírásait összegyűjtve a részletes mérlegséma bárki által
összeállítható.
A mérlegben a hagyományos betűkkel írott részek mutatják a 266.§ szerinti minimális tagoltságot. A dőlt betűs részek azokat a mérlegtételeket tartalmazzák, amelyeket az előírt minimális tagolás nem tartalmaz. A vastag betűs sorok azokat az összegeket jelölik, melyeket az adott
mérlegtételnél a bázis évi adatok után, illetve a tárgyévi adatok előtt külön oszlopban is fel
kell tüntetni. A 2. számú mellékletben az egy csillaggal (*)-gal ellátott sorok azokat a mérlegtételeket jelölik, amelyek kimutatására (a minimális tagolásban előírt mérlegtételeken túl)
csak a mérlegben kerülhet sor, két csillag (**) esetében a vállalat választhat, hogy az adott tételt a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben mutatja be. Bizonyos mérlegtételeken belüli
kiemelések után az (1) jelölés található. Ebben az esetben olyan részletezésekről van szó,
amelyek nem vonatkoznak a kis jogi személyű társaságokra.
Kiemelten kell bemutatni a követelések közül az éven túli követeléseket, a kötelezettségek
közül az éven belüli lejáratú kötelezettségeket. A mérlegen belül a kölcsönöket, a követeléseket és a kötelezettségeket a fennálló jogi viszonyok szerint is csoportosítja azzal, hogy külön
mérlegtételekbe emeli ki a részesedési viszonyban állóknak nyújtott kölcsönöket, a velük
szembeni követeléseket illetve kötelezettségeket.
A minimális tagoláson túli további részletezést a HGB is, egyezően a Szt. előírásával akkor
engedélyezi, ha ez nem vezet a világosság, az áttekinthetőség rovására.
Miután a mérlegséma elsősorban ipari vállalatokra készült, ezért bizonyos ágazatok számára
különleges szabályozásokat kellett bevezetni. Ezért a szövetségi igazságügyi miniszter olyan
jogi személyű társaságok számára, amelyeknél az ágazati hovatartozásból adódóan eltérő tagolás szükséges, HGB 330. § értelmében más formanyomtatványt vagy mérlegsémát írhat elő,
amelynek az ágazaton belüli nagy jogi személyű társaságoknál egyformának kell lennie. Ennek érintettjei például a pénz- és hitelintézetek, a biztosítótársaságok, amelyek mérlegtagolását külön törvényi előírások szabályozzák.
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Ha a vállalat egyszerre több ágazatban tevékenykedik és ezek az ágazatok eltérő mérlegtagolást követelnek, az egyik ágazat számára előírt mérlegsémát kell alapul venni, és azt a még hiányzó, de a másik ágazatnál előírt adatokkal ki kell egészíteni (HGB 265. § (4)).
A folytonosság és következetesség elvét figyelembe véve (265. § (1)) a mérleg szerkezetének
minden mérlegtételnél tartalmaznia kell az előző év (bázis év) adatait is.
Az arab számokkal ellátott tételek megnevezését meg kell változtatni, amennyiben azt a vállalati specialitásokból adódóan a világosság elve megköveteli (265.§ (6)). A mérleget, amenynyiben szükséges, további oszlopokkal, lábjegyzetekkel kell ellátni.
A HGB 251. § szerint minden beszámolót készítőnek meg kell jelenítenie a mérleg alatt a források között meg nem jelenített váltó átruházásból, kezességvállalásból, csekk-, illetve váltókezességből, garanciaszerződésekből eredő kötelezettségvállalásokat, az idegen tőke számára
biztosítékadásból eredő felelősségi viszonyokat. Tőketársaságoknak a fenti kötelezettségvállalásokat nem elegendő egy összegben megadni, hanem tételesen fel kell sorolni, feltüntetve a
nyújtott zálogjogokat illetve egyéb biztosítékokat, a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségvállalásokat is elkülönítve kell bemutatni. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy
mindezek a kiegészítő mellékletben kerüljenek bemutatásra.
Az 1. és a 2. mellékletben bemutatott mérlegsémától a saját tőke esetében el lehet térni. Az
éves nyereség / veszteség a magyar adózott eredménynek feleltethető meg, de engedélyezi a
törvény, hogy a részben vagy teljes egészében felosztott eredmény jelenjen meg a mérlegben.
A még le nem járt befizetési határidejű jegyzett, de be nem fizetett tőke összegével szabad
közvetlenül a jegyzett tőkét csökkenteni, de ebben az esetben a jegyzett tőke elnevezés helyett
a mérlegben az esedékes jegyzett tőke kifejezést kell használni (Eingefordertes Kapital) és az
eszköz oldalon ebben az esetben a lejárt határidejű jegyzett, de be nem fizetett tőkét kell feltüntetni.
A mérleg tartalmát befolyásolja a vállalat jogi formája is. Részvénytársaságoknak a HGB előírásain túl az AktG 152. § értelmében a jegyzett tőkénél fel kell tüntetni a részvényfajtánkénti
alaptőkét, a több szavazati joggal bíró részvényekre és az egyéb részvényekre jutó szavazatok
megoszlását, valamint be kell mutatni a tőketartalék és a nyereségtartalékok tárgyidőszaki
alakulását. A korlátolt felelősségű társaságok számára kiegészítésként a GmbHG 42. § lehetővé teszi a tulajdonosi pótbefizetésekre való jogának aktiválását, amennyiben a pótbefizetésről
határoztak és a határozat ellen senki nem emelt kifogást. A mérlegben való megjelenítésre a
követelések között a Követelések pótbefizetésre (Eingeforderte Nachschüsse) mérlegtételen,
valamint a Tőketartalékon belül elkülönítve van lehetőség. A tagokkal szembeni követeléseket, kölcsönöket, kötelezettségeket a GmbHG értelmében elkülönítve kell bemutatni.
A 1997. évi IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” (Presentation of Financial
Statements) standard a mérleg szerkezetére nem ír elő minimális tagolást, de vannak tételek,
melyeket feltétlenül meg kell jeleníteni a mérlegben, ezeket sorolja fel az IAS 1.66. Az
IAS/IFRS nem rögzíti ezek sorrendjét, sem szerkezeti besorolását. Az IAS 1.66-ot úgy kell értelmezni, mint olyan tételek listája, melyek jellegükből illetve funkciójukból adódóan annyira
eltérnek egymástól, hogy az elkülönített megjelenítése a valósághű megjelenítés érdekében
feltétlenül szükséges (IAS 1.68). Az itt használt elnevezéseket és sorrendeket módosítani lehet, ha a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetről alkotott kép ezt megkívánja (IAS 1.68(b)).
Az IAS 1.66 kötelezően megjelenítendő tételként a következőket sorolja fel:
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Ingatlanok, gépek és berendezések (property, plant and equipment),
Immateriális javak (intangible assets),
Pénzügyi eszközök (financial assets),
Tőkemódszerrel elszámolt befektetések (investments accounted for using the equity
method),
Készletek (inventories),
Vevők és egyéb követelések (trade and other receivables),
Pénzeszközök és pénzeszköz – egyenértékesek (cash and cash equivalents),
Szállítói és egyéb kötelezettségek (trade and other payables),
Adókötelezettségek és követelések az IAS 12 Nyerségadók standardban előírtak szerint (tax liabilities and assets as required by IAS 12, Income Taxes),
Céltartalékok (provisions),
Hosszú lejáratú kamatozó kötelezettségek (non-current interest-bearing liabilities),
Kisebbségi részesedések (minority interest),
Jegyzett tőke és tartalékok (issued capital and reserves)

Az „improvement project” keretében várható az IAS 1 átdolgozása is. Az IAS 1.66 által felsorolt tételek várhatóan kiegészülnek a befektetési célú ingatlanokkal (investment properties,
IAS 40), a biológiai eszközökkel (IAS 41).
A mérleg formájára, szerkezetére nincs előírás, a kialakított forma tekintetében azonban következetesnek kell maradni.
Az IAS 1 „A” függelékében bemutat a mérleg szerkezetére egy lehetséges formát, melyet az
értekezés 3. számú melléklete ismertet.
Az IAS 1.53 szerint a mérleg készítője eldöntheti, hogy eszközeit és tartozásait rövid illetve
hosszú lejáratú csoportokba sorolja-e, vagy növekvő likviditás és esedékesség szerint sorba
rendezi. Mindkét esetben a tizenkét hónap lejárati időt meghaladó eszközök és tartozások öszszegét közzé kell tennie (IAS 1.54).
A US-GAAP sem ír elő kötelező sémát a mérleg összeállítására. A megjelenítés lehet kétoldalas és egyoldalas, jegyzékszerű is, más jellegű kimutatás is elképzelhető, de a gyakorlatban
nem használatos (ld. Kieso, D. E. et al. [2001], p. 200.).
A választott megjelenítési formától függetlenül az eszközöket csökkenő likviditás szerint kell
megjeleníteni, kezdve a pénzeszközökkel, befejezve az immateriális javakkal. A forrás oldalon növekvő lejárati idő szerint csoportosít, a rövid lejáratú tartozásoktól kezdve a saját tőkéig
bezárólag.
A SEC a tőzsdén jegyzett vállalatok számára kötelezően előírta, hogy mely tételeket kell a
mérlegben elkülönítve bemutatni (Regulation S-X, Rule 5-02), bár számos esetben a vállalkozó döntésére bízza, hogy a bemutatást a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben teszi-e
meg. A SEC szerinti mérlegsémát az értekezés 4. számú melléklete tartalmazza.
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Összegzés
Magyarországon 2004. január 1-ig az értékelés alapjául kizárólag a bekerülési érték
szolgálhatott a 2004. január 1-től érvényben lévő számviteli előírások révén a gazdálkodók
számára lehetővé vált a pénzügyi instrumentumok körében a valós értéken történő
megjelenítés. Mindmáig nem jelent meg az értékelés alapjául szolgáló értékek között a
jelenérték, amelynek alkalmazása különösen bizonyos céltartalékok esetén, de nem
elhanyagolható módon a hosszú lejáratú, kamatmentes vagy alacsony kamatozású
követelések, illetve kötelezettségek esetén indokolt lenne.
A bekerülési érték meghatározása során kiemelt fontosságú eltérésnek tartom az előállítási
költség meghatározásának lehetséges eltéréseit. Ez az olyan multinacionális vállalatok esetében kevéssé problématikus, amelyek a konszern számviteli politikájához igazodva határozzák
meg, hogy mely költségrészek jelenjenek meg az előállítási költségben. Az olyan vállalatok
nemzetközi összehasonlítása esetén, amelyek önköltségszámítási rendszerük kialakítása során
nem kényszerülnek alkalmazkodni a nemzetközi előírásokhoz ezek az eltérések jelentősek lehetnek és nem teszik lehetővé a konzisztens összehasonlíthatóságot, ezt igyekszik számszerűsíteni a disszertáció 18. számú melléklete is. Mivel az előállítási költség reális számbavétele
versenypiaci körülmények között egyáltalán nem lebecsülhető tényező, így a számbavétel jelenlegi gyakorlata nem mozdítja elő hathatósan a piaci költségérzékenységet, és a jó vezetői
döntések szolgálatát.
Az aktiválásig felmerült hitelkamat és tőkeköltségek bekerülési értékben való kötelező magyar
megjelenítése a német számviteli gyakorlattal nem minden esetben, a nemzetközi számviteli
ajánlásokkal azonban alapvetően ellentétes. Magyarországon ez nemzetközi viszonylatban az
adott eszközök felülértékeltségét is eredményezheti, ami a terven felüli értékcsökkenés és értékvesztés elszámolásának feltételeiből kiindulva a tárgyi eszközöknél, immateriális javaknál
legalább egy éven át tartó felértékeltséget eredményez, a tartósságot éventúliságként értelmezve a készleteknél a felértékeltség rövid lejáratú voltukból adódóan, sok esetben korrekció
nélkül marad.
Az értékkorrekciók esetében a magyar és a német számviteli előírások az összehasonlítást a
piaci értékkel szemben végzik el, addig a nemzetközi számviteli ajánlásoknál a könyv szerinti
értéket nem csak a piaci értékkel, hanem az eszköz különféleképpen számított használati értékével is összeveti.
Az értékvesztések és visszaírásuk esetében a nemzetközi számviteli ajánlások sem egységesek.
Az IAS/IFRS nem foglalkozik azzal a körülménnyel, hogy az eszköz a közeljövőben elkerül-e a
vállalattól vagy sem, az adott eszközökre nézve egységesen határozza meg az értékvesztés és
visszaírás elszámolásának feltételeit, szemben az amerikai gyakorlattal, ahol a csoportba sorolás determinálja az értékvesztés és visszaírás követelményeit.
A számviteli ajánlásokban sehol nem követelmény a megelőző tartósság, sőt várható kedvezőtlen külső, belső hatások esetén is feltételezik, hogy az eszköz értékvesztett lehet.
Az eszközök és a források minimális mérlegbeni tagolása kötött a nemzeti törvényi ajánlásokban, az európai és az amerikai számviteli ajánlások nem írnak elő kötelező sémát, az amerikai
előírások megkövetelik a csökkenő likviditás és csökkenő esedékesség szerinti csoprtosítást, az
IAS/IFRS a sorrendre vonatkozóan követelményeket nem támaszt.
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A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
A Számviteli törvény 22.§ (1) Kereskedelmi törvénykönyv 247.§ (2) szerint befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek a rendeltetése, hogy a vállalkozási tevékenységet tartósan (egy éven túl) szolgálja.
Annak eldöntése, hogy az eszközt a befektetett eszközök közé sorolhatjuk-e vagy sem, mindkét államban elsősorban az eszköz felhasználási idejétől és céljától függ. Amennyiben az
eszköz a termelési folyamatban továbbfeldolgozásra vagy forgalmazásra kerül, nem sorolható
a befektetett eszközök közé. A befektetett eszközök használatba vételéről a vállalatvezetés
dönt.
Az IAS/IFRS és a US-GAAP megkülönböztet forgóeszközöket (current assets) és befektetett
eszközöket (non current assets). A befektetett eszközök között olyan eszközöket jelölnek,
amelyek tipikusan nem egy éven belül kerülnek felhasználásra, vagy értékesítésre, nem kereskedési céllal tartják őket, ezáltal tartósabban állnak a vállalat rendelkezésére. Nem tartozhatnak a befektetett eszközök közé a pénzeszközök, vagy a pénzeszköz-egyenértékesek (ld. IAS
1.57, ill. ARB 43).
A német HGB 266.§ (2) a befektetett eszközöket a mérlegben ugyanazon három csoportba
sorolja, mint a Számviteli törvény: Az IAS/IFRS szerint sem a forgó, sem a befektetett eszközöket nem feltétlenül szükséges továbbtagolni, ezt a vállalat döntésére bízza, amennyiben a
vállalat nem tagolja tovább az eszközeit, akkor azokat csökkenő, vagy növekvő likviditás szerint kell a mérlegben megjeleníteni (IAS 1.53).
A US-GAAP szerinti mérlegben az eszközöket csökkenő likviditás szerint kell csoportosítani,
azaz először kell a forgóeszközöket, majd ezt követően a nem forgóeszközöket a mérlegben
megjeleníteni. További tagolás formájáról nem rendelkezik, de annak meg kell felelnie a világosság és a következetesség elvének (Kieso, D. E. et al. [2001], 190. pp.). Tőzsdén jegyzett
vállalatok számára előír a SEC kötelező minimális tagolást azzal a döntési lehetőséggel, hogy
azt a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben tegyék közzé.
Az immateriális javak fogalmi, tartalmi eltérései, hasonlóságai
A német törvénykezés alapján az immateriális javakhoz tartoznak a koncessziók, iparjogvédelemben illetve egyéb védelemben részesülő immateriális javak, illetve ezekre vonatkozó licencek, valamint az üzleti vagy cégérték és az immateriális javakra adott előlegek (HGB
266.§ (2)).
Az immateriális javak (intangible assets) aktiválását az egykori IASC az IAS 38-ban részletesen szabályozta. Az 1998. szeptemberében nyilvánosságra hozott standard hatálya alól kizárták azokat a területeket, melyeket egy saját, specifikus IAS/IFRS szabályoz, úgy mint a forgóeszközök közötti immateriális javakat (ld. készletek IAS 2), a kivitelezési megbízásokat
(IAS 11), a látens adókat (IAS 12), a lízingszerződéseket (IAS 17), a munkavállalói juttatásokból származó eszközöket (IAS 19), az akvizícióból keletkező goodwillt (IAS 22) és a
pénzügyi instrumentumokat (IAS 32).
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Az IAS 38.7 immateriális javak alatt (intangible assets) az összes azonosítható, nem monetáris és nem dologi eszközt érti, amelyeket termékek előállításához, szolgáltatások elvégzéséhez, harmadik személy felé történő bérbeadáshoz, vagy a saját igazgatásban használnak.
Az immateriális javakkal kapcsolatosan három tulajdonság meglétére kell odafigyelni: azonosíthatóság (identifiability), az aktiváló vállalat általi ellenőrzés (control), valamint egy jövőbeni gazdasági haszon megléte (future economic benefit).
Az azonosíthatóság megkövetelésének hátterében az az elengedhetetlen cél áll, hogy objektívan különválasszák a goodwilltól az immateriális értékeket (IAS 38.10). Az azonosíthatóság
egyik lehetséges feltétele az eszköz elkülöníthetősége (separability, IAS 38.11 k.). Ez abban
az esetben adott, ha a vállalat az eszköz különleges jövőbeni hasznát számszerűsíteni tudja
(pl. bérbeadás, értékesítés vagy csere révén) anélkül, hogy egyéb, azonos bevételteremtő tevékenységben használt eszközök jövőbeni gazdasági hasznát fel kellene adnia. Az elkülöníthetőségen túl egy immateriális eszközt egy szubjektív jogra (pl. tulajdonjogra) való hivatkozással is azonosítani lehet. Az eszköz azonosítható akkor is, ha a gazdálkodó az eszközből befolyó jövőbeni gazdasági hasznokat képes azonosítani (IAS 38.12).
Egy vállalat akkor rendelkezik kontrollal egy eszköz felett, ha birtokolja azt a jogot, hogy az
eszköz jövőbeni gazdasági hasznát lefölözze és harmadik személy számára az eszközhöz való
hozzáférést korlátozza (IAS 38.13). A vállalatnak azon képessége, hogy az ellenőrzést gyakorolja, bírósági úton érvényesíthető jogból (enforceable legal right), védett, titkosított piaci,
műszaki ismeretekből származhat (IAS 38.14-38.15).
Jövőbeni gazdasági haszon származhat termékértékesítéssel, szolgáltatásnyújtással összefüggő árbevétel-célból, költségmegtakarításból vagy a belső használatból eredő egyéb előnyökből (IAS 38.17).
Hogy egy immateriális eszközt aktiválni kell-e, az egy kétlépcsős folyamat alapján dönthető
el. Egy immateriális eszközt akkor kell aktiválni, ha az immateriális javak definíciójának
megfelel (absztrakt aktiválhatóság) és ha az immateriális javakra vonatkozó aktiválási kritériumoknak (konkrét aktiválhatóság) (ld. aktiválási, passziválási kritériumok).
A US-GAAP immateriális javakra vonatkozó előírásait erőteljesen az eseti szabályozások illetve az aktiválási szokások határozzák meg.
Az új standardok FAS 141 és FAS 142 elfogadásával azt a célt követték, hogy az immateriális
javak számára átlátható és operacionális kritériumokat hozzanak létre. Az immateriális javakkal kapcsolatos az APB 16-ban illetve az APB 17-ben megfogalmazott szabályozások bizonyos részeit hatályon kívül helyezte.
Az immateriális javak US-GAAP szerinti definíciója lényegében megegyezik az IAS szerinti
megfogalmazással (ld. FAS 142, Appendix F).
A US-GAAP szerint az immateriális javak önálló megjelenítése akkor lehetséges, ha az eszköz szerződéses vagy egyéb jogból keletkezett vagy elkülöníthető illetve értékelhető (FAS
141.39). Az eszköz akkor aktiválható és aktiválandó, ha a fenti feltételek közül legalább az
egyik teljesül, függetlenül attól, hogy az eszköz vásárolt vagy saját előállítású (FAS 141.39,
FAS 142.4).
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Saját előállítású immateriális javak
A Kereskedelmi törvénykönyv az immateriális javakkal kapcsolatosan a további korlátozásokat írja elő:
A HGB 248.§ (2) szerint a befektetett eszközök közötti immateriális javak esetében nem aktiválhatók azon eszközök, melyeket nem ellenérték fejében szereztek be.
A térítéses beszerzés mellett a német mérlegben való megjelenítés feltétele, hogy olyan eszközről legyen szó, amely megfelel az aktiválási kritériumoknak.
A német számviteli standardok szerinti meghatározás nagyon hasonlít az IFRS és a USGAAP szerinti definícióhoz. A DRS szerint az immateriális javak közé tartozik minden azonosítható, a vállalat rendelkezésére álló, nem pénzügyi és nem dologi eszközök, melyek vagy
a termékek és szolgáltatások előállítása során vagy harmadik fél részére történő térítéses átadással hasznosításra kerülnek.
Összhangban a HGB előírásaival a DRS 12.8 értelmében aktiválni csak a térítés ellenében
szerzett immateriális javakat lehet a térítés nélkül szerzett, előállított befektetett eszközök közötti immateriális javak aktiválását nem engedélyezi. A térítés útján szerzett immateriális javakat is csak abban az esetben lehet és kell aktiválni, ha esetükben valószínűsíthető, hogy az
eszköz a vállalat számára jövőbeni hasznot eredményez és megbízhatóan értékelhető (DRS
12.8).
A térítéses beszerzés, mint aktiválási kritérium a német törvénykezés azon óhajából fakad,
hogy érvényesüljön az immateriális javak aktiválásánál az „értékobjektivitás”. Térítéses beszerzésnek nem minősülhetnek az előállítás során felmerült költségek, kizárólag a harmadik
féltől történő beszerzés, mely adott esetben lehet vásárlás, csere vagy apport behozatal
(Beck’scher Bilanzkommentar [1999], 248.§ szövegszám 9-11.).
A munkavállalók számára a vállalatnál használt találmányok és szabadalmak után fizetett feltalálói javadalmazások felfoghatók térítéses beszerzésnek (Beck’scher Bilanzkommentar
[1999], 247.§ szövegszám 391.) A térítéses beszerzés, mint aktiválási kritérium, kizárólag a
befektetett eszközök között megjelenített immateriális javakra vonatkozik. Ha kivételes esetben az immateriális eszközt a forgóeszközök között kell megjeleníteni (pl. megbízásból végzett kutatások esetén), akkor a belátható időn belül való értékesítés feltételén túl nem látták
szükségesnek további aktiválási korlátok előírását.
A DSR azt javasolja, hogy a saját előállítású immateriális javak változását tüntessék fel a
konszern kiegészítő mellékletében. A DRS 12 ugyanakkor a törvényhozók számára azt javasolja, hogy az immateriális javak esetében a törvény jobban illeszkedjen az IFRS-hez, azaz
lehetővé váljon a saját előállítású immateriális javak aktiválása (DRS 12.A3).
A német előírásokkal szemben sem az IAS/IFRS, sem a US-GAAP nem követelik meg az
immateriális javak aktiválásánál a térítéses beszerzést.
Saját előállítású immateriális javak esetében csak a goodwill, a márkanevek, ügyféllisták, újságcímek és hasonló tételek esetében tiltja az aktiválást az IAS 38.51-38.52.
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A saját előállítású immateriális javakkal kapcsolatos előírásokat az új standard APB 17 változtatás nélkül átvette (FAS 142.2). Ennek értelmében saját előállítású tartós immateriális
eszközt kötelező aktiválni (ld. Pellens [2001]), ha az eszköz azonosítható, korlátozott használati ideje megbízhatóan meghatározható és más vállalattól egyértelműen elkülöníthető.
Amennyiben a három feltétel közül az egyik nem teljesül, akkor az eszköz nem aktiválható
(FAS 142.10, APB 17.24).
Kutatási, fejlesztési költségek aktiválása
A német számviteli előírások értelmében a kutatási, fejlesztési költségek aktiválására a saját
előállítású immateriális javak aktiválási tilalma miatt semmilyen körülmény között nincs lehetőség.
Az IASB a kutatási, fejlesztési költségeket elkülöníti egymástól (IAS 38.40-41.):
Kutatás (research) alatt önálló és tervszerű kísérleteket ért, melyek célja új tudományos és
technológiai felfedezések elérése. A fejlesztés (development) alatt ezzel szemben már meglévő kutatási eredmények és egyéb ismeretek alkalmazását érti új vagy lényegesen feljavított
alapanyagok, berendezések, termékek, folyamatok, rendszerek vagy szolgáltatások előállításának tervezését, kialakítását abban az esetben, ha az alkalmazás a kereskedelmi gyártás vagy
a vállalaton belüli felhasználás előtt megtörténik (IAS 38.7).
A kutatási költségek aktiválását az IAS/IFRS nem engedélyezik (IAS 38.42-38.44.), de a fejlesztési költségeket kötelező aktiválni (IAS 38.45). A fejlesztési költségek kizárólag akkor aktiválhatók és aktiválandók, ha megfelelnek a következő hat feltétel mindegyikének (IAS
38.45):
− piaci vagy használati alkalmasságot mutató műszaki megvalósíthatóság,
− annak szándéka, hogy az immateriális eszközt tovább fejlesztik saját használatra vagy
piaci értékesítésre,
− annak képessége, hogy az immateriális eszközt saját maguk használják vagy értékesítsék,
− annak ismertetése, hogy az immateriális eszköz, milyen jellegű jövőbeni hasznot generál és azt hogyan éri el (ide tartozik többek között a piac meglétének, vagy belső használat esetén a vállalatnál való használhatóság igazolása),
− adekvát műszaki, pénzügyi és egyéb eszközök rendelkezésre állása, amely ahhoz
szükséges, hogy a fejlesztést befejezzék, piacra vigyék vagy használják,
− a vállalat azon képessége, hogy az immateriális eszközhöz kapcsolódó költségeket a
fejlesztési időszak alatt megbízhatóan meghatározzák.
A US-GAAP a kutatási, fejlesztési költségek aktiválását abban az esetben, ha nem harmadik
fél számára történő megbízás keretében történik, nem engedélyezi, hanem időszaki ráfordításként kezeli (FAS 2.12). Döntő szempont ebben az esetben a jövőben várható megtérülések jelentős mértékű bizonytalansága. Kivételt jelentenek bizonyos softwarefejlesztési költségek
(FAS 86, SOP 98-1).
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Üzleti vagy cégérték
A saját előállítású üzleti vagy cégérték aktiválását, a mérlegben való szerepeltetését sem a
magyar, sem a német számviteli előírások, sem a nemzetközi ajánlások nem engedélyezik.
A pozitív külső (szerzett) üzleti vagy cégérték a HGB 255.§ (4) alapján aktiválható (az EStG
5.§ (2) alapján aktiválása kötelező).
Az üzleti vagy cégérték természetéből adódóan önállóan, azaz a vállalattól elszakítva nem
idegeníthető el, így a német aktiválási kritériumoknak nem felel meg teljes egészében.
Emiatt a kereskedelmi törvény lehetőséget nyújt arra is, hogy az üzleti vagy cégértéket a vállalat ne az immateriális javak között aktiválja, hanem a befektetett eszközök elé aktiválási segédtételként kiemelje őket. Németországban a számviteli szakemberek egy része értetlenül
állt azelőtt, hogy a törvényalkotók miért engedélyezték az üzleti vagy cégérték immateriális
javak közötti aktiválását és miért nem írtak elő az aktivált értékre osztalékfizetési korlátot (ld.
Treiber, K.[1993], p. 11-13.).
A Számviteli törvény szerint a külső goodwill aktiválása kötelező csakúgy, mint ahogyan ezt
a nemzetközi számviteli ajánlások előírják.
Az IAS 22 hatóköréből adódóan általában a konszernszámvitel keretén belül az üzleti kombinációk kezelésére terjed ki, kivételes esetekben az egyedi beszámolókra is alkalmazandó akkor, ha a vállalatok összekapcsolódása a nettó eszközök (eszközök - tartozások) vásárlásán
(asset deal) keresztül és nem részvényvásárlással (share deal) keletkezett (ld. IAS 22.1, 22.4,
22.6).
Az IFRS 3 szerint az üzleti kombinációkat az ún. beszerzési módszerrel kell állományba venni, miáltal az üzleti kombináció a vevő szemszögéből kerül bemutatásra. Az üzleti kombináció bekerülési értékét a vevő a következőkből határozza meg:
− az átadott eszközök, a beérkezett, vagy átvett kötelezettségek, valamint a vevő által a
megvásárolt vállalat feletti uralomért cserében kibocsátott saját tőkeinstrumentumoknak a csere időpontjában érvényes valós értéke; plusz
− az üzleti kombinációhoz közvetlenül hozzárendelhető költségek.
A bekerülési értékben figyelembe kell venni a beszerzés időpontjában mindazon jövőbeni
eseménytől függő tényezőket, melyek a bekerülési értéket befolyásolják, amennyiben ezek
felmerülése valószínű és értéke megbízhatóan meghatározható. A vevőnek a bekerülési értéket fel kell osztania úgy, hogy a megvásárolt vállalat azonosítható eszközeit, kötelezettségeit,
illetve függő kötelezettségeit a beszerzés időpontjában érvényes valós értékükön jeleníti meg,
kivéve azon tartós eszközöket, melyek az IFRS 5 szerint az értékesítésre tartott kategóriába
kerülnek besorolásra és amelyeket az értékesítési költségekkel csökkentett valós értéken kell
állományba venni.
Üzleti vagy cégértékként a beszerzési, előállítási költségnek a vevő által állományba vett azonosítható eszközök, kötelezettségek, függő kötelezettségek nettósított valós értékét meghaladó
értéket kell állományba venni. Az üzleti vagy cégértéket az aktiválást követően az IAS 36 szerinti eszközértéket csökkentő tételekkel módosított bekerülési értéken kell értékelni. Amenynyiben a vevő által állományba vett azonosítható eszközök, kötelezettségek, függő kötelezett50

ségek nettósított valós értéke meghaladja az üzleti kombináció beszerzési költségét, akkor a
vevő köteles
− a megvásárolt vállalat azonosítható eszközeinek, kötelezettségeinek, függő kötelezettségeinek azonosítását és értékelését, valamint az üzleti kombináció beszerzési költségének értékelését újra meghatározni, és
− az újraértékelés során megmaradt többletet eredményhatékonyan elszámolni.
A US-GAAP is kötelező érvénnyel írja elő a külső goodwill aktiválását (FAS 141.43). Mielőtt
azonban a goodwillt aktiválják, a benne foglalt azon immateriális javakat, amelyek az
immeteriális javak aktiválási kritériumainak megfelelnek, külön kell választani és azokat az
egyéb immateriális javak mérlegtételen (other intangible asset) kell megjeleníteni.
Alapítással, átszervezéssel kapcsolatos költségek aktiválása
A HGB 269.§ a tőketársaságok számára engedélyezi az üzletbeindítás és az üzleti tevékenység bővítése költségeinek a mérlegben aktiválási segédtételként való megjelenítését.
Az üzleti tevékenység bővítési költségeinek meghatározatlan fogalma miatt gyakran adódnak
problémák abból, hogy hol húzzák meg a határt az aktiválható költségek esetében. Az aktiválási segédtétel eredeti funkcióját tekintve arra a következtetésre lehet jutni, hogy a bővítési
költségek akkor aktiválhatók, ha ez a korábbi üzleti forgalomhoz képest a termelési vagy értékesítési potenciál jelentős bővítését vagy átszervezését jelenti (pl. új piacok, fogyasztói csoportok megnyitása, új termékek, termékcsoportok bevezetése) és a költségek azonnali
eredményhatékony elszámolása a megszokott és a különben elérhető eredményszínvonalnál
alacsonyabbhoz vezetne. Az aktiválás feltétele, hogy a befektetés minden kockázatának megfelelő figyelembevétele mellett, a költségek jövőbeni bevételeket eredményezzenek, amelynél
elegendő, ha a bővítési intézkedésekkel összefüggő költségeket a jövőben felmerülő bevételek
eredőjének lehet minősíteni (Coenenberg, A. G. [2003], p. 145.).
A magyar gyakorlathoz hasonlóan a beindítási és bővítési költségek aktiválása osztalékfizetési korlátot jelent Németországban is.
A HGB 269. § 2. mondata értelmében akkor fizethető osztalék, ha az osztalékfizetés után
megmaradó szabad nyereségtartalék plusz (mínusz) előző évek nyeresége (vesztesége) a mérlegben szereplő értéket legalább fedezi. Mivel az üzletbeindítási, bővítési költségek aktiválását az adójogszabályok nem engedélyezik, ezért a mérlegben látens adó miatt céltartalékot
kell képezni.
Az üzletbeindítási, bővítési költségektől eltérően kell kezelni a vállalat jogi alapításával és a
saját tőke felhajtásával kapcsolatos költségeket, melyek aktiválását a német törvények nem
engedélyezik. Ide tartoznak a bírósági, jegyzői költségek, a részvények és a
részvénykibocsátási prospektusok, illetve egyéb kibocsátási költségek, melyek alapítás, vagy
tőkeemelés, kötvénykibocsátás, illetve nyereségre való jogosultság biztosítása során keletkezhetnek (Coenenberg, A. G. [2003], p. 146.).
Az üzletbeindítási, bővítési költségek (pre-operating costs) az IAS/IFRS, valamint a USGAAP szerint a tárgyidőszaki eredményt terhelik, kivéve, ha egy üzembe helyezett tárgyi
eszköz bekerülési értékének részét nem képzik (IAS 38.57, SOP 98-5).
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Az alapítás előtt felmerülő, az alapítással összefüggő költségek aktiválásáról a nemzetközi
számviteli ajánlások eltérően vélekednek.
Az alapítási költségek (pre-opening costs) aktiválását is tiltja az IAS 38.57, ugyanakkor az
IAS/IFRS nem rendelkeznek a saját tőke megszerzésének költségeiről.
Okiratok illetve szerződések elkészítéséért fizetett ügyvédi díjakat, az alakuló közgyűlés költségeit, a cégalapítást megelőző tulajdonosi és vezetőségi összejövetelek költségeit és az egyéb
alapítási költségeket a jelenleg érvényes US-GAAP szerint kötelező aktiválni akkor, ha az
alapítás nagy valószínűséggel bekövetkezik. Az aktivált alapítási költségeket általában 5 és 10
év között (maximálisan 40 éven belül) írják le (Kieso, D. E. et al. [2001], p. 616.).
A Számviteli törvény mind az alapítással, mind a bővítéssel, átszervezéssel kapcsolatos költségek aktiválását lehetővé teszi, a gazdálkodó döntésére bízza.
Tárgyi eszközök fogalmi, tartalmi eltérései, hasonlóságai
A német kereskedelmi törvény 266.§ (2) a tárgyi eszközök közé sorolja a telkeket, valamint a
telekbirtoklással megegyező jogosítványokat, az építményeket, beleértve az idegen telken
épülteket is, ide sorolja továbbá a műszaki és egyéb berendezéseket, a tárgyi eszközökre adott
előlegeket, valamint a beruházásokat.
Amennyiben a vállalat a beszámolási időszak alatt beruházásba kezd, mely a fordulónapon
még nem került befejezésre akkor az ezzel kapcsolatosan felmerült költségeket, kiadásokat a
”Beruházásokra adott előlegek és beruházások” mérlegtételen kell megjeleníteni. A beruházások első lépése gyakran az előleg, ezért kerültek ezek egy mérlegtételre, de a számviteli szakemberek általában a világosság elvére hivatkozva javasolják ezek külön mérlegtételeken történő bemutatását (Coenenberg, A. G. [2003], p.148.).
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos előírásokat az IAS 16 „Ingatlanok, gépek és berendezések”
címszó alatt szabályozza.
Ide olyan dologi eszközök tartoznak, melyeket a vállalat termékek és szolgáltatások előállítása, szállítása, harmadik személy részére történő bérbeadása céljából, illetve igazgatási célból
tart, és amelyek használata előreláthatólag meghaladja az egy évet (IAS 16.6).
Az értékesítésre tartott tartós eszközöket az IFRS 5 szabályozza. Egy tartós eszköz vagy egy
értékesítési csoport akkor sorolandó az értékesítésre tartott kategóriába, ha a hozzá tartozó
könyv szerinti érték döntően értékesítéssel és nem a használat folytatásával realizálható. Ez
azt jelenti, hogy az ilyen eszközök, vagy értékesítési csoportok azonnal értékesíthetők és az
értékesítés valószínűsége magas.

A US-GAAP szerint property, plant and equipment alatt azon eszközöket kell megjeleníteni,
melyeket a termelés vagy szolgáltatásnyújtás érdekében tartanak és melyeknek használati ideje hosszabb, mint a működési ciklus (operating cycle) vagy alapvetően hosszabb, mint egy év.
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Ezen tétel alatt csak az üzemi tevékenység számára szükséges eszközöket szabad megjeleníteni, az üzemi tevékenység szempontjából szükségtelen eszközöket a forgóeszközök között az
egyéb eszközök (other assets) mérlegtételen kell bemutatni (ld. KPMG [1999], p. 82.). A tárgyi eszközök tagolása során a célszerűséget kell követni. A US-GAAP szerint a tárgyi eszközöket akkor kell aktiválni, ha az vásárlás, csere, pénzügyi lízing, részletfizetés, ajándékozás
vagy saját előállítás útján kerültek a vállalathoz (KPMG [1999], p. 82.).
Befektetett pénzügyi eszközök tartalmi, fogalmi eltérései és hasonlóságai
A Részesedések mérlegtételein Németországban tartalmilag nem teljes egészében az jelenik
meg, ami a magyar számviteli beszámoló mérlegtételein. A különbség egyrészről a kapcsolt
vállalkozás eltérő definiálásából ered. Magyarországon kapcsolt vállalkozásnak minősülnek a
közös vezetésű és a társult vállalatok is, Németországban ezen vállalatok függetlenül attól,
hogy a konszernbeszámolóban megjelennek-e vagy sem nem minősülnek kapcsolt vállalkozásoknak. További eltérést jelent, a részesedési szándék Németországban a befolyásolási, ellenőrzési, irányítási szándéknál való tágabb értelmezése.
Németországban a befektetett eszközök közötti értékpapíroknál azokat az értékpapírokat kell
kimutatni, amelyeket ugyan tartós befektetés céljából szerzett be a vállalat, de amelyek a részesedéseknél nem mutathatók ki. (HGB 271.§, 1. bek.)
Ide tartoznak a nem részesedési szándékú, de tartós részvények, befektetési jegyek, valamint a
fixkamatozású értékpapírok (kötvények, záloglevelek, szövetségi, tartományi, illetve a vasúti
és a postai kötvények), az értékpapírokkal hasonló jogok (pl. szövetségi kötvények,
Bundesschatzbriefe). A hozzájuk kapcsolódó kamat-, illetve osztalékköveteléseket, szemben a
magyar gyakorlattal, ahol ezeket az aktív időbeli elhatárolások között mutatják ki, a forgóeszközökön belül az Egyéb eszközök (B.II.4) között kell kimutatni. A különböző elszámolás az
időbeli elhatárolások eltérő tartalmában keresendő.
Németországban a kölcsönök olyan hosszú lejáratú pénzügyi követelések, amelyek arra szolgálnak, hogy az üzleti tevékenységet tartósan szolgálják (például a jelzálogkölcsönök illetve
egyéb hosszú lejáratú kölcsönök) (Adler, H. et al. [1995], 266. § 76. szövegszám).
Az adott kölcsönök mérlegbeni csoportosításának e módja abból indul ki, hogy a részesedési
viszonyban álló vállalatoknál más megfontolások lépnek érvénybe a nyújtott kondíciókat illetően, mint a többi vállalatnál. Különösen a társvállalatoknál a felülről kiinduló konszernérdekek jelentős befolyást gyakorolhatnak az egyes társvállalatok döntéseire.
A kölcsönök a követelések egy speciális fajtájának tekinthetők, ezért a HGB 268.§ (4) alapján
az egy évnél hosszabb hátralevő futamidejű kölcsönök összegét, éppen úgy, mint a követeléseknél bemutatási kötelezettség terheli.
Szemben a magyar előírásokkal nem mutathatók ki Németországban pénzeszközök a befektetett pénzügyi eszközök között, mert ezen eszközök lekötési idejüktől függetlenül azonnal likvid eszköznek minősülnek, így megjelenítésük a forgóeszközök között indokolt.
Az IAS/IFRS terminológiája szerint a pénzügyi befektetésekhez tartoznak a pénzügyi eszközök (financial instruments) és a befektetési célú ingatlanok (investment property). A pénzügyi
instrumentumokkal kapcsolatos általános előírásokat az IAS 39 tartalmazza. Miután az
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IAS/IFRS nem rendelkezik előírt mérlegsémával, így gyakorlatilag egységesen kezeli mind a
befektetett, mind a forgóeszközök között bemutatásra kerülő pénzügyi instrumentumokat.
Az IAS 39.8 meghatározása szerint pénzügyi instrumentumnak minősül minden olyan szerződés, mely az egyik félnél pénzügyi eszközt, a másik félnél pénzügyi kötelezettséget vagy tőkeinstrumentumot eredményez.
A fenti meghatározást vette át a Számviteli törvény 2003. évi módosítása is.
Az IAS 39 szabályozási körébe elsősorban a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve
azon tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok szerepelnek, amelyek esetében az IAS 27.28
és 27.31 szerinti részesedési viszony nem áll fenn.
Az IAS/IFRS szerinti pénzügyi befektetések értelmezése tágabb, mint akár a Számviteli törvény, akár a HGB, akár a US-GAAP értelmezése, hiszen a pénzügyi jogokon túl ide tartoznak az üzleti tevékenységhez nem szükségszerű, befektetési célú ingatlanok is.
Az IASB ugyanakkor a vállalatok számára választási lehetőséget biztosít, hogy az investment
property a befektetett pénzügyi eszközök között eredményhatékonyan a valós értéken, vagy a
tárgyi eszközök között az IAS 16 szabályozása szerint jelenjen meg.
A hitelviszonyt és a részesedési viszonnyal nem járó tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelését az IAS/IFRS az IAS 39 alatt, a US-GAAP az FAS 115 alatt szabályozza. Az
értékelés során döntő a befektetéssel kapcsolatos célkitűzés. Három kategóriát különböztetnek
meg, amelynél az első kategóriába kizárólag hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kerülhetnek, a többi kategóriában megjelenhetnek tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok is:
A lejáratig megőrzésre kerülő értékpapírok (held-to-maturity securities) olyan értékpapírok,
melyek esetében mind a vállalati szándék, mind a képesség megvan ahhoz, hogy ezeket a futamidő végéig megőrizzék. Az értékpapírt akkor is ebbe a kategóriába kell sorolni, ha röviddel a futamidő vége előtt (kb. 3 hónappal előtte) kívánják értékesíteni (IAS 39.10, FAS
115.9).
A kereskedési célú értékpapírok (trading securities) olyan értékpapírok, amelyeket azzal a
szándékkal vásároltak, hogy azokat a közeljövőben továbbértékesítsék és ezzel nagy valószínűséggel hozamot érjenek el (IAS 39.10, FAS 115.12 (a)).
Azokat az értékpapírokat, amelyek nem sorolhatók sem az első, sem a második kategóriába,
az értékesíthető értékpapírok (available-for-sale securities) kategóriába kell sorolni (IAS
39.10, FAS 115.12 (b)).
A befektetett eszközök közötti megjelenítés mindig annak a függvénye, hogy az adott értékpapírok a következő évben esedékessé válnak vagy sem, illetve értékesítésre kerülnek-e vagy
sem. Így a lejáratig megőrzésre kerülő értékpapírok csak akkor kerülnek a forgóeszközök között megjelenítésre, ha azok a következő évben esedékesek. A kereskedési célú értékpapírok
soha nem kerülhetnek a befektetett eszközök között megjelenítésre, az értékesíthető értékpapírok esetében ez attól függ, hogy az adott értékpapírt a vállalat egy éven belül értékesíteni
kívánja-e vagy sem.
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A befektetett eszközök értékelése
Németországban a befektetett eszközök közötti vagyontárgyaknál kiindulópontként a beszerzési illetve az előállítási költség szolgálnak és ezek jelentik az értékelés során a felső plafont.
Amennyiben az eszköz használati ideje korlátozott a beszerzési vagy előállítási költséget
csökkenteni kell a terv szerinti értékcsökkenéssel (HGB 253.§ (2)).
Az értékvesztéssel kapcsolatos általános előírásokat és eltéréseket az előző fejezet tartalmazza. Ebben a fejezetben azon előírások kerülnek bemutatásra, amelyek speciális jellegük miatt
az előző fejezetben nem kerültek bemutatásra.
Ha az adójogszabályok engedélyezik, hogy az értékesítés, illetve egyéb kivezetés által feloldott csendes tartalékot az újonnan beszerzett eszköz bekerülési értékéből levonják (EStG 6b.
§, EStR R 35), akkor a Kereskedelmi törvénykönyv terven felüli értékcsökkenés elszámolásával engedélyezi az adójogszabályok által elismert érték megjelenítését. 1998. 12. 31. óta az
adójogszabályok az ilyen jellegű kedvezményeket kizárólag a földterület, a földterületen termő növényzet és a hozzá tartozó földterület, az épületek értékesítéséből származó nyereségre
korlátozták akkor, ha az értékesítésből származó nyereség az azonos kategóriájú, vagy egy általában rövidebb használati idejű, megfelelő kategóriájú eszközre átvitelre kerül. A csendes
tartalékok beszámításának lehetséges variációit a következő táblázat tartalmazza
(Coenenberg. A. G. [2003], p.157.):
ÉRTÉKESÍTETT ESZKÖZ

CSENDES TARTALÉKOK ÁTVITELE
ÉPÜLETRE
FÖLDTERÜLETRE A FÖLDTERÜLETEN
LÉVŐ NÖVÉNYZETRE,
ERDŐRE

Földterület
Földterülettel értékesített,
földterületen termesztett
növényzet, erdő
Épület

+

+
+

+
+
+

A tisztán adójogszabályok alapján történő értékcsökkenések elszámolását sem a Számviteli
törvény, sem a nemzetközi számviteli ajánlások nem engedélyezik.
Az IAS/IFRS esetén a befektetett eszközök értékelésével kapcsolatos előírásokat az adott tételhez tartozó standardok tartalmazzák.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése
Alaphelyzetben a tárgyi eszközöket illetve az immateriális javakat bekerülésük időpontjában
számított beszerzési illetve előállítási költségen kell a mérlegben szerepeltetni. Ez az érték jelenti az IAS/IFRS szerint a felső korlátot (benchmark treatment), kivéve, ha az egyedileg engedélyezett átértékelési módszert (allowed alternative treatment) alkalmazzák. A korlátozott
használati idejű eszközök esetében az elhasználódást terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával kell figyelembe venni.
A tárgyi eszközök és az immateriális javak körében engedélyezett az átértékelési módszer
(IAS 38.64 és IAS 16.29) is. Az immateriális javak esetében a módszer alkalmazásának a feltétele, az aktív piac megléte, erősen behatárolja annak alkalmazási lehetőségét. A módszer al-
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kalmazása során a mérlegben megjelenített érték meghaladhatja a múltbeli beszerzési vagy
előállítási költséget. A mérlegérték az átértékelés során alkalmazott valós érték csökkentve az
átértékelés után felmerült terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel. Amennyiben az átértékelés eredményeképpen a könyv szerinti értéknél magasabb érték születik, akkor a különbözetet eredménysemlegesen a saját tőkén belül, az átértékelési tartalékkal (revaluation surplus)
szemben kell elszámolni, hacsak nem korábban eredményhatékonyan elszámolt terven felüli
értékcsökkenést ír vissza (IAS 38.76, IAS 16.37). Ha az átértékelés során a könyv szerinti érték csökken, akkor a különbözetet eredményhatékonyan ráfordításként kell elszámolni, kivéve
ha a könyvekben az adott eszközre vonatkozóan átértékelési tartalék szerepel (IAS 38.77, IAS
16.38).
Az IAS/IFRS szerinti átértékeléshez nagyon hasonlít a Magyarországon alkalmazott értékhelyesbítés. A különbség abban található, hogy amennyiben korábbi értékhelyesbítés elszámolása után a fordulónapi piaci érték alacsonyabb, mint az eszköz értékhelyesbítést nem tartalmazó könyv szerinti értéke, akkor az értékelési tartalék, illetve az értékhelyesbítés megszüntetését el kell számolni, majd ha az eszköz piaci értéke tartósan alacsonyabb a könyv szerinti értékénél, akkor a terven felüli értékcsökkenést a mérlegkészítéskori piaci értékre kell korrigálni.
A US-GAAP az átértékelést nem engedélyezi.
Az IAS/IFRS a nagyobb felülvizsgálati, javítási, karbantartási költségeket (major inspection
and overhaul costs) általánosságban tárgyidőszaki ráfordításként kell kezelni.
Ha ezek rendszeres időközönként merülnek fel és a jövőbeni haszon szempontjából elengedhetetlenek, akkor ezen költségeket aktiválni kell, ha a költségek az eszköz külön részeként
azonosíthatók és azokból előreláthatólag gazdasági haszon keletkezik és értékük megbízhatóan meghatározható. Az aktivált költségeket a következő rendszeres nagyobb felülvizsgálatig,
javításig le kell írni (SIC 23).
Mind a Számviteli törvény, mind a HGB tiltja azon rendszeres időközönként végzett karbantartás, nagyjavítás költségeinek aktiválását, amelyeket azért végeznek el, hogy a gazdálkodó
az eszközt folyamatosan használhassa.
A HGB szerint az egyedi értékelés elvétől egyszerűsítési okokból a befektetett eszközök tömegeszközei esetén el szabad térni és a rögzített értékelési eljárást alkalmazni. Ilyen tömegeszközök elsősorban az üzemi, üzleti berendezések között fordulhatnak elő, ezek lehetnek pl.
szerszámok, írógépek, stb.
A rögzített értékelési eljárás feltétele, hogy összértékük a vállalat szempontjából másodlagos
jelentőségű legyen és az eszközöket alacsony értékű eszközként nem írták le. Az eljárás azon
a feltételezésen alapul, hogy az értékelésre kerülő eszközök esetében a fogyás és az újbeszerzés értéke közel azonos, így a beszerzéseket, a pótlásokat azonnal ráfordításként számolják el.
A könnyítés a mérlegkészítő számára abban áll, hogy elhagyhatja az évenkénti fizikai leltározást és az egyedi értékelést.
A Számviteli törvény, az IAS/IFRS és a US-GAAP szerint a befektetett eszközök esetében az
a rögzített értékelési eljárás, amelyet engedélyez a HGB 240.§ (3), nem engedélyezett.
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Német számviteli szakemberek ezzel szemben a német gyakorlatot mind az IAS/IFRS, mind
a US-GAAP által alkalmazott lényegesség (materiality) elvére hivatkozva védelmezik és így a
másodlagos jelentőségű eszközök esetében a rögzített értékelési eljárást jogosnak ítélik (Jacobs, O. H. [2002], p. 27.; Born, K. [2002], p. 569., 610.).
A tárgyi eszközök és az immateriális javak értékcsökkenése
Egyszerűség kedvéért az értékcsökkenés meghatározásánál az adójogszabályok (EStR R 44 2.
bekezdés) és a fordított mérvadóság elvéből kiindulva így a HGB is engedélyezi az ingó tárgyi eszközök esetében az egyszerűsítést .
Az egyszerűsítés értelmében vállalatok az első félévben beszerzett eszközökre a beszerzés
évében teljes éves leírást alkalmazzanak, a második féléves beszerzéseknél pedig a terv szerinti éves leírás felét számolják el. Ezt a lehetőséget előreláthatólag az adótörvények változtatásai során megszüntetik (2002. december 1. állapot alapján Coenenberg, A. G. [2003], p.
172. ).
Károsodás esetében, feltétlenül a beszerzés évén belül is időarányos elszámolást kell alkalmazni. Az időarányos leírás esetén engedélyezi az egész hónapra való felkerekítést.
Az eszközcsökkenéseket minden esetben időarányosan kell elszámolni (EStR R 44 9. bekezdés).
Az IAS/IFRS és a US-GAAP előírásai gyakorlatilag minden rendszerszerű leírási módot engedélyeznek, amely a teljes használat időn keresztül racionálisan tükrözi vissza az eszköz elhasználódását. Az időszaknak megfelelő eredménymeghatározás (accrual basis) elve szerint
alapvetően az időarányos megoldás tekinthető elfogadhatónak.
A US-GAAP engedélyez azonban a némethez hasonló egyszerűsítést, ha azt következetesen
alkalmazzák.
Engedélyezi például, hogy a beszerzés évében átalányosan féléves értékcsökkenést (half-yearconvention) számoljanak el és az utolsó évben egy további féléves leírást (Niehus, R. J. et al.
[2000], p. 249.).
A német számviteli gyakorlat szerint az alacsony értékű elhasználódó befektetett eszközök a
beszerzés évében egy összegben leírhatók, ha bruttó értékük nem haladja meg a 410 Euro-t.
Ha az eszköz értéke nem haladja meg a 60 Euro-t és használati ideje minimálisan haladja meg
az egy évet (a törvény pontos meghatározást nem ad) egyáltalán nem kell beruházásnak minősíteni, azonnal költségként elszámolható. (Németországban a tárgyi eszközök beszerzését
szemben a magyar gyakorlattal a legtöbb esetben azonnal aktiválja, csak abban az esetben jeleníti meg a beruházásokon, ha az eszköz rendeltetésszerű használata fizikai vagy egyéb
okokból nem lehetséges).
Az IAS/IFRS az alacsony értékű eszközökkel kapcsolatosan külön nem rendelkezik.
Az eszközökre érvényes az általános aktiválási kötelezettség, elhasználódásukat használati
idejük alatt terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával kell rögzíteni.
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A lényegesség (materiality) elvéből kiindulva, azonban a teljes bekerülési érték ráfordításként
való megjelenítése engedélyezett lehet abban az esetben, ha a mérleg felhasználóját döntése
meghozatalában ez nem befolyásolja.
A US-GAAP a viszonylagosan alacsony értékű (pl. 100 és 2000 USD közötti) eszközök esetében engedélyezi az azonnali ráfordításként történő elszámolást (KPMG [1999], p. 82.).
Vannak olyan esetek, hogy a kereskedelmi törvény az adójogszabályok rendelkezéseit tekintve további értékcsökkenéseket engedélyez. A tisztán adójogszabályok által elszámolható értékcsökkenések a kereskedelmi mérlegben az eszköz alulértékeltségét eredményezheti. A kereskedelmi törvénykönyv engedélyezi ugyanis azt a megoldást is, hogy az ilyen jellegű értékcsökkenés is a könyv szerinti érték csökkenését jelentse.
Pénzügyi befektetések értékelése
A pénzügyi befektetéseket bekerülésükkor a beszerzési költségük nagyságában kell aktiválni
(IAS 27. 29 k., IAS 28.12, IAS 28.14, IAS 39.66, IAS 40.4).
A beszerzési költség csak a futamidő végéig megtartott eszközök (held-to-maturity
investments) és a benchmark treatment szerint aktivált az üzemi tevékenységhez nem szükségszerű eszközök esetében jelent felső korlátot, minden egyéb esetben a beszerzési költség
feletti mérlegérték lehetséges, sőt adott esetben kötelező is lehet.
A HGB szerint a részesedéseket bekerülésükkor beszerzési költségen kell aktiválni.
A beszerzési költségnek különösen részét képezik a jegyzési költségek, a jutalékok, a hozzá
kapcsolódó bankköltségek, de nem képezik részét a döntéselőkészítés során felmerült költségek. A pótlólagos befizetéseket csak akkor szabad aktiválni, ha azok utólagosan emelik a részesedés értékét. Az ingyenrészvények kizárólag a részvények mennyiségét, de nem az értékét
növelik (Coenenberg, A. G. [2003], p. 162.).
Az IAS/IFRS szerint a részesedések értékelése a rajtuk keresztül megvalósítható befolyásolás
mértékétől függ.
A kapcsolt és a társult vállalatokban való részesedéseket a mérlegben meg lehet jeleníteni tetszőlegesen bekerülési értéken, equity módszerrel vagy értékesíthető (available-for-sale) eszközök esetén az IAS 39 előírásai szerint (IAS 27.29, IAS 27.30, IAS 28.12). A közös vezetésű
vállalatokban való részesedések mérlegértékét vagy bekerülési értéken, vagy az IAS 39 előírásai szerint kell megállapítani. Ha az értékelés equity módszerrel történik, akkor a részesedés könyv szerinti értékét növelik vagy csökkentik a részesedési viszonyból származó esetleges nyereségek illetve veszteségek (IAS 28.6). A megkapott kifizetéseket a könyv szerinti értékből le kell írni. Ha az értékelés az IAS 39 szerint történik, akkor úgy kell eljárni, mint a befektetett eszközök közötti értékpapírok utólagos értékelésénél (ld. később).
A US-GAAP előírásai szerint az értékelés során a részesedéseket (equity-investments) a rajtuk keresztül gyakorolt befolyásolási mérték szerint kell csoportosítani.
A 20%-os tulajdoni hányadot el nem érő részesedéseket gyakorlatilag ugyanúgy kell értékelni, mint az értékpapírokat. A társult vállalatoknál lévő részesedéseket (20-50% tulajdoni há-
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nyad) equity módszerrel kell értékelni (APB 18.17). A kapcsolt vállalatokkal szembeni részesedések (több, mint 50%) a leányvállalat konszolidációba való teljeskörű bevonását eredményezi (FAS 94.2) és a US-GAAP esetében a beszámoló az mindig konszernbeszámoló, az
egyéni beszámolóknak gyakorlatilag nem tulajdonít külön jelentőséget.
Az üzemi tevékenységhez nem szükségszerű befektetési célú ingatlanok esetén a bekerülési
érték megegyezik az ingatlanért fizetett vételárral, valamint a beszerzést terhelő egyéb járulékos költségekkel, mint pl. az ingatlan átírásával esedékessé váló adók, ügynöki jutalékok (ld.
IAS 40.18). Saját előállítású ingatlan esetén az ingatlant előállítási költségen kell megjeleníteni, mely az eszköz elkészülésének időpontjáig felmerült költségeket tartalmazza. Mindaddig
az üzemi tevékenységhez nem szükségszerű ingatlant az IAS 16 szerint kell értékelni (ld. IAS
40.51, IAS 40.59).
Ezt követően a befektetési célú ingatlant vagy eredményhatékonyan a valós értéken, vagy az
IAS 16.28 szerinti aktualizált bekerülési értéken kell értékelni. Az IAS a befektetési célú ingatlanok esetében a valós értéken való utólagos értékelést javasolja (IAS 40.24). Áttérést csak
abban az esetben engedélyez, ha ezáltal a gazdasági események jobban leképezhetővé válnak,
de valószínűtlennek tartja, hogy a valós értéken való értékelés aktualizált bekerülési értékre
történő lecserélése esetén ez bekövetkezne (IAS 40.25). Ha a mérlegérték meghatározása során a valós értéken történő értékelést alkalmazzák, akkor a valós érték ideális esetben a piaci
érték, ennek hiányában egy aktualizált múltbeli piaci érték, ha ez sem megállapítható, akkor a
valós értéket DCF módszerrel kell megállapítani, ahol nagyon kell vigyázni arra, hogy az inputparamétereket megbízhatóan határozzák meg. A választott diszkontlábnak tükröznie kell a
várható pénzáramok nagyságára és időpontjára vonatkozó kockázatokat (IAS 40.40).
A befektetett eszközök közötti (egyéb) értékpapírok értékelése során a HGB szerinti beszámolóban ugyanazokat az elveket kell követni, mint a részesedések értékelése során.
Az azonos társasághoz tartozó, különböző időpontokban, különböző árfolyamon vásárolt értékpapírokat általában átlagárfolyamon értékeli. Az értékpapírok sorszáma alapján kimutatott
tényleges bekerülési érték is engedélyezett. Az értékpapírok értékesítésekor a vállalat eldöntheti, hogy a csökkenéseket átlagárfolyamon vagy a tényleges beszerzési költségeken fogja elszámolni.
A lejáratig megőrzött értékpapírokat aktualizált bekerülési értéken kell értékelni, a kereskedési célú és az értékesíthető értékpapírokat a valós értéken kell/lehet megjeleníteni.
A valós érték az FAS 115.3 értelmében kizárólag egy reprezentatív piaci érték lehet, míg az
IAS 39.96 szerint a valós érték egy értékelési modell segítségével is meghatározható. A forgatási célú értékpapírok értékingadozásait az adott időszakon belül eredményhatékonyan kell elszámolni, az értékesíthető értékpapírok esetében az IAS 39.103 szerint a vállalat eldöntheti,
hogy ezek értékingadozásait eredményhatékonyan, vagy eredménysemlegesen a saját tőkébe
(statement of changes in equity) állítja be (2005. január 1-jén vagy ezt követően induló beszámolási időszakról készített beszámolóban az értékelés csak ez utóbbi módon történhet). Az
FAS 115.13 az értékesíthető értékpapírok esetében nem engedélyezi az értékingadozások
eredményhatékony elszámolását, hanem ezeket eredménysemlegesen az other comprehensive
income között kell megjeleníteni.
A magyar számviteli gyakorlatban valós értéken történő értékelés esetén a kereskedési célú
pénzügyi eszközök értékingadozásait eredményhatékonyan a pénzügyi műveletek bevételei-

59

vel, illetve ráfordításaival szemben kell megjeleníteni, az értékesíthető pénzügyi eszközöket
ezzel szemben a saját tőkén belül az értékelési tartalékokkal szemben eredménysemlegesen
kell megjeleníteni. A Számviteli törvény előírásai ebben az esetben a US-GAAP által használt
rendszert követik. Eltérést jelent a nemzetközi ajánlásokhoz képest, hogy az értékesíthető
pénzügyi eszközök esetén a valós értéket a mérlegkészítés napjára vonatkozóan kell meghatározni, valamint, hogy értékesíthető pénzügyi eszköz esetén az értékelési különbözet csak pozitív lehet, negatív értékelési különbözet esetén át kell térni bekerülési értékes értékelésre és
amennyiben a piaci érték tartósan és jelentősen alacsonyabb a könyv szerinti értéknél értékvesztést kell elszámolni. Ellentmondás a törvényben, hogy a részesedések, valamint az értékpapírok esetében az értékvesztés elszámolását akkor is engedélyezi, ha az „csak” előreláthatóan tartós, a valós értékelésnél az 59.§ (9) bekezdése egyértelműen tartósan alacsonyabb értékről beszél.
Ha az értékpapírok az egyik kategóriából a másikba átsorolásra kerülnek, akkor azt az európai
és amerikai számviteli ajánlások szerint mindig valós értéken kell végezni.
Ha lejáratig megőrzésre kerülő értékpapírokat az értékesíthető kategóriába átsorolják, akkor a
keletkező nem realizált nyereséget vagy veszteséget a US-GAAP szerint mindig
eredménysemlegesen a saját tőkében (other comprehensive income) kell megjeleníteni (FAS
115.15c).
Az IAS 39 (2000) szerint az előző átsorolás elszámolása annak a függvénye, hogy a vállalkozó az értékesíthető értékpapírok értékelésével kapcsolatosan melyik megoldást választotta, ha
az értékingadozásokat eredményhatékonyan számolja el a vállalat, akkor a lejáratig megőrzésre kerülő értékpapír átértékeléséből származó nyereséget vagy veszteséget is
eredményhatékonyan kell megjeleníteni, ellenkező esetben a nem realizált eredményt is
eredménysemlegesen kell megjeleníteni (IAS 39.90). Ha lejáratig megőrzésre kerülő értékpapírokat sorolnak át a forgatási célú értékpapírok közé, akkor a nem realizált eredményt az átsoroláskor eredményhatékonyan kell elszámolni (IAS 39.107, FAS 115.15b).
Az IAS 39 (2003) elöírásait annak első alkalmazásakor a standardben megfogalmazott kivételektől eltekintve retrospektív módon kell értelmezni. Ez azt jelenti, hogy az érintett nyitó értékeket úgy kell korrigálni, mintha azok a korábbi beszámolókban az IAS 32 (2003), illetve az
IAS 39 (2003) előírásai szerint készültek volna. Kivételt jelent, ha az összehasonlítási adatok
módosítása nem lehetséges, vagy aránytalanul költséges lenne. Amennyiben az érintett bázis
adatok korrekciója részben vagy egészben elmarad, akkor ennek tényét, illetve az elvégzett
korrekció mértékét be kell mutatni.
Az első alkalmazásnál lehetséges a pénzügyi eszközök kereskedési célú, vagy értékesíthető
kategóriába történő átsorolása (IAS 39.50). Amennyiben pénzügyi eszközöket az értékesíthető
kategóriába sorolnak, a vállalatnak a valós érték kivezetésig, vagy csökkenésig bekövetkezett
összes kumulált változását a saját tőke önálló részeként kell megjeleníteni. Egy esetleges
újrabesorolás (átminősítés) esetén a bázis időszaki beszámoló érintett tételeit is át kell sorolni
és az átsorolt pénzügyi eszköz korábbi beszámolókban alkalmazott valós értékét, besorolását,
illetve könyv szerinti értékét a kiegészítő mellékletben be kell mutatni (IAS 39.104).
A lejáratig megőrzött értékpapírok átsorolása esetén a Számviteli törvény előírásai megegyeznek a US-GAAP előírásaival.
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Az IAS 39 (2000) előírásai szerint, ha értékesíthető értékpapírokat átsorolnak a lejáratig megőrzésre kerülő értékpapírok közé, akkor az átsorolás időpontjának valós értéke lesz a megőrzésre kerülő értékpapír bekerülési értéke. Az FAS 115 és az értékváltozások
eredménysemleges kezelése esetén az IAS 39 szerint a saját tőkén belül eredménysemlegesen
rögzített nem realizált eredmények az átsorolás után is a helyükön maradnak, majd azokat a
hátralévő futamidőben az értékpapírok jövedelmének kiigazítására arányosan kell
eredményhatékonyan feloldani (IAS 39.92, FAS 115.15d). Ha az IAS szerint az értékesíthető
eszközt az átsorolásig eredményhatékonyan értékelték, akkor az átsorolás után nincs szükség
a fenti kiigazításokra.
Amennyiben értékesíthető értékpapírt sorolnak át a lejáratig megőrzésre kerülő értékpapírok
közé, akkor első lépésben a bekerülés időpontjára eredménysemlegesen visszarendezik az
eszközhöz kapcsolódó elszámolásokat, majd második lépésben eredeti bekerülési értéken aktiválják az értékpapírt és elszámolják a másik értékelési eljárás szerint indokolt értékvesztést,
ez nem feltétlenül egyezik meg az eszköz valós értékével.
Az értékesíthető értékpapírok kereskedési célúvá történő átsorolása esetén a US-GAAP illetve eredménysemleges elszámolásnál az IAS/IFRS szerint a saját tőkében felhalmozott nem
realizált nyereséget illetve veszteséget az átsoroláskor eredményhatékonyan fel kell oldani.
Ha az IAS 39 (2000) szerint eredményhatékonyan kezelt értékesíthető eszközöket sorol át a
forgatási célú értékpapírok közé, akkor nincs szükség a fenti kiigazításra.
A Számviteli törvény előírásai alapján az átsorolás ebben az esetben megfelel a US-GAAP
szerinti átsorolásnak az értékesíthető értékpapírok valós értéken történő értékelésénél.
Ha kereskedési célú értékpapírokból sorolnak át eszközöket egy másik kategóriába, akkor a
US-GAAP szerint a már eredményhatékonyan elszámolt nyereségek illetve veszteségek változatlanok maradnak (FAS 15.15a). AZ IAS/IFRS nem engedélyezik a kereskedési célú értékpapírok más kategóriába való átsorolását (IAS 39.107).
A Számviteli törvény a kereskedési célú értékpapírok esetében az IAS/IFRS előírását követi.
Az értékpapírok átsorolása egyik kategóriából a másikba gyakran a befektetett illetve a forgóeszközökben való kimutatás megváltoztatását is jelenti.
Magyarországon azon fix kamatozású értékpapírok számviteli elszámolása, melyeknél a kamatfizetés a futamidő végén egy összegben történik (zero-bonds), ugyanúgy történik, mint az
egyéb kamatozó értékpapírok esetén.
Azokat a fix kamatozású értékpapírokat, melyeknél a kamatfizetés a futamidő végén egy öszszegben történik, a HGB előírásai szerint kibocsátáskor beszerzési költségen aktiválja a kötvény megvásárlója, majd a tényleges kamatkövetelés összegét évről évre hozzáírja az értékpapírhoz.
A zero-bond kötvényeket az IAS/IFRS és a US-GAAP szerint ugyanúgy kell értékelni, mint a
többi hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt. Abban az esetben, ha a vállalat a futamidő végéig
tervezi megőrizni a kötvényt, akkor a mérlegértéket az effektív kamatláb módszerének alkalmazásával aktualizált bekerülési értéken kell megjeleníteni (IAS 39.73 és FAS 115.7). Ha a
vállalat a kötvényektől a futamidő vége előtt meg kíván válni, akkor a zero-bond kötvényt a
mérlegben a valós értéken kell megjeleníteni (IAS 39.69, FAS 115.12).
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A kölcsönök bekerülési értéke a HGB szerint a kölcsönvevő számára kifizetett összeg. Ha a
visszafizetendő összeg magasabb, mint a kölcsönadott összeg, akkor a különbözetet, mint pótlólagos kamatbevételt (diszázsiót) a teljes futamidőre szét kell osztani és a kölcsön könyv szerinti értékét az időarányos diszázsió hozzáírásával évről évre megnövelni.
Magyarországon a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően bekerülési értéken értékelik, de a
nemzetközi gyakorlattal összevetve itt is felfedezhetők eltérések:
Kamatmentes vagy nagyon alacsony kamatozású kölcsönkövetelések esetében a kifizetett öszszeg mérlegértékként való megjelenítése felértékelést jelentene, ezért ebben az esetben a bekerülési érték nem a kifizetett összeg, hanem a jelenérték lenne (IDW [1996], F bekezdés, 88.
szövegszám). Az adómérlegben a jelenérték a diszkontláb, az általános kamatszint, vagy a hitelkamatláb alapján határozható meg. (Herrmann et al. [1999], EStG 6.§ 936. megjegyzés). A
kifizetett összeg és az alacsonyabb jelenérték közötti különbözetet a kölcsön kifizetésekor
egyéb üzemi ráfordításként kell elszámolni, majd a különbözetet a teljes futamidőre felosztva,
az adott időszakra jutó részt kamatbevétel formájában kell visszaosztani.
A kölcsönöket az IAS/IFRS és a US-GAAP lényegében ugyanúgy értékelik, mint a német
számviteli gyakorlatban.
Összegzés
Az immateriális javak aktiválásával kapcsolatosan lényeges eltérés áll fenn a saját előállítású (nem térítés útján beszerzett) immateriális javak esetén, illetve az alapítás-átszervezés aktivált értéke esetén. A saját előállítású immateriális javak aktiválásának tilalma Németországban a nemzetközi standardok átvételével nagy valószínűséggel meg fog szűnni.
Saját előállítású immateriális javakkal kapcsolatosan a magyar gyakorlatban az eltérés az
aktiválási, passziválási kritériumok nemzetközi számviteli ajánlásoktól való különbözőségében
keresendő.
A tárgyi eszközök aktiválásával kapcsolatosan a legjelentősebb eltérés a pénzügyi lízing keretében átvett eszközök aktiválásával mutatkozott. A nemzetközi számviteli ajánlások az átvett
lízingtárgy valós értéken, illetve nettó jelenértéken történő bemutatását preferálják, a német
számviteli gyakorlatra az átadó nyilvántartási értén történő aktiválása, a magyarra az átadó
számla szerinti ellenértékének aktiválása jellemző. A német gyakorlat nem tükrözi a tényleges
beszerzési költséget és a magyar is általánosságban felértékel. Magyarországon a nettó jelenérték használata a bekerülési érték meghatározása során nem engedélyezett, pedig megfelelő
diszkontláb alkalmazása mellett elkerülhető az eszköz alulértékeltsége ugyanakkor megszüntethető annak felülértékeltsége.
Az eszközök alulértékeltségét eredményezik Németországban a tisztán adójogszabályok által
engedélyezett azon pótlólagos értékcsökkenésnek, amelyek megváltoztatják az eszköz könyv
szerinti értékét is. Miután a német számviteli gyakorlatban is – a valódiság elvének felértékelődése következtében – egyre jobban inog az óvatosság elvének hegemóniája, ezért és a nemzetközi harmonizációs törekvések hatására várható a törvény olyan irányú módosítása, mely
nem fogja engedélyezni az adójogszabályok könyv szerinti értékben történő érvényesítését.

62

A részesedések mérlegbeni megjelenítése Németországban tisztán bekerülési érték alapján lehetséges, Magyarországon is általános esetben bekerülési értéken kell nyilvántartani az eszközöket, de a leányvállalatoknál, a közös vezetésű vállalatoknál, illetve a társult vállalatoknál
birtokolt részesedések kivételével engedélyezi a Számviteli törvény a valós értéken történő értékelés alkalmazását. Ezen vállalatoknál való részesedések bekerülési érték alapján értékelhetők. Az így meghatározott mérlegértékek azonban tartalmilag nem azonosak a magyar és a
német beszámolókban, amely visszavezethető a kapcsolt vállalkozási viszony, illetve a német
részesedési és a magyar befektetési szándék eltérő értelmezésére. Az IASB ezen részesedések
megjelenítésére több lehetőséget is biztosít, a US-GAAP a tulajdoni hányad függvényében írja
elő a részesedés mérlegben történő megjelenítésének módszerét. Az egységes számviteli elszámolási mód hiánya ebben az esetben is megnehezíti a különböző nemzetek egyedi számviteli beszámolóinak összehasonlíthatóságát.
Az egyéb értékpapírok esetén a Számviteli törvény megtartotta a lényegében német gyakorlatnak megfelelő aktiválási és értékelési előírásokat, de 2004. január 1-től a törvény engedélyezi
a valós értéken történő értékelést is, azonban az értékelési előírások nem teljesen egyeznek
meg sem az európai, sem az amerikai ajánlásokkal.
Az adott kölcsönök esetében lényeges eltérést jelent a tartósan lekötött pénzeszközök befektetett eszközként való megjelenítése. A nemzetközi számviteli gyakorlat a pénzeszközök esetében
nem a gazdálkodó befektetési szándékát, hanem a pénzeszközök – lekötéstől független – likvid
jellegét tekinti elsődleges szempontnak a besorolásnál.
A kölcsönkövetelések mérlegbeni megjelenítésekor mind az európai, mind az amerikai gyakorlatban érvényesül az alacsony kamatozású, vagy kamatmentes hosszú lejáratú követelések
esetén a nettó jelenérték használata, amellyel elkerülik az adott eszköz felértékeltségét.

FORGÓESZKÖZÖK
A forgóeszközök fogalmát a kereskedelmi törvények nem határozzák meg egzakt módon, úgy
rendelkeznek, hogy a forgóeszközök között kell kimutatni mindazokat az eszközöket, amelyek nem sorolhatók a befektetett eszközök, illetve az aktív időbeli elhatárolások közé. Ahogyan a német kereskedelmi törvényben, úgy a magyar számviteli törvényben sem találunk külön definíciót a forgóeszközök fogalmára, ezzel szemben felsorolja azokat az eszközcsoportokat, amelyeket a forgóeszközök között kell kimutatni és ezekre ad a későbbiekben egyértelmű
meghatározásokat.
Az IAS/IFRS meghatározza a forgóeszközök közé sorolható eszközöket és mindazon eszköz,
mely nem sorolható ide, befektetett eszközként kerül kimutatásra (IAS 1.57), ennek értelmében egy eszköz forgóeszköz, ha
− várható az eszköz forgatása vagy a vállalat normális üzleti ciklusán belüli értékesítése
vagy a termelési folyamatban való felhasználása,
− az eszközt elsősorban kereskedésre vagy rövid időszakra tartják és várható, hogy ez a
fordulónapot követő 12 hónapon belül realizálódik,
− az eszköz fizetőeszköz, vagy a fizetőeszközzel ekvivalens eszköz, amely felhasználásában nem korlátozott.
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Az IAS 1 függelékében bemutat egy példát a forgóeszközök tagolására :
−
−
−
−

Készletek (inventories)
Vevő- és egyéb követelések (trade and other receivaibles)
Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása és adott előlegek (prepayments)
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek (cash and cash equivalents).

A US-GAAP előírásai szerint a forgóeszközök (current assets) fogalma alatt azon eszközöket
foglalják össze, amelyek egy éven vagy egy hosszabb üzleti cikluson (operating circle) belül
értékesítésre, felhasználásra kerülnek vagy pénzeszközzé alakulnak át (APB 43. ch. 3A.4).
A forgóeszközökön belüli továbbtagolásra a US-GAAP nem ír elő kötelező mérlegsémát. A
tőzsdén jegyzett vállalatoknak azonban tartaniuk kell magukat a SEC előírásaihoz, amely a
forgóeszközöket csökkenő likviditás szerint minimumkövetelményként a következőképpen
csoportosítja:
−
−
−
−
−
−

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek (cash and cash equivalents)
Forgóeszközök közötti értékpapírok (marketable securities)
Követelések (receivables)
Készletek (inventories)
Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása és adott előlegek (prepaid expense)
Egyéb forgóeszközök (other current assets)

Mind az IAS/IFRS, mind a US-GAAP az aktív időbeli elhatárolásokat nem külön mérlegfőcsoportban, hanem lejárati idejüktől függően forgó vagy befektetett eszközként mutatják ki.
Az alábbiakban a forgóeszközök értékelésének ismertetésekor nem térek ki még egyszer az
értékeléssel általánosan foglalkozó fejezetrészben ismertetett eltérésekre.
A készletek fogalmi, tartalmi eltérései, hasonlóságai
A HGB 266.§ szerint a közepes és a nagy jogi személyű társaságoknak a készleteket tovább
kell tagolni
−
−
−
−

Nyers-, segéd- és üzemanyagokra,
Befejezetlen termelés és szolgáltatásra
Késztermékek és árukra
Készletekre adott előlegekre.

A magyar számviteli gyakorlatban a készleteknél a mérlegbeli tagolásnál kiinduló szempont
volt, hogy a mérlegben világosan elkülöníthető legyen a vásárolt és a saját előállítású eszközök nagysága, tartalma. A német előírások egy mérlegtételbe vonják az árukat és a késztermékeket és nem tesznek említést az állatokról. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni az első
esetben arról, hogy a német mérleg kötelezően csak a mérleg minimális tagoltságát írja elő,
törvény lehetővé teszi a mérleg minden további ésszerű részletezését. Annak magyarázatául,
hogy az állatok nem szerepelnek a német mérlegben az szolgál, hogy a HGB-ben megadott
mérlegséma az ipari vállalatok általános tevékenységei alapján készült és az egyéb ágazatokban tevékenykedő vállalatok számára, ha azok üzleti tevékenységét a HGB 266.§ -ban meg-
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adott mérleg hűen nem tükrözi, akkor a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium az ágazat vagy
az adott vállalat számára külön mérlegsémát készít, amely az ágazati specialitásokat is figyelembe veszi. Ez vonatkozik a mezőgazdasági tevékenységet végzőkre is.
A munkafolyamat alatt álló tartós kivitelezési megbízásokat mindaddig míg az ügyfél át nem
vette, azaz a végelszámolásig a befejezetlen termelés között kell kimutatni. A világosság elvének való jobb megfelelés érdekében a német számviteli szakemberek azt javasolják, hogy
ezen tételeket a készleteken belül külön mérlegtételben jelenítsék meg.
A késztermékek és áruk között a német mérlegben azok a saját előállítású, illetve vásárolt
készletek kerülnek kimutatásra, amelyek elérték a forgalomképesség állapotát.
Az operatív lízing útján bérbe adásra szánt termékeket szintén a késztermékeken belül kell
megjeleníteni. Amint ezek az eszközök bérbeadásra kerülnek, kimutatásra kerülhetnek kiemelten a befektetett eszközökön belül, vagy a befektetett eszközök és a forgóeszközök közé
kiemelt külön mérlegpozícióban vagy a forgóeszközökön belül közvetlenül a késztermékek
után külön mérlegtételben (Reithmeier, H. [1979], 125. pp.).
A megrendelésekre kapott előlegek a HGB 268. § (5) értelmében nyíltan csökkenthetik a
készletek értékét, amennyiben nem a kötelezettségek között kerülnek kimutatásra.
Az IASB definíciója szerint a készletek olyan eszközök, amelyeket a normális üzletmenetben
értékesítésre tartanak, vagy amelyek ilyen értékesítésre várnak, de még a termelési folyamatban vannak, vagy termékek és szolgáltatások előállítása során felhasználásra kerülnek (IAS
2.4).
A jelenleg érvényes IAS/IFRS nem tartalmaznak a készletek tagolására szigorú előírásokat.
Az IAS 1.73 és az IAS 2.35 előírásaiban megkülönböztet árukat (merchandise), segéd és
üzemanyagokat (production supply), alapanyagokat (materials), befejezetlen termelés és szolgáltatást (work in progress) és késztermékeket (finished goods). Azon üzemanyagokat, melyek nem rendelhetők közvetlenül a termelési folyamathoz, nem szabad a készletek között,
hanem az egyéb eszközökön belül kell megjeleníteni.
A német joggal szemben az IAS/IFRS szerint a bruttó elszámolás általános érvényű elvére hivatkozva, amely a megrendelésre kapott előlegek esetében is szigorúan tiltja a nettósítást. A
készletekre kapott előlegeket kötelezettségként, a mérleg forrás oldalán kell kimutatni. A bruttó elszámolás elvétől csak abban az esetben szabad eltekinteni, ha azt egy másik standard engedélyezi vagy megköveteli (IAS 1.33).
A készletekre adott előlegeket kötelező aktiválni, de nem a készletek között, ahogyan ez a
magyar illetve német gyakorlat szerint történik, hanem a forgóeszközökön belül egy külön
mérlegtételben, a ráfordítások aktív időbeli elhatárolása és az adott előlegek (prepayments)
között kell megjeleníteni.
A készletek US-GAAP szerinti meghatározása (ARB 43. ch. 4.2) csaknem teljesen egyezik az
IAS/IFRS szerinti készlet definícióval, azzal az eltéréssel, hogy amennyiben a készletmennyiség rendkívüli, azaz a normális termelési folyamathoz szükséges mennyiséget jelentősen
meghaladja, akkor a szokásos mérték feletti mennyiséget a befektetett eszközök között kell
szerepeltetni.
A US-GAAP (ARB 43 ch. 4.3) a készleteket a következő tételekre javasolja továbbontani:
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−
−
−
−
−

nyersanyagok (raw materials),
segéd- és üzemanyagok (supplies),
befejezetlen termelés (work in process),
késztermékek (finished goods),
áruk (merchandise).

A tagolást nem feltétlenül a mérlegnek kell tartalmaznia, tartalmazhatja a kiegészítő melléklet
is.
Lényeges segéd- és üzemanyagokat, amelyeket nem a termelési folyamatban hasznosítanak,
nem szabad itt sem a készletek között megjeleníteni, ezeket az egyéb eszközöknek (other
assets) kell tartalmaznia.
A készletekre adott előlegeket szintén nem a készletek közé sorolja, hanem az IAS/IFRS előírásaival egyezően a forgóeszközökön belül külön tételként jelennek meg (prepaid expenses).
A kapott előlegekkel való eszköz oldalon történő nettósítást szintén nem engedélyezi, előírása
értelmében ezeket elkülönítve a kötelezettségek között kell bemutatni.
A készletek értékelése
A HGB szerint a készletek esetében is amennyiben a fordulónapi mérlegben indokoltan megjelenítendő (valós érték) alatta van a könyv szerinti értéknek, akkor a kereskedelmi mérlegben
ezen az alacsonyabb értéken kell szerepeltetni.
A valós érték meghatározása során az anyagok, illetve azon késztermékek, befejezetlen termelés esetében, amelyeknél lehetséges lenne a saját előállítás helyett a beszerzés is, a beszerzési
piacot kell mérvadónak tekinteni. Abban az esetben, ha külső beszerzés nem lehetséges, akkora valós érték meghatározásánál az értékesítési piacot kell alapul venni.
Leffson véleménye szerint az értékesítési piaci értékekből kellene az anyagok, a késztermékek, az áruk, sőt a forgóeszközök közötti értékpapírok esetében is, függetlenül attól, hogy létezik-e beszerzési piac vagy sem, mert ez felel meg a veszteségmentes értékelés elvének
(Leffson [1987], 258. pp.). Leértékelni az eszközt ez utóbbi esetben a Kereskedelmi törvénykönyv szerint akkor kell, ha a várható árbevétel csökkentve az esetleges árengedményekkel,
illetve a még felmerülő költségekkel (pl. igazgatási, csomagolási, értékesítési költségek) alatta
marad az eszköz könyv szerinti értékének. Az adójogszabályok engedélyeznek bizonyos mértékű nyereség beszámítását is, amelynek kereskedelmi mérlegben való alkalmazása ellen általában a szakirodalmak tiltakoznak (Adler, H. et al. [1995], 253.§ szövegszám 526.,
Beck’scher Bilanzkommentar, 253.§ 523. szövegszám).
A kereskedelmi áruk és a saját termelésű készletek túlzott raktári állománya esetén mind a beszerzési, mind az értékesítési piac árainak alakulását nyomon kell követni (Coenenberg, A. G.
[2003], p. 211.).
A Számviteli törvény 56.§ (1) értelmezve a vásárolt készletek az értékeléshez szükséges piaci
értékének meghatározása során a beszerzési piacból kell kiindulni, míg saját termelésű készletek esetén az értékesítési piacból, amelynek során az értékesítési piac szerinti értéket csökken-
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teni kell a még várhatóan felmerülő költségekkel, illetve növelni kell a várható támogatásokkal.
A Nemzetközi Számviteli Standardok készletértékeléssel foglalkozó előírásai nem kerültek az
általános értékelési elvekkel eljárásokkal együtt bemutatásra, így ezeket itt szeretném részletezni.
A valós érték meghatározásakor az IAS/IFRS az értékesítési piaci adatokat veszi alapul.
Az IAS/IFRS szerint a készleteket általánosságban beszerzési, előállítási költségen kell értékelni, kivéve, ha a nettó realizálható érték (net realizable value) ennél alacsonyabb (IAS 2.6).
Nettó realizálható érték alatt az előrelátható, normál üzleti körülmények között elérhető (becsült) árbevételt érti, csökkentve azokkal a becsült költségekkel, amelyek a termék elkészüléséig illetve az értékesítés kapcsán még felmerülnek (IAS 2.4).
Ha a nettó realizálható érték alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, akkor az alacsonyabb
nettó realizálható értékre értékvesztést kötelező elszámolni (IAS 2.6 és IAS 2.25).
Az értékvesztés elszámolása alól csak azok a termékek mentesíthetők, amelyek a későbbiekben beépülnek egy végtermékbe, amelynél a nettó realizálható érték előreláthatólag meghaladja a bekerülési (könyv szerinti) értéket (IAS 2.29). Amennyiben azonban a jelek arra utalnak, hogy a végtermék nettó realizálható értéke is alacsonyabb lesz annak előállítási költségénél, akkor ezen készleteket is le kell értékelni a nettó realizálható értékre (IAS 2.29).
A US-GAAP előírásai szerint a készletek értékelése során mind a beszerzési, mind az értékesítési piacot vizsgálni kell (ARB 43 ch. 4.10).
A vizsgálat során a készlet aktualizált beszerzési és előállítási költségét hasonlítja össze az
újrabeszerzési költséggel (replacement costs). Az újrabeszerzési költségek azonban nem haladhatják meg az elérhető nettó árbevételt és nem lehetnek alatta a nettó árbevétel szokásos
haszonnal csökkentett összegének. Amennyiben az újrabeszerzési költség a fenti tartományon
kívül esik, akkor az abszolút értékben hozzá közelebb eső értéket kell választani és ezt kell
összevetni az aktualizált beszerzési, előállítási költséggel, a kettő közül az alacsonyabb lesz a
mérlegérték.
A HGB, az IAS/IFRS, valamint a US-GAAP előírásai szerint a választott értékelési eljárástól
függetlenül minden fordulónapon meg kell vizsgálni, hogy a fordulónapi valós érték alacsonyabb-e, mint az alkalmazott értékelési eljárással meghatározott könyv szerinti érték és
amennyiben alacsonyabb, értékvesztést kell elszámolni a valós értékre.
A Számviteli törvény nem a fordulónapi piaci értéket, hanem a mérlegkészítéskori értéket viszonyítja az eszköz könyv szerinti értékéhez és csak akkor engedélyezi értékvesztés elszámolását, amennyiben a piaci érték tartósan alatta van a könyv szerinti értéknek. Az ezzel kapcsolatos álláspontomat az Értékelés alfejezetben már ismertettem. Az azonnali értékvesztés elszámolása a mérlegkészítéskori piaci értékre a törvény értelmében akkor engedélyezett, ha az
eszköz a vonatkozó előírásoknak, eredeti rendeltetésének nem felel meg, megrongálódott, ha
felhasználása, értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált (Szt. 56. § (2)).

67

A Kereskedelmi törvénykönyv által elfogadott az ésszerű vállalkozói döntés alapján a jövőben
várható értékvesztések, illetve a tisztán adójogszabályok által indokolt értékvesztések elszámolását sem a Számviteli törvény, sem az IAS/IFRS, sem a US-GAAP nem engedélyezik.
Az IASB szerint az értékvesztés szükségességének vizsgálata során létrehozhatók ún. értékelési egységek, ha a készletek egy termékvonalhoz tartoznak, vagy ugyanazon értékesítési piacot célozzák meg (IAS 2.26).
Bár az értékelést alapesetben a készletekre egyedileg kell elvégezni, de a US-GAAP is engedélyezi egy vagy több fiktív, készletcsoportokból álló értékelési egység alkalmazását, ha ezáltal az eredmény világosabban meghatározható (ARB 43 ch. 4.13).
A HGB előírásai szerint a jogi személyiségű gazdasági társaságoknak vissza kell értékelniük
az elszámolt értékvesztést, ha annak okai már nem állnak fenn a fordulónapi valós értékre, de
legfeljebb a bekerülési értékre (HGB 280. §).
Az IAS/IFRS szerint, amennyiben az értékvesztés elszámolásának oka a későbbiek folyamán
megszűnik, akkor a készletet fel kell értékelni az aktuális nettó realizálható értékre, de maximum a bekerülési értékre (IAS 2.30).
A US-GAAP esetében is általában a beszerzési, előállítási költség jelenti az értékelés felső határát.
ARB 43 ch. 4.9 kivételes esetekben engedélyezi a piaci értéken való értékelést, de csak akkor,
ha olyan készletekről van szó, amelyeknek az értékesítési piacon már ismert piaci vagy tőzsdei árakon való közvetlen felhasználása adott (pl. nemesfémek, ásványi, mezőgazdasági termékek).
A Számviteli törvény a mérlegkészítéskori piaci értékre írja elő az értékvesztés visszaírását
akkor, ha az tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték felett van.
Az IAS/IFRS és a US-GAAP szerint a készletekre vonatkozó általános előírás szerint egyedileg kell értékelni.
Ez lényegében azokra az eszközökre vonatkozik, melyek jelentősek, rendesen fel nem cserélhetőek, vagy egy speciális projekthez kapcsolódnak (IAS 2.19). Az azonos jellegű eszközök
esetében, melyek felcserélhetőek (interchangeable) és amelyek nagy számban, nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, egyszerűsítési szempontokat követve engedélyezik a gyűjtőértékelési eljárást (IAS 2.20, ARB 43.ch. 6).
A HGB 240. és 256. § gazdaságossági szempontokat követve a készletek értékelése kapcsán a
következő könnyítéseket engedélyezi:
− csoportos értékelés, mely készletcsoporton belüli készleteket összevontan és nem
egyedileg értékeli,
− rögzített értékelés (fix értékelés), melyben a könnyítés az alapul vett készletmennyiség
becslésében található,
− gyűjtőértékelés, amelynél pontos feljegyzések helyett a felhasználást fikciók segítségével határozzák meg.
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A csoportos illetve a gyűjtőértékelés feltétele, hogy az így értékelt készletek azonosak, közel
azonosak legyenek (Beck’scher Bilanzkommentar [1999] 240. § szövegszám 135-136., Adler,
H. et al. [1995], 256. § szövegszám 80-82.).
Az értékelés egyszerűsítésének alkalmazási feltételeit a következő táblázat foglalja össze
(Coenenberg [2003], p. 215. ):
RÖGZÍTETT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS
- Nyers-, segéd- és üzem-anyagok
- Tárgyi eszközök
- rendszeres pótlás
- másodlagos jelentőség
- kicsi változások az érték, nagyság,
összetétel tekintetében
- legalább 3 évente fizikai leltár

CSOPORTOS ÉRTÉKELÉS
GYŰJTŐÉRTÉKELÉS
- azonos vagy közel azonos
- azonos vagy közel azonos
készletek, ill. egyéb ingó eszközök készletek
azonosság illetve közel azonosság:
ugyanahhoz a készletfajtához való tartozás és megközelítőleg azonos ár,
illetve
ugyanaz a funkció és megközelítőleg azonos ár
- megközelítőleg azonos ár: áreltérések ≤ 20%

A készletmennyiségek becslésekor ezzel egy időben értékük becslése is megtörténik. Minden
fordulónapon meg kell vizsgálni, hogy a megállapított bekerülési ár helyébe nem egy alacsonyabb piaci értéknek kell-e kerülnie. A befejezetlen és a késztermékek esetében ez különösen
szigorú, ha az előzetes hozamok hozamcsökkentő tételek, illetve ráfordítások alá esnek (veszteségmentes értékelés elve).
Németországban a rögzített értékelési eljárás használata során az eszközmennyiségek megállapítása pontos számadatok, mértékek, súlyok alapján történik. A kereskedelmi törvény a forgóeszközök között azokat a nyers-, segéd- és üzemanyagokat engedi így számba venni, amelyek összértéke a vállalat számára másodlagos jelentőségű és amelyek nagyságban, értékben
és összetételben csekély ingadozást mutatnak. Az eddig tapasztaltak alapján ugyanis a felhasználás költségei és az újrabeszerzési árak közel azonosak. A rögzített értéket legalább 3
évente kötelező fizikai leltárral alátámasztani. A készletérték egyébként változatlan marad,
míg a beszerzéseket anyagköltségként számolják el. A rögzített értékelést a törvény előírásai
értelmében nem szabad áringadozások kiegyenlítésére használni.
A csoportos értékelési eljárás használatát a HGB 240. § (4) teszi lehetővé a németországi vállalatok számára. Az értékelési eljárást alkalmazni lehet azonos jellegű készletek, illetve egyéb
azonos értékű, vagy megközelítőleg azonos értékű tárgyi ingó eszközök, valamint tartozások
esetén, amikor is ezeket egy csoportba lehet sorolni és értéküket súlyozott átlagár alapján
meghatározni.
Németországban a csoportos és a rögzített értékelés mind a kereskedelmi, mind az adómérlegben egyaránt elfogadott.
Amennyiben a csoportos vagy gyűjtőértékeléssel meghatározott könyv szerinti érték jelentősen eltér a (magasabb) tőzsdei vagy piaci értéktől, akkor a HGB 284.§ (2) szerint a különbözet
összegét értékelési egységenként a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.
Sem az IAS/IFRS, sem a US-GAAP nem ismerik el azonos értékű eszközök egy értékelési
egység alá való besorolását, sem a rögzített értékelés alkalmazását (Achleitner, A-K. et al.
[2000], p. 164., ezzel ellentétes véleményt fogalmaznak meg: Jacobs, O. H. [2002], p. 27.;
Born, K. [2002], p. 546. és 586.).
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A gyüjtőértékelési módszerek közül a csúsztatott átlagáras, illetve a FIFO módszert alkalmazását engedélyezi a Számviteli törvény kizárólagosan, valamint ezeket emeli ki javasolt eljárásként (benchmark treatment) az IAS 2.21 is.
A Kereskedelmi törvénykönyv engedélyezi a LIFO módszerrel való értékelést.
Az EStG 6.§ (1) a LIFO eljárást akkor is elismeri, ha a tényleges felhasználási sorrend teljességgel nem követi a LIFO módszer sorrendjét, ugyanakkor a FIFO módszert az adójogszabályok csak akkor ismerik el, ha a vállalat bizonyítani tudja, hogy a felhasználás ténylegesen
is ilyen sorrendben történt. A LIFO módszer adózásban történő elismerése ahhoz a feltételhez
kötött, hogy nem vesznek igénybe importkedvezményt (EStG 51.§).
Az IAS/IFRS ugyan nem ezt tartják a legjobbnak, de elfogadják a LIFO módszer alkalmazását is (alIowed alternative treatment, IAS 2.23). Amennyiben ezt a módszert alkalmazzák, akkor a vállalat köteles bemutatni a mérlegérték és
− az átlagáras/FIFO módszerrel számított érték illetve a nettó realizálható érték közül az
alacsonyabb értékű különbözetét, vagy
− a fordulónapi újrabeszerzési költség és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb
értékű különbözetét (IAS 2.36).
Az IASB-nél a standardok átdolgozása során Coenenberg állásfoglalása szerint várható, hogy
eltörlik a LIFO módszer engedélyezését, mert a Board véleménye szerint ez sok esetben a beszámoló torzulásához vezethet (Coeneberg, [2003], p. 221.).
A US-GAAP a LIFO módszert az egyik lehetséges gyüjtőértékelési módszerként ismerteti és
az amerikai adójogszabályok is engedélyezik, amennyiben a számviteli beszámoló összeállítása során is ezt alkalmazták (Pellens, B. [2001], 226.p.).
A kereskedelmi mérlegben a HIFO módszeren való készletértékelést a HGB lehetővé teszi,
alkalmazását azonban az adózásnál egyszerű nyereségpolitikának tartják, ezért az adómérlegben való alkalmazását az adójogszabályok nem engedélyezik. Az IAS 2 semmilyen körülmények között nem engedélyezi alkalmazását, a US-GAAP csak akkor, ha ez a tényleges készletcsökkenést tükrözi vissza (ARB 43. ch. 4.6).
A LOFO módszer alkalmazását sem a HGB, sem az IAS 2 nem engedélyezik. A US-GAAP a
LOFO módszer alkalmazását akkor engedélyezi, ha ez megfelel a tényleges felhasználási sorrendnek.
A Számviteli törvény nem engedélyezi sem a LIFO, sem a LOFO, sem a HIFO eljárásokat,
mert a LOFO eljárás ártendenciától függetlenül felértékel, a LIFO eljárás csökkenő árak esetén értékel fel, a HIFO eljárás pedig ártendenciától függetlenül aláértékel, amivel jelentősen
eltérhet a piaci értéktől és ezáltal sérti a valódiság elvét (Róth, J. et al. [2002], p. 147.).
Az a tény, hogy Magyarországon a csúsztatott átlagáron és a FIFO módszeren kívül más készletértékelési eljárást a törvény nem engedélyez, teljesen érthető, hiszen egy esetleges felülértékelés az értékvesztés szigorúbb elszámolási lehetősége miatt, csak a legközelebbi beszámoló
összeállítása során kerülhetne korrigálásra.
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Bizonyos vállalatok esetében, pl. a kiskereskedelmi üzleteknél a bekerülési érték visszakeresése gyakran nehézkes, vagy egyáltalán nem lehetséges. Mivel az árukat a bekerülés pillanatától kezdve fogyasztói áron tartják nyilván, engedélyezi a HGB, hogy a beszerzési költséget az
eladási árból kiindulva határozzák meg. Az eladási árat csökkenteni kell a kiskereskedelmi árréssel (EStR R 32a 3. bek. 3. mondat), az így kapott beszerzési költséget csökkentik a kapott
árengedmények (rabatt, skontó, bónusz).
Az IAS/IFRS is megengedi a retrográd értékmeghatározást, amennyiben ennek eredményeképpen a számított beszerzési költség megközelíti a tényleges költséget (IAS 2.17). Speciálisan a kereskedelmet emeli ki, ahol az értékesítés árbevétele egy megfelelő, százalékban kifejezhető árréssel csökkenthető (IAS 2.18).
A US-GAAP is engedélyezi a retrográd értékmeghatározást abban az esetben, ha megfelelő
árrést alkalmaznak (ARB 43. ch. 4.6), ugyanakkor nem engedélyezi, hogy készleteket ilyen
eljárással értékeljenek le, hogy jövőbeni veszteségeket megfogjanak vele.
A magyar számviteli gyakorlatban is megszokott a fogyasztói áras, vagy elszámolóáras készletnyilvántartás, de ezen eljárások alkalmazása esetében az időszak végi könyv szerinti érték
meg kell, hogy egyezzen azzal a számított értékkel, mely csúsztatott átlagáras értékelési eljárással kerülne meghatározásra.
A követelések fogalmi, tartalmi eltérései, hasonlóságai
A HGB 266.§ (2) "Követelések és egyéb eszközök" mérlegcsoport minimális bontását a következőképpen írja elő:
−
−
−
−

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
Társvállalatokkal szembeni követelések
Részesedési viszonyban állókkal szembeni követelések
Egyéb eszközök

A követelések áruszállításból és szolgáltatásból olyan kölcsönös szerződésekből (szállítási,
szolgáltatási, vállalkozói szerződések) származó jogszerű fizetési igények, amely a beszámolót készítő vállalat szerződésbeli kötelezettsége teljesítése után merül fel, ha a másik fél részéről a pénzügyi teljesítés még nem történt meg. A német törvénykezés szerint ide tartoznak a
lízingbeadó követelései is, azon lízingszerződések esetén, amelyek alapján a lízingtárgyat a lízingbevevőnél kell a mérlegben szerepeltetni.
A kölcsönök tagolásához hasonlóan a német gyakorlatban a követeléseknél is külön tételként
kell megjeleníteni a társvállalatokkal szembeni és a részesedési viszonyban álló vállalatokkal
szembeni követeléseket, hogy világosan lehessen látni a pénzügyi összefonódás mértékét Részesedési viszonyban álló vállalatok alatt a befektetést élvező, de nem kapcsolt vállalatokat
érti.
Az egyéb eszközök a német mérleg egy vegyes és gyűjtőtétele mindazon eszközök számára,
amelyek a forgóeszközökön belül semmilyen más mérlegtételbe nem sorolhatók. Itt kell kimutatni a rövid lejáratú kölcsönöket és a fizetési előlegeket, azokat a Kft-beli illetve szövetkezeti tulajdonrészeket, amelyek nem részesedési és nem tartós befektetési szándékkal vannak
a vállalat tulajdonában, a kártérítési igényeket, kauciókat, stb. Egyéb követelésként az egyéb
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eszközök között kell megjeleníteni az anticipatív aktív időbeli elhatárolásokat is, azaz, amikor
a hozam a fordulónap előtt, a pénzbevétel a fordulónap után jelentkezik.
Ha a vállalat él azzal a törvény adta lehetőséggel, hogy a jegyzett tőke összegéből a le nem
járt befizetési határidejű jegyzett, de be nem fizetett tőkét levonja, akkor a már lejárt határidejű jegyzett, de be nem fizetett tőkét a mérlegben a követelések között elkülönítve kell bemutatni HGB 272. § (1) 3. mondat).
Németországban az 1 éven túli követelések összegét a minden külön megjelenített tételre vonatkozóan meg kell adni, ahol az 1 év nem az eredeti futamidőre, hanem a fordulónaptól számított hátralévő futamidőre vonatkozik.
A társaságnál található váltókövetelést szemben a jelenlegi magyar gyakorlattal a német mérlegben nem kell külön kimutatni, hanem az alapjául szolgáló, a kiváltott követeléshez kell
rendelni, illetve a tisztán finanszírozási váltót (pl. szövetségi, tartományi, postai finanszírozási
váltónál), ahol az értékpapírjelleg dominál, az egyéb értékpapírok között kell kimutatni.
A jelenleg érvényben lévő IAS/IFRS nem tartalmaz explicit definíciót a rövid lejáratú követelésekre. Az IAS 1.72 szerint a követeléseket ésszerűen tovább kell tagolni vagy a mérlegben,
vagy a kiegészítő mellékletben. Az IAS 1.73b példát mutat arra, hogy nézhet ki egy ésszerű
továbbtagolás, a követeléseken belül megkülönbözteti:
−
−
−
−
−

vevőkövetelések (trade customers),
a csoport egyéb tagjaival szembeni követelések (other members of the group),
kapcsolt felekkel szembeni követelések (related parties),
ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai (prepayments),
egyéb összegek (other amounts).

Az IAS/IFRS szerint a forgóeszközök közötti követeléseken (receivables) belül szerepeltethetők azok a követelések is, melyek a szokásos vállalkozási tevékenység keretén belül keletkeztek, de előreláthatólag nem realizálódnak egy éven, illetve egy üzleti cikluson belül (IAS 1.57
–59).
A US-GAAP előírásai szerint a követeléseket (receivables) a következőképpen kell megkülönböztetni:
− vevőkövetelések (customers, trade),
− kapcsolt felekkel szembeni követelések (related parties),
− nem kapcsolt biztosítókkal, támogatókkal, munkavállalókkal szembeni követelések
(underwriters, promoters and employees other than related parties),
− a normális üzleti tevékenységen kívüli és egyéb követelések (others).
A fentieken kívül külön kell bemutatni a váltóköveteléseket, amennyiben ezek elérik az öszszes követelés 10%-át (Regulation S-X, Rule 5-02).
Amennyiben a követelések hátralévő futamideje meghaladja az egy évet, illetve egy normál
üzleti ciklust, akkor ezeket a befektetett eszközök között kell kimutatni.
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Az egyéb forgóeszközök (other current assets) gyüjtőtételt vagy a mérlegen belül, vagy a kiegészítő mellékletben részletesebben be kell mutatni, ha ezek összértéke eléri az összes követelés 5%-át (Regulation S-X, Rule 5-02).
Az előre fizetett ráfordítások (prepaid expenses) között azokat a már kifizetésre került költségeket, ráfordításokat kell megjeleníteni, amelyek a következő beszámolási időszakban jelennek meg költségként, ráfordításként és a vállalat számára valószínűsíthető jövőbeni gazdasági
hasznot eredményeznek. Hosszabb időszak esetén ezeket a befektetett eszközök között a halasztott terhek (deferred charges) mérlegtételen kell szerepeltetni (Niehus, R. J. et al. [2000],
282. pp.).
A követelések értékelése
A HGB 253. § (1) és (3) szerint a forgóeszközök közötti követeléseket a szigorú alacsonyabb
érték elvet figyelembe véve névértéken, a követelés bekerülési értékén kell aktiválni. A névértéket csökkenti a rabatt illetve a forgalom után járó prémium (Beck’scher Bilanzkommentar
[1999] 247. § 114. szövegszám).
Németországban a HGB külön a követelések minősítésére vonatkozó előírásokat nem tartalmaz, de az alkalmazott számviteli gyakorlatot a forgóeszközök általános értékelési előírásaiból vezetik le és ez a gyakorlat lényegében megfelel a Magyarországon törvény által is előírt
számviteli gyakorlatnak (Szt. 55. § (1-3)) a következő eltéréssel: az átalány-értékvesztés a jogi személyű társaságok esetében a követelés eszközoldali csökkentését jelentheti csak, míg a
nem jogi személyek az átalány-értékvesztést megjeleníthetik a forrás oldalon is.
A kamatmentes, vagy az alacsony kamatozású követeléseket jelenértéken kell a mérlegben
szerepeltetni.
Amennyiben egy évnél rövidebb lejáratú követelésekről van szó, ezek esetében egyszerűsítési
okokból el szabad tekinteni a diszkontálástól. A követelések leírása illetve diszkontálása,
amennyiben nem haladja meg a vállalatnál a szokásos mértéket az egyéb üzemi ráfordításokkal szemben történik (Adler, H. et al. [1995] 253. § szövegszám 532.).
Az IAS/IFRS követelésekkel kapcsolatos rendelkezéseit a pénzügyi instrumentumokkal foglalkozó IAS 39 tartalmazza. A standard szerint minden követelést, melyet a vállalat üzleti tevékenysége keretein belül maga hozott létre és nem kereskedelmi célokat szolgál, aktualizált
bekerülési értéken (amortized cost) kell szerepeltetni az effektív kamatláb módszer alkalmazásával (IAS 39.73; IAS 39.10). Azon követeléseket, amelyeknél kezdettől fogva továbbértékesítési cél állt a háttérben, kereskedési célú értékpapírként (trading securities) kell besorolni
és eszerint kell értékelni.
A követelések könyv szerinti értéke ha meghaladja a becsült megtérülő értéket, akkor a követelés egy része valószínűleg behajthatatlan, ebben az esetben értékvesztést kell elszámolni (ld.
IAS 39.109-111.). Az IAS 39.110(g) engedélyezi az átalány-értékvesztés elszámolását, melynek mértéke múltbeli tapasztalatok alapján kerül meghatározásra. Az IAS 39.111 értelmében
az értékvesztés elszámolása csökkentheti a követelés könyv szerinti értékét, de megjelenhet a
forrás oldalon is.

73

A US-GAAP szerint a rövid lejáratú követeléseket a nettó realizálható értéken, a hosszú lejáratú követeléseket jelenértéken kell a mérlegben megjeleníteni.
Ha az értékesítés során a vevő számára skontót biztosítanak, a US-GAAP lehetővé teszi, hogy
a követelést nettó értéken, azaz az árengedménnyel csökkentett értéken szerepeltessék (ld.
Kieso, D. E. et al. [2001], p. 343.), de elfogadja a Németországban és Magyarországon engedélyezett bruttó módszert is.
Az APB 21.3 megköveteli az alacsony kamatozású, vagy kamatmentes követelések diszkontálását. Ez nem vonatkozik az éven belüli lejáratú követelésekre, a kapcsolt vállalatokkal szembeni követelésekre, a határozatlan határidejű jövőbeni követelésekre, vagy azon követelésekre, amelyek biztosíték fenntartásával, kaució vagy előlegfizetés révén keletkeztek.
A kétes követelésekre a US-GAAP szerint is értékvesztést kell elszámolni. Az értékvesztést
akkor kell elszámolni, ha ennek bekövetkezése valószínű és a veszteség nagysága elegendő
pontossággal meghatározható. Ennek alapján értékvesztést általában először abban az évben
számolhatnak el, amikor kiderül, hogy egy adott követelés behajthatatlanná válik. Ez valamelyest ellentmond a bevételek és ráfordítások egymáshoz rendelési elvének, ezért általában az
átalány-értékvesztés elszámolásának lehetőségével széles körben élnek. Az átalányértékvesztés nagyságát a forgalom százalékában (percentage of sales) vagy az összes kintlévőség százalékában határozzák meg (percentage of outstanding receivables). Mindkét módszer esetében az értékvesztés elszámolása korábbi évek tapasztalata illetve az ügyfelek hitelképességének megítélése alapján történik. A mérlegbeni megjelenítésre két lehetőséget ad, a
követeléseket bruttó értéken, az értékvesztést pedig szintén az eszköz oldalon negatív előjellel, vagy a követeléseket nettósítva, az értékvesztéssel csökkentett összegben jeleníti meg, az
értékvesztés összegét pedig a kiegészítő mellékletben elkülönítve mutatja be (Kieso, D. E. et
al. [2001], p. 345.).
Mint a fentiekből látható a követelések minősítése a vizsgált számviteli előírásokban ugyanazon az elven történik. Lényeges az eltérés a magyar számviteli gyakorlat és a német számviteli gyakorlat, valamint a nemzetközi ajánlások tekintetében a hosszú lejáratú követelések jelenértéken való megjelenítésének kérdésében található. A valódiság elvének érvényesítése a
magyar számviteli gyakorlattól is meg fogja követelni, hogy ezen követeléseket ne eredeti bekerülési értékükön, hanem diszkontált értékükön jelenítsék meg a mérlegben.
A kereskedelmi törvény szerint a devizás követeléseket a követelés keletkezésekor az adott
ügyletet végző pénzintézet vételi árfolyamán átszámítva kell a mérlegben szerepeltetni,
amennyiben a fordulónapi vételi árfolyamon átszámítva nem keletkezik alacsonyabb érték. Ez
hasonlít a megelőző Számviteli törvény szerinti gyakorlatra azzal az eltéréssel, hogy előírása
értelmében a fordulónap után, de mérlegkészítés előtt pénzügyileg realizált követelést a mérlegben a pénzügyi teljesítéskori árfolyamon kellett szerepeltetni.
A devizás követelésekből származó árfolyamnyereséget a realizációs elvre hivatkozva általában csak a követelés befolyása után lehet elszámolni, ez alól kivételt képeznek a rövid (egy
éven belüli) lejáratú követelések, amelyek esetében engedélyezi egyszerűsítési okokból a
fordulónapi árfolyamra való általános körű átszámítást akkor is, ha az értékelés után a követelés könyv szerinti értéke meghaladja az eredeti bekerülési értéket. (Adler, H. et al. [1995]
253.§ szövegszám 92.). A fordulónapi árfolyamon való kimutatás továbbá még akkor lehetséges, ha ugyanazon devizában szereplő követelések és kötelezettségek összeg és lejárat tekintetében is megegyeznek (zárt devizapozíció). A lejárat tekintetében abban az esetben is egyező-
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séget feltételez, ha különböző futamidők áthidalására megfelelő intézkedések születtek
(Adler, H. et al. [1995], 253. § szövegszám 103-105.; IDW [1986], 664.p.).
A Számviteli törvény IAS/IFRS és a US-GAAP a devizás eszközöket és kötelezettségeket általánosan átszámítja a fordulónapi árfolyamra, amely a nem realizált bevétel, illetve ráfordítás
eredményhatékony megjelenítését jelenti (IAS 21.11, 21.15, FAS 52.16).
Az értékpapírok fogalmi, tartalmi eltérései, hasonlóságai
A HGB 266.§ (2) értelmében az értékpapírokat a közepes, illetve a nagy jogi személyű társaságoknak a következő bontásban kell bemutatni:
− Részesedések kapcsolt vállalatoknál
− Saját részesedések
− Egyéb értékpapírok
A társaság saját részvényei vagy üzletrészei, amelynek visszavásárlását az AktG 71-73.§
szabályozza, kettős természetűek: ha azt tekintjük, hogy forgalomképesek, hogy alkalmazotti
részvényként továbbadhatók vagy ezekkel külső részvényes kifizetése lehetséges illetve bevonhatók, akkor igazi eszközöket testesítenek meg. A saját részvények azonban a jegyzett tőke leszállítása, felszámolás, szanálás esetén tisztán a jegyzett tőke korrekciós tételei.
A saját részesedések visszavásárlási céljától függően a HGB 272.§ (1) 4. mondata kimondja,
hogy azokat a saját részesedéseket, amelyek bevonás céljával vásároltak vissza, azokkal a
tárgyév előtti oszlopban névértéken kell a jegyzett tőkét csökkenteni, a könyv szerinti érték és
a névérték közötti különbözetet az egyéb nyereségtartalékkal szemben kell elszámolni (HGB
272.§ (1) 6. mondat). Abban az esetben is, amikor a saját részesedéseket nem bevonási szándékkal vásárolják vissza, de a közgyűlés dönt majd arról, hogy ezek újra forgalomba kerülhetnek-e vagy sem, a fentiekkel analóg módon kell eljárni. Ha a saját részesedések visszavásárlása nem bevonási szándékkal történik és értékesítésükhöz nem szükséges a közgyűlés
döntése, akkor a HGB 266.§ (2) és a HGB 265. § (3) előírásai szerint ezeket a forgóeszközök
között kell aktiválni. A hitelezők védelmére a HGB 272.§ (4) a tőketársaságok részére az elkülönített kimutatás mellett előírja a tartalékképzési kötelezettséget az aktivált saját részvény
összegében. A tartalékot feloldani csak akkor szabad, ha a saját részesedések újra forgalomba
kerülnek, bevonásra kerülnek vagy a HGB 253.§ (3) értelmében értékvesztést kell rajtuk elszámolni. A tartalék meglévő szabad nyereségtartalékból képezhető.
Az "egyéb értékpapírok" között azokat az értékpapírokat kell kimutatni, amelyek likvid eszközök átmeneti befektetésére szolgálnak és nem tartoznak a saját részesedések és a kapcsolt
vállalatoknál lévő tulajdonrészek közé.
Az IAS/IFRS és a US-GAAP is a tulajdon- és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a
befektetett eszközöknél már bemutatott három nagy csoportba sorolják.
A futamidő végéig a lejáratig megtartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok csak akkor
szerepelhetnek a forgóeszközök között, ha futamidejük a következő üzleti évben lejár. A kereskedési célú értékpapírok mindig a forgóeszközök között kerülnek kimutatásra, az értékesíthető értékpapírok esetében attól függ, hogy a vállalat tervezi-e ezen értékpapírok értékesítését
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a következő beszámolási időszakban. A besorolás felülvizsgálatát és az esetleges átsorolásokat minden fordulónappal el kell végezni.
A visszavásárolt saját részvények aktiválását sem az IAS/IFRS, sem a US-GAAP nem engedélyezik. Az IAS/IFRS szabályozása szerint ezek a saját tőkét csökkentik (SIC 16.4) és az
IAS 1.74a értelmében vagy a mérlegben, vagy a kiegészítő mellékletben elkülönítve bemutatásra kell, hogy kerüljenek. A US-GAAP előírásai szerint a visszavásárolt saját részvényeket
(treasury stock) a saját tőkét csökkentve elkülönítetten kell bemutatni (ARB 43 ch. 1A).
A forgóeszközök közötti értékpapírok értékelése
A forgóeszközök közötti értékpapírok értékelésére is azok az előírások vonatkoznak, melyeket a forgóeszközök általános értékelésével kapcsolatosan már ismertettem.
Az értékpapírok IAS/IFRS illetve US-GAAP szerinti értékelése szintén a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatosan már bemutatásra került.
A pénzeszközök fogalmi, tartalmi eltérései, hasonlóságai
A kereskedelmi törvény alapján egy mérlegtételben mutatják ki a pénztárat, a csekket, német
jegybanki, postai zsíró-, illetve pénzintézeti betéteket.
A német számvitelben a pénzintézeti betétekhez sorolják a bel- illetve külföldi pénzintézeteknél elhelyezett látra szóló, vagy lekötött betéteket függetlenül a lekötési idő hosszától.
Az IAS/IFRS szabályozása szerint a korlátozás alá nem eső készpénzt és készpénzegyenértékeseket a forgóeszközök között kell megjeleníteni (IAS 1.57(c)).
Ezen a mérlegtételen kell megjeleníteni azokat az értékpapírokat is, amelyek rövidtávon ismert pénzösszegre átválthatók, mint például államkötvények, kereskedelmi értékpapírok,
pénzpiaci alapok kötvényei. A mérlegtételen való megjelenítés feltétele, hogy a hátralévő futamidő olyan rövid legyen, hogy nem kell számolni az értékváltozás kockázatával. Általában
ez a beszerzés időpontjától számított három hónapon belüli lejárat esetén igaz (IAS 7.6 –
7.8.).
Amennyiben valamely likvid eszköz nem áll azonnal rendelkezésre, pl. külföldi bankbetétek
devizakorlátozások miatti befagyasztása esetén, akkor az eszközt az IAS 1.57 értelmében nem
a forgóeszközök, hanem a befektetett eszközök között kell kimutatni.
A US-GAAP a készpénz és készpénz-egyenértékesek között ugyanazokat az eszközöket,
ugyanazon feltételekkel jeleníti meg, mint az IAS/IFRS (ld. FAS 95.8).
A rendelkezésükben korlátozott pénzeszközökkel kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy azokat
elkülönítve be kell mutatni, akárcsak a valamilyen cél érdekében elkülönített pénzeszközöket
is. Ez utóbbi esetében el kell dönteni azt is, hogy természetükből adódóan a forgó- vagy a befektetett eszközök között van a helyük (Regulation S-X, Rule 5-02).
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A pénzeszközök értékelése
A Számviteli törvény és a Kereskedelmi törvénykönyv a pénzeszközöket, az IAS/IFRS és a
US-GAAP a pénzeszközöket és a pénzeszköz-egyenértékeseket névértéken, folyó értéken
(current value) írja elő megjeleníteni.
A US-GAAP előírásai szerint azonban az is engedélyezett, hogy a rövid lejáratú bankbetéteket a rövid lejáratú banki tartozásokkal szemben nettósítsák akkor is, ha azok különböző
pénzintézetekkel szemben keletkeztek. Ezt sem a magyar, sem a német, sem az IAS/IFRS
számviteli előírásai nem engedélyezik, mert ez szemben áll a bruttó elszámolás elvével.
A német gyakorlat eltér a devizás pénzeszközök mérlegbeni megjelenítésekor:
A külföldi fizető eszközöket és külföldi pénzintézeteknél levő folyó deviza betéteket Németországban fordulónapi vételi árfolyamon kell a német mérlegben szerepeltetni. Amennyiben
egy külföldi valuta leértékelésére lehet számítani, a mérlegben az alacsonyabb értéken való
szerepeltetés megengedett (HGB 253. § (3)).
Összegzés
A forgóeszközökhöz sorolt eszközök tekintetében alapvetően eltér a magyar és a német gyakorlat a nemzetközi számviteli előírásoktól az eszközök között megjelenítendő időbeli elhatárolások kérdésében. Míg Magyarországon és Németországban az aktív időbeli elhatárolások
önálló mérlegfőcsoportként jelennek meg a mérleg eszköz oldalán, addig a nemzetközi számviteli ajánlások ezen tételek besorolását is előírják lejárati idejüktől függően a forgó- vagy a
befektetett eszközök közé. Az időbeli elhatárolások tekintetében ugyanakkor nem egységes a
német és a magyar gyakorlat sem (ld. Időbeli elhatárolások alfejezet).
A készletek mérlegcsoporton belüli megjelenítésénél eltérést jelent a készletekre adott előlegek megjelenítése. A hazai és a német gyakorlattal szemben az IAS/IFRS és a US-GAAP a
készletekre adott előlegeket nem készletek között, hanem a rövid lejáratú időbeli elhatárolásokkal együtt javasolja megjeleníteni. A készletekre kapott előlegek készletek közötti megjelenítése a vizsgált számviteli előírások közül kizárólag a Kereskedelmi törvénykönyv szerint engedélyezett annak ellenére, hogy alkalmazása sérti a bruttó elszámolás elvét. További lényeges eltérést jelent a német és a magyar gyakorlattal szemben a termeléshez nem kapcsolódó
anyagok készletként történő megjelenítésének tiltása.
A készletértékelés kapcsán jelentős eltérést jelent az értékvesztés és visszaírása elszámolásának piaci értékhez való viszonyításánál a tartósság megkövetelése és a mérlegkészítéskori értékhez való viszonyítás. A magyar és a német gyakorlat az értékelés során a piaci érték meghatározásakor bizonyos esetben a beszerzési piacot, bizonyos esetben az értékesítési piacot
veszi alapul szemben az IAS/IFRS ajánlásával, mely a valós érték meghatározásánál minden
esetben az értékesítési piaci értékekből indul ki, illetve a US-GAAP szerinti eljárással, mely
egyszerre vizsgálja mind a beszerzési, mind az értékesítési piaci értékeket.
A követelések mérlegbeni megjelenítésénél elsődleges eltérés a kapcsolt viszony eltérő értelmezéséből fakad. Németországban kapcsolt vállalatok alatt kizárólag az anyavállalatot és leányvállalatait, Magyarországon ez kibővül a közös vezetésű vállalatokkal és a társult vállalatokkal, a nemzetközi számviteli ajánlások kapcsolt felekről beszélnek ide értve a magyar ér77

telmezés szerinti kapcsolt vállalatokon túl olyan személyeket (vezetőket, illetve más magánszemélyeket, illetve ezek közeli rokonait), akik közvetlen vagy közvetett módon a beszámolót
készítő gazdálkodó felett jelentős befolyással bírnak, vagy fontos vezetőként jogosultságaikon
és felelősségükön keresztül részt vesznek a beszámolót készítő gazdálkodó tevékenységeire
vonatkozó tervezésben , irányításban, ellenőrzésben.
A követelések értékelésénél a vizsgált számviteli előírások közül egyedül a magyar nélkülözi a
hosszú lejáratú követelések nettó jelenértéken történő megjelenítését, mely a valódiság elvét
sértve a követelést felülértékeli. A devizás eszközök és kötelezettségek értékelése tekintetében
a német változat mutat eltérést a többivel szemben, amikor az óvatosság elvére hivatkozva tudatosan leértékeli eszközeit és felértékeli kötelezettségeit. Miután a nemzetközi ajánlások az
óvatosság elvének ilyetén értelmezése ellen hangsúlyosan szót emelnek, Magyarországon a
2000. évi új számviteli törvény áttért a nemzetközi ajánlások által engedélyezett eljárásra.
A tartós beruházási szerződésekre vonatkozó számviteli előírások a realizációs elvhez való
ragaszkodás mértékét tükrözik vissza. Németországban az általános gyakorlat szerint a hozam
elszámolása akkor történik meg, amikor a beruházás teljes egészében befejeződött, a kockázatviselés átszállt a megrendelőre. A gyakorlat ugyan megfelel a szigorúan értelmezett realizációs elv követelményeinek, de ezáltal sérül az összemérés elve. A Számviteli törvény a tartós
beruházásokkal kapcsolatosan közvetlenül nem rendelkezik, de ezen beruházások hozamainak
elszámolása a valódiság elvének megfelelően minden esetben számla alapján kell, hogy történjen.
A magyar gyakorlatban a részteljesítések alapján kiállított és a másik fél által befogadott
számlák alapján történhet a hozam elszámolása, a követelés aktiválása. A gyakorlat alapján a
realizációs elvet nem olyan szigorúan alkalmazzák, mint Németországban, hiszen nem várják
meg a hivatalos átadás-átvételt, mellyel a kockázat is átszáll a kivitelezőről a megrendelőre. A
számla befogadásával ugyanakkor a megrendelő elismeri, hogy a beruházás egy része teljesítésre került. A összemérés elve ezáltal jobban érvényesül Magyarországon, mint az általános
német gyakorlat szerint, de a részteljesítések módszerével elszámolt hozam nem feltétlenül
tükrözi vissza azon hozamokat, amelyek a felmerült tárgyidőszaki költségekhez rendelhetők. A
még el nem ismert költségek ugyanakkor az időszakban ráfordítást nem eredményeznek, hiszen befejezetlen termelésként aktiválásra kerülnek, így elmondható, hogy az időszak elszámolt ráfordításai mellett az ezen ráfordításokhoz kapcsolódó hozamok szerepelnek.
A nemzetközi számviteli ajánlások szerint ugyanakkor akkor is bizonyos esetekben meg kell jeleníteni az időszaki ráfordításokhoz kapcsolódó becsült hozamokat, amennyiben részszámlázásra adott esetben nem kerül sor. Az alkalmazásra javasolt módszerrel az elsődleges cél az
időszaki eredmény hű bemutatása, mely által háttérbe szorul az óvatosság elve, mely a diszszertációban az alapelvek ismertetése során is bemutatott hierarchikus viszonyt tükrözi viszsza.
A forgóeszközök közötti értékpapírok esetében fellelhető eltérések egyrészt bemutatásra kerültek az értékeléssel általánosságban foglalkozó fejezetben, illetve a befektetett pénzügyi eszközöknél, a visszavásárolt saját részvényekkel kapcsolatos eltérésekkel a saját tőke bemutatásakor foglalkozom.
A pénzeszközökkel kapcsolatos vizsgálataim során a már bemutatott eltéréseken kívül (befektetési szándék, vagy likviditás szerinti besorolás, devizás tételek értékelése) különbséget mutatnak a nemzetközi ajánlások abban, hogy a pénzeszközökkel egy mérlegtételen jelenít meg
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olyan értékpapírokat, melyek likviditás tekintetében a pénzeszközökkel közel azonosnak
mondhatók és melyeknél az értékváltozás kockázata elhanyagolható.

IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÉS LÁTENS ADÓELHATÁROLÁS
Az elhatárolások témakörén belül bemutatom az általunk ismert időbeli elhatárolásokon túl a
német számviteli gyakorlatra, valamint a nemzetközi számviteli eljárásokra jellemző látens
adóelhatárolást is.
Időbeli elhatárolások
Az időbeli elhatárolások a megbízható és valós összkép pontosítását célzó elszámolások. A
német szakirodalmak az időbeli elhatárolásokat átmeneti és megelőző időbeli elhatárolásokra
bontják. Az átmeneti időbeli elhatárolások esetében olyan tárgyévi pénzmozgásokról van szó,
amelyek kapcsolódó hozam illetve ráfordítás tételei fordulónap után jelentkeznek. A megelőző időbeli elhatárolásoknál a tárgyévi hozamok illetve ráfordítások pénzmozgáshoz csak a
tárgyévet követő évben vezetnek.
A kereskedelmi és az adómérlegben időbeli elhatárolásként, szemben a magyar gyakorlattal,
csak az átmeneti időbeli elhatárolásokat szabad megjeleníteni (HGB 250. §). A megelőző időbeli elhatárolásokat a mérlegben tárgyévi ráfordítás - jövőbeni kiadás esetén az egyéb kötelezettségek között, tárgyévi hozam - jövőbeni pénzbevétel esetén a követeléseken belül az
egyéb eszközök között kell kimutatni.
Az aktív időbeli elhatárolások között kell megjeleníteni azokat a tárgyévi kiadásokhoz kapcsolódó ráfordításokat, amelyek a következő üzleti évet terhelik. Ezzel analóg módon passzív
időbeli elhatárolásként azokat a tárgyévi pénzbevételekhez kapcsolódó hozamokat kell elszámolni, amelyek a következő gazdasági évet illetik meg (HGB 250. § (1-2)).
Az aktív időbeli elhatárolások között kell megjeleníteni a kötelezettségek diszázsióját (a kapott és a visszafizetendő összeg különbségét (HGB 250. § (3)). Magyarországon a kapott és a
visszafizetendő magasabb összeg közötti különbözet ráfordításként kerül elszámolásra, majd a
következő időszakokat terhelő rész jelenik meg az aktív időbeli elhatárolásokon. (A megelőző
Számviteli törvény szerinti gyakorlat a németeknél ma is alkalmazott módszert követte.)
Az átmeneti időbeli elhatárolásokon kívül a német törvénykezés elsődlegesen az adójogszabályokhoz való jobb alkalmazkodás érdekében (EstG 5.§ (4)) az aktív időbeli elhatárolásokon
való megjelenítésre további lehetőségeket biztosít, annak ellenére, hogy ezek alapvetően nem
teljesítik a szigorúan időszakhoz való kötöttség követelményét.
Az IAS/IFRS szerint is az időszaknak megfelelő eredménymeghatározás érdekében mind az
eszköz, mind a forrás oldalon időbeli elhatárolásokat kell megjeleníteni. Az IAS 1.53 értelmében az eszközöket és a kötelezettségeket forgó és befektetett eszközökre, illetve rövid és
hosszú lejáratú kötelezettségekre kell megbontani, vagy azokat likviditási sorrendben kell
bemutatni.
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Az IAS 1.57 meghatározza azokat az eseteket, amikor az eszköz a forgóeszközök között kerül
kimutatásra és minden egyéb esetre azt állítja, hogy az eszközt a befektetett eszközök között
kell megjeleníteni. Amennyiben egy kiadás egy éven vagy egy normális üzleti cikluson belül
ráfordításként realizálódik, akkor azt a forgóeszközök között, ellenkező esetben a befektetett
eszközök között jeleníti meg.
Az IAS 2.8 értelmében a készletekhez kapcsolódó import vámok és a fogyasztási adók is a
beszerzési költség részét képezik, így azok minden esetben eredménysemlegesen készletként
kerülnek aktiválásra. A forgalmi adókat is az IAS/IFRS mindig eredménysemlegesen kezeli.
Az IAS 23.7. értelmében a hitelfelvételi költségeket ráfordításként abban az időszakban kell
elszámolni, amelyben felmerültek. Az IAS 23.5 (b) a hitelfelvételi költségekhez sorolja a hitelvétellel kapcsolatos diszkontok vagy felárak amortizációját. A diszázsiót is ennek értelmében eredményhatékonyan elosztja a kötelezettség teljes futamidejére.
A US-GAAP is az időbeli elhatárolásokat megbontja eszközök illetve források között kimutatott időbeli elhatárolásokra. Az elhatárolási időszak hosszától függően megjelenhetnek a befektetett illetve a forgóeszközök között, a hosszú illetve a rövid lejáratú kötelezettségek között.
Amennyiben a tétel értéke jelentős, akkor önálló tételként, pl. a forgóeszközök között a
prepaid expenses alatt kell megjeleníteni.
A diszázsiót nem aktiválják, hanem a passziválandó kötelezettség értékét csökkentik a
diszázsió összegével (APB 21.16).
Látens adóelhatárolás
A látens nyereségadók elhatárolásának problémája akkor keletkezik, ha a számviteli és az
adójogszabályok alapján meghatározott adózás előtti eredmény eltér egymástól és ezáltal az
adójogszabályok alapján meghatározott nyereségadó fizetési kötelezettség nincs összhangban
a számviteli eredménnyel. A látens adó a számviteli eredmény alapján meghatározott adó és
az adójogszabályok alapján meghatározott adó különbsége. A különbség lehet pozitív illetve
negatív, ezáltal a mérlegben mind az eszköz, mind a forrás oldalon megjelenhet.
A látens nyereségadó elhatárolása a német számviteli gyakorlatban a timing koncepció elvén
működik, amely megfelel a korábban érvényben lévő amerikai irányelvnek az APB-Opinion
No. 11. Az IAS 12, valamint FAS 109 a látens adó elhatárolást az átfogóbb temporary koncepció alapján történik.
A látens adó elhatárolása a timing koncepció szerint
A látens adók elhatárolásával kapcsolatos timing koncepció eredménykimutatás-orientált, azaz csak azon aktiválási, passziválási, értékelési különbségeket veszi figyelembe, amelyek keletkezésükkor, illetve visszatérésükkor is lecsapódnak az eredménykimutatásban. A befektetett eszközök eredménysemleges újraértékelésekor nem határol el látens adót, akkor sem, ha
az értékcsökkenés változásából adódóan a későbbi időszakban a számviteli, illetve az adójogszabályok alapján meghatározott eredményben eltérés mutatkozik.
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A timing koncepció a számviteli és az adójogszabályokból eredő különbségeket két csoportra
bontja: állandó különbségekre (permenent differences) és időben korlátozott különbségekre
(timing differences).
Az állandó különbségek olyan különbségek, amelyek az adott időszakban keletkeznek, de a
következő időszakokban nem egyenlítődnek ki. Úgy keletkeznek, hogy bizonyos bevételeket,
illetve ráfordításokat csak a számviteli vagy csak az adójogszabályok fogadnak el. A timing
koncepció szerint ezekben az esetekben nem keletkezik látens adóelhatárolás, mert az más beszámolási időszakot nem érint.
Az időben korlátozott különbségek jellegzetessége, hogy a bevételek, illetve a ráfordítások
mind a számviteli, mind az adójogszabályok szerint felmerülnek, csak eltérő időszakokban.
azon különbségek, amelyek az adott beszámolóban az adóráfordítás csökkenését eredményezik, későbbi időszakokban megnövelik az adóráfordítás nagyságát és fordítva. Ezen különbségek idővel kiegyenlítődnek, ezért indokolt a különbségek elhatárolása.
Abban az esetben, ha a hozam számviteli megjelenítése megelőzi az adózás szerinti megjelenítést, illetve, ha a ráfordítások adózás szerinti megjelenítése megelőzi a számviteli megjelenítést, passzív látens adóelhatárolásról beszélünk. Amennyiben a ráfordítás számviteli megjelenítése megelőzi az adózás szerinti megjelenítést, illetve, ha a hozam adózás szerinti megjelenítése megelőzi a számviteli megjelenítést, aktív látens adóelhatárolásról van szó.
A látens adó elhatárolása a temporary koncepció szerint
A temporary koncepció, szemben a timing koncepcióval, nem eredménykimutatás, hanem
mérlegorientált. Ennek alapján a számviteli és az adómérleg minden aktiválási, passziválási,
értékelési különbségét bevonja a látens adóelhatárolás körébe. Ez abban az esetben is igaz, ha
ez a különbség eredménysemlegesen keletkezett és csak feloldásakor egy későbbi időszakban
jelenít meg különbséget a számviteli és az adómérlegben.
A temporary koncepció átfogóbb, mint a timing koncepció. A temporary koncepció felöleli a
timing koncepciót is, de ennél tovább megy. A temporary koncepció a következő négy alapesetet különbözteti meg:
3. A számviteli mérleg az eszközöket magasabban értékeli, mint az adó mérleg, adott esetben a számviteli mérleg megengedi bizonyos eszközök megjelenítését, az adómérleg viszont nem.
4. A számviteli mérleg a kötelezettségeket alacsonyabban értékeli, mint az adómérleg, adott
esetben az adómérleg megengedi bizonyos kötelezettségek passziválását, a számviteli
mérleg viszont nem.
5. A számviteli mérleg az eszközöket alacsonyabb értéken értékeli, mint az adómérleg, adott
esetben az adómérleg engedélyezi olyan eszközök aktiválását is, melyet a számviteli mérleg nem engedélyez.
6. A számviteli mérleg a kötelezettségeket magasabb értéken tartja nyilván, illetve adott
esetben a kereskedelmi mérleg engedélyezi olyan kötelezettségek passziválását is, melyet
az adómérleg tilt.
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Az első két eset passzív látens adóelhatároláshoz vezet, mert ezek a különbségek feloldásakor
alacsonyabb számviteli eredményhez vezetnek. A passzív látens adóelhatárolást arányosan
eredményhatékonyan kell feloldani és a számviteli szempontból túl magas tényleges adótartozással szembe kell állítani.
A 3. és a 4. változat ezzel ellentétben aktív látens adóelhatárolást eredményez, amelynek feloldásakor a számviteli szempontból túl alacsony adóráfordítást a számviteli
eredménykimutatásban megnöveli.
A temporary koncepció szerint kizárólag azon számviteli illetve adójogszabályok alapján levezetett különbségeket nem szabad a látens adóelhatárolásba bevonni, melyek az adójogi jövedelem meghatározása során mérlegen kívüli hozzáírásokon illetve csökkentéseken alapulnak vagy az adótartozás közvetlen csökkentéséből adódnak.
A látens adóelhatárolás módszerei
Az amerikai szakirodalomban és gyakorlatban a látens adó elhatárolására három különböző
módszert alkalmaznak.
− liability method (tartozás-módszer),
− deferred method (halasztott módszer)
− net-of-tax-method (adónettósítás módszere)
A liability method mérlegorientált, célja a helyes követelés illetve kötelezettség bemutatása. A
látens adót vagy jövőbeni adótartozásként, vagy előre megfizetett adóként, eszközként mutatja ki (Black, H. A. [1996], p. 13.). Mivel az adóhatósággal szembeni tartozás vagy követelés
nagysága függ a jövőbeni adómértéktől, ezért a liability módszer az adóhatás meghatározásakor figyelembe veszi a jövőbeni várható adómértékeket is. Az adómérték megváltozásához
hozzá kell igazítani a látens adóelhatárolást is, az eredménykimutatásban az eszerint módosított adó jelenik meg.
A liability módszer alapvetően a statikus mérlegelméletekre épülve a látens adót az adóhatósággal szembeni kötelezettségként vagy követelésként értelmezi. A deferred-method a látens
adóelhatárolást kizárólag az eredményfüggő adóráfordítások megfelelő időszakban történő
megjelenítéseként értelmezi. Amennyiben az adózás szerinti adóráfordítás túl alacsony, akkor
az adóráfordítás megjelenítését előre kell hozni, amennyiben túl magas, akkor a különbséget
későbbi időszakra kell elhatárolni. A deferred method ebből következően a dinamikus mérlegelméletekre épít (Coenenberg, A. G. [2003], p. 390.).
A deferred method az eredménykimutatást állítja előtérbe, célja a matching principle elvének
megfelelő eredmény- és adómeghatározás. Az adóráfordítást mindig korrigálni kell a látens
adótételekkel. Amennyiben ez a tényleges adónál magasabb adóráfordítást eredményez, akkor
ez halasztott ráfordítást (deferred charges), ellenkező esetben halasztott hitelt (deferred
credits) jelent (Black, H. A. [1996], p. 13.). Az adóelhatárolás ezen módszerének jellegzetessége, hogy a beszámolási időszak adómértékével határozza meg a látens adó nagyságát és az
adómérték esetleges megváltozása esetén sem módosul.
A deferred method az utóbbi időben veszített jelentőségéből. Dinamikus jellegéből adódóan,
az eredménykimutatás-orientált adóelhatárolásából következően a timing koncepcióhoz kap82

csolható. A timing koncepció ugyanakkor összekapcsolható a liability módszerrel is, erre az
elvre épülnek a látens adóval kapcsolatos HGB előírások is. A mérlegorientált temporary
koncepciónak azonban kizárólag a liability-method feleltethető meg (Coenenberg, A. G.
[2003], 390. p.).
A net-of-tax-method alkalmazása során az a kiinduló elgondolás, hogy egy eszköz értékét annak használati értéke és adózási leírhatósága határozza meg. Amennyiben egy eszköz használata nem vezet adózásban elismert „értékcsökkenéshez”, akkor ceteris paribus kisebb az értéke, mint annak az eszköznek, melynek elhasználódását az adójogszabályok is ráfordításként
elismerik. Feltételezi továbbá, hogy minden eszközhöz a megfelelő adóhatás pontosan hozzárendelhető és a korrekció az adott eszközön közvetlenül végrehajtható, azaz az eszközt az
adótól nettósítva jeleníti meg. A módszerből adódik, hogy az adóhatást jövőbeni adómértékek
alapján kell meghatározni. Az eredménykimutatásban a tényleges adóráfordítás jelenik meg
(Black, H. A. [1996], p. 23.).
A net-of-tax-method egy értékelési eljárás. Összekapcsolja az értékelés adójogi következményeit az értékeléssel magával. A módszer sérti a bruttó elszámolás elvét. Amennyiben egy
céltartalékképzést az adóhatóság nem ismer el, akkor a módszer értelmében az el nem ismert
céltartalékot csökkenteni kell ennek adóhatásával (aktív látens adó). Ezt az összevonást a
számviteli előírások nem engedélyezik, így ennek a módszernek gyakorlati jelentősége nincs
(Coenenberg, A. G. [2003], p. 391.).
Mindhárom módszer változatlan adómérték mellett ugyanarra az eredményre vezet, változó
adómérték esetén a deferred method esetén az adóváltozás csak a változás évében jelenik meg
eredményhatékonyan, míg a másik két koncepció figyelembe veszi az adóváltozásra vonatkozó várakozást is már beépítik.
Az eredménykimutatásban a állandó adómérték esetén a liability method és a deferred method
a számviteli adózás előtti eredménynek megfelelő nyereségadót mutat, míg a net-of-taxmethod alkalmazása esetén nincs kapcsolat a számviteli eredmény és a megjelenített adó között, hiszen az a tényleges adóráfordítást mutatja.
Összegzés
Az időbeli elhatárolásokat a nemzetközi számviteli ajánlások nem önálló mérlegfőcsoportként
jelenítenek meg, hanem besorolják őket a befektetett, illetve forgóeszközök, valamint a hosszú,
illetve rövid lejáratú kötelezettségek közé.
Az eltérő besorolás elsődlegesen a német és a magyar aktiválási, passziválási kritériumokból
származtatható. A magyar illetve német eszköz-meghatározásnak az aktív időbeli elhatárolások teljes egészében nem felelnek meg, a mérlegbe gyakorlatilag törvényi előírás alapján kerülnek, mely indokolja önálló mérlegfőcsoportként történő megjelenítésüket.
A kötelezettségek Számviteli törvény szerinti definíciójának a passzív időbeli elhatárolások
egy része, a megelőző passzív időbeli elhatárolás felelne meg, az ún. átmeneti passzív időbeli
elhatárolás nem. A német szakirodalmak, illetve az IAS/IFRS, US-GAAP szerinti kötelezettség- (tartozás-) meghatározás indokolná a passzív időbeli elhatárolások kötelezettségek közötti megjelenítését, de Németországban az átmeneti, eredménynövelő időbeli elhatárolások
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önálló mérlegfőcsoportban történő megjelenítése indokolja a források közötti átmeneti időbeli
elhatárolások önálló mérlegfőcsoportba sorolását.
A magyar számviteli gyakorlat ezzel szemben a megelőző időbeli elhatárolásokat sem mutatja
ki a követelések, illetve kötelezettségek között, hanem ezen eredménymódosító tételeket egy
mérlegfőcsoportban kiemelten mutatja ki. A nemzetközi ajánlások szerinti számviteli gyakorlat esetleges átvétele szükségessé tenné az aktiválási, passziválási kritériumok számviteli törvényi átvételét is.
A látens adóelhatárolás Magyarországon az éves beszámolókban nem jelenik meg. Németországban létezik ugyan látens adóelhatárolás, ez azonban nem azon az elven történik, mint
amit a standardok ajánlanak, a látens adóként elhatárolható tételek köre Németországban a
HGB által szűkebbre szabott.

SAJÁT TŐKE
A Számviteli törvény a saját tőkét úgy definiálja, mint a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott, az adózott eredményből hagyott a vállalatnál (Szt. 35.§ (1)).
Coenenberg meghatározása szerint a saját tőke azokat a tulajdonosok részéről véglegesen a
vállalkozás számára bocsátott eszközöket jelenti, amelyek a vállalatba kívülről vagy belülről
(nyereségvisszatartás útján) áramlanak (Coenenberg, A. G [2003], p. 257.).
A saját tőke azonban meghatározható az eszközök és az idegen tőke különbségeként is, az
IAS és a US-GAAP ezen a módon definiálja a saját tőkét az F49 illetve a CON 6.49 alatt.
A saját tőke fogalmon belül megtalálható a saját tőkének egy viszonylag állandó és egy változó tőkerésze. Az állandó tőkerész, a jegyzett tőke összege mindaddig változatlan marad,
amíg a közgyűlés (taggyűlés) nem hoz határozatot a tőkeemelés vagy a tőkeleszállítás mellett.
A saját tőke HGB szerinti mérlegbeni tagolása nagyon hasonlít a magyar mérlegbeni tagoláshoz, a tartalmi eltéréseket az egyes saját tőke csoportokon belül részletezem.
A saját tőke mérlegbeni tagolásával kapcsolatban az IAS/IFRS azt várja el, hogy az a decision
usefulness alapelv érvényesülésével történjen, így a saját tőke tagolása egyrészt a vállalat jogi
formájától, másrészt a mérleg készítőjének mozgásterétől válik függővé. Ezen mozgásteret
korlátozzák az IAS 1.72, illetve az IAS 1.74 alatt megjelenített kötelező előírások, de ebben
az esetben is az IAS lehetővé teszi a szükséges adatok kiegészítő mellékletben történő bemutatását is.
Az IAS 1.86 előírja egy saját tőke változás kimutatás elkészítését is, mely a beszámoló önálló
részeként kell, hogy megjelenjen. Mivel az érdekeltek információs igénye a saját tőke tagolását jelentős mértékben befolyásolja, ezért a tagolás jogi formánként eltérő lehet (Achleitner,
A-K. et al. [2002]. p. 43.).
A US-GAAP szerinti mérleg tagolása is függ a beszámolót készítő vállalat jogi formájától, de
jelentősen függ azon tagállam társasági jogi előírásaitól (state corporate law) is, amelyben a
vállalat székhelye található. Az FAS 129 „Disclosure on information about capital structure”
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a saját tőke szerkezet bemutatására társasági formánként egységes kötelezettségeket ír elő. A
US-GAAP beszámoló is tartalmazza a saját tőke változás kimutatást (statement of changes in
stockholders’ equity).
2001. áprilisában elfogadott DRS 7 megköveteli egy saját tőke változás kimutatás összeállítását a német jogi személyiségű gazdasági társaságoktól konszolidált beszámolóik összeállításánál. A Számviteli törvény a kiegészítő mellékletben írja elő a saját tőke üzleti éven belüli
változását, annak okait, különös tekintettel a jegyzett tőke változásaira (Szt. 90. § (6)).
A saját tőke-változás kimutatás tartalmával az eredménykimutatások bemutatásánál foglalkozom.
Az IAS/IFRS nem tartalmaz általános érvényű előírást arra vonatkozóan, hogy a saját tőkét illetve részeit, hogyan kell a beszámolóban megjeleníteni. Az IAS 1 függelékében bemutatott
mérlegminta a saját tőkét következőképpen tagolja:
− Jegyzett tőke (Issued capital)
− Tartalékok (Reserves)
− Felhalmozott nyereségek / veszteségek (Accumulated profits / losses).
A saját tőke beszámolóban való megjelenítésével kapcsolatosan az IAS 1.74 a következő minimumkövetelményeket tartalmazza:
Részvényfajtánként a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
− a kibocsátásra engedélyezett részvények számát,
− a kibocsátott részesedések számát, valamint ebből a teljes egészében kiegyenlített illetve a még hátralékos részvények számát,
− a részvények névértékét vagy azt a tényt, hogy a részesedéseknek nincs névértékük,
− egy arra vonatkozó számítást, hogy az időszak eleje és vége között, hogyan alakult a
forgalomban lévő (outstanding) részesedések száma,
− az adott részvényfajtára vonatkozó jogokat, elsőbbségi jogokat, illetve korlátozásokat,
ide értve az osztalékfizetésre illetve a tőke-visszatérítésre vonatkozó korlátozásokat is.
− azon saját részesedéseket, melyet a vállalat vagy annak leányvállalata, kapcsolt fele
birtokol,
− opciós vagy értékesítési szerződések keretében kibocsátásra fenntartott részvények,
megadva a szerződésben szereplő feltételeket illetve összegeket.
− a saját tőkén belül szereplő minden egyes tartalékra vonatkozóan a tartalék lényegének
és céljának bemutatása,
− a mérlegfordulónap után, de a beszámoló közzétételre történő jóváhagyása előtt javasolt, vagy bejelentett osztalék összege,
− bármely kumulatív elsőbbségi osztalék ki nem mutatott összege.
A US-GAAP szerinti saját tőkén belül általában három pozíciót mutatnak be:
− Jegyzett tőke (capital stock)
− Tőketartalék (additional paid-in capital)
− Nyereségtartalék (retained earnings)
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Az első két kategória a befizetett tőkét (contributed capital), a harmadik kategória a vállalat
által visszatartott tőkét mutatja be (Kieso, D. E. et al. [2001], 774. p.). A saját tőke további
komponenseit a saját részesedések illetve az egyéb átfogó jövedelem (other comprehensive
income) jelenítheti meg.
Az FAS 129. minden jogi személyű gazdasági társaság számára a saját tőke szerkezetére vonatkozóan a következő információkat illetve magyarázatokat követeli meg:
− Értékpapírokkal kapcsolatos információk (informations about securities), azaz a forgalomban lévő részvények/értékpapírok meglévő elsőbbségi jogainak bemutatása,
− Az elsőbbségi részvényesek felszámolási bevételekre vonatkozó előjogai (liquidation
preference of preferred stock),
− Információ a részvényes részéről felmondási joggal rendelkező részvényekről
(redeemable stock).
A német Kereskedelmi törvény előírásai szerint a számtani saját tőke meghatározásához szükséges elemek a forrás oldalon találhatók, de a mérleg szerinti saját tőke meghatározásához .a
mérlegben a forrás oldalon szereplő saját tőke főcsoport elemein túl más főcsoportok elemeit
is figyelembe kell venni, ez abból is adódik, hogy Németországban saját tőke elemek megjelenhetnek mind az eszköz, illetve forrás oldalon is.
A magyar mérlegben az eszköz oldalon szereplő saját tőke elem a visszavásárolt saját részvények, üzletrészek. A visszavásárolt saját részvény, üzletrészek névértéke informatív jelleggel
megjelenik a forrás oldalon a jegyzett tőkén belül. A jegyzett, de be nem fizetett tőke függetlenül attól, hogy annak befizetési határideje lejárt-e vagy sem a forrás oldalon a saját tőke értékét csökkenti.
Az alábbi ábra a saját tőke HGB szerinti lehetséges megjelenítési helyeit mutatja be (forrás:
Coenenberg, A. G. [2003], p. 261.):
ESZKÖZ OLDAL
A. Jegyzett, de be nem fizetett tőke
-ebből már lejárt határidejű
D.

FORRÁS OLDAL
A. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Tőketartalék
III. Nyereségtartalékok
1. Törvény által előírt tartalék
2. Saját részesedésre képzett tartalék
3. Társasági szerződés által rögzített
tartalékok
4. Egyéb nyereségtartalékok

Forgóeszközök
II. Követelések és egyéb eszközök
4. Lejárt befizetési határidejű jegyzett, de be
nem fizetett tőke

IV. Előző évek halmozott
nyeresége/vesztesége
V. Éves nyereség / Éves veszteség
VI. Mérleg szerinti eredmény
– ebből az előző évek eredménye
(Alternatíva IV. és V. bemutatására)

Vagy
Kft tagoktól megkövetelt pótbefizetések
III. Értékpapírok
2. Saját részesedések
E.

Saját tőkével nem fedezett hiány
B.
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Adózással kapcsolatos különtétel (HGB
273.§, 247.§ (3))

A jegyzett tőke és a jegyzett, de be nem fizetett tőke fogalmi és tartalmi összehasonlítása
A HGB 272. § (1) szerint a jegyzett tőke az a tőkerész, mely korlátozza a tulajdonosok felelősségét, mely a tőketársaságban hitelezőkkel szembeni kötelezettségeivel kapcsolatosan keletkezett.
A jegyzett tőke formája vállalkozási formától függően más és más lehet.
Részvénytársaság, betéti részvénytársaság esetén az AktG 7. § értelmében az alaptőke legkevesebb 50.000,-€ kell, hogy legyen. Ezen belül a részvények legkisebb névértéke 1,- € és
az ennél nagyobb névértékek az 1,- € egész többszörösei lehetnek (AktG 8.§). Többféle kibocsátott részvény esetén az összes névértéket részvényfajtánként kell a mérlegben bemutatni
(AktG 152.§ (1)), a részvényfajtákon belül a részvények számát vagy a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben kell megjeleníteni (AktG 160.§ (1)). Az alaptőke nagyságának megváltoztatásához módosítani kell a társasági szerződést, melyhez a közgyűlésen résztvevő szavazatok háromnegyede szükséges (AktG 182.§§ (1), AktG 222.§ (1)). 1998. áprilisa óta a részvénytörvény engedélyezi ún. nem valódi, névérték nélküli részvények kibocsátását (AktG 8.§
(1)). A kibocsátást csak a névértékkel bíró részvények helyett és nem mellett engedélyezi. A
társaság továbbra is rendelkezik egy névértékkel bíró alaptőkével, amely részvényekből áll.
(Valódi névérték nélküli részvények esetén a társaságnak vagy nincsen alaptőkéje, vagy az
alaptőke nem bomlik részvényekre). Valódi névérték nélküli részvények kibocsátása Németországban sem engedélyezett. A névérték nélküli részvény egy alaptőkéből való részesedést
testesít meg, de nincsen névértéke. A fiktív névérték meghatározható, ha az alaptőkét az öszszes kibocsátott részvény számával elosztjuk. A fiktív névérték sem kerülhet 1 € alá (AktG
9.§ (1)).
Az IAS/IFRS-mérleg esetén a különböző részvényfajtákkal kapcsolatos előírásokat az IAS 1
és az IAS 32 tartalmazza, ezek értelmében a jegyzett tőke állhat névértékkel bíró és névérték
nélküli részesedésekből, valamint elsőbbségi részvényekből állhat.
A US-GAAP szerinti jegyzett tőke (capital stock / legal capital) is állhat az adott állam előírásaitól függően névérték nélküli és névértékkel bíró részvényekből, ez utóbbinak nincs minimumértéke. A tőzsdén jegyzett vállalatoknak mind a törzsrészvényekre (common stocks),
mind az elsőbbségi részvényekre (preferred stocks) vonatkozóan meg kell adni a kibocsátásra
engedélyezett (authorized shares), minden eredetileg kibocsátott (issued shares), valamint a
forgalomban lévő (outstanding shares) részvények számát (Regulation S-X, Rule 5-02.30).
A tőkeszerkezettel kapcsolatosan a következő adatokat kell bemutatni:
− a saját tőkét alkotó értékpapírok és a hitelezői papírok, pl. osztalékra és vagyonfelosztásra vonatkozó jogosítványok, átváltási jogok és árak, szokatlan szavazati jogra vonatkozó kondíciók bemutatása (FAS 129.4),
− az elsőbbségi részvények vagyonfelosztással kapcsolatos jogosítványai (FAS 129.6 és
7),
− a kölcsönös felmondási joggal rendelkező részvények esetében a visszafizetési összegek és kondíciók (FAS 129.8).
A jegyzett, de be nem fizetett tőke kettős természetének megfelelően a német törvénykezés
választási lehetőséget biztosít a vállalatok számára, hogy követelés tartalmának megfelelően a
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jegyzett, de be nem fizetett tőke az eszköz oldalon, illetve, hogy a saját tőke korrekciós tételeként a forrás oldalon szerepeljen.
A jegyzett, de be nem fizetett tőke mérlegbeni megjelenítésére a HGB 272. § (1) a következő
lehetőségeket biztosítja (forrás: Coenenberg, A. G. [2003], p. 267.):
− A tőketársaság jegyzett tőkéje:
− ebből már követelt: 1500.000,− be nem fizetett tőke: 800.000,-

2000.000,-

„A” Változat:
1. megoldás
A. Jegyzett, de be nem
fizetett tőke
-ebből lejárt határidejű
2. megoldás
A. Jegyzett, de be nem
fizetett tőke
- lejárt határidejű
- határidőn belüli

A.
800.000

Saját tőke
I. Jegyzett tőke

2000.000

300.000

300.000
500.000

800.000

„B” Változat
B.

Forgóeszközök
II. Követelések és
egyéb eszközök
4. Lejárt határidejű
be nem fizetett tőke

A.

300.000

Saját tőke
Jegyzett tőke
- határidőn belüli,
be nem fizetett t.
Követelt jegyzett
tőke

2000.000
500.000
1500.000

A jegyzett, de be nem fizetett tőkével kapcsolatosan (capital not yet paid in) az IAS 1.74 szerint a következőképpen fogalmaz: a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben be kell mutatni
a teljes egészében kifizetett és a még hátralékos részvények számát. A jegyzett, de be nem fizetett tőkére vonatkozóan egyéb bemutatási kötelezettség nincs. Coenenberg véleménye szerint a jegyzett, de be nem fizetett tőkének a mérleg eszköz oldalán való szerepeltetése az
IAS/IFRS előírásokból nem levezethető (Coenenberg, A. G. [2003], 268. oldal).
A jegyzett, de be nem fizetett tőke összegét a US-GAAP szerint vagy a mérlegben, vagy a kiegészítő mellékletben kell bemutatni, általában az a szokás, hogy külön tételben a be nem fizetett tőkével a jegyzett tőkét csökkentik.
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Saját részvények visszavásárlása
A német és a magyar számviteli gyakorlat a visszavásárolt saját részvényekkel kapcsolatosan
tartalékképzési kötelezettséget ír elő. Magyarországon a visszavásárolt saját részvények a
mérleg eszköz oldalán keresendők, Németországban az eszköz, illetve forrás oldali megjelenítés a visszavásárlás céljától függ, ezzel szemben mind a US-GAAP, mind az IAS/IFRS a viszszavásárolt saját részvényekkel a saját tőke összegét csökkentik. A visszavásárolt saját részvényekre Magyarországon a visszavásárlás céljától függetlenül tartalékot kell képezni, mely
tartalék feloldására akkor kerül sor, ha az eszköz oldalon a saját részvények, üzletréstzek értéke csökken.
1998. április 28-án a KonTraG elfogadásával német törvényhozás liberalizálta a korábban
erőteljesen korlátok közé szorított saját részvény visszavásárlást. A KonTraG elfogadásáig a
saját részvényeket a mérlegben egységesen kezelték, 1998. áprilisa óta azonban különbséget
tesznek a saját részvények között aszerint, hogy azokat bevonási szándékkal vagy egyéb céllal
vásárolták vissza. A bevonási szándékkal vásárolt saját részvények közé tartoznak a közgyűlési határozat alapján bevonási céllal vásárolt saját részvények illetve a közgyűlési felhatalmazás alapján a vállalatvezetés által visszavásárolt saját részvények.
A nem bevonási céllal vásárolt saját részvényeket eszköz jellege alapján a forgóeszközök közötti értékpapírokon belül, a saját részvények mérlegtételen kell megjeleníteni, ugyanakkor,
mivel a vásárlás gazdasági szempontból tekinthető részleges tőkevisszafizetésnek is, ezért a
saját részvényeket a saját tőke korrekciós tételének is lehet tekinteni. Ennek megfelelően a
források között tartalék képzendő a saját részvényekre az aktivált összegben.
A bevonási szándékkal vásárolt saját részvényeket nem szabad eszközként kezelni a mérlegben, hanem névértéküket, vagy névérték nélküli részvények esetén azok számított értékét a
mérleg előoszlopában jegyzett tőkét csökkentő tételként, mint tőkevisszafizetést kell megjeleníteni. Amennyiben a vételár meghaladja a névértéket (számított értéket), akkor a különbözetet az egyéb nyereségtartalékok között kell megjeleníteni.
Az IAS/IFRS a saját részvények mérlegbeni megjelenítésével kapcsolatosan egyetlen előírást
tartalmaz. Az IAS 1.74 (a) (iv) kimondja, hogy a saját részvényeket (shares in the enterprise
held by the enterprise itself.) elkülönítetten kell vagy a mérlegben, vagy a kiegészítő mellékletben bemutatni. Az IAS/IFRS nem szabályozza, hogyan kell a saját részvényeket a mérlegben megjeleníteni, de ezzel a kérdéskörrel foglalkozik a SIC 16. A SIC 16.4 szerint a saját
részvényekkel (treasury shares) a saját tőkét csökkenteni kell, az eszközként való megjelenítés
lehetőségét nem említi. A saját tőke csökkentésének mikéntje az IAS/IFRS-nél mindezidáig
teljességgel szabályozatlan. Alapvetően két nemzetközi szinten alkalmazott módszer kínálkozik erre a US-GAAP szerinti par value method és a cost method.
A társasági joggal kapcsolatos szabályozást az USA a tagállamok hatáskörébe sorolja. A saját
részvényekkel kapcsolatos korlátozások száma annyira kevés, hogy jelentéktelennek tekinthető, a saját részvények visszavásárlása az USA-ban alapvetően engedélyezett (Rosen, R. v. et
al. [1996], p. 437.). A vállalat által visszavásárolt saját részvények esetén a treasury stock illetve a treasury shares kifejezéseket használják. A visszavásárlás célja lehet a bevonás, vagy
újbóli kibocsátás is.
A saját részvények visszavásárlása a pénzeszközváltozás mellett csökkenti a saját tőke nagyságát. Bár a saját részvényeket újra értékesíthetik, ennek ellenére nem kezelik őket eszköz89

ként, mivel a vállalat a visszavásárolt saját részvényeken keresztül sem szavazati joghoz, sem
osztalékhoz nem juthat, így ezen részvények sokkal inkább a kibocsátásra nem került részvényekhez hasonlíthatók, amelyek szintén nem eszközként szerepelnek a mérlegben (Kieso, D.
E. et al. [2001], 782. p.). Ennek értelmében a saját részvények értéke a saját tőkét csökkenti.
Abban az esetben, ha a saját részvényeket bevonási szándékkal vásárolják vissza, akkor a par
value módszert javasolja alkalmazni, ellenkező esetben a cost method alkalmazását ajánlja.
Ennek következtében a cost method módszere az Egyesült Államokban a legszélesebb körben
elterjedt módszer a saját részvényekkel kapcsolatos elszámolásra.
Amennyiben a mérlegben való megjelenítés a par value method szerint történik, akkor a viszszavásárolt saját részvények névértékével kell a jegyzett tőkét csökkenteni. Amennyiben a vételár meghaladja a névértéket, akkor a különbözet a tőketartalékot csökkenti, amennyiben a
vételár nem haladja meg a kibocsátáskori árfolyamot. Ha a vételár magasabb a kibocsátáskori
árfolyamnál, akkor a részvényért fizetett többletet a nyereségtartalékkal szemben kell elszámolni. Névérték alatti vételár esetén a vételár és a kibocsátáskori árfolyam különbségét a saját
részvényekre képzett tőketartalékhoz kell sorolni (paid-in capital from treasury stock)
(Arbeitskreis Externe Unternehmensrechnung der Schmalenbach-Gesellschaft [1999], p.
1673.).
A 7. számú melléklet mintapéldákon keresztül mutatja be a par value method és cost method
közötti elszámolásbeli különbséget.
A tőketartalék
A tőketartalék a külső forrásból tehermentesen, véglegesen kapott vagyontárgyak, illetve törvény által meghatározott jogcímeken keletkezett vagyonrészek cégbíróságon be nem jegyzett
saját forrása.
Németországban a tőketartalékhoz sorolják az ázsiót (a részvények kibocsátáskori ellenértéke
és a névértéke közötti pozitív különbözetet), részvénytársaság esetében azt az összeget, amelyet opciós és átváltható kötvények kibocsátásával részvényvásárlásra fordítható, továbbá ide
sorolják azokat a tulajdonosok által történt befizetéseket, amelyet a tagok (tulajdonosok) elsőbbségi jogok megszerzése céljából fizettek a vállalatnak, valamint az egyéb külső forrásból
a saját tőkébe történő befizetéseket (pl. azokat az összegeket is, amelyek egyszerűsített vagy
részvénybevonásos tőkeleszállítással szabaddá váltak) (HGB 272. § (2)).
A németországi részvénytársaságoknak és a betéti részvénytársaságoknak a tőketartalék felhasználásakor törvényi előírásokat kell követniük. Azokkal az összegekkel, amelyek nem esnek a HGB 272.§ (2/(1-3)) hatálya alá, azokkal a társaság minden korlátozás nélkül szabadon
rendelkezhet, a többi tőketartalék-részt azonban csak a következő feltételek betartása mellett,
a törvényben előírt cél érdekében oldhatják fel.
A felhasználás nem egyedül a tőketartalék nagyságától, hanem a tőketartalék és a törvényi tartalék együttes nagyságától függ. Ha a tőketartalék és a törvényi tartalék együttes összege nem
haladja meg a jegyzett tőke egy tized részét, vagy az alapító okiratban (társasági szerződésben) meghatározott ennél magasabb hányadot, akkor a tőketartalékot az éves veszteség vagy
az előző évek halmozott vesztesége kiegyenlítésére szabad csak felhasználni, amennyiben ezt
a veszteséget (tárgyévi veszteség esetén) az előző évek halmozott nyeresége vagy (korábbi év
vesztesége esetén) az éves nyereség nem fedezi és ha ez a veszteség egyéb nyereségtartalék
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feloldásával sem egyenlíthető ki. Amennyiben a tőketartalék és a törvényi tartalék együttes
összege meghaladja az alaptőke egy tized részét, illetve a társasági szerződésben meghatározott (ennél magasabb) hányadot, akkor a tőketartalék egyéb nyereségtartalékok meglététől
függetlenül felhasználható az éves veszteség illetve az előző évek halmozott vesztesége kiegyenlítésére. Nem engedélyezi az előbbi felhasználást abban az esetben, ha a veszteséget fedezi egy előző évek áthozott nyeresége vagy egy éves nyereség, továbbá, ha a tárgyévben
nem oldanak fel osztalékfizetés céljából nyereségtartalékot. Ezen kívül a tőketartalék és a törvényi tartalék tényleges és a fentiek alapján előírt összegéből adódó különbözetet tőkeemelésre is fel szabad használni.
Amennyiben a tárgyévben olyan gazdasági események is voltak, amelyek hatással voltak a
tőketartalék értékére, akkor részvénytársasági formában működő vállalat esetében a tőketartalék alakulását a kiegészítő mellékletben részletesen be kell mutatni.
A magyar számviteli előírások értelmében a tőketartalék azon részeit, mely jogszabály, szerződés vagy egyéb megállapodás, illetve a vállalat saját elhatározása alapján szabadon nem
felhasználható, át kell vezetni a lekötött tartalékba (Szt. 38. § (3)). A tőketartaléknak negatív
egyenlege nem lehet.
Mind a magyar társasági törvény, mind a német részvénytörvény tiltja a részvények névérték
alatti kibocsátását, azaz diszázsió egyik országban sem keletkezhet.
Az IAS/IFRS a tőketartalékkal kapcsolatosan nem fogalmaz meg előírásokat.
A US-GAAP szerinti tőketartalék (additional paid-in capital) lényegében megfelel a HGB
272. § (2) szerinti tőketartaléknak, mivel ebben a pozícióban kell kimutatni a részvényeseknek az eredetileg kibocsátott részvények névértékén felüli összegeket.
A tőketartalék növekedését elsősorban a következő gazdasági események idézik elő:
− a kibocsátott részesedések névérték feletti része
− a kibocsátott részvényvásárlási opciók (APB-14.16) vagy átváltási vagy opciós joggal
bíró kötvények névérték feletti része
− saját részesedések bekerülési érték feletti értékesítése,
− kvázi-reorganizáció esetén rekapitalizációval pótlólagosan szerzett tőke,
− egyéb befizetések.
A tőketartalék csökkenését elsősorban a következő tételek okozhatják:
− a névérték alatt kibocsátott részesedések diszázsiója,
− bekerülési érték alatt értékesített saját részesedés,
− kvázi reorganizáció esetén a rekapitalizációval elért deficit.
A nyereségtartalék
A német kereskedelmi törvény a nyereségtartalékba azokat az összegeket sorolja, amelyek a
vállalkozás nyeresége egy részének visszatartásából keletkeznek.
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A mérlegben előírt minimális mérlegtagolás alapján a nyereségtartalékot a következő mérlegtételekre kell osztani:
−
−
−
−

Törvényi tartalék
Saját részvényre és üzletrészre képzett tartalék
Társasági szerződésben (alapító okiratban) rögzített tartalék
Egyéb nyereségtartalékok

A törvényi tartalék a nyereségtartalék azon része, melyet törvényi előírások alapján kell
passziválni. A törvényi tartalék képzését a részvénytörvény (AktG 150.§ (1)) írja elő, ezért kizárólag részvénytársaságoknál, illetve betéti részvénytársaságoknál jöhet szóba.
Az AktG szerint a nyereség 5%-ából mindaddig törvényi tartalékot kell képezni, míg a törvényi tartalék és a tőketartalék együttes összege eléri az alaptőke 10%-át. Amennyiben az alapító okiratban ennél magasabb hányadot rögzítenek, akkor a törvényi tartalékot az alapító okiratban rögzített hányad eléréséig kell képezni. Ha a mérlegben előző évek halmozott vesztesége szerepel, akkor az éves nyereséget ennek összegével csökkenteni kell és az így kapott
pozitív összeg 5%-át kell törvényi tartalékra kell képezni.
Az az összeg, amelyet a törvényi tartalékba át kell sorolni, csökkenti az éves nyereséget és ezzel együtt a tulajdonosok részére osztalékként kifizethető összeg nagyságát.
A törvényi tartaléknak nem csak a képzése, hanem a felhasználása is törvényi előírásokhoz
kötött (AktG 150.§ (3-4)). A törvényi tartalék képzésével és felhasználásával kapcsolatos előírások be nem tartása esetén az éves beszámoló nem hitelesíthető, emiatt a törvényi tartalék
képzését és feloldását a kiegészítő mellékletben részletesen be kell mutatni.
Amennyiben egy tőketársaság saját részvényekkel és üzletrészekkel rendelkezik és azokat
nem bevonási szándékkal vásárolta vissza és amelyekkel való rendelkezés nem közgyűlési határozat függvénye, akkor a HGB 266.§ (2) alapján nyereségtartalékot kell képeznie az eszköz
oldalon szereplő saját részvények és üzletrészek összegének eléréséig.
Saját részvényre és üzletrészre képzett tartalékot a vállalatnak akkor is képeznie kell, ha közvetlen irányítást biztosító befolyással vagy többségi tulajdonnal rendelkező vállalatban részesedéssel rendelkezik (HGB 272.§ (4)). A tartalékot mérlegkészítéskor kell az éves nyereségből vagy már meglévő szabad nyereségtartalékból képezni. Részvénytársaságoknál a részvénytörvény alapján csak akkor szabad saját részvényt, üzletrészt visszavásárolni, ha a tartalékképzéshez szükséges összeg szabad nyereségtartalék formájában rendelkezésre áll.
A saját részvényekre és üzletrészekre képzett tartalék azt a célt szolgálja, hogy megszüntesse
a saját részvények és üzletrészek aktiválásával keletkezett többleteredményt és ezzel megakadályozza, hogy ez a többleteredmény osztalék formájában kifizetésre kerüljön.
Az így képzett nyereségtartalékot akkor szabad csak feloldani, ha a saját részvényeket és üzletrészeket értékesítették, bevonták, a mérlegből egyéb úton kivezették vagy, ha a kereskedelmi törvény 253.§ (3) alapján leértékelték.
Azokat az összegeket, amelyek a mérlegben a tárgyévi nyereségből a saját részvényekre és
üzletrészekre képzett tartalékba átsorolásra kerültek illetve innen kikerültek, be kell mutatni a
mérlegben tárgyévi adatok előtt kiemelve vagy a kiegészítő mellékletben.
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A társasági szerződésben rögzített tartalékok olyan nyereségtartalékok, amelynek képzésére a
társaság a társasági szerződésben megfogalmazottak alapján köteles.
A társasági szerződésben rögzített olyan meghatalmazások, melyek nyereségtartalék képzésére jogosítják fel az ügyvezető tagot vagy szervet nem a társasági szerződésben rögzített tartalékok között, hanem az egyéb nyereségtartalékok között kell kimutatni, mivel ennek képzése
az adott évben a vezetőség döntésétől függően válik kötelező érvényűvé.
A társasági szerződésben rögzíthetik ezen tartalékok képzésén túl a felhasználásukat is. Sem a
kereskedelmi, sem a részvénytörvény külön nem szabályozza a társasági szerződésben rögzített tartalékok kezelését. Miután azonban a társasági szerződésben foglaltakat is kötelezően be
kell tartania a társaságnak, így az itt előírtak megsértése esetén sem tekinthető a vállalat éves
beszámolója hitelesnek.
Az egyéb nyereségtartalékok mindazok a nyereségtartalékok, amelyeket az éves nyereségből
az "Egyéb nyereségtartalékok" nevű mérlegtételbe csoportosítanak át (pl. kiegészítő osztalék
fizetésére, vagy műszaki felújításra képzett tartalék, stb.).
Ezen tartalékokon belül is lehetnek olyan tartalékok, melyek csak meghatározott célokra
használhatók fel, míg a többi felhasználásáról a vállalat szabadon dönthet.
A részvénytársaságok és a betéti részvénytársaságok egyéb nyereségtartalék képzését a részvénytörvény felső határhoz köti. Amennyiben az egyéb nyereségtartalék képzéséről a közgyűlés dönt, akkor a vállalat a szabadon rendelkezésre álló (osztalékként kifizethető) éves nyereség legfeljebb 50%-ából képezhet egyéb nyereségtartalékot.
Ha az egyéb nyereségtartalék képzéséről az elnökség vagy a felügyelő bizottság dönt, az éves
nyereség 50%-ából mindenképpen képezhet egyéb nyereségtartalékot a vállalat, de a társasági szerződés felhatalmazhatja az elnökséget vagy a felügyelő bizottságot, hogy a nyereségtartalék több mint a felét állítsák az egyéb nyereségtartalékba. A felhatalmazással csak akkor élhetnek, ha az egyéb nyereségtartalékok sem a képzés előtt, sem a képzés után nem haladják
meg az alaptőke felét. Ez a korlátozás nem vonatkozik azon jogra, hogy a nyereség felét az
egyéb nyereségtartalékok közé átcsoportosítsák (
Adler, H. et al. [1995] AktG 58. § 52. szövegszáma alatt azt állítja, hogy a társasági szerződésben rögzített felhatalmazás alapján a teljes tárgyévi adózott nyereség áttehető az egyéb
nyereségtartalékba. A tárgyidőszaki nyereség egyéb nyereségtartalékban megjelenítendő részének meghatározása előtt el kell végezni a kötelező átvezetéseket a törvényi, illetve a társasági szerződésben rögzített tartalékok közé, illetve csökkenteni kell az esetleges előző évek
halmozott vesztesége összegét.
Az egyéb nyereségtartalékok feloldásáról a beszámolót elfogadó szerv, a közgyűlés illetve az
elnökség és felügyelő bizottság dönthet. Amennyiben az elnökség, felügyelő bizottság állapítja meg a beszámolót, akkor az egyéb nyereségtartalékról, amennyiben annak felhasználása
nem valamilyen célhoz kötött, szabadon rendelkezhet, ha a társasági szerződés másképpen
nem rendelkezik.
Függetlenül attól, hogy az igazgatóság állapítja-e meg a beszámolót, a közgyűlésnek továbbra
is meg van a joga, hogy a nyereségtartalékot tőkeemeléssel jegyzett tőkévé változtassa. Az
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egyéb nyereségtartalék képzését illetve feloldását a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben
be kell mutatni.
A HGB szerinti saját részvények miatti tartalékképzést az IAS/IFRS nem írja elő. A Számviteli törvény előírja a tartalékképzési kötelezettséget a visszavásárolt saját részesedésekre, de
nem terjeszti ki az egyedi beszámolóban a kapcsolt vállalkozásoknál lévő részesedésekre.
A US-GAAP beszámoló szerinti nyereségtartalék (retained earnings) alapját az operatív tevékenységből származó jövedelem jelenti. A nyereségtartalékok között az összes osztalékként
ki nem fizetett nyereség szerepel, amennyiben ez a társasági szerződés, vagy valamilyen célfelhasználás miatt korlátozásra nem kerül. A nyereségtartalék változását a következő tételek
változása idézheti elő:
− az éves nyereség / veszteség (net income / loss): US-GAAP beszámoló mérlege mindig az eredményfelosztás utáni állapotot tükrözi vissza, ennek megfelelően az
eredménykimutatásban meghatározott tárgyévi eredmény befolyik az egyéb nyereségtartalékba.
− korábbi időszakok korrekciója (prior period adjustment): a US-GAAP szerint fennáll
annak a lehetősége, hogy a nyereségtartalék előző évi összegét eredménysemlegesen
megváltoztassák, akkor ha a számviteli előírások, vagy módszerek megváltoztak (APB
20) vagy az FAS 16 értelmében korábban elkövetett hibák miatt, ezek kijavítása szükségszerű.
− osztalékfizetés,
− saját részvények vétele, eladása,
− kvázi-reorganizáció (quasi-reorganization) esetén.
Az USA számos szövetségi államában a vállalatoknak mindaddig tilos osztalékot fizetniük,
ameddig a nyereségtartalék pl. korábbi évek veszteségeinek hatására negatív, azaz a befizetett
jegyzett tőkét az ún. nyereségtartalék csökkenti. Azért, hogy a keletkezett deficit ellenére a
vállalat számára lehetőség nyíljon osztalékfizetésre, létrehozták a kvázi-reorganizáció eljárását. Ennek során eliminálják a korábbi években akkumulálódott deficitet, melynek hatására a
vállalat olyan induló feltétekkel rendelkezik, mint egy jogilag újonnan szerveződött vállalat,
anélkül, hogy az általában ezzel járó nehézségekbe, illetve költségekbe kellene ütköznie.
A kvázi-reorganizáció eljárást a számvitelileg tiszta lappal indulás koncepciójaként (concept
of an accounting fresh start) is emlegetik. A kvázi-reorganizáció eljárás két módszert követhet, az egyik a deficit reclassification, a másik az accounting reorganization. A deficit
reclassification módszere tőzsdén jegyzett vállalatok számára nem engedélyezett. A módszer
lényege, hogy a negatív nyereségtartalékot átteszik a tőketartalékba (additional paid-in
capital), így a nyereségtartalék értéke nullára nő. Az accounting reorganization keretén belül
első lépésként újraértékelik az eszközöket valós értéken, a tartozásokat jelenértéken, melynek
során az adódó különbözetek a meglévő deficitet növelik vagy csökkentik. Az újraértékelések
összességében nem eredményezhetnek felértékelést (net asset writeup). Második lépésként a
fennmaradó negatív nyereségtartalékot a tőketartalékba átvezetik, a nyereségtartalék értéke
ebben az esetben is nulla lesz (Kieso, D. E. et al. [2001], 834. pp.).
A kvázi-reorganizáció keresztülviteléhez a következő feltételeknek kell megfelelni (Wübben,
B. [2000], p. 15.):
− a tulajdonosok a kvázi-reorganizációval egyet kell, hogy értsenek,
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− feltételezhető egy jövőbeni nyereséges állapot,
− tőzsdén jegyzett vállalatok esetén a kvázi reorganizáció kivitelezésének időpontja 10
éves időszak után következik el, és a megszüntetett deficit több, mint három évet ölel
fel (Regulation S-X, Rule 5-02.31).
US-GAAP beszámoló esetén is lehetséges, hogy a nyereségtartalékból bizonyos részeket kizárjanak az osztalékfizetésből. Ebben az esetben az érintett nyereségtartalékot átsorolják az
lekötött nyereségtartalék (appropriation of retained earnings) kategóriába. Az átsorolás mögött a következő indokok állhatnak:
−
−
−
−

Törvényi rendelkezések,
Szerződésbeli megállapodások,
Várható veszteség megléte,
A működő tőke (working capital) védelme.

Amennyiben a vállalat a nyereségtartalékai fölött a fenti okok valamelyike miatt nem rendelkezhet szabadon, akkor ezt a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben meg kell jeleníteni. A
nyereségtartalékok változását a nyereségtartalék változás-kimutatás tartalmazza, melynek
végösszege meg kell, hogy egyezzen a mérleg szerinti nyereségtartalék összegével. Mivel ebben a változás-kimutatásban vegyesen szerepelnek mérleg és eredménykimutatás adatok,
ezért ezt kapocsnak tekintik a mérleg és az eredménykimutatás között (Haller, A. [1994], p.
308.).
Egyéb nyílt tartalékok
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékelése esetén megengedett alternatív módszer
(allowed alternative treatment) az átértékelés. Amennyiben a mérleg összeállítója ezt a módszert használja és az átértékelés által megnő az eszközök könyv szerinti értéke és az értéknövekedés nem korábban eredményhatékonyan elszámolt leértékeléseket fordít vissza, akkor a
különbözetet eredménysemlegesen a saját tőkén belül az átértékelési tartalékok között kell
megjeleníteni (IAS 38.76 és IAS 16.37). Amennyiben az átértékelés a könyv szerinti érték
csökkenéséhez vezet, akkor a csökkenést eredményhatékonyan, ráfordításként kell elszámolni, hacsak az adott eszközre a könyvekben még újraértékelési tartalék szerepel (IAS 38.77 és
IAS 16.38). Ennek magyar megfelelője az értékhelyesbítések miatt képzett értékelési tartalék,
mely az immateriális javakon, tárgyi eszközökön kívül a bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök közötti részesedéseknél is lehetséges a Számviteli törvény előírásai
alapján.
A pénzügyi instrumentumok eredménysemlegesen történő valós értékelése az IAS 39 szerint
közvetlenül a saját tőkével szemben történik. A Számviteli törvény is ennek megfelelően a
pénzügyi instrumentumok saját tőkével szemben elszámolt értékelési különbözetei az értékelési tartalék értékét módosítják.
A US-GAAP szerinti átfogó eredményt (comprehensive income), amely az
eredménykimutatásban levezetett nettó eredményből (net income) és az egyéb átfogó eredményből (other comprehensive income) tevődik össze, úgy határozzák meg, mint a saját tőke
azon időszaki változása, amely gazdasági események vagy más folyamatok hatására - kivéve
a tulajdonosok számára történő kifizetéseket, vagy a tőlük származó befizetéseket – követke-
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zett be (CON 6.70). A saját tőkén belül egyéb átfogó eredményként a következő tételeket kell
megjeleníteni:
− valutaátváltási különbözetek,
− nyugdíjazási juttatási programokkal kapcsolatosan képzett tartalékok
− hitel- illetve tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos nem realizált
nyereségek, veszteségek.
A mérlegen belül az egyéb átfogó eredmény komponenseit összevonva (accumulated other
comprehensive income) a saját tőkén belül a jegyzett tőke és a nyereségtartalék tételek mellett
kell megjeleníteni (Kieso, D. E. et al. [2001], p. 168.).
A Sonderposten mit Rücklageanteil egy speciális német mérlegcsoport, amely két részből tevődik össze. Egyrészt a tőketársaságoknak vannak olyan tartalékai, amelyek az adójogszabályok előírásai alapján a vállalat adóköteles eredményét csökkentik és csak feloldásukkor
kell az adót megfizetni utánuk, ezen tételeket a HGB 273. § alapján a Sonderposten mit
Rücklageanteil tételen kell szerepeltetni. A tőketársaságok számára ezen túlmenően a HGB
lehetővé teszi, hogy az adójogszabályok által engedélyezett pótlólagos értékcsökkenési leírásokat illetve értékvesztéseket a Sonderposten mit Rücklageanteil tétellel szemben jelenítsék
meg.
Az adózási szempontból levonható tartalékokat az egyéb üzemi ráfordításokkal szemben kell
képezni, feloldásuk az egyéb üzemi bevételekkel szemben történik akkor, amikor azok az
adóbevallásban is feloldásra kerülnek. Mind a képzést, mind a feloldást a megfelelő
eredménykimutatás sorok alatt, vagy a kiegészítő mellékletben be kell mutatni illetve hivatkozni kell a képzést engedélyező jogszabályra vagy a mérlegben, vagy a kiegészítő mellékletben.
Az egyik leggyakrabban képzett adózási tartalék az. ún. pótbeszerzésre képzett tartalék. A
pótbeszerzésre képzett tartalék esetében olyan nyereségeket vonnak ki az adóalapból, melyek
úgy keletkeztek, hogy eszközök az adózó szándéka ellenére kiváltak a vállalati vagyonból. A
csendes tartalék, mely a kiváláskor a kártérítés illetve a könyv szerinti érték különbözetének
összegében realizálódik, az EStR R 35 irányelve értelmében átvihető a pótlólagosan beszerzett eszközre. A tartalékképzés feltételei:
− az eszköz vis maior (káresemény, rablás) okok vagy hatósági beavatkozás (kisajátítás)
miatt került el a vállalattól,
− a kapott kártérítés a kivált eszközre vonatkozik,
− a pótlólagosan beszerzett eszköz funkcióját tekintve megegyezik a kivált eszközzel.
Amennyiben a vállalat az eszköz kivezetését követő évben tervezi az eszköz pótlását, akkor a
pótbeszerzésre tartalékot képezhet a kapott kártérítés illetve a könyv szerinti érték különbözetének összegében. Akkor kell a tartalékot eredményhatékonyan feloldani, ha az új eszköz beszerzése, előállítsa vagy megrendelése a tartalékképzést követő első (ingatlanok esetében második) üzleti év végéig nem következett be.
További képezhető adózással kapcsolatos tartalék az ingatlanok, mező- vagy erdőgazdasági
vállalati vagyon részét képező növényzet értékesítéséből származó nyereségre, bizonyos állami támogatásokra, kőszénbányák bezárása esetére, átalakulásokra, stb képzett tartalék.
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A mérlegben megjelenő eredmény
A kereskedelmi törvény a vállalkozás eredményének kimutatására háromféle lehetőséget kínál. A mérleget össze lehet állítani a tárgyévi eredmény teljes vagy részleges figyelembe vételével, illetve úgy is, hogy az eredményfelhasználást semmilyen mértékben nem veszik figyelembe.
Eredményfelhasználásnak számít a mérlegkészítés előtt a tartalékok képzéséről és feloldásáról valamint az osztalékfizetésről hozott határozat.
Ha a vállalat nyereségét teljesen felosztja, akkor a mérlegben eltűnik az éves nyereség, mivel
a teljes összeget a tartalékok illetve osztalékfizetés esetén az egyéb kötelezettségek között elosztották.
A US-GAAP az eredmény mérlegbeni megjelenítésének módjára nem hagy a vállalkozók
számára választási lehetőséget. A tárgyidőszaki eredmény teljes egészében a nyereségtartalékba kerül könyvelésre. A részvényeseknek fizetendő osztalékot kivezetik a nyereségtartalékból a mérlegben egyéb tartozásként (other liabilitiy) jelennek meg. Az eredmény
mérlegbeni megjelenítése mindig teljes eredményfelosztással történik (Haller, A. [1994], p.
308.). A US-GAAP szerinti statement of retained earnings tartalmazza az eredményfelosztással kapcsolatos információkat.
Az IAS1 függelékében bemutatott beszámolóban a tárgyidőszaki eredmény a tartalékok illetve a felhalmozott nyereség/veszteség részeként jelenik meg, az IAS 1.85 csak azt írja lő, hogy
a részvényenkénti javasolt illetve jóváhagyott osztalékot vagy a mérlegben vagy a kiegészítő
mellékletben mutassák be.
A németországi részvénytársaságoknak függetlenül attól, hogy a mérlegben milyen
megjelenítési formát választottak, az eredménykimutatásuk után vagy a kiegészítő
mellékletben be kell mutatniuk az eredményfelosztásról szóló határozat eredményét.
A saját tőke halmozott hiánya esetén a jogi személyű társaságoknál a negatív különbözetet az
eszköz oldalon, a mérleg végén a "Saját tőke halmozott hiánya" mérlegpozícióba kell beállítani, így a mérlegben a Saját tőke főcsoport mérlegértéke semmi esetre sem lesz negatív. Egy
betéti részvénytársaság esetén a korlátlan felelőséggel bíró tulajdonosra jutó veszteséggel a tulajdonosnak a jegyzett tőke alatt külön is bemutatott tulajdonrészét nyíltan csökkenteni kell.
Amennyiben a rá jutó veszteség meghaladja a beltag tőkerészét, akkor a különbözetet az eszköz oldalon elkülönítve „Korlátlan felelősséggel bíró tulajdonos vagyoni betétekkel nem fedezett veszteségrésze” mérlegpozíción kell megjeleníteni. Amennyiben a különbözetet befizetési kötelezettség is terheli, akkor ezt a követeléseken belül „Korlátlan felelősségű tag befizetési kötelezettsége” mérlegtételen kell kimutatni (AktG 286. § (2).
Összegzés
A nemzetközi számviteli ajánlások a saját tőke főcsoportban a működő saját tőkét jelenítik
meg, ezzel szemben ezt az értéket a magyar és a német gyakorlatban úgy kapjuk meg, hogy a
saját tőke mérlegfőcsoport értékét csökkentjük az eszköz oldali saját tőke elemek értékével.
Magyarországon ez az érték a visszavásárolt saját részvények, üzletrészek könyv szerinti értékével, Németországban a jegyzett, de még be nem fizetett tőke és visszavásárlás szándékától
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függően a saját részesedések könyv szerinti értékével való csökkentés eredményeképpen határozható meg.
A jegyzett tőke, illetve a jegyzett, de be nem fizetett tőke tartalmi meghatározása a vizsgált
négy számviteli szabályozást tekintve egységes.
A tőketartalék tartalmával kapcsolatosan az IAS/IFRS nem tartalmaz előírásokat. A magyar
és a német tőketartalék annyiban tér el egymástól, hogy Magyarországon a tőketartalék nem
szabad összegeit át kell vezetni a lekötött tartalékba. Az eljárás megfelel a US-GAAP szerinti
előírásoknak. A US-GAAP eltérően a magyar illetve a német gyakorlattól a visszavásárolt saját részvények esetén a tőketartalék értékét csökkentheti a visszavásárolt saját részvényekre
jutó ázsió (diszázsió) értékével. További eltérést jelent az USA-ban a részvények névérték
alatti kibocsátásának lehetősége.
A nyereségtartalék német megfogalmazásban azt a saját tőke részt jelenti, amely abból keletkezett, hogy a vállalat nyereségének egy részét egyéb célokra visszatartották. Magyarországon ezen tételek a lekötött tartalékban jelennek meg, de a magyar lekötött tartalék külső forrásból származó saját tőke részt is tartalmazhat tőketartalékból történt átsorolás esetén. A
US-GAAP szerinti nyereségtartalék más tartalommal bír, mint a németországi nyereségtartalék. A US-GAAP szerinti nyereségtartalék éppen azokat a tételeket nem tartalmazhatja, melyek felhasználása feltételhez kötött.
A mérlegben a tárgyidőszaki eredmény a US-GAAP szerint külön mérlegtételen nem jelenik
meg, hanem a teljes eredményfelosztást tükrözve szétosztásra kerül a mérlegben a tartalékok
illetve a kötelezettségek között. A német számviteli előírások szerint a mérlegben megjelenített
eredmény visszatükrözheti az osztalékfizetés előtti állapotot, a teljes eredményfelosztás utáni
állapotot, illetve egy olyan köztes állapotot is, mely a tárgyidőszaki nyereségből a különböző
célú lekötéseket már átvezette, de az osztalék kötelezettségként való elszámolása, illetve a
fennmaradó nyereség átvezetése még nem történt meg. Tárgyidőszaki veszteség esetén a három lehetséges változat értelemszerűen kettőre lecsökken. Magyarországon a mérleg szerinti
eredmény a jóváhagyott osztalékkal (és hasonló jellegű tételekkel) csökkentett, az erre igénybevett eredménytartalékkal növelt adózott eredményt tartalmazza. Az IAS/IFRS nem tartalmaz
ajánlást a mérlegben megjelenő eredmény tartalmára az IAS1 függelékében bemutatott minta
az eredményfelosztás utáni állapotot tükrözi vissza.

KÖTELEZETTSÉGEK ÉS CÉLTARTALÉKOK
A kereskedelmi törvény megfogalmazásában a kötelezettségek olyan teljesítmények
− amelyek végrehajtására a vállalatot jogi úton kényszeríteni lehet
− értéke egyértelműen megállapítható és
− amelyek a mérleg fordulónapján a vállalat számára még megterhelést jelentenek.
A kötelezettségeket a mérlegben a forrás oldalon, a céltartalékok után kell kimutatni. A kis
jogi személyű társaságok a kötelezettségeket a mérlegben minden további tagolás nélkül kimutathatják, míg a HGB 266.§ alapján a közepes és nagy jogi személyű társaságoknak a kötelezettségeken belül további mérlegtételeket is kiemelten kell bemutatni:
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− A mérlegen belüli csoportosítás hitelezők illetve hitelezői csoportok szerint történik.
− A HGB 268. § (5) értelmében a tőketársaságoknak a mérlegben mérlegtételenként
meg kell adni a azon kötelezettségek értékét, melyeknek a fordulónaptól számított hátralévő futamideje legfeljebb egy év. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az 5
évnél nagyobb hátralévő futamidejű kötelezettségek összértékét, valamint a zálogjoggal illetve hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek értékét, ismertetve a biztosíték
formáját is.
Az IAS/IFRS nem különíti el alapvetően a kötelezettségeket és a céltartalékokat. Tartozások
(liabilities) alatt olyan jelenlegi kötelezettségvállalásokat ért, amelyek múltbeli esemény alapján keletkeztek, kiegyenlítésük előreláthatólag a gazdasági tartalékok csökkenését eredményezi (F 49 (b), 62). A kötelezettségvállalások alapulhatnak jogilag érvényesíthető igényeken,
de olyan követelményeken is, melyek alól a vállalat gazdasági okokból nem vonhatja ki magát (pl. kuláns teljesítmények). A gazdasági tartalékok csökkenése valószínűsíthető, és értékük megbízhatóan meghatározható kell, hogy legyen.
A tartozásokat meg lehet bontani rövid lejáratú (current) és hosszú lejáratú (non current) tartozásokra. Rövid lejáratú tartozásoknak számítanak azon tételek, melyek egy éven belül, vagy
egy szokásos üzleti cikluson belül kiegyenlítésre kerülnek (IAS 1.60). A hosszú lejáratú tartozások azon részét, mely a következő beszámolási időszakban esedékessé válik, nem szükséges a rövid lejáratú tartozások közé átsorolni, amennyiben az eredeti futamidő meghaladta a
12 hónapot és amennyiben a refinanszírozási szándék elegendő bizonyossággal fennáll (IAS
1.63). Az át nem sorolt tartozások összegét a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. A rövid
illetve hosszú lejáratú kötelezettségekre való szétbontást a az első beszámoló összeállítása során a vállalkozó döntésére bízza. Az elkövetkező beszámolókat következetesen ehhez kell
összeállítani. Minden esetben azonban be kell mutatni azon tartozások nagyságát, melyek futamideje tizenkét hónapot meghalad (IAS 1.54). Az IAS 1.66 kötelezően előírja a hosszú lejáratú kamatozó tartozások elkülönített bemutatását, függetlenül attól, hogy a vállalat megbontja-e a tartozásokat rövid- illetve hosszúlejáratú tartozásokra.
A tartozások és az eszközök nettósítását alapvetően az IAS 1.33 alapvetően tiltja, kivételt akkor engedélyez, ha egy másik IAS/IFRS ezt engedélyezi vagy előírja (pl. IAS 32.33, amikor
bizonyos esetekben előírja a pénzügyi eszközök és pénzügyi tartozások nettósítását).
A US-GAAP szerint a tartozásoknak (liabilities) három alapvető jellemvonásuk van (CON
6.36).
− fennáll egy jelenlegi kötelezettségvállalás (present obligation) egy harmadik személylyel szemben, amely egy bizonyos esemény bekövetkezésekor vagy egy igény érvényesítésekor a tartalékok jövőbeni csökkenése révén kiegyenlítésre kerül.
− a kötelezettségvállalás kötelező érvényű és ezzel a vállalat számára nem marad a mérlegelésre játéktér (vagy csak nagyon csekély), hogy kivonja magát a vagyoni megterhelés alól.
− a tartozást kiváltó esemény már bekövetkezett.
A US-GAAP előírásai szerint külön csoportban kell megjeleníteni a hosszú és a rövid lejáratú
kötelezettségeket úgy, hogy először kell bemutatni a rövid, majd azt követően a hosszú lejáratú tartozásokat. Besorolási kritériumot az üzleti év, vagy esetleg egy ennél hosszabb beszámolási időszak jelent (ARB 43.2 kk.).
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A rövid lejáratú tartozások között kell bemutatni pl.:
−
−
−
−

a hitelintézetekkel szembeni rövid lejáratú kötelezettségeket (notes payable to banks)
a hitelezőkkel szembeni tartozásokat (notes payable to creditors),
a hosszú lejáratú tartozások rövid lejáratú részét (current portion of long-term debt),
az adótartozásokat (income tax payable).

A tőzsdén jegyzett vállalatoknak a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben külön kell megjeleníteniük azon tételeket, amelyek a rövid lejáratú kötelezettségek 5 %-át meghaladják.
A hosszú lejáratú kötelezettségekhez tartoznak elsősorban a finanszírozási és a lízingtartozások. A többi tartozást általában az egyéb hosszú lejáratú tartozások között szokták összevontan megjeleníteni (other non-current liabilities). A hosszú lejáratú kötelezettségeket vagy a
mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben hitelezői csoportok szerint be kell sorolni és kondícióikat (kamatláb, törlesztő részletek, esedékesség, biztosítékok, átválthatósági jogok, hátrasoroltság, stb.) közelebbről is be kell mutatni.
A kötelezettségek értékelése
A HGB 253. § (1) értelmében a kötelezettségeket általános esetben a visszafizetendő összegben kell értékelni. A visszafizetendő összeg az a pénzösszeg, amelyet a tartozás törlesztésére
fel kell használni. Az esetek többségében ez az összeg megegyezik azzal az összeggel, amelylyel a kötelezettség állományba került. Járadékfizetési kötelezettség esetén aktuáriusi módszerekkel meghatározott jelenértéken kell a kötelezettséget megjeleníteni. A HGB 253. § (1)
alapján a teljes jelenérték csak azon járadékkötelezettségek esetén passziválható, amelyek esetén az adós részéről ellenszolgáltatás már nem várható. Ellenkező esetben a jelenértéket csak
arányosítva lehet passziválni.
Amennyiben a kötelezettség nagysága a futamidő alatt megváltozik, akkor az óvatosság, illetve az imparitás elvének megfelelően kell eljárni, mely szerint a visszafizetendő összeg mérlegértékének csökkentése nem vehető figyelembe.
Az IAS/IFRS szerint a kötelezettségeket a visszafizetendő összegben kell a mérlegben megjeleníteni, ugyanakkor sem a standardok, sem a Framework nem rendelkeznek arról, hogy a
visszafizetendő összeget a múltbeli bekerülési érték, a piaci érték, vagy a jelenérték alapján
kell meghatározni. Egyedi szabályozások léteznek a munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos
tartozásokra (IAS 19), az adótartozásokra (IAS 12), a befektetési célú ingatlanokból származó
tartozásokra (IAS 40), a devizaátszámításokra (IAS 21), illetve a függő kötelezettségekre
(IAS 37), a pénzügyi kötelezettségekre (IAS 39). Az IAS 32.5 szerint pénzügyi kötelezettség
(financial liability) mindazon szerződéses kötelezettségvállalás, melynek során likvid eszközöket vagy egyéb pénzügyi eszközöket kell átadni egy másik vállalat részére, vagy pénzügyi
instrumentumokat esetleg hátrányos feltételekkel kell elcserélni.
Az IAS 39 szerint a pénzügyi instrumentumokat keletkezésükkor bekerülési értéken kell értékelni. A bekerülési érték pénzügyi kötelezettség passziválásánál a kapott ellenérték valós értéke (IAS 39.66). Amennyiben nem lehet megbízható módon a bekerülési értéket meghatározni, akkor a tétel valós értéke a futamidő várható pénzáramainak diszkontált értéke. Az
ilyenkor alkalmazandó diszkontláb meghatározásánál a hasonló jellegű tartozások kamatozását kell figyelembe venni (IAS 39.67). A diszkontálás elmaradhat, amennyiben az ebből
100

származó hatás nem minősül jelentősnek, ebből kifolyólag a rövid lejáratú tartozásokat sem
kell diszkontálni (ld. Baetge, J. et al. [2001], 353. oldal). A passziválási évet követő években a
mérlegértéket a származékos ügyletek és a kereskedelmi céllal tartott tartozások kivételével
aktualizált múltbeli bekerülési értéken kell meghatározni (IAS 39.93).
A US-GAAP szerint azokat a tartozásokat, melyek futamideje meghaladja az egy évet, jelenértéken kell a mérlegben szerepeltetni (APB 21). A jelenérték meghatározásánál használt kamatláb (diszkontláb) általában az aktuális piaci kamatláb. A diszkontáláshoz olyan kamatlábat
kell használni, amelyben független és egyenjogú hitelezők és adósok hasonló körülmények
között egymás között megegyeztek, ez általában megfelel a piaci kamatlábnak. Amennyiben a
megegyezéses kamatláb alacsonyabb, mint a piaci kamatláb, akkor egy ún. diszkont
(discount) keletkezik, mely kamatráfordításként eredményhatékonyan kerül elszámolásra.
Amennyiben a piaci kamatláb alacsonyabb, mint a megegyezéses kamatláb, akkor egy ún.
prémium (premium) keletkezik, melyet kamatbevételként eredményhatékonyan kell elszámolni.
A kötelezettségeket Magyarországon is a visszafizetendő összegben kell megjeleníteni, a kötelezettség futamidejétől függetlenül a Számviteli törvény előírásai alapján a kötelezettség
nem diszkontálható.
Amennyiben a visszafizetendő összeg nagyobb, mint a kibocsátási összeg, akkor Németországban a különbözet elszámolható aktív időbeli elhatárolásként. Az összeget a futamidőre
terv szerint felosztva, beszámolási időszakonként fel lehet oldani (250. § (3)). A tőketársaságoknak az elhatárolt diszázsiót (damnumot) a mérlegben elkülönítve is fel kell tüntetni, vagy
a kiegészítő mellékletben be kell mutatni (HGB 268. § (6)).
Az elhatárolást a vállalat csak a kötelezettség keletkezésének évében választhatja, amennyiben az akkori beszámolási időszakban nem határolja el a diszázsiót (damnumot), akkor ezt
később már nem teheti meg. Az adójogszabályok kötelező jelleggel előírják a
diszázsió/damnum aktiválását. Adódhat olyan kivételes eset is, hogy a kibocsátási összeg
meghaladja a visszafizetendő összeget. Ebben az esetben ajánlott a különbözetet passzív időbeli elhatárolásként kell passziválni és a kötelezettség futamidejére szétosztani (Coenenberg,
[2003], p. 343.).
Az IAS/IFRS a diszázsió kezeléséről külön nem rendelkezik, de az időszaknak megfelelő
eredménymeghatározás gondolatából levezethető a kötelezettség teljes futamidejére szétosztásra kerülő eredményhatás (Coenenberg, A. G. [2003], p. 347.). Magyarországon is ennek
megfelelően történik a damnum elszámolása.
A US-GAAP a diszázsió mértékét nem jeleníti meg külön mérlegpozícióban, hanem a
diszázsióval csökkenti a kötelezettséget. A diszázsió nagyságát vagy a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben be kell mutatni (APB 21.16).
A HGB előírásai szerint a devizás tartozásokat szintén a visszafizetendő összegben, deviza eladási árfolyamon kell passziválni. Amennyiben a visszafizetési árfolyam egy deviza határidős
ügylettel biztosított, akkor a határidős árfolyamon kell a kötelezettséget passziválni. Amenynyiben a fordulónapi eladási árfolyam magasabb, mint a könyv szerinti árfolyam, akkor az
imparitás elvét követve a mérlegértéket a magasabb értéken kell meghatározni (legmagasabb
érték elv). A felértékelt kötelezettség leértékelhető, ha a következő mérlegfordulónapi árfolyam alacsonyabb, mint a könyv szerinti árfolyam, de a kötelezettség értéke nem süllyedhet az
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eredeti bekerülési árfolyamon számított érték alá (Adler, H. et al. [1995], 253. § 97. szövegszám).
A német számviteli szakirodalmakban széles körben elterjedt az az állásfoglalás, hogy a rövid
lejáratú kötelezettségek általánosan fordulónapi eladási árfolyamon történő megjelenítése engedélyezett (Adler, H. et al. [1995], 253. § 92. szövegszám). A zárt devizapozíciókat függetlenül az árfolyamok alakulásától mindig át lehet számítani fordulónapi árfolyamra (Adler, H.
et al. [1995], 253. § szövegszám 107-109.). Az adójogszabályok a kötelezettség
keletkezésekori árfolyama alá süllyedt árfolyamon történő értékelést alapvetően elutasítja
(EstR 37. szakasz (2)).
Az idegen pénznemre szóló kötelezettséget keletkezéskori azonnali árfolyamon kell állományba venni. Nem jelentős árfolyamingadozások esetén közelítő értéken is lehet szerepeltetni. A passziválási évet követő években a mérlegértéket a fordulónapi árfolyamra át kell
számítani (IAS 21.11(a)).
A US-GAAP az idegen pénznemben fennálló kötelezettségeket függetlenül a keletkezéskori
árfolyam nagyságától átszámítja fordulónapi árfolyamra, az árfolyamdifferencia
eredményhatékonyan kerül elszámolásra (FAS 52). A magyar számviteli gyakorlat a kötelezettségeket már a passziválás évében átszámítja fordulónapi értékre.
Az IAS/IFRS és a US-GAAP az óvatosság elvének azon értelmezését, mely a kötelezettséget
tudatosan felértékeli, az eszközt tudatosan leértékeli, nem engedélyezi, így a németországi
devizás eszközök és kötelezettségek megjelenítése nem felel meg követelményeiknek.
A Németországban 1999. március 24-én elfogadott új adójogszabály értelmében a kötelezettségeket alapvetően a diszkontált értéken kell a mérlegben megjeleníteni. A diszkontálástól el
lehet tekinteni akkor, ha a fordulónaptól számított hátralévő futamidő kevesebb, mint 12 hónap, vagy a kötelezettség kamatozó. Azon kötelezettségek, melyek előlegeken, előteljesítéseken alapulnak általános érvénnyel mentesülnek a diszkontálási kötelezettség alól.
A kereskedelmi törvény szerint a részesedési viszonyban álló részvénytársaságok esetén függetlenül a kötelezettség fajtájától, a kötelezettségeket mérlegcsoporton belül elkülönítve kell
kimutatni. A részesedési viszonyban álló vállalatokkal szembeni kötelezettségek kimutatására
a mérlegen belül két mérlegtétel áll rendelkezésre. A Társvállalatokkal szembeni kötelezettségek között azokat a kötelezettségeket kell kimutatni, amelyek anya-leányvállalati viszonyból
származnak. Az Egyéb részesedési viszonyban álló vállalatokkal szembeni kötelezettségek
között azokat a kötelezettségeket kell kimutatni, amelyek olyan vállalatokkal, pénzintézetekkel szemben keletkeztek, ahol a vállalat részesedéssel rendelkezik vagy amelyek a vállalatnál
részesedéssel rendelkeznek, de nem anya-leány viszonyról van szó.
A részesedési viszony gyakran nehéz megállapítása miatt a részvénytörvény (AktG 20.§) értelmében a 25%-ot meghaladó részesedés esetében kötelezi a befektetést élvező illetve a részesedéssel rendelkező vállalatot, hogy kötelezettségeit a részesedési viszony figyelembe vételével mutassa ki.
A kapcsolt vállalkozások és egyéb részesedési viszonyban állók eltérő értelmezése az eszközök bemutatásánál már ismertetésre került.
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Függő kötelezettségek
A HGB szerint a mérlegben bemutatásra kerülő kötelezettségeken túl kiemelten a mérleg alatt
vagy a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a függő kötelezettségek összegét, illetve a velük összefüggésben álló nyújtott zálogjogokat, illetve egyéb biztosítékokat. A HGB 251. §
felsorolja azokat a lehetséges kötelezettségeket, melyek passziválásra nem kerültek, de a mérleg alatt bemutatásra kell, hogy kerüljenek:
−
−
−
−

váltó átruházásából származó esetleges kötelezettségek
kezességből, váltó- és csekk-kezességből származó esetleges kötelezettségek,
garanciaszerződésekből eredő esetleges kötelezettségek
idegen kötelezettségek biztosítékául rendelt felelősségek.

A függő kötelezettségek olyan kockázatot jelentenek a vállalat számára, amelyek a vállalat
számára csak esetlegesen jelentenek megterhelést, melyek bekövetkezésével valójában nem
számolnak. A függő kötelezettségek abban térnek el leginkább a mérlegben szereplő kötelezettségektől, illetve céltartalékoktól, hogy azok esetében a teher megjelenése a jövőben biztosra vehető, vagy valószínűsíthető. A felelősségi viszonyok bemutatásának célja, hogy felhívja a beszámoló olvasójának a figyelmét az esetleges kockázatokra. A HGB 251. § szerint a
függő kötelezettségeket abban az esetben is meg kell jeleníteni, ha a vállalat az adott kötelezettséghez kapcsolódóan visszkereseti joggal rendelkezik.
A visszkereseti jog eszköz oldal alatti feltüntetése az uralkodó vélemények szerint nem szükségszerű (ld. IDW [1996], F. fejezet, 245. szövegszám). Abban az esetben, ha a függő kötelezettség bekövetkezésével számolni lehet, akkor a függő kötelezettséget céltartalékként, abban
az esetben, ha biztossá válnak, kötelezettségként kell őket passziválni.
A HGB 285. § Nr. 3 a közepes és nagy tőketársaságok számára előírja, hogy a kiegészítő mellékletben be kell mutatniuk egy összegben az összes olyan pénzügyi kötelezettségvállalást,
amely a vállalat pénzügyi megítélése szempontjából jelentőséggel bír és a HGB 251. § alapján
nem került a mérlegben, illetve a kiegészítő mellékletben bemutatásra. Ide tartoznak különösen azon ügyletek, melyek a mérlegre még nem gyakoroltak hatást, de a jövőben jelentős
pénzügyi terhet jelentenek.
Coenenberg véleménye szerint ezen adat információtartalmát jelentős mértékben korlátozza,
hogy ezeket egy összegben kell megadni. Így a beszámoló olvasója nem tudja sem a kockázati
időt, sem a kockázat mértékét megítélni. A törvényalkotók kihagyták, hogy bizonyos kötelezettségvállalás-típusokat a törvényben megnevezzenek, továbbá általánosan minden esetre
nem tisztázható, hogy egy pénzügyi kötelezettségvállalás mikor minősül jelentősnek és mikor
nem (Coenenberg [2003], p. 337.).
Az IAS/IRS szerint a függő kötelezettségek egyrészről olyan kötelmek, melyek esetén nem
biztos, hogy jelenlegi tartozást testesítenek meg, a tartozás csak egy vagy több olyan bizonytalan esemény bekövetkezésétől függ, mely kívül esik a vállalat hatókörén (IAS 37.10). Másrészről ide tartoznak azon tartozások is, amelyek valószínűleg nem vezetnek gazdasági tartalékok csökkenéséhez vagy amelyeknek az értéke nem becsülhető meg elegendő bizonyossággal (IAS 37.13). A függő kötelezettségek nem vezetnek ráfordítás könyveléséhez, de be kell
mutatni és további adatokkal el kell látni őket.
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A függő kötelezettségek esetében a következő adatokat kell nyilvánosságra hozni, amennyiben az eszközcsökkenés nem valószínűtlennek becsült:
− a lehetséges tartozás rövid jellemzése,
− a lehetséges teljesülési összeg becslése az értékelési elvek figyelembe vétele mellett,
− az eszközcsökkenés nagyságával, időpontjával kapcsolatos bizonytalanságok ismertetése,
− esetleges visszkereseti jogokra vonatkozó utalások.
A függő követelések olyan esetleges eszközgyarapodások, melyek jövőbeli eseményektől
függenek, melyekre a beszámolót készítő vállalat nem tud hatást gyakorolni. Ezeket szintén
be kell mutatni, de a mérlegben rögzíteni a tényleges realizálás előtt nem szabad.
A US-GAAP szerint amennyiben a tartozás bekövetkezése lehetséges, de nem nagyon valószínű, a tartozás a mérlegben nem megjeleníthető, de a kiegészítő mellékletben a vagyoncsökkenés lehetséges mértékét be kell mutatni (FAS 5.10).
Magyarországon a függő kötelezettségeket és a biztos jövőbeni kötelezettségeket mérlegen
kívüli tételként a kiegészítő mellékletben kell bemutatni fajtánkénti részletezésben. Ezeken
belül külön kell bemutatni ügyletfajtánként (az ügylet tárgya szerint) a mérleg fordulónapjáig
le nem zárt határidős, opciós ügyletek, valamint a swap ügyletek határidős részének lejárati
idejét, szerződés szerinti értékét (kötési árát, árfolyamát), az eredményre gyakorolt várható
hatását (valós értékét, ha az megállapítható), a cash-flowra gyakorolt várható hatását, külön
feltüntetve az üzleti év eredményében már figyelembe vett hatásukat, elszámolási ügylet
(származékos ügylet) és leszállítási ügylet, fedezeti és nem fedezeti célú, tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben (Szt. 90. § (4) a.). A függő követelések beszámolóban
történő megjelenítését a Számviteli törvény nem írja elő.
Céltartalékok meghatározása
A céltartalékoknak két nagy csoportját lehet megkülönböztetni. A statikus felfogás szerint a mérlegnek a hitelezők információs igényeinek kielégítését szolgálva be kell mutatnia az összes kötelezettségvállalást, mely befolyásolja a felelősség alá tartozó vállalati vagyon nagyságát. Ide tartoznak
mindazon kötelezettségek is, melyek nagyságuk, bekövetkezésük időpontja tekintetében bizonytalanok, de elegendő biztonsággal várhatók. A statikus felfogás szerinti céltartalékok az idegen tőke
részét képezik.
A dinamikus mérlegfelfogás szerint a céltartalékok olyan elhatárolási tételek, amelyek feladata,
hogy azokat a ráfordásokat, amelyek egy későbbi időszakban, a fordulónapon még nem pontosan
ismert időpontban és összegben, okoznak csökkenést a vagyon nagyságában, ahhoz az időszakhoz kapcsolja, amelyben a ráfordítás oka felmerült. A dinamikus interpretáció a statikus kibővítése, hiszen magában foglalja a bizonytalan kötelezettségeket is, de tartalmaz olyan jövőbeni költségekre képzett céltartalékokat, amelyek nem vezetnek harmadik féllel szembeni kötelezettségekhez.
Mind Magyarországon, mind Németországban a céltartalékok dinamikus megközelítése érvényesül azáltal, hogy egy részük kötelezettségre, másik részük tisztán jövőbeni költségekre
képzett céltartalék. Az IAS/IFRS és a US-GAAP szerinti céltartalékokat illetően a statikus
megközelítést, az idegen tőkeként történő megjelenítést írják elő, a harmadik féllel szembeni

104

kötelezettségvállalást nélkülöző tisztán jövőbeni költségekre képzett céltartalékok megjelenítését nem engedélyezik.
Magyarországon a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz kapcsolódó hiteltartozások, devizás kötvénytartozások a gazdálkodó döntése alapján halasztott ráfordításként elszámolt nem realizált árfolyamveszteségének a hitel felvételétől eltelt időtartam és a hitel futamideje arányában számított hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell képeznie. A céltartalékképzésnek ez a
formája nem engedélyezett sem Németországban, sem az IAS/IFRS, sem a US-GAAP szerint.
A HGB nem definiálja a céltartalékok fogalmát, de a HGB 249. § felsorolja a Kereskedelmi
Törvénykönyv által engedélyezett céltartalékokat.
A HGB 249. § (1) szerint bizonytalan kötelezettségekre, függő ügyletekből származó várható
veszteségekre céltartalékot kell képezni. A kereskedelmi törvények értelmében mindazon céltartalékokat, melyek harmadik féllel szembeni kötelezettségvállalásból erednek, passziválási
kötelezettség terhel.
A jövőbeni költségekre képzett céltartalékok három fajtáját különbözteti meg: a karbantartásra, a hulladékeltávolításra, illetve egyéb, a jellegükből adódóan pontosan meghatározott költségekre képzett céltartalékokat. A jövőbeni költségekre képzett céltartalékok egy részét paszsziválási kötelezettség terheli, másik részének passziválását a gazdálkodó döntésére bízza.
A céltartalékképzés mindig a gazdasági tartalomnak megfelelő költséggel, ráfordítással
szemben történik. Amennyiben a konkrét ráfordítás a céltartalékképzés időpontjában még
nem ismert, akkor a céltartalékképzést az egyéb üzemi ráfordításokkal szemben kell könyvelni. A céltartalékokat csak akkor szabad feloldani, ha létezésük oka megszűnt (HGB 249. § (3).
Amennyiben a céltartalék feloldásakor a tényleges ráfordítás kisebb, mint a képzett céltartalék
összege, akkor a „feleslegesen” képzett céltartalék összege egyéb üzemi bevételként kerül
feloldásra (HGB 275. § (2) Nr. 4, 275. § (3) Nr. 6).
Magyarországon a várható kötelezettségre, illetve a halasztott ráfordításként elszámolt nem
realizált árfolyamveszteség esetére vonatkozóan ír elő a Számviteli törvény passziválási kötelezettséget, a jövőbeni költségekkel kapcsolatos céltartalékképzésről a beszámoló összeállítója
dönthet. A céltartalékképzés a gazdasági tartalomtól függetlenül az egyéb ráfordításokkal
szemben kerül elszámolásra, a céltartalék feloldása is mindenkor az egyéb bevételekkel
szemben történik.
Németországi éves beszámolót készítő jogi személyiségű társaságoknak a céltartalék főcsoporton belül három mérlegtételt kell megjeleníteniük (HGB 266. § (3). A várható kötelezettségekre képzett céltartalékok közül külön mérlegtételen jelennek meg a nyugdíjakra és hasonló kötelezettségekre képzett céltartalékok illetve az adókra képzett céltartalékok és minden
egyéb kötelezettségre képzett céltartalékot, valamint a jövőbeni költségekre képzett céltartalékot az egyéb céltartalékok közé sorol. Amennyiben az egyéb céltartalékok értéke jelentős,
úgy ezt a gyűjtőtételt a kiegészítő mellékleten belül részletesen be kell mutatni. Az egyéb céltartalékok mérlegtételen belül így megjelenhetnek kötelezően képzendő és képezhető céltartalékok, megjelenhetnek kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalékok.
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Általános esetben az IAS 37 szabályozza a céltartalékok (provisions), a függő kötelezettségek
(contingent liabilities) és a függő követelések (contingent assets) passziválását, aktiválását és
mérlegbeni megjelenítését.
Az IAS 37.10 értelmében a céltartalékok olyan tartozások, melyeket összegük vagy felmerülési időpontjuk tekintetében bizonytalanság jellemez. A céltartalékoknak a tartozások részeként ugyanazon feltételeknek kell megfelelniük, mint a kötelezettségeknek (múltból eredő jelenlegi jogi vagy vélelmezett kötelem, melynek kiegyenlítése gazdasági tartalékok mérhető
csökkenését okozza és amelyet a vállalat nem tud elkerülni). Az IAS1 függelékében szereplő
mérlegminta éppen ezért nem különíti el a céltartalékokat a kötelezettségektől. A céltartalékokkal kapcsolatosan a vállalkozót részletes közzétételi kötelezettség terheli.
Az IAS 37.84-85. szerint céltartalék-fajtánként közzé kell tenni:
−
−
−
−
−

a nyitó és záró könyv szerinti értéket,
meglévő céltartalék értékének növekedését, új céltartalék képzését,
a felmerült és a céltartalékkal szemben elszámolt összegeket,
az időszak során feloldott összegeket
a céltartalékok azon növekedéseit, melyek diszkontált céltartalékoknál az idő múlásából illetve a diszkontláb változásából származnak,
− a céltartalék jellegének és az igénybevételből eredő gazdasági erőforrás-kiáramlás
várható ütemezését, az ezekkel kapcsolatos bizonytalanságokat
− a kötelemmel kapcsolatos bármilyen várható megtérülés összegét.
A US-GAAP szerint sem létezik önálló mérlegpozíció a céltartalékok megjelenítésére, hanem
ezeket a kötelezettségekkel együtt mutatja ki. A US-GAAP beszámolóban megjelenik tehát
olyan tartozás is, melynek nagysága bizonytalan (accrued liabilities), olyan is, amelynél a bekövetkezés időpontja is bizonytalan (contingent liabilities). A FAS 5.3 három valószínűségi
kategóriát definiál, mely a tartozások kezelésekor döntő jelentőségű:
− Probable: a tartozás bekövetkezése valószínű, összege megbízhatóan becsülhető. Ebben az esetben céltartalékot kell képezni (FAS 5.8).
− Reasonable possible: a tartozás bekövetkezése lehetséges, de nem nagyon valószínű.
Ebben az esetben a mérlegbeni megjelenítés elmarad, de a kiegészítő mellékletben a
vagyoncsökkenés lehetséges mértékét be kell mutatni (FAS 5.10).
− Remote: a tartozás bekövetkezése inkább valószínűtlennek tekinthető. Ebben az esetben – egy-két kivételtől eltekintve – elmarad mind a mérlegbeni, mind a kiegészítő
mellékletbeni megjelenítés (FAS 5.10, 5.12).
A céltartalékok értékelése
A HGB 253. § (1) 2. mondata értelmében a céltartalékokat azon az értéken kell a mérlegben
megjeleníteni, amely ésszerű vállalkozói megítélés alapján szükségszerű.
Eszerint a vállalat valószínűsíthető igénybevételének megfelelően (azaz azon az összegen,
melynek legnagyobb a valószínűsége) és az esetleges kockázatok figyelembe vételével kell a
mérlegben megjeleníteni. A vállalkozói megítélés alapján történő értékelés azt is jelenti, hogy
az óvatosság elvét is figyelembe kell venni, ugyanakkor a céltartalékok meghatározása az
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óvatosság elve ellenére a tényleges gazdasági viszonyokat kell, hogy visszatükrözze
(Coenenber, A. G. [2003], p. 371.).
A HGB 253. § (1) 2. mondata értelmében a diszkontálásnál feltétel, hogy az alapul szolgáló
kötelemnek kamattartalma legyen.
Az IAS/IFRS szerint is a céltartalékokat a legvalószínűbb értéken, a legjobb becsült értéken
kell a mérlegben megjeleníteni (IAS 37.36). Ha az értékelendő céltartalék tételek nagy sokaságát érinti, akkor a kötelem becslése várható értéken történik. Amennyiben több azonos valószínűségű érték létezik, akkor a lehetséges kimenetek tartományának középértékét kell alkalmazni (IAS 37.39).
A céltartalékokat diszkontálni kell, amennyiben a pénz időértékének hatása jelentős (IAS
37.45), függetlenül attól, hogy a céltartalék hátterében álló kötelemnek van kamattartalma,
vagy nincs.
Amennyiben a céltartalék rendezéséhez szükséges ráfordítások egy részét vagy egészét egy
másik fél várhatóan megtéríti, úgy engedélyezi a megtérülés elszámolását akkor, ha a megtérülések lényegileg biztosnak tekinthetők. A megtérülést ebben az esetben elkülönítve kell a
mérleg eszköz oldalán megjeleníteni. A céltartalékkal kapcsolatos ráfordítás az
eredménykimutatásban a megtérülésként elszámolt összeggel nettósítva is kimutatható (IAS
37.53-54).
A US-GAAP szerint is a lehetséges kimenetek legvalószínűbb értéke adja a céltartalék mérlegértékét.
Amennyiben több azonos valószínűségű kimenetel létezik, akkor a legalacsonyabb értékűt
kell a mérlegben megjeleníteni (FIN 14.3). Amennyiben a kötelem nem jelentéktelen, akkor a
kiegészítő mellékletben további információ biztosítása arról, hogy mekkora lehet a képzett
céltartalékot esetleg meghaladó összeg, valamint a céltartalék összegének becslésével kapcsolatos bizonytalanság.
Az alábbiakban a német gyakorlatban leginkább előforduló céltartalékok kerülnek bemutatásra, kötelezettségekre, illetve költségekre képzett céltartalékok szerinti bontásban.
Összegzés
Az IAS/IFRS és a US-GAAP szemben a magyar és a német gyakorlattal a mérlegben a kötelezettségekkel együtt jeleníti meg a céltartalékokat. Az eltérés elsődlegesen a kötelezettségek eltérő definiáltságából fakad. Míg az IAS/IFRS és a US-GAAP a kötelezettségeknél a harmadik
féllel szemben meglévő kötelezettségvállalás és valószínűsíthető jövőbeni erőforrás-kiáramlás
feltételéhez köti a kötelezettségek passziválását, addig Németországban kitételként még megjelenik a jogi úton való számonkérhetőség, Magyarországon pedig a szállító, hitelező, stb. általi teljesítés követelménye, mely korlátozza a nemzetközi ajánlásokhoz képest a kötelezettségként megjeleníthet tételek körét.
Az eltérő kötelezettség-fogalom ugyanakkor befolyásolja a céltartalékok lehetséges tételeit is.
Az IAS/IFRS és a US-GAAP miután kötelezettségként értelmezi a céltartalékokat is, csak
olyan céltartalékok megjelenítését engedélyezi, melyek harmadik féllel szembeni kötelezett-
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ségvállalásból erednek. Magyarországon és Németországban a céltartalékok eredménykorrekciós jellemvonása kerül kiemelésre, így a céltartalékok között megjelenhetnek olyan tételek
is, melyek nem harmadik féllel szembeni kötelezettségvállalásból erednek (jövőbeni költségekre képzett céltartalékok).
A kötelezettségek és céltartalékok mérlegbeni megjelenítésének összehasonlítása során a vagyoni helyzet bemutatása szempontjából a legjelentősebb eltérés a magyar számviteli gyakorlatban a tartós kötelezettségek, illetve céltartalékok nettó jelenértéken való megjelenítés hiánya, ami ezen tételek esetén összehasonlítva a vizsgált más előírások szerint megjelenő hosszú
lejáratú kötelezettségekkel, céltartalékokkal összevetve vagyonfelértékelést jelent.
A számviteli törvény nem foglalkozik azon hátrányos szerződésekkel kapcsolatos veszteségekkel, melyek a szokásos üzleti tevékenységhez kapcsolódnak, de teljesítés még egyik fél részéről
sem történt, ugyanakkor a várható veszteség kellő biztonsággal számszerűsíthető, de értékvesztésként nem elszámolható.
A jövőbeni költségekre képzett céltartalékokkal kapcsolatosan hiányzik a törvényben az adott
beszámolási időszakhoz való kapcsolódás kritériuma, miáltal olyan jövőbeni költségek terhelhetik a tárgyidőszak eredményét sértve ezzel az összemérés elvét, melyek csak valamilyen következő időszakban jelentenének ténylegesen ráfordítást.
Mind a német előírások, mind a nemzetközi számviteli ajánlások esetében nem ismert az
egyéb céltartalékok között megjelenítendő halasztott ráfordításként elszámolt nem realizált
árfolyamveszteséggel kapcsolatos céltartalékképzési kötelezettség, melynek már halasztott ráfordításként való elszámolásának engedélyezése is erősen vitatható.
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III. EREDMÉNYKIMUTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A továbbiakban, összehasonlítva a magyar számviteli előírásokkal bemutatom a német, az
IAS, és a US-GAAP eredménykimutatással, eredményfelhasználással kapcsolatos előírásait,
ajánlásait mind formai, mind tartalmi szempontból.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI
A magyar Számviteli törvény 71. § (2) értelmében a vállalkozó döntésétől függően az
eredménykimutatás összeállítható egyoldalas levezetés („A” változat) illetve kétoldalas, mérlegfelépítéshez hasonló formában („B” változat) is.
A német Kereskedelmi törvénykönyv 275. § (1) bekezdése értelmében jogi személyű társaságok számára kötelező az eredmény egyoldalas bemutatása, a többi gazdálkodó számára engedélyezi a kétoldalas kimutatást is. Morck[1999] a kereskedelmi törvénykönyv ezen előírását
azzal indokolja, hogy az egyes eredménykategóriák jobban áttekinthetőek, ha az eredménycsoportok összetevői egymás alatt és nem egymással szemben kerülnek felsorolásra.
A Nemzetközi Számviteli Standardok (IAS) sem a Keretelvekben, sem az IAS 1 alatt nem tér
ki az eredménykimutatás formai felépítésére, hogy ezek egyoldalas vagy kétoldalas kimutatások legyenek.
Az Amerikai Egyesült Államokban a tőzsdén jegyzett vállalatoknak kötelező érvénnyel az
eredménykimutatást egyoldalas levezetésben kell elkészíteniük.
A HGB 275. § (1) is, hasonlóan a magyar gyakorlathoz, lehetővé teszi a gazdálkodók számára
a választást a forgalmi költség (Umsatzkostenverfahren, továbbiakban UKV) és összköltség
(Gesamtkostenverfahren, továbbiakban GKV) típusú eredménykimutatás között, a jogi
személyiségű gazdasági társaságok számára minimumkövetelményként megfogalmazott összköltség típusú eredménykimutatás szerkezeti felépítését az 8. számú melléklet, a forgalmi
költség típusú eredménykimutatás felépítését a 9. számú melléklet tartalmazza.
Az IAS is választási lehetőséget biztosít a vállalkozók számára, hogy az eredménykimutatást
összköltség vagy forgalmi költség eljárással állítsák össze (IAS 1.77).
Az Amerikai Egyesült Államokban ezzel szemben a tőzsdén jegyzett vállalatok számára előírás a forgalmi költség típusú eredménykimutatás (US-GAAP Reg. S-X, Rule 5-03).
A 8. és 9. számú mellékletben bemutatott német eredménykimutatás sémák a tőketársaságok
számára minimumkövetelményt jelentenek, melyek tovább bővíthetők, de az előírt tagolástól
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csak abban az esetben lehet és kell eltérni, ha az ágazat vállalatai számára eltérő tagolást ír elő
illetve a vállalat méretéből adódóan a HGB egyszerűsítést engedélyez.
Kis és közepes méretűnek minősülő jogi személyiségű társaságok összköltség típusú
eredménykimutatás készítése esetén az első öt eredménykimutatás-sort, forgalmi költség típusú eredménykimutatás esetén az első három valamint a hatodik sort „Nyers eredmény” címszó
alatt összevonhatják.
A Nemzetközi Számviteli Standardok által javasolt, összköltség típusú eredménykimutatásra
vonatkozó minimumtagolást (IAS 1.80) a 10. számú melléklet a forgalmi költség típusú
eredménykimutatásra (IAS 1.82)vonatkozót a 11. számú melléklet tartalmazza. A US-GAAP
forgalmi költség típusú eredménykimutatásra vonatkozó ajánlását mutatja az 12. számú melléklet. Sem az IAS, sem a US-GAAP nem ragaszkodik az eredménykimutatásoknak a mellékletekben bemutatott formájához, de szükséges, hogy a nevezett tételek vagy az
eredménykimutatáson belül, vagy a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerüljenek.
A Szt. 71. § (2), a HGB 265. § -az IAS 1.38 ajánlásának megfelelően – megkövetelik a tárgyévet megelőző év adatainak megjelenítését is. Ha a bázisév és a tárgyév adatai nem összehasonlíthatóak, akkor azt a kiegészítő mellékletben jelezni kell. Mind a magyar, mind a német
eredménykimutatásoknak három értékoszlopuk van, ebből kettő tartalmilag azonos, a tárgyévi
illetve az előző évi adatokat tartalmazza. A magyar eredménykimutatásban az előző évi és a
tárgyévi értékoszlop közötti oszlopban mutatja be elkülönítetten az előző évek eredményét
módosító jelentős összegű hibák eredményhatásait.
A német eredménykimutatás harmadik oszlopa is a tárgyévi adatok előtt található (Vorspalte),
de ebben az adott eredménykimutatás sor további részletezését írja elő vagy teszi lehetővé a
Kereskedelmi törvénykönyv.
A US-GAAP előírásai szerint nem elég az előző időszak adatait megjeleníteni, be kell mutatni
az azt megelőző két év adatait is (Reg. S-X, Rule 3-02).

AZ ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS TARTALMA
Árbevételek
A HGB 277. § (1) szerint árbevételként csak azokat a bevételeket szabad megjeleníteni, melyek a szokásos vállalkozási tevékenységre jellemző termékek, áruk, szolgáltatások értékesítéséből, bérbeadásából, elzálogosításából származnak. Az árbevételre csökkentőleg hatnak az
árengedmények, valamint a visszáruk ellenértékei. Az árbevételnek nem része a forgalmi adó.
A HGB-ben megfogalmazott realizációs elv értelmében árbevételt csak akkor szabad kimutatni, ha megtörtént a fizikai teljesítés és az ehhez kapcsolódó számlázás. A fizikai teljesítés
csak akkor tekinthető megtörténtnek, ha ezzel egyidejűleg a kockázat is átszállt a vevőre.
Az IAS és a US-GAAP megfogalmazásában –ezt követi a magyar gyakorlat is - adott esetben
realizáltnak tekinthető a bevétel akkor is, ha az elegendő bizonyossággal realizálható (ld. Tartós beruházási szerződések).
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Saját termelésű készletek állományváltozása
A saját termelésű készletek állományváltozása soron akkor keletkezhet a különböző számviteli előírásokban tartalmi eltérés, ha a saját előállítású készletek bekerülési értékei tartalmi eltéréseket mutatnak.
Egyéb aktivált saját teljesítmények
Németországban egyéb aktivált saját teljesítményként a saját előállítású tárgyi eszközök, a saját munkaerővel végzett jelentős felújítások előállítási költségeit, illetve az alapítás átszervezés aktivált értékét mutatják ki. A német számviteli előírások szerint az immateriális javak
között saját előállítású eszközök nem jeleníthetők meg. Lehetőséget biztosítanak a kereskedelmi törvénykönyv előírásai az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválására, de azt sem az
immateriális javak, hanem a mérleg eszköz oldalán külön mérlegcsoportban első helyen kell
bemutatni.
Az egyéb aktivált saját teljesítményeket az IAS csak abban az esetben jeleníti meg külön soron, amennyiben ennek elhagyása sértené a lényegesség elvét (ld. F 29, IAS 1.29-31.). Az
egyéb aktivált saját teljesítmények közé beemelt költségek esetében biztosítani kell az aktiválási kritériumoknak való megfelelést. Kiemeli a kutatási, fejlesztési költségek aktiválhatóságát, mely nem engedélyezett Németországban.
Egyéb üzemi bevételek
A HGB az egyéb üzemi bevételek soron (GKV 4.) jelenítenek minden olyan bevételt, mely a
szokásos vállalkozási tevékenységből származik és más bevétel-pozíciókban került kimutatásra. Ide kerülnek többek között a befektetett eszközök értékesítéséből származó nyereségek, a
befektetett illetve forgóeszközökhöz kapcsolódó visszaírások, a céltartalékok feloldásából
származó bevételek, a hitelezési veszteségként leírt követelésekre befolyt pénzeszközök, a
követelések átalány leírásához kapcsoló visszaírások, a forgóeszközök közötti értékpapírok
értékesítéséből származó nyereségek, pénzeszközök árfolyamnyereségei, korábbi időszakokhoz kapcsolódó utólagos költségtérítések, javadalmazások, stb. A vállalat számára feleslegessé vált anyagkészletek értékesítésének árbevétele megjeleníthető következetesen vagy egyéb
üzemi bevételként vagy árbevételként. Árbevételként nem mutatható ki, ha ez az eljárás a vállalatnál nem tekinthető rendszeresnek, illetve ha a szokásos mértéket meghaladja. Ha ezek az
értékesítések a szokásos mértéket meghaladják, a bevétel csak a rendkívüli bevételek között
jelenhet meg.
Az IAS szerint egyéb üzemi bevételek (other operating incomes) körébe egyrészt az üzemi,
üzleti tevékenységhez közvetlenül rendelhető bevételek tartoznak – kivéve azok, melyeket árbevételként mutatunk ki -, másrészt olyan bevételek kerülnek ide, melyek eszközök értékének
növekedéséből, illetve források értékének csökkenéséből származnak és közvetett kapcsolatuk
van a vállalkozás üzemi, üzleti tevékenységéhez. Eltérést jelenthet a német gyakorlattal szemben, hogy az IAS lehetőséget biztosít arra, hogy itt jelenjenek meg a befektetett pénzügyi eszközök közötti egyéb értékpapírokból illetve kölcsönökből származó bevételek is, melynek
megjelenítését a Szt. és a HGB is szigorúan a pénzügyi eredményen belül írják elő.
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Engedélyezi, hogy jutalékokat, bérleti és lízing díjakat, licencbevételeket itt jelenítsenek meg,
amennyiben ezek nem árbevételként kerülnek kimutatásra (F74 és IAS 18.30). A hű bemutatás érdekében (fair presentation) az egyéb üzemi bevételek jelentős tételeit a kiegészítő mellékletben részletesen is fel kell sorolni (IAS 1.30, 1.91c).
Anyagjellegű ráfordítások
Németországban az anyagjellegű ráfordítások összköltség típusú eredménykimutáscsoportban külön soron kell megjeleníteni a nyers-, segéd-, üzemanyagokból, a beszerzett
árukból származó ráfordításokat (GKV 5a), valamint az igénybevett szolgáltatásokból származó ráfordításokat (GKV 5b). A német számviteli szakemberek körében az
eredménykimutatás-csoport tényleges tartalma vitatott, mert a törvényhozók nem határozták
meg, hogy az anyagjellegű ráfordítások között az összes anyagjellegű ráfordítást kell-e megjeleníteni, függetlenül attól, hogy ezek a gyártás, az értékesítés illetve az irányítás területén merültek fel, vagy kizárólag a gyártás során felmerült anyagjellegű ráfordítások kerülnek itt kimutatásra és a többi tételt az egyéb üzemi ráfordítások közé kell-e sorolni (ld. Jonas, H. H.
[1980], p. 132.; Adler, H. et al. [1995], 275. § szövegszám 84.; Glade, A. [1991], 275. §. szövegszám 91-93; Biener, H. [1979], 88. p.).
A HGB előírja, hogy az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások a nyers-, segéd-, üzemanyagokkal és árukkal kapcsolatos ráfordításoktól különválasztva kerüljenek bemutatásra, megkönnyítve ezáltal a különféle eredménykategóriákkal való számolás lehetőségét. Magyarországon a Szt. az anyagjellegű ráfordítások mélyebb bontását írja elő, mert külön
soron mutatja be az anyagköltséget és az eladott áruk beszerzési értékét, valamint az igénybevett szolgáltatásokat is további csoportokba sorolja, kiemeli a közvetített szolgáltatásokat
(GKV 09.), illetve a hatósági, államigazgatási, banki, biztosítóintézeti szolgáltatásokat (GKV
07.).
Ellentétben az IAS ajánlásával Németországban nem jeleníthetők meg az anyagjellegű ráfordítások között a szokásos mértéket meghaladó tételek.
Hasonlóan a magyar és a német gyakorlathoz az IAS az anyagjellegű ráfordítások (raw
materials and consumables used) között a nyers-, segéd-, illetve üzemanyagokkal, vásárolt
árukészletekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordításokat jeleníti meg. Minden esetben
itt javasolja megjeleníteni a készletek értékvesztéseit illetve visszaírásait, Németországban ettől akkor térnek el, ha az értékvesztés a szokásos mértéket meghaladja, ekkor kiemelten a
GKV 7b soron kerül bemutatásra. A magyar számviteli gyakorlat szerint az értékvesztéseket
illetve azok visszaírásait az egyéb ráfordítások illetve az egyéb bevételek között kell megjeleníteni.
További eltérést jelent, hogy azok az üzemanyagok, melyek nem kizárólag a gyártás területén
használatosak , hanem a vállalat más területeit is kiszolgálják (pl. fűtőanyagok, szállítóeszközök üzemanyaga) az IAS 2.4 alatt meghatározott készletdefiníció értelmében nem tartoznak a
készletek közé, így felhasználásuk nem jeleníthető meg anyagjellegű ráfordításként, hanem
sokkal inkább egyéb üzemi ráfordításként. Mind a német, mind a magyar gyakorlat az anyagjellegű ráfordításként jeleníti meg ezen tételeket is.
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Nyers eredmény
Németországban a Kereskedelmi törvénykönyv a kicsi és a közepes méretű tőketársaságok
számára engedélyezi, hogy az összköltség típusú eredménykimutatás első öt sorát összevonják
és értékét egy pozícióban nyers eredményként adják meg.
Személyi jellegű ráfordítások
Németországban a személyi jellegű ráfordításokon belül a Bérek és fizetések soron kell minden olyan munkavállaló számára juttatott pénzbeli illetve természetbeni teljesítést szerepeltetni, amelyet a munkavállaló a tárgyév során, munkája ellenértékeként kapott. Minden esetben a
bérek, illetve fizetések bruttó összege kerül költségként elszámolásra.
A személyi jellegű ráfordításokon belül elkülönítve kell megjeleníteni a szociális járulékokat,
a nyugellátással kapcsolatos ráfordításokat és a támogatásokat.
Szociális járulékként kerülnek elszámolásra a törvény által előírt munkaadói terhek, ide tartoznak a társadalombiztosítási (nyugdíj-, beteg-, ápolási, munkanélküli biztosítás) illetve a
szakmai szervezetek számára fizetett járulékok.
A nyugellátással kapcsolatos ráfordítások körébe tartoznak a nyugdíjak, az ezzel kapcsolatos
céltartalék képzés, a nyugdíjpénztárakba történő befizetések. A nyugellátással kapcsolatos
ezen tételeket az eredménykimutatáson belül, külön oszlopon belül részletesen is be kell mutatni.
A támogatások körébe tartoznak az egyéb, aktív vagy már nyugellátásban részesülő munkavállalónak adott juttatások. Ide sorolhatók többek között a házassági, szülési, rokkantsági, haláleseti támogatások.
Az IAS nem írja a szociális juttatások kiemelt bemutatását kivéve, ha ez a beszámoló hű bemutatásához szükséges, de fontosnak tartja a nyugellátással kapcsolatos ráfordítások összegének részletezését vagy az eredménykimutatáson belül vagy a kiegészítő mellékletben.
Értékcsökkenési leírás, értékvesztés
A magyar számviteli szabályozás szerint értékcsökkenési leírásként kell kimutatni az
immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének összegét, valamint az
alacsony értékű tárgyi eszközök bekerülési értékének egyösszegű leírását.
A német összköltség típusú eredménykimutatás 7a sorában a tárgyi eszközök, az immateriális
javak, valamint az alapítás-átszervezés aktivált értékének (Németországban ez külön mérlegcsoportként jelenik meg) terv szerinti illetve terven felüli értékcsökkenési leírása szerepel. A
terven felüli értékcsökkenési leírásokat ezen kívül be kell mutatni vagy az
eredménykimutatáson belül külön oszlopban, vagy külön sorban (GKV 7c), vagy a kiegészítő
mellékletben. A 7b pozíción belül kell kimutatni a forgóeszközök azon értékvesztéseit, melyek a szokásos mértéket meghaladják. Minden esetben itt kell megjeleníteni a készletek, a
követelések és egyéb forgóeszközök, pénzeszközök szokásos mértéket meghaladó értékvesztéseit. A forgóeszközök közötti értékpapírok esetében ez vitatott, mert valószínűsíthető, hogy
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a törvényalkotóknál fő szempont volt az üzemi és a pénzügyi eredmény kettéválasztása, ezért
ebben az esetben indokoltnak tűnik a szokásos mértéket meghaladó értékvesztéseket a szokásos mértékűvel együtt a pénzügyi eredményen belül megjeleníteni (GKV 12.) (Adler, H. et al.
[1995] 275. §. szövegszám 169; ellentétes vélemény: Borchert, D. [1995], 275. §. szövegszám
65-67.).
Ha forgóeszközökre jövőbeni értékingadozások megelőzésére (HGB 253. §), vagy ha tisztán
adójogszabályok alapján (HGB 254. §) számolnak el értékvesztéseket, ennek összegét is vagy
külön oszlopban, vagy külön sorban (GKV 7d) vagy a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.
Az IAS az értékcsökkenési leírások és értékvesztések között mutatja ki a tárgyi eszközök,
immateriális javak terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírásait, a finanszírozási,
vagy operatív lízing keretében aktivált eszközökre elszámolt leírásokat (IAS 17.19, IAS
17.45). A befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök közötti értékpapírok értékvesztéseit nem itt jeleníti meg, még csak nem is a pénzügyi eredmény terhére számolja el, hanem az
egyéb üzemi ráfordítások között mutatja ki, amennyiben jelentőségük nem követel elkülönített bemutatást.
Egyéb üzemi ráfordítások
Az egyéb üzemi ráfordítások (GKV 8.) között a HGB a szokásos vállalkozási eredményt érintő azon ráfordításokat gyűjti össze, amelyek a többi ráfordítás-kategóriákba nem kerültek besorolásra. Tartalma jelentős mértékben függ attól, hogy az anyagjellegű ráfordítások között mi
került kimutatásra. Ennek függvényében itt is megjeleníthetők a reklámköltségek, az értékesítési fuvarköltségek, az útiköltségek, az ügynöki jutalékok, az irodai anyagköltségek, a közgyűlés, a felügyelő bizottság költségei, a bérleti díjak, a tárolási költségek, a bankköltségek, a
devizás követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége, stb. Minden esetben itt jelennek
meg a forgóeszközök (kivéve készletek) kivezetésével és értékvesztésével illetve a befektetett
eszközök kivezetésével kapcsolatos veszteségek, amennyiben ezek nem haladják meg a szokásos mértéket.
Az IAS értelmezésében az egyéb üzemi ráfordítások tartalmazzák mindazon üzemi, üzleti tevékenységből eredő ráfordításokat, melyek önmagukban jelentéktelenek és ezért önálló
eredménykimutatás-sorban való megjelenítésük nem szükséges. Az IAS előírásai alapján az
egyéb üzemi ráfordítások közé tartoznak többek között az eszközök (kivéve készletek) kivezetésével kapcsolatos veszteségek, ha ezek a szokásos vállalkozási tevékenységből származnak és nem már befejezett, szüneteltetett tevékenységekből erednek, valamint a lízing és bérleti díjak. Itt is kimutathatók a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök közötti értékpapírok értékvesztései, amennyiben jelentőségük nem indokolja külön történő megjelenítésüket. Az adott kölcsönök leírását csak akkor javasolja itt bemutatni, ha ezek összege nem jelentős, ellenkező esetben ezeket is a pénzügyi eredmény terhére számolja el.
Megszüntetett tevékenységek eredménye
A megszüntetésre kerülő tevékenységek eredményének a szokásos vállalkozási eredményen
belüli elkülönített bemutatását írja elő az IAS 35. Egy tevékenységi kör beszüntetésével kapcsolatban számos tételt kell nyilvánosságra hozni, melyek megjelenhetnek a mérlegben, az
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eredménykimutatásban és a kiegészítő mellékletben is, de a kivezetett eszközökkel vagy a tartozástörlesztéssel kapcsolatos veszteségeket illetve nyereségeket az eredménykimutatásban
kötelezően elkülönítve kell bemutatni. A magyar és a német eredménykimutatásban ezek a tételek a rendkívüli eredmény terhére illetve javára kerülnek elszámolásra.
Pénzügyi eredmény
A részesedésekből származó bevételek között a német számvitel csak a folyó bevételeket jeleníti meg. Itt számolják el az osztalékokat, nyereségrészesedéseket, azokat is, melyek kapcsolt vállalkozásoktól származnak, de ezek összegét a tárgyév előtti külön oszlopban is be kell
mutatni. A részesedések értékesítéséből származó nyereségek az egyéb üzemi bevételek
(GKV 4.) között, a részesedések értékesítéséből származó veszteségeket az egyéb üzemi ráfordítások között mutatják ki. Mivel ezek az eredmények nem tartoznak bele az üzemi, üzleti
eredménybe, hogy ennek összege meghatározható legyen, kívánatos lenne ezen tételeknek
legalább a kiemelt bemutatása. Az IAS helyesebbnek ítéli, ha ezeket a tételeket a pénzügyi
eredményen belül mutatatják ki, de engedélyezi az egyéb üzemi bevételek / ráfordítások közötti kimutatást is.
A befektetett pénzügyi eszközök közötti egyéb értékpapírokból és kölcsönökből származó bevételek (GKV 10.) között mutatják ki a befektetett pénzügyi eszközök (kivéve részesedések)
rendszeres jövedelmeit külön soron bemutatva a kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételeket.
A forgóeszközök közötti értékpapírok folyó bevételeit az egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek (GKV 11.) között mutatja ki. Ezen a soron kerülnek kimutatásra mindazon pénzügyi
bevételek, melyek nem jelentek meg a GKV 9. vagy 10. sorában, például a bankbetétek, váltókövetelések, rövid lejáratú kölcsönök kamatai, a forgóeszközök közötti értékpapírok után
kapott kamatok, osztalékok, az ázsióból, diszázsióból származó bevételek, stb.
Az GKV 12. sorában a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök közötti értékpapírok értékvesztései jelennek meg. Elkülönítve kell bemutatni az eredménykimutatáson belül
vagy a kiegészítő mellékletben a befektetett pénzügyi eszközök fordulónapi piaci értékre elszámolt értékvesztéseit, illetve a forgóeszközök közötti értékpapírok várható árfolyamingadozásainak megelőzésére elszámolt értékvesztéseket (HGB 277 (3).
A kamatok és kamatjellegű ráfordítások (GKV 13.) között kerülnek kimutatásra többek között
a fizetett hitel- illetve kölcsönkamatok, a késedelmi kamatok, csekkel, váltóval kapcsolatos
diszkontráfordítások, hitelkeret díja, aktivált ázsió, diszázsió feloldása, nyugdíjakra képzett
céltartalék kamattartalma.
A pénzügyi műveletek eredményének részletesebb bemutatását csak abban az esetben írja elő
az IAS, ha ez a beszámoló hű bemutatásához elengedhetetlenül szükséges, de minden esetben
kiemelten is be kell mutatni, lehetőleg az eredménykimutatáson belül a kapcsolt vállalkozásoktól származó eredményhatásokat. A pénzügyi ráfordítás(finance costs) elnevezés megtévesztő lehet, hiszen ezen gyűjtőcsoporton belül kerülnek kimutatásra a pénzügyi műveletek
bevételei és ráfordításai is. A csoport főbb elemei: a befektetett pénzügyi eszközök, a forgóeszközök közötti értékpapírok és részesedések eredményhatásai, a kapott és fizetett kamatok,
a valuta-, devizaárfolyam-különbözetek, a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök
közötti értékpapírok értékvesztései és azok visszaírásai. Engedélyezi az IAS azt a megoldást
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is-bár nem ezt részesíti előnyben-, hogy a befektetett pénzügyi eszközök értékvesztéseit illetve visszaírásait, a befektetett pénzügyi eszközök rendszeres hozamait (kivéve a társvállalatoktól származókat) az egyéb üzemi bevételek / ráfordítások között jelenítsék meg. Ez utóbbi
esetben ezeket a kiegészítő mellékletben részletesen be kell mutatni, hogy a tényleges pénzügyi műveletek eredménye meghatározható legyen.
A szokásos vállalkozási tevékenység eredménye
A magyar és a német előírások alapján a szokásos vállalkozási eredményt az üzemi üzleti tevékenység és a pénzügyi eredmény határozza meg, nem tartozik ide sem a rendkívüli eredmény, sem az adók, sem az eredményfelhasználás. Ezzel szemben az IAS által értelmezett
szokásos vállalkozási eredmény adózott eredménykategória, melynek nem része a rendkívüli
eredmény, de része a kisebbségi részvényeseknek fizetett osztalék.
A kisebbségi tulajdonosok részesedései hiányoznak mind a magyar, mind a német
eredménykimutatásból. Magyarországon az eredményfelhasználás kötelező része az
eredménykimutatásnak, de a törvény nem írja elő a tulajdonosoknak fizetett, fizetendő részesedések megbontását kisebbségi illetve többségi tulajdonlás szerint.
A német Kereskedelmi törvény eredménykimutatás szerkezetében egyáltalán nem jelenik meg
az eredményfelhasználás, ennek az az oka, hogy nem kötelező az eredményfelhasználást az
eredménykimutatáson belül megjeleníteni, bemutatható az a kiegészítő mellékletben is, a minimális tagolást bemutató törvényi kimutatás ezért ezt nem jeleníti meg.
Az IAS a kisebbségi tulajdonosoknak fizetett részesedéseket nem az eredményfelhasználás,
hanem az eredménymeghatározás részeként kezeli, ezért az eredménykimutatáson belül is
megjeleníti.
Rendkívüli eredmény
A rendkívüli eredmény jelentős eltéréseket mutat mind a magyar és a német eredménykategória tartalmi összehasonlítását, mind a két ország számviteli gyakorlatát és az IAS ajánlását tekintve.
A Számviteli törvény értelmében a gazdasági esemény akkor hat a rendkívüli eredményre, ha
az jellegét tekintve a szokásostól eltér. Meghatározza a rendkívülinek számító események körét is, ide tartozik többek között az apport bevitel, a megszűnt, bevont részesedésekkel kapcsolatos tételek, a saját részvény, üzletrész bevonása, a kötelezettség- elengedés, elévülés, a
tartozásátvállalás, a térítés nélküli átvétel, átadás, vagy a visszafizetési kötelezettség nélküli
fejlesztési támogatások. A szokásostól nem eltérő jellegű, de eltérő mértékű gazdasági események nem minősülnek rendkívülinek.
A német eredménykimutatásban rendkívüli eredményen belül olyan tételek kerülnek kimutatásra, melyek nem csak jellegüket, de mértéküket tekintve a szokásostól eltérőek. A kereskedelmi törvénykönyv szemben a magyar gyakorlattal nem határozza meg a jellegükből adódóan rendkívülinek minősítendő gazdasági események körét.
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Az IAS a rendkívüli eredmény tartalmát jóval szűkebbnek határozza meg. Nem minősül rendkívüli eseménynek, ha egy egyébként tipikus tételnek a nagysága a megszokottól jelentős
mértékben eltér és ritkán előforduló tételek körét is csaknem a vis maior esetekre korlátozza.
Ezt igazolja az is, hogy a megszüntetett tevékenységi körökből származó eredményhatásokat
is a szokásos vállalkozási eredményen belül mutatja ki, de elkülönítve.
Adók
Az GKV 18. sorában a jövedelem- és nyereségadók között a társasági adó és az iparűzési adó
kerül bemutatásra. Itt kell kimutatni a képzett passzív látens illetve a feloldott aktív látens
adóráfordításokat, valamint a képzett aktív látens illetve a feloldott passzív látens adóbevételeket.
Az egyéb adók (GKV 19.) soron kell megjeleníteni az összes adóráfordítást, mely nem került
az GKV 18. sorában kimutatásra. Ide tartoznak a vagyonadók, a kiviteli vámok, a tehergépjármű-adók, az ásványi olaj-adók, a biztosítási adók, stb. Nem kerülhetnek itt kimutatásra a
bekerülési érték részét képező aktivált adók (behozatali vámok, stb.) illetve az
eredménysemleges átmenő adótételek (forgalmi adó, munkavállalóktól levont adók, stb.).
Az IAS a német eredménykimutatás egyéb adók között megjelenített tételeit nem jeleníti meg
elkülönítve és kimutatásukat a kapcsolódó ráfordítás (esetleg bevétel) tételekre, ennek hiányában az egyéb üzemi ráfordítások / bevételek közé javasolja.
Jelentősebb eltérést jelent, hogy a nyereségadó alapjául a szokásos vállalkozási eredmény
szolgál, ez azt is jelenti, hogy a rendkívüli eredmény és a kisebbségi tulajdonosok részesedései az adóval korrigált értéken kell, hogy szerepeljenek. Ennek szükségességét a szokásos
(adózott) vállalkozási eredmény korábbi évekkel való összehasonlíthatóságával indokolják.
Éves nyereség / veszteség
Az éves nyereség / veszteség az eredményfelosztás előtti adózott eredményt mutatja mind a
HGB, mind az IAS értelmezésében. Magyarországon ez a tétel Adózott eredmény sorként
szerepel az eredménykimutatásban.

FORGALMI KÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS TARTALMA
A forgalmi költség típusú eredménykimutatás tartalmi bemutatása kizárólag olyan mélységben történik, amennyire az eltérést jelent az összköltség típusú eredménykimutatástól. A nemzetközi ajánlásokkal történő összehasonlítás során az IAS előírásain túl a US-GAAP előírásai
is bemutatásra kerülnek. A legjelentősebb eltérés abból adódik, hogy Magyarországon összköltség- illetve forgalmi költség típusú eredménykimutatás készítésétől függetlenül igaznak
kell lennie az alábbi összefüggésnek:
Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások + Értékcsökkenési leírás – Aktivált
saját teljesítmények = Értékesítés közvetlen költségei + Értékesítés közvetett költségei

117

Ez az összefüggés nem áll fenn a német illetve az IASB által ajánlott eredménykimutatások
között.
Árbevételek
A US-GAAP féle eredménykimutatásban az üzemi bevételeket (revenues) egy összegben jeleníti meg, de előírja az árbevételek (net sales) elkülönített bemutatását is vagy az
eredménykimutatáson vagy a kiegészítő mellékleten keresztül (reg. S-X, rule 5-03.1).
Forgalom előállítási költsége
A forgalmi költség típusú német eredménykimutatás (UKV) esetében a törvényalkotók nem
határozták meg egyértelműen „Az árbevétel érdekében elvégzett teljesítmények előállítási
költsége” sor (UKV 2.) tartalmát, ezáltal kétféle, alapvetően különböző tartalmi megközelítés
is létezik.
Az első megközelítésmódnál a számviteli szakemberek (ld. Ballwieser, W [1987], p. 63.;
Beck’scher Bilanzkommentar [1999], 275. § . szövegszám 266-268; Emmerich, G. [1986], p.
705.) abból indulnak ki, hogy a HGB 255. § (2)-ben meghatározott előállítási költség fogalom
megfelel az árbevétel érdekében elvégzett teljesítmények előállítási költségének. A törvény
értelmében az előállítási költség egy eszköz előállítása, bővítése, az eredeti állapoton jelentős
mértékben túlmutató feljavítása érdekében felmerült ráfordítások, melyek eszközök felhasználásával illetve szolgáltatások igénybevételével keletkeztek. Ide tartoznak a közvetlen anyagköltségek, a gyártási költségek, a gyártási különköltségek. Az előállítási költség kiszámítása
során figyelembe szabad venni bizonyos közvetett anyagköltségeket, gyártási költségeket, valamint a befektetett eszközök értékének gyártással összefüggő csökkenéseit is. Mindezeket
csak olyan mértékben szabad figyelembe venni, amennyiben ezek a gyártás időtartamára esnek. Az általános irányítási költségeket, az üzem szociális létesítményeivel kapcsolatos költségeket, a vállalati nyugellátással kapcsolatos költségeket, az önkéntes szociális juttatásokat
nem kell számításba venni, de bevonásukat nem tiltja. Az előállítási költségnek nem képezhetik részét az értékesítési költségek (HGB 255. § (2)).
Az első megközelítés esetén az eredménykimutatás második sorának tartalma attól függ, hogy
a vállalatnál hogyan határozzák meg az előállítási költséget. Ha a saját termelésű készletek értékét kizárólag a közvetlen költségek alapján határozzák meg, akkor ide csak az értékesítéssel
összefüggésbe hozható közvetlen bérköltségek, a közvetlen anyagköltségek, a közvetlen gyártási különköltségek sorolhatók. Ebben az esetben a közvetett gyártási illetve anyagköltségek
az egyéb üzemi ráfordítások között (UKV 7.), az igazgatási költségek az általános irányítási
költségek között (UKV 5.) jelennek meg.
Ha a vállalat határköltségen értékel, akkor a változó közvetett anyag- és gyártási költségek
nem az egyéb üzemi ráfordítások között, hanem az árbevétel érdekében elvégzett teljesítmények előállítási költsége (UKV 2.) között jelennek meg.
A gyakorlatban gyakran a változó költségeken túl felosztanak bizonyos fix anyag- és gyártási
költségeket is, de előfordul az is, hogy bizonyos általános irányítási költségeket megjelenítenek az előállítási költségek között.
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A számviteli szakemberek többsége (ld.Adler, H. et al. [1995], 275. §. szövegszám 220-222;
Baetge, J. et al.[1987]; Coenenberg, A. G. [2003], p. 481-484.; Mayer, A. [1989], 240. pp.)
azonban úgy véli, hogy az értékeléshez a HGB 255. § -ban megfogalmazott előállítási költség
definíciót függetleníteni kell az eredménykimutatásban megjelenő forgalom előállítási költségétől. Állásfoglalásuk szerint a forgalom előállítási költségei között kell megjeleníteni minden
forgalommal összefüggésbe hozható gyártási és anyagjellegű költséget. Az ezeken túlmenően
felmerülő terven felüli értékcsökkenési leírások, illetve értékvesztések jellegüktől függően
megjelenhetnek az árbevétel érdekében elvégzett teljesítmények előállítási költségei (UKV
2.), az értékesítési költségek (UKV 4.), valamint az általános irányítási költségek (UKV 5.)
között. A HGB 277. § (3), valamint a 281. § (2) értelmében ez utóbbi tételeket kiemelten is be
kell mutatni vagy az eredménykimutatáson belül, vagy a kiegészítő mellékletben. A forgalmi
költségek (UKV 2.) között javasolják kimutatni azt a teljes költséghez viszonyított különbözetet, mely a részköltségen való készletértékelésből adódik, ezáltal a forgalmi költség típusú
eredménykimutatások nemzetközi szinten is összehasonlíthatóvá válnak, hiszen a nemzetközi
gyakorlatban az előállítási költség meghatározása teljes költségen történik.
Az IAS szerint a forgalmi költségek (cost of sales) mindig termelésből fakadó teljes költségek, melyek megegyeznek az aktivált előállítási költséggel. Az IAS 2.21. értelmében a saját
előállítású készletek múltbeli költségének tartalmaznia kell mindazon termelési általános költségek módszeres felosztását, amelyek ahhoz voltak szükségesek, hogy a készletek jelenlegi
feltalálási helyükre és állapotukba kerüljenek. Itt jelennek meg többek között a készletek értékvesztései, de nem vehetők itt számításba például a befektetett eszközök terven felüli értékcsökkenései. Azon irányítási költségek, melyek a termelési folyamattal nem hozhatók összefüggésbe, nem sorolhatók az előállítási költségbe, hanem mint általános irányítási költségeket
(administrative expenses) külön soron kell bemutatni. Az értékesítési költségek a magyar és a
német módszerrel analóg módon időszaki ráfordítások (distribution costs). Az IAS választási
lehetőséget biztosít azon minőségi eszközök hitelfelvételi költségeinek aktiválását tekintve,
melyek hosszabb gyártási időt igényelnek (qualifying assets) és közvetlen kapcsolatban állnak
a termeléssel. Amennyiben a vállalkozó az aktiválás mellett dönt, akkor az aktivált finanszírozási költségeket részletesen be kell mutatni a kiegészítő mellékletben. Az IAS 23.7. állásfoglalás azonban előnyben részesíti ezen hitelfelvételi költségek pénzügyi ráfordításként
(finance costs) történő megjelenítését.
Hasonlóan az IAS előírásaihoz a US-GAAP –nál is a forgalomhoz kapcsolódó termelési költségek a termeléshez kapcsolódó teljes költséget jelentik. Az IAS-szel ellentétben azonban az
amerikai számviteli előírásokban kötelezően részét képezik a bekerülési értéknek a hosszú
gyártási időt igénylő eszközök (qualiying assets) finanszírozási költségei is (FAS 34.6).
A német forgalmi költség típusú eredménykimutatásban megjelenő forgalom bruttó eredménye sor (UKV 3) az árbevételek és az árbevétel érdekében elvégzett teljesítmények előállítási
költségének különbsége. Értéke jelentős mértékben függ attól, hogy a készleteket teljes vagy
részköltségen aktiválják. Abban az egy esetben, mikor az előállítási költségbe a változó költségeket vonják be (1. változat, 2. eset), akkor a forgalom bruttó eredménye megegyezik a fedezeti összeggel.
Az IAS szerinti bruttó forgalmi eredmény a termelés minden közvetlenül vagy közvetve megjelenő költségét állítja szembe az árbevételekkel, így az biztosan nem egyezik meg a fedezeti
összeggel, egy termeléshez kapcsoló teljesköltség – orientált eredményt mutat. A US – GAAP
által ajánlott sémában nem jelenik meg ez az összegző sor, hiszen az amerikai változatban az
árbevételekkel összevontan kerülnek kimutatásra az egyéb üzemi bevételek is.
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Értékesítési költségek
A HGB is az értékesítési költségek között mutat ki minden olyan személyi, anyagjellegű ráfordítást, valamint értékcsökkenési leírást, illetve egyéb ráfordításokat, melyek az értékesítés
területéhez kapcsolódnak, ide tartoznak a késztermékraktárak költségei, valamint az értékesítési osztály összes költsége, ide értve az irodai, a reklám- és piackutatási költségeket is. Az értékesítési költségek tartalmát tekintve nem rendelkezik másként sem az IAS, sem a USGAAP. A Számviteli törvény az értékesítés területén felmerülő egyéb ráfordításokat minden
esetben az egyéb ráfordítások között jeleníti meg. Az értékesítési költségek aktiválását egyik
előírás sem engedélyezi.
Általános irányítási költségek
A gyártáshoz nem kapcsolható általános irányítási költségeket a német forgalmi költség típusú
eredménykimutatásban az általános irányítási költségek között (UKV 5) kell megjeleníteni (2.
változat). Az 1. változat 4. esete azonban lehetővé teszi, hogy bizonyos termeléshez nem kapcsolódó általános irányítási költségek is felosztásra kerüljenek, ebben az esetben az általános
irányítási költségek sor csak azokat az irányítási költségeket tartalmazza, amelyek nem jelennek meg a forgalom előállítási költségei között.
A gyártáshoz nem kapcsolódó irányítási költségeket mind a Számviteli törvény (kivételt jelentenek az egyéb ráfordítások), mind az IAS, mind a US-GAAP az értékesített teljesítmények
költségeitől elkülönítve mutatja be (administrative expenses).
Egyéb üzemi bevételek
Az egyéb aktivált saját teljesítmények esetében a HGB forgalmi költség típusú
eredménykimutatás esetén kétféle megoldást is elfogad. Az első esetben közvetlenül az érintett költségszámlákat csökkenti, vagy a másik lehetőséget választva az egyéb aktivált saját teljesítmények értékét az egyéb üzemi bevételekkel szemben számolja el. Ha a vállalkozó a második megoldást választja, úgy az egyéb üzemi bevételek értéke forgalmi költség típusú
eredménykimutatás esetén eltér az összköltség típusú eredménykimutatásbeli értéktől.
Az IAS nem engedélyezi az aktivált saját teljesítmények egyéb üzemi bevételként történő elszámolását, az egyéb üzemi bevételek sor tartalmilag teljes egészében fedi az összköltség típusú eredménykimutatás analóg sorát.
A US-GAAP forgalmi költség típusú eredménykimutatásában a hasonló tartalmú tételek két
eredménykimutatás-sort érintenek. Az üzemi tevékenységgel közvetlen kapcsolatban álló tételek az árbevételekkel egy soron kerülnek kimutatásra (revenues), a közvetlen kapcsolatban
nem álló tételeket, mint például a befektetett eszközök kivezetéséből, vagy céltartalékok feloldásából, a pénzeszközök árfolyamnyereségéből származó bevételeket az egyéb nem üzemi
bevételek között (non operating income) jeleníti meg. Ezen az eredménykimutatás-soron jelennek meg a pénzügyi műveletekből származó bevételek, a szokásos mértéket meghaladó,
ritkán fellépő, de az amerikai előírások értelmében rendkívülinek nem minősülő bevételek is.
A sor lényeges tételeit a kiegészítő mellékletben a hű bemutatás (fair presentation) érdekében
részletezni is kell, minden esetben kötelező külön bemutatni a tőzsdén jegyzett vállalatoknak
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a kapott osztalékokat illetve egyéb nyereségrészesedéseket, a tulajdonrészek elidegenítéséből
származó bevételeket (reg. S-X, rule 5-03.7).
Egyéb üzemi ráfordítások
A német forgalmi költség típusú eredménykimutatás ezen sora nem egyezik meg az összköltség típusú eredménykimutatás egyéb üzemi ráfordítások sorával, mert azon tételek jelentős
része, melyek összköltség eljárás esetén itt kerülnek kimutatásra, a forgalmi költség típusú
eredménykimutatásban az általános irányítási költségek vagy az értékesítési költségek között
jelennek meg, valamint az árfolyamveszteségeket illetve az értékelésből származó veszteségeket, amennyiben lehetséges, a forgalmi költség típusú eredménykimutatás második, negyedik vagy ötödik sorában kell kimutatni.
Ebben a sorban elsődlegesen befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszteségek,
forgóeszközök (kivétel: készletek) értékvesztéséből, kivezetéséből eredő veszteségek, a ráfordításokra, karbantartásra, kuláns kötelezettségekre történő céltartalékképzés, adózással kapcsolatos tartalékképzés kerül kimutatásra, amennyiben más eredménykimutatás-pozícióba történő besorolásuk nem lehetséges (Adler, H. et al. [1995], 275. § szövegszám 141.; Borchert,
D. [1995], 275. § szövegszám 143.; Coenenberg, A. G. [2003], p. 486.; IDW [1987], p. 143.).
Az IAS 1.29 – 1.31 lényegességre vonatkozó előírásait értelmezve forgalmi költség típusú
egyéb üzemi ráfordítások sora tartalmilag szintén nem egyezik meg az összköltség típusú
eredménykimutatásbeli párjával. A forgalmi költség eljárás szerinti sor tartalma jóval szűkebb, azon szokásos tevékenységből származó ráfordítások kerülnek ide, melyek a többi ráfordítás-kategóriába nem kerülhetnek besorolásra, azaz az üzemi tevékenységgel csak közvetett kapcsolatban állnak és nem pénzügyi ráfordítások. Itt kerül kimutatásra a goodwill terv
szerinti illetve terven felüli értékcsökkenése, a kivezetett eszközök (kivéve készletek, befektetett pénzügyi eszközök, forgóeszközök közötti értékpapírok) ráfordítása, hacsak jelentőségük
miatt ezek külön bemutatása nem szükséges. A HGB szerinti 2. változattal ellentétben a tárgyi
eszközök és immateriális javak terven felüli értékcsökkenéseit alapvetően az egyéb üzemi ráfordítások közé sorolja abban az esetben is, ha ezen eszközök közvetlenül a gyártás területéhez kapcsolódtak.
A US-GAAP előírásai alapján azon ráfordítások ,melyek az üzemi, üzleti tevékenységgel nem
állnak közvetlen kapcsolatban a non operating csoporton belül kerülnek kimutatásra. Az amerikai eredménykimutatás sajátossága, hogy nem válik olyan határozottan szét az üzemi illetve
a pénzügyi tevékenység eredménye, mint a Számviteli törvény, a HGB, illetve az IAS szerinti
eredménykimutatások esetén. A befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök közötti értékpapírok értékvesztései, a fizetett kamatok és egyéb kamatjellegű ráfordítások akkor kerülnek csak a non operating csoportba, ha ezek nem minősíthetők üzemi tevékenységből fakadó
ráfordításnak. A tőzsdén jegyzett vállalatok számára a SEC külön előírja, hogy a kamatráfordításokat közvetlenül az operating csoport után külön pozícióban mutassák ki (reg. S-X, rule
5-03.8). Az operatív tevékenységek ráfordításai között kerülnek kimutatásra a kutatás – fejlesztés, a karbantartás költségei, a követelések értékvesztései. Tőzsdén jegyzett vállalatoknak
a követelések értékvesztéseit az üzemi tevékenységeken belül mindig külön soron kell bemutatni (reg. S-X, rule 5-03.5).
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Pénzügyi eredmény
A HGB előírásai alapján eltérések adódhatnak a befektetett pénzügyi eszközökre és a forgóeszközök közötti értékpapírokra eszközölt leírások (GKV 12, UKV 11) és a kamatok illetve
kamatjellegű ráfordítások (GKV 13, UKV 12) esetében. Az első esetben a forgalmi eljárással
készített eredménykimutatás ezen értéke magasabb, ha a vállalkozó a forgóeszközök közötti
értékpapírok szokásos mértéket meghaladó értékvesztéseit összköltség eljárásnál a 7b sorban
mutatja ki.
Szokásos vállalkozási eredmény
A US-GAAP szerinti szokásos vállalkozási eredmény magában foglalja az operatív és a nem
operatív tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat és hasonlóan az IAS ezen
eredménykategóriájához, a szokásos vállalkozási eredmény adózott eredmény, mely tartalmazza a kisebbségi részvényesek illetve a konszolidálásba be nem vont leányvállalatok nyereségrészesedését is, de szemben az IAS-szel nem itt, hanem a rendkívüli eredmény előtt kiemelten mutatja be a megszüntetett tevékenységekből származó eredményhatásokat (APB
30.8).
Ha a tevékenységi kör megszüntetésére csak a következő évben kerül sor, a várható veszteségeket – hasonlóan az IAS előírásaihoz - már a határozathozatal napján céltartalék-képzés formájában el kell számolni, míg a várható bevételeket csak realizálódásuk után szabad elszámolni (APB 30.15). A tevékenységi kör eredményhatásait akkor is a megszüntetett tevékenységek eredménye között kell kimutatni, ha a határozathozatal a tevékenység beszüntetéséről a
fordulónap után, de a mérlegkészítés napja között történt. A megszüntetett tevékenységekkel
kapcsolatos eredményhatásokat részletesen a kiegészítő mellékletben is be kell mutatni.
Rendkívüli eredmény
Az amerikai számviteli előírások alapján rendkívülinek akkor tekintendő egy gazdasági esemény, ha ritkán fordul elő és eredményhatása a szokásos mértéket meghaladja (APB 30.20).
A két feltétel együttes teljesülése esetén kerül csak a rendkívüli eredmények között kimutatásra, ugyanakkor megnevez olyan gazdasági eseményeket, melyek akkor sem kerülhetnek rendkívüli eseményként kimutatásra, ha előfordulásuk gyakorisága illetve mértékük alapján oda
tartoznának (APB 30.23). Ilyen esemény például a követelések értékvesztése, bizonyos eszközök terven felüli leírásai, a devizaügyletek illetve a megszüntetett tevékenységek eredményhatásai. A rendkívüli események köre csakúgy, mint az IAS esetében szűkre szabott, itt
kerülnek kimutatásra többek között mértéküktől függően a bűncselekményből illetve a balesetből származó káresemények eredményhatásai, vagy a felszámolásból származó nyereségek. A rendkívüli eredmények összetételét is be kell mutatni az eredménykimutatáson belül,
vagy a kiegészítő mellékletben (APB 30.11).
Egyéb adók
A HGB forgalmi költség típusú eredménykimutatás készítése esetén lehetővé teszi, hogy az
adóráfordításokat jellegüktől függően az egyéb adók sor helyett a UKV 2., 4., illetve 5. sorá122

ban és együttes összegüket a kiegészítő mellékletben jelenítsék meg. A US-GAAP nem kezeli
kiemelten ezeket az adókat, ezeket a megfelelő ráfordítások közé sorolja.

EREDMÉNYFELHASZNÁLÁS
Az eredményfelhasználás bemutatása különféleképpen történhet, Magyarországon az
eredményfelhasználással kapcsolatos információk az eredménykimutatáson és a kiegészítő
mellékleten belül jelennek meg úgy, hogy az eredménykimutatás levezeti az adózott eredményből a vállalkozásban maradó mérleg szerinti eredményt, a kiegészítő mellékletben pedig
bemutatja a saját tőke üzleti éven belüli változását, annak okait, az anya-, leány-, közös vezetésű vállalatok, társult vállalkozások jegyzett tőkéből való részesedését, annak változását,
részvénytársaságnál a kibocsátott részvények számát, névértékét részvényfajtánként csoportosítva, külön kiemelve a tárgyévben kibocsátottakat, valamint a kibocsátott átváltoztatható kötvények számát, névértékét.
Az IAS és a US-GAAP előírásai alapján a saját tőke változásának bemutatása az éves beszámoló részeként, önálló kimutatásban történik. Az IAS és a US-GAAP további sajátossága a
részvényre jutó eredmény kötelező bemutatása.
A HGB 275. § (2) és (3) bekezdésében bemutatott eredménykimutatás ugyan az „Éves nyereség / veszteség” pozícióval zárul, de a részvénytörvény (Aktiengesetz, AktG) a részvénytársaságok számára kötelezően előírja az eredményfelhasználás levezetését vagy az
eredménykimutatás folytatásával vagy a kiegészítő mellékletben történő részletezéssel (AktG
158. § (1)).
Az IAS számára a magyar, illetve a német gyakorlatnak megfelelő eredményfelhasználás bemutatása nem ismert. Az IAS 1.85 előírja a javasolt (proposed) illetve az elfogadott (declared)
részvényre jutó osztaléknak vagy az eredménykimutatásban vagy a kiegészítő mellékletben
történő megjelenítését és ezen túlmenően minden vállalkozásnak kötelező egy saját tőke változás-kimutatást (statement of changes in equity) nyilvánosságra hozni. Ez a kimutatás kötelező része a beszámolónak és tartalmaznia kell választhatóan vagy az összes saját tőkecsoport alakulását (statement of all changes in equity), vagy legalább azon saját tőke változásokat, melyek nem tulajdonosokkal szembeni tőketranzakciókból származnak (statement of
recognised gains and losses). Ez utóbbi esetben az eredmény mellett bemutatnak minden
eredménysemleges saját tőke-változást. A kimutatásnak a következő kötelező részei vannak
(IAS 1.86):
− a beszámolási időszak nettó nyeresége / vesztesége,
− az eredménymeghatározás során a saját tőkével szemben közvetlenül elszámolt tételek, valamint ezen tételek összértéke,
− a számviteli poltika változásának, valamint az IAS 8 által előnyben részesített módszerrel korrigált jelentős hibák összhatása,
− Ezen túlmenően, vagy ezen kimutatásban, vagy a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a következő tételeket:
− tulajdonosokkal szembeni tőketranzakciók, a tulajdonosoknak fizetett osztalékok,
− a felhalmozott nyereség / veszteség tárgyévi alakulása
− a saját tőke-pozíciók közötti átvezetések.
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Ezen tételek tárgyévi adatai mellett meg kell jeleníteni az előző évi adatokat is. Az IAS lehetővé teszi, hogy a tulajdonosokkal kapcsolatos tőkemozgásokat, a nyereségtartalék változásait
illetve a saját tőkén belüli átvezetéseket vagy a saját tőke-tükörbe integrálva, vagy a kiegészítő mellékletben jelenítsék meg (IAS 1.89). Az első változatnak előnye, hogy az IAS 1.86 által
követelt információkat egy kimutatásban jeleníti meg, ezáltal szükségtelenné válik a kiegészítő mellékletben való bemutatás.
A saját tőke-változás kimutatás formájára nincs előírás, de mindkét alternatíva formájára találhatunk javaslatokat az IAS 1. mellékletében.
A US-GAAP előírásai alapján is az ún. saját tőke-tükörnek szerepelnie kell az éves beszámolóban vagy a beszámoló önálló részeként, vagy a kiegészítő mellékletben (APB 12.10 és
Regulation S-X, Rule 3-04).
Hasonlóképpen az IAS előírásaihoz a saját tőke-változás kimutatás (statement of
stockholders’ equity) összeállítása során minden saját tőke elemet a beszámolási időszak elejétől kiindulva a beszámolási időszak végéig át kell vezetni és be kell mutatni az időszak alatt
a részvények számának alakulását. A tőzsdén jegyzett vállalatoknak a saját tőke-tükörben
részvényfajtánkénti bontásban nyilvánosságra kell hozni az egy részvényre jutó osztalék
nagyságát (Regulation S-X, Rule 3-04).
Az egyesült államokbeli számviteli szabályozás a magyar Számviteli törvény illetve a német
Részvénytörvény szerinti eredményfelhasználás-kimutatáshoz hasonló megjelenítését írja elő
a nyereségtartalékok alakulásánál (statement of changes in retained earnings), mely általában
a saját tőke kimutatásba integrálódik, de szerepelhet az eredménykimutatáshoz kapcsolódó
önálló levezetésként is (CON 5.14).
Az egy részvényre jutó eredmény (earnings per share) közzétételét nem írja elő sem a Szt.,
sem a HGB. Az IAS 33 azonban kétféle mutató bemutatását is előírja. A basic earnings per
share az éves nyereség / veszteség és a részvények súlyozott átlagának a hányadosa. A diluted
earnings per share esetében nem kizárólag a vállalat által kibocsátott részvényeket veszik
számításba, hanem ezeket kiegészítik az opciós utalványokkal illetve az átváltható kötvényekkel is. A számlálóban szereplő éves nyereséget / veszteséget is korrigálják ezen jogok
eredményhatásaival. Ha tulajdonosaik opciós utalványaikat lehívják illetve átváltható kötvényeiket átváltják megnövekszik a részvények száma. A diluted earnings per share mutató ebben a felhígult állapotban mutatja meg az egy részvényre jutó eredmény nagyságát.
A US-GAAP az IAS-hez analóg módon írja elő az egy részvényre jutó eredmény bemutatását,
de az IAS-szel szemben nem csak az adózott eredményt kell ilyen formán bemutatni, hanem a
szokásos vállalkozási eredményt is.

ÖSSZEGZÉS
A magyar összköltség- és forgalmi költség tartalmú eredménykimutatás esetén fennállnak a
következő összefüggések:
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye (ÖEK) = Üzemi, üzleti tevékenység eredménye (FEK),
valamint
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Anyagjellegű ráfordítások + Személyi jellegű ráfordítások + Értékcsökkenési leírás – Aktivált
saját teljesítmények értéke = Értékesítés közvetlen költségei + Értékesítés közvetett költségei
Ebből következik, hogy az értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások mind az összköltség, mind a forgalmi költség típusú eredménykimutatásokban azonos
értékeket vesznek fel.
Az IAS 1.30 értelmezése alapján az egyéb üzemi (működési) ráfordítások köre egy gyűjtőtétel,
mely összköltség típusú eredménykimutatás esetén azon tételeket gyűjti össze, melyek nem kerülhettek kimutatásra sem az anyagjellegű, sem a személyi jellegű ráfordítások, sem az értékcsökkenési leírások között. Forgalmi költség típusú eredménykimutatás esetén ez a gyűjtőtétel
azon üzemi ráfordításokra korlátozódik, amelyek nem kerülhetnek kimutatásra az üzemi költséghelyeken. Eltérés akkor keletkezik, ha a vállalatnál léteznek olyan költségek, melyek megjelenítése az egyéb üzemi ráfordításokon történik. Erre említett példa a gyártáshoz nem kapcsolódó üzemanyagköltségek megjelenítése volt.
Németországban is az összköltség típusú és a forgalmi költség típusú eredménykimutatás esetén eltérés nem csak az egyéb üzemi ráfordítás pozícióban keletkezhet. Forgalmi költség típusú eredménykimutatás esetén engedélyezett a saját előállítású eszközök aktivált értékének
(egyéb aktivált saját teljesítményeknek) egyéb üzemi bevételként történő megjelenítése.
Az egyéb üzemi ráfordításokban szintén akkor keletkezik eltérés, ha az egyéb üzemi ráfordítások összköltség típusú eredménykimutatás esetén költségeket is tartalmaznak. Miután a HGB
nem szabályozza az igénybevett szolgáltatások között megjeleníthető tételek körét, így annak
tartalma sok esetben értelmezés kérdése.
A német összköltség és forgalmi költség típusú eredménykimutatásban az a helyzet is előállhat, hogy az üzemi, üzleti tevékenység eredménye nem egyezik forgalmi és összköltség típusú
eredménykimutatás esetén. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha összköltség típusú
eredménykimutatásnál a forgóeszközök közötti értékpapírok értékvesztése az üzemi, üzleti tevékenységen belül, az értékcsökkenésekkel együtt kerül megjelenítésre, akkor ez összköltség
típusú eredménykimutatás esetén alacsonyabb üzemi, üzleti tevékenységet eredményez. Fordított a helyzet az egyéb adók egyéb üzemi ráfordításként történő megjelenítése esetén forgalmi
költség típusú eredménykimutatásnál, ebben az esetben a forgalmi költség eljárás szerinti
üzemi, üzleti tevékenység eredménye alacsonyabb, mintha összköltség típusú
eredménykimutatást készítene a vállalat.
Mind a magyar, mind a német gyakorlattól eltér a szokásos vállalkozási eredmény adózott
formában történő megjelenítése mind az IAS/IFRS, mind a US-GAAP szerint.
A rendkívüli események köre az IAS/IFRS szerint gyakorlatilag a vis maior esetekre korlátozódik, az USA-ban ahhoz, hogy egy esemény eredményhatása a rendkívüli eredményt érintse
az eseménynek egyszerre kell szokatlannak, ritkán előfordulónak és a szokás mértéket meghaladónak lennie, illetve léteznek olyan események, melyek ezen két feltétel együttes teljesülése
esetén sem minősülhetnek rendkívülinek.
Németországban mind az esemény ritkasága, mind a szokásost meghaladó mértéke eredményezheti a rendkívüli eredményben való megjelenítés jogosságát azon követelmény nélkül is,
hogy a két kritérium együttesen teljesüljön. Magyarországon a Számviteli törvény megnevezi
a rendkívüli bevételként és ráfordításként elszámolandó gazdasági események körét.
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Sem a magyar, sem a német éves beszámoló nem rendelkezik önálló beszámolórészként
megjelenő saját tőke változás-kimutatással, a saját tőke változásával kapcsolatos
információkat a kiegészítő mellékletben kell bemutatni.
Mind az IAS/IFRS, mind a US-GAAP kötelezően előírja a magyar illetve német beszámolóból
még hiányzó egy részvényre jutó eredmény bemutatását. Az IAS/IFRS az adózott eredményre,
a US-GAAP a szokásos és az adózott eredményre vonatkoztatva is meghatározza az egy részvényre jutó eredmény nagyságát mind a törzsrészvények, mind a különböző jogok alapján potenciálisan szóba jöhető összes részvényre.
Az adózott eredmény Számviteli törvény, HGB és IAS/IFRS szerinti levezetésére mutat példát
a 19. számú melléklet.
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IV. A CASH FLOW KIMUTATÁSOK ÖSZSZEHASONLÍTÁSA

A hazai, az európai illetve egyesült államokbeli ajánlások szerinti számviteli beszámolók öszszehasonlításának utolsó lépéseként a cash flow kimutatások összehasonlítására vállalkozom.
A kiegészítő mellékletek tartalmi előírásait táblázatos formában a dolgozat 13., 14., 15. melléklete tartalmazza. Összehasonlító elemzés keretében igyekszem bemutani a főbb eltéréseke,
a fejezet végén pedig – a legmarkánsabb eltéréseket újbóli hangsúlyozása mellett – néhány
következtetésemet foglalom össze.
Cash flow kimutatást Németországban csak a tőzsdén jegyzett anyavállalatoknak kötelező készíteni és ezt a kimutatást az összevont kiegészítő mellékletben kell megjeleníteni (HGB 297.
§ (1)). A Cash flow kimutatás szerkezetét a 2. Német Számviteli Standard (DRS-2) konkretizálja.
Cash flow kimutatások összehasonlítása
Az USA-ban a cash flow kimutatást önálló beszámolórészként először az 1971-ben elfogadott
APB Opinion No. 19. írta elő. A cash flow kimutatások jelenlegi formáját az 1987-ben született FAS 95 konkretizálta. 1992-ben az IASC az IAS 7 megújításával kötelezővé tette a cash
flow önálló beszámolórészként történő megjelenítését és az FAS 95 mintájára határozta meg a
cash flow kimutatásra vonatkozó előírásait.
Németországban először 1998-ban a KonTraG elfogadásával lett tőzsdén jegyzett vállalatok
számára a konszernbeszámoló kiegészítő mellékletben megjelenítendő kötelező része a cash
flow kimutatás. A HGB 297. § (1) bekezdése kiegészült azzal, hogy tőzsdén jegyzett
anyavállalatoknak 1998. december 31-ét követő üzleti évüktől a cash flow kimutatást az
összevont beszámolóban meg kell jeleníteniük. A HGB ugyanakkor a kimutatás tartalmát és
formáját nem konkretizálta. A törvény által előírt kötelezettség teljesítésére 1999-ben a DSR
tudatosan az FAS 95 és az IAS 7 mintájára megalkotta és elfogadta a 2. számú Német
Számviteli Standardot (DRS 2.). 2002. júliusában módosították a HGB 297. § (2) bekezdését,
mely szerint az összevont beszámolót készítő anyavállalatnak a kimutatást nem a kiegészítő
melléklet részeként, hanem önálló beszámolórészként kell megjelenítenie. A DRS 2
elsősorban azon konszernbeszámolót készítő vállalatok számára készült, akik a HGB szerint
készítik beszámolójukat. A HGB 292a. § ugyanis IAS/IFRS illetve US-GAAP szerinti
beszámoló összeállítása esetén mentesíti az anyavállalatot a HGB szerinti beszámoló
elkészítése alól. A DSR úgy határozta meg előírásai, hogy azok mind az FAS 95, mind az
IAS 7. előírásaival kompatibilisek legyenek. Enne módja választási lehetőségek biztosítása
volt, hiszen az FAS 95 és az IAS 7 előírásai nagy mértékben hasonlítanak, de tartalmaznak
egymásnak ellentmondó előírásokat is, és a DSR 2 beépített olyan elsősorban kiegészítő
előírásokat, melyeket csak az egyik, vagy csak a másik standard tartalmaz (Wysocki, K. v.
[1999], 2377. p.).
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A cash flow kimutatások céljai, feladatai
A vállalat pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges olyan adatok ismerete, hogy a vállalathoz milyen mértékben áramlottak pénzeszközök és azokat milyen célra használták fel.
A DRS 2 szerint a cash flow kimutatás célja, hogy az érdekhordozók számára betekintést adjon a vállalat azon képességébe, hogy a jövőben a vállalat
− pénzbevételeinek és pénzkiadásainak egyenlege pozitív értéket mutasson,
− pénzügyi kötelezettségeinek eleget tud-e tenni,
− tulajdonosai részére képes-e osztalékot fizetni.
Ezen célok elérése érdekében a cash flow kimutatásnak be kell mutatnia a beszámolási időszakban történő pénzáramlásokat és releváns információkat kell szolgáltatnia arról, hogy a
vállalat működési tevékenységéből likvid eszközöket hogyan teremtett elő ésmilyen a likvid
eszközök állományára hatást gyakorló befektetési és finanszírozási tevékenységeket végzett.
Az IAS 7 szerint a cash flow kimutatás célja, hogy hasznos információkat szolgáltasson azon
kérdés megválaszolására, hogy a vállalat képes-e arra, hogy pénzeszközöket, illetve pénzeszköz-egyenértékeseket generáljon és a képződött cash flow-val felhasználási igényeit fedezze.
A 7. standard célja, hogy „ olyan cash flow kimutatás formájában írja elő az információnyújtást a gazdálkodó pénzeszközeiben és pénzeszközegyenértékeseiben bekövetkezett múltbeli
változásokról, amely az adott időszaki cash flow-kat működési befektetési és finanszírozási
tevékenységekből származó cash flow kategóriákba sorolja” (IAS 7, Cél).
Az előzőekből levezetve a cash flow kimutatás feladata, hogy a pénzeszközök és pénzeszközekvivalensek beszámolási időszaki mozgásairól információkat szolgáltasson három területre
bontva: működési befektetési és finanszírozási tevékenységekre.
Az FAS 95 szerint a cash flow kimutatás fő célja, hogy olyan hasznos információkkal szolgáljon az elmúlt időszak pénzáramlásairól, amelyek az érdekhordozókat a beszámoló többi információjával együtt annak megítélésében támogatják (FAS 95.5), hogy
−
−
−
−
−
−

mennyiben képes a vállalat
a jövőben pénzbevétel-többletet generálni,
pénzügyi kötelezettségeinek határidőben eleget tenni,
osztalékot fizetni;
milyen nagy a külső finanszírozási igénye;
melyek azok az okok, amelyek az eltérést az időszaki eredmény és a működési cash
flow között előídézték;
− hogyan hatottak a beszámolási időszakban pénzeszközök változására hatást gyakorló
és nem gyakorló befektetési és finanszírozási döntések a vállalat pénzügyi helyzetére.

A cash flow kimutatással történő likviditásvizsgálat során a Számviteli törvény szerinti cash
flow kimutatás a vizsgálatot a pénzeszközök változására vonatkozva végzi el. Mind az
IAS/IFRS, mind a US-GAAP, mind a DRS 2. szerinti kimutatások cash flow alatt a pénzeszközök és a pénzeszköz-egyenértékesek ki- és beáramlásait értik.
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A cash flow kimutatások formai követelményei
A cash flow kimutatások formai felépítésére vonatkozóan mindhárom standard a jegyzékszerű
kimutatást használja (DRS 2.10, IAS 7 Függelék, FAS 95.131-133). Minimális tagolást egyedül a DRS 2 ír elő, ezt a mutatja az értekezés 16. számú melléklete. Az előírt területeken belül
további kötelező tagolást az IAS 7 nem tartalmaz, Az IAS A és B függelékében mintát lehet
találni mind a direkt, mind az indirekt módszerrel levezetett kimutatásra. Az indirekt módszerrel levezetett cash flow-ra vonatkozó példát az értekezés 17. számú melléklete tartalmazza.
Az FAS 95 csak a működési cash flow direkt levezetését mutatja be verbálisan (FAS 95.27),
az indirekt módszer alkalmazásánál csak annyit ír elő, hogy lényeges, egymással össze nem
egyeztethető tételek ne kerüljenek összevontan kimutatásra (ld. FAS 95.29), de a US-GAAP
is mutat be a cash flow kimutatásra mintákat (FAS 95.131-133).
A DRS és az IAS/IFRS hasonlóan a mérleghez és az eredménykimutatáshoz megkövetelik az
előző időszaki adatok bemutatását (DRS 2.10, F 42). A SEC a tőzsdén jegyzett vállalatok
számára a megelőző két év adatainak bemutatását írja elő (Reg. S-X, Rule 3-02(a) ;
Regulation 14-A, Rule 14a-3(b)(1)).
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetevői
Az IAS 7. előírja és a DRS 2.engedélyezi a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek tartalmának meghatározása során, hogy a felszólításra visszafizetendő folyószámlahiteleket
pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek körébe sorolják (DRS 2.19, IAS 7.8).
A US-GAAP esetében az FAS 95 nem rendelkezik ezen hitelek pénzeszközök, pénzeszközegyenértékesek közötti nettósításával kapcsolatosan. Alapesetben a rövid lejáratú banki hitelek rövid távú finanszírozási intézkedéseket testesítenek meg, miáltal kimutatásuk a finanszírozási cash flow-n belül történik.
A cash flow kimutatásokban a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek azon változásai,
melyek a pénzeszköz vagy a pénzeszköz-egyenértékes mozgásához nem kapcsolódnak, nem
képezhetik részét sem a működési, sem a befektetési, sem a finanszírozási cash flow-nak (ld.
DRS 2 függelék, IAS 7.9, FAS 95.9).
A pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek mozgáshoz nem kapcsolódó változásai keletkezhetnek értékelésből (pl. értékpapírok értékvesztése, értékvesztésének visszaírása), árfolyamváltozásból (külföldi pénznemben megjelenő pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek árfolyamdifferenciái), a konszolidálási körbe való tartozásból (DRS 2.22).
Az FAS 95 ezzel szemben a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek árfolyamváltozásból adódó eltéréseit jeleníti meg elkülönítve a működési, befektetési és finanszírozási cash
flow-tól, így a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek nettó változása nem csak olyan
pénzeszköz, pénzeszköz-egyenértékes változásokat tartalmaz, amelyek pénzmozgáshoz kapcsolódnak.
Az IAS 7 A és B függelékében bemutatott minták mindkét változatot bemutatják. Az A
függelékben megjelenő cash flow kimutatásokban a pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek nettó növekedése nem tartalmazza az árfolyamváltozások hatását, míg a B
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nettó növekedése nem tartalmazza az árfolyamváltozások hatását, míg a B függelékben bemutatott változat tartalmazza azt.
A pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összetevőit, az előző időszakhoz képest ezekben bekövetkező változásait, ezeknek cash flow-ra gyakorolt hatását a nemzetközi számviteli
ajánlások és a DRS 2 a kiegészítő mellékletben írják elő bemutatni (DRS 2.52, IAS 7.45-47,
FAS 95.7).
Mindegyik standard megköveteli továbbá, hogy a pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek összetevői összevethetők a megfelelő mérlegtételekkel (DRS 2.52 ©, IAS
7.45, FAS 95.10). Az IAS 7 kötelezően előírja a kiegészítő mellékletben arra vonatkozó számítás bemutatását, hogy azon mérlegtételekben, melyekben pénzeszköz, vagy pénzeszközegyenértékes fellelhető, be kell mutatni, hogy mekkora a pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek összetevőinek értéke.
A DRS 2 szerint a fenti közzétételi kötelezettség elhagyható, amennyiben a cash flow kimutatás tisztán a pénzeszközök változását vezeti le és így a pénzeszközök és pénzeszközekvivalensek közötti tételek megegyeznek a mérleg „Pénztár, bankbetétek, csekkek
összetevőivel.
Az FAS 95 előírásai értelmében a cash flow kimutatásban szereplő pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek értékének meg kell egyeznie az azonos elnevezésű mérlegpozícióval.
Amennyiben a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek között olyan tételek is, amelyekkel a vállalat szabadon nem, vagy korlátozott mértékben rendelkezik, akkor ezeket a kiegészítő mellékletben ezek összegét közzé kell tenni (DRS 2.53; IAS 7.48-49; ARB 43, Ch. 3A.6;
Reg. S-X, Rule 5-02.1).
A rendelkezés korlátozottnak tekinthető, ha egy külföldön lévő leányvállalat által birtokolt
pénzeszközök, pénzeszköz-egyenértékesek az anyavállalat, illetve a többi leányvállalat számára kötött devizagazdálkodás vagy egyéb jogi korlátozás miatt általános használatra nem állnak rendelkezésre (IAS 7.49).
A működési cash flow
A működési tevékenységből származó cash flow elsősorban a gazdálkodó fő bevételtermelő
tevékenységéből származik, ezért olyan tranzakciók és egyéb események eredményeképpen
jön létre, amelyek befolyásolják a nettó nyereséget vagy veszteséget. A standardok a működési cash fow-ba sorolják mindazon pénzáramokat, melyet sem a befektetési , sem finanszírozási cash flow-ban nem lehet megjeleníteni (DRS 2.6, DRS 2.23; IAS 7.6, IAS 7.14; FAS
95.21).
Az IAS 7 és az FAS 95 nem teljeskörűen felsorolja azon tételeket, melyeket a működési cash
flow-n belül kell megjeleníteni (IAS 7.14, FAS 95.21-23):
−
−
−
−

áruértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó pénzbevételek,
jogdíjakból, díjakból, jutalékokból és egyéb bevételből származó pénzbevételek,
áruszállítóknak és szolgáltatásnyújtóknak történő pénzkifizetések,
alkalmazottak számára és nevében történő kifizetések,
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− biztosítótársaságok díjbevételekkel és kárigényekkel, évjáradékokkal és egyéb biztosítási kötvény juttatásokkal kapcsolatos pénzbevételei és –kifizetései,
− nyereségadókkal kapcsolatos pénzkifizetések vagy visszatérítések, kivéve, ha azok kifejezetten finanszírozási és befektetési tevékenységhez kapcsolódnak, és
− az üzletkötési vagy kereskedési célból kötött szerződésekből származó pénzbevételek
és –kifizetések.
A DRS 2 az előírt minimális tagolással konkretizálja a működési cash flow-ba sorolt tételeket.
A továbbiakban csak azon tételekre térek ki, melyekkel kapcsolatos állásfoglalás eltérést mutat a standardokon belül, vagy a Számviteli törvény által előírt cash flow sémától.
Mindhárom standard kizárólag a működési cash flow-n belül engedélyezi a cash flow indirekt
módszerrel történő levezetését is (DRS 2.24-2.26, IAS 7.18-7.20, FAS 95.27-95.28), a Számviteli törvény a működési cash flow indirekt módszerrel történő levezetést írja elő.
A rendkívüli eredmény a Számviteli törvény szerint az adózás előtti eredmény részeként teljes
egészében a működési cash flow-n belül kerül megjelenítésre, míg a standardok szerint a működési tételekkel kapcsolatos pénzáramokat be kell sorolni aszerint, hogy azok a működési,
befektetési, vagy finanszírozási tevékenységhez kapcsolódnak (DRS 2.50, IAS 7.14, FAS
95.26). Az IAS/IFRS és a DRS ezen túlmenően előírják az egyes területeken belül a rendkívüli tételek elkülönített kimutatását, a US-GAAP ezt nem írja elő.
A kereskedési célú értékpapírok beszerzésével és értékesítésével kapcsolatos fizetéseket szintén a működési tevékenységből származó cash flow-n belül és nem a finanszírozási cash flown belül kell megjeleníteni, mivel kereskedelmi céllal szerezték be őket és az ezekkel összefüggő pénzáramlások szokásos, rendszeres tevékenységnek minősülnek (DRS 2.6, DRS 2.31;
IAS 7.15; FAS 102.8-102.9). A Számviteli törvény a forgóeszközök közötti értékpapírokat
függetlenül attól, hogy azok kereskedési célú, értékesíthető vagy lejáratig megtartott értékpapírok a működési cash flow-n belül kell megjeleníteni, amely ellentétes mindhárom standard
előírásával.
Nem egységesek a standardok a kapott és fizetett kamatok és osztalékok, valamint a nyereségadók kérdésében. Mindhárom standard előírása értelmében a fizetett és kapott kamatokat
és osztalékokat, valamint a nyereségadókat függetlenül attól, hogy a vállalat direkt vagy indirekt módon állítja össze kimutatását kiemelten be kell mutatni. Magyarországon a fizetett és a
kapott kamatokat az adózás előtti eredmény tartalmazza, ezek elkülönítve nem kerülnek kimutatásra, így azok mindenkor a működési cash flow részét képezik. Szintén a működési cash
flow-n belül kerülnek kimutatásra a fizetett osztalékok, valamint a fizetett nyereségadó. A kapott osztalék ezzel szemben a befektetési cash flow-n belül kerül kimutatásra.
A DRS 2 szerint minden kapott és fizetett kamatot, a kapott osztalékot és egyéb átvett eredménytételt, így a nyereségadókat is a működési cash flow-n belül kell megjeleníteni, hiszen
ezek az eredménykimutatás bevételei és ráfordításai között jelennek meg. A fizetett osztalék a
saját tőkét csökkenti és így ezt a finanszírozási cash flow-n belül kell megjeleníteni (DRS
2.36, 2.41).
A DRS 2 ugyanakkor indokolt esetben engedélyezi a kapott kamatok és osztalékok, a fizetett
aktivált és nem aktivált kamatok a finanszírozási tevékenységnek is minősíthetők (DRS 2.39).
A bekerülési érték részét képező fizetett kamatok megjeleníthetők a befektetési cash flow-n
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belül is (DRS 2.39). A különböző gazdasági események alapján fizetett nyereségadók amenynyiben egyértelműen a befektetési vagy finanszírozási tevékenységekhez rendelhetők, akkor
ezeken a cash flow területeken is megjeleníthetők (DRS 2.42).
Az IAS/IFRS a kapott és fizetett osztalékokkal kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy az ezekből származó pénzáramlásokat elkülönítve kell bemutatni és időszakról időszakra következetesen kell besorolni a működési, befektetési és finanszírozási cash flow-ba (IAS 7.31). A nyereségadókból származó cash flow-kat is elkülönítetten kell bemutatni a működési cash flow-n
belül, kivéve, ha azok kifejezetten a beruházási, finanszírozási tevékenységhez kapcsolódnak.
A US-GAAP ezen tételek esetén nem hagy választási lehetőséget. A kapott kamatokat és osztalékokat, a nem aktivált fizetett kamatokat és a fizetett nyereségadókat a működési cash
flow-n belül kell kimutatni (FAS 95.22-95.23), mert a működési tevékenységhez kapcsolódó
pénzáramlások azon tételek hatásait szolgálnak megjeleníteni, amelyek a tárgyidőszaki eredmény elérésében alapul szolgáltak (FAS 95.90), a nyereségadók felosztását olyan nehézkesnek ítéli, hogy az erre fordított többletköltségek az ebből fakadó hasznokat nem fedezik (FAS
95.92). Az aktivált fizetett kamatokat ezzel szemben a befektetési cash flow-ban kell megjeleníteni, mivel ezek a bekerülési érték részét képezik (FAS 95.17). A fizetett osztalékokat a
finanszírozási cash flow-n belül kötelező megjeleníteni (FAS 95.20 (a)).
A működési cash flow indirekt módszerrel történő összeállítása esetén az IAS 7 által bemutatott példa és a DRS 2 által előírt séma a rendkívüli tételek előtti eredményből indul ki. Az
FAS 95 által ismertetett példa ezzel szemben a rendkívüli eredményt is magába foglaló adózás és kamatfizetés utáni nettó eredményből indul ki, majd következő lépésben megtisztítja a
nettó eredményt a pénzáramlást nem eredményező nyereségadó-ráfordításokkal, kamatbevételekkel és ráfordításokkal (FAS 95.28 Fn. 12, FAS 95.131-95.132). Ebből következik, hogy a
US-GAAP szerinti levezetés nem a kapott és fizetett kamatokat, valamint a fizetett nyereségadót jeleníti meg, hanem a kamattartozások és kamatkövetelések változását, illetve a
nyereségadótartozások (kötelezettségek, céltartalékok) és –követelések valamint a látens adók
változását mutatja be.
Az eredményt módosító további tételek lényegében megfelelnek a Magyarországon is alkalmazott módosító tételeknek (ld. DRS 2.27, IAS 7.20 (b), FAS 95.28-95.29). A standardok
annyiban másképpen járnak el, hogy a forgóeszközök értékvesztéseit a készletek és egyéb
eszközök változásaival együtt jelenítik meg (Wysocki, K. v. [2002], szövegszám 83.).
A DRS 2 az egyéb pénzsemleges ráfordítások és bevételek között jeleníti meg többek között
az aktivált diszázsió, az alapítás-átszervezés aktivált értéke leírását, valamint az adózással
kapcsolatos különtételek változását (Wysocki, K. v. [2002], szövegszám 86-88.). Az IAS 7
ide sorolja a nem realizált árfolyamnyereségeket, -veszteségeket, társult vállalkozások fel nem
osztott nyereségét, valamint a kisebbségi részesedéseket (IAS 7.20 (b)).
A DRS 2 a működési cash flow-n belül bemutatott állományváltozások esetén, ahogy ezt a
minimális tagolás is bemutatja, engedélyezi, hogy egy tételben jelenítse meg azon eszközök
állományváltozását illetve egy tételben jelenítse meg azon források állományváltozását, melyek nem a befektetési, illetve finanszírozási cash flow részét képezik (DRS 2.27).
Az IAS/IFRS a működési cash flow-n belüli tagolásról nem rendelkezik, de a függelékben
bemutatott mintán az egyes tételeket elkülönítve jeleníti meg.
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Az FAS 95 szerint legalább az operatív követelések, az operatív kötelezettségek, valamint a
készletek változását külön tételben kell kimutatni (FAS 95.29).
Az indirekt működési cash flow-n belül megjelenő rendkívüli bevételek és ráfordítások
egyenlegét elkülönítve kell megadni mind a három standard szerint, a US-GAAP nem követeli meg a megszüntetett tevékenységekkel kapcsolatos pénzáramlások elkülönített bemutatását,
amennyiben mégis a vállalat ezeket külön jeleníti meg, akkor ezt következetesen kell alkalmazni.
Az IASB és az FASB is a működési cash flow esetében a direkt módszerrel történő levezetést
preferálja, ennek ellenére a nemzetközi gyakorlatban is dominál a működési cash flow indirekt módszerrel történő bemutatása. Az AICPA 1999-es tanulmánya szerint a vizsgált 600
amerikai vállalat közül 7 állította össze a működési cash flow-t direkt módszerrel (ld. AICPA
[2000], p. 523.). Ennek az oka abban is keresendő, hogy az indirekt módszerrel összeállított
cash flow kimutatás az érdekhordozók számára jóval kevesebb információt kell, hogy biztosítson, mint egy direkt módszerrel levezetett cash flow kimutatás.
A direkt módszerrel bemutatott kimutatás magasabb információtartalma miatt mind az FASB,
mind az IASB újra napirendre tűzte azt a kérdést, hogy megszűntessék az indirekt kimutatás
lehetőségét és kötelező érvénnyel előírják a direkt levezetést (Coenenberg, A. G. [2003], p.
784.).
A befektetési cash flow
A befektetési tevékenységből származó cash flow azon vállalati erőforrásokkal kapcsolatos
pénzáramlásokat mutatja, melyek tartósan szolgálják a vállalat bevételtermelő tevékenységét
(DRS 2.30, IAS 7.16, FAS 95.15).
Befektetési tevékenységből származó pénzáramlásnak tekinthetők a befektetett eszközök növekedéséből, illetve csökkenésével kapcsolatos pénzáramlások, valamint a pénzeszközegyenértékesek között és a működési cash flow-n belül nem szereplő egyéb befektetések növekedésével, csökkenésével kapcsolatos pénzáramlások.
A beszerzésekhez kapcsolódó pénzeszköz-csökkenések a befektetési cash flow-n belül jelennek meg, ugyanakkor a befektetéshez kapcsolódóan fizetett hiteltörlesztések a finanszírozási
cash flow-n belül jelennek meg. Ennek jogosságát vitatja Gebhardt, mivel ezáltal a működési
cash flow és a befektetési cash flow egyenlegéből meghatározott szabad cash flow ezáltal befolyásolhatóvá válik, ebből kifolyólag úgy véli, hogy az összes befektetési tevékenységgel
összefüggő kifizetéseket (ideértve a törlesztéseket is) a befektetési cash flow-n belül kellene
megjeleníteni (Geberhardt, G. [2001], szövegszámok 220-222 és 235-236.).
A befektetési tevékenységhez sorolandók az egyéb gazdálkodókhoz kapcsolódó kölcsönök,
értékpapírok és részesedések beszerzésével, illetve értékesítésével kapcsolatos pénzáramlások, amennyiben nem tartoznak a pénzeszköz-egyenértékesek vagy a kereskedési célú értékpapírok közé, függetlenül attól, hogy ezen eszközök a forgóeszközökön vagy a befektetett
eszközökön belül kerülnek kimutatásra. A befektetési cash flow-n belül kerülnek kimutatásra
az egyéb gazdálkodók felé pénzelőlegek és kölcsönök nyújtásából eredő pénzkifizetések és
ezek visszafizetéséből származó pénzbevételek. A konszolidált vállalatok és egyéb üzleti egységek beszerzéséből és értékesítéséből származó pénzáramlásokat szintén a befektetési cash
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flow-n belül kell kimutatni (DRS 2.44, IAS 7.39, FAS 95.131). A pénzáramlásokat úgy kell
meghatározni, hogy azokat csökkenteni kell a beszerzett, illetve értékesített pénzeszközök, illetve pénzeszköz-egyenértékesek értékével (DRS 2.44, IAS 7.42, FAS 95.131).
Amennyiben a befektetett eszközök vagy a működési cash flow-n belül nem megjelenített
forgóeszközök beszerzése vagy értékesítése amennyiben nem eredményez pénzeszközváltozást (pl. finanszírozási lízing, csereügyletek, stb.), akkor ezen tételek nem jeleníthetők meg a
cash flow kimutatásban. Amennyiben ezen tételek értéke jelentős, úgy ezeket a beszámoló
más részeiben (pl. kiegészítő melléklet, befektetési tükör) kell közzétenni (DRS 2.49(a), 2.52
(d); IAS 7.43-7.44; FAS 95.32).
A Számviteli törvény szerint a befektetési cash flow-n belül kell megjeleníteni a kapott osztalékokat. A kapott osztalékoknak kizárólag a befektetési cash flow-n belüli megjelenítése azért
is vitatható, mert a kapott osztalékok, részesedések nem feltétlenül olyan részesedésekből
származnak, amelyek befektetett pénzügyi eszközként a befektetési cash flow-n belül kerülnek kimutatásra.
Mindhárom standard a befektetési cash flow bemutatását indirekt módon nettósítás nélkül írja
elő bemutatni (DRS 2.29, IAS 7.21, FAS 95.31). A Számviteli törvény szerinti befektetési
cash flow levezetése szintén bruttó módon, direkt módszerrel történik.
A DRS 2 sajátossága, hogy elkülönítve kell bemutatni a pénzügyi eszköz befektetések rövid
lejáratú pénzügyi diszpozícióiból származó cash flow-kat. Ide tartoznak azon értékpapírok beszerzéséből illetve értékesítéséből származó ki- és befizetések, melyek esetén nagy az értékváltozás kockázata, illetve amelyek futamideje meghaladja a három hónapot és a vállalatnál a
likvid tartalék funkcióját töltik be.
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow
A finanszírozási tevékenységek olyan tevékenységek, amelyek befolyásolják a vállalat saját
tőke tőkéjének és felvett kölcsöneinek nagyságában és összetételében változást okoznak (DRS
2.6, IAS 7.6).
Finanszírozási tevékenységnek minősülnek a saját tőke megszerzésével és visszafizetésével
kapcsolatos gazdasági események. A pénzbevételekhez tartoznak a tőkeemelésekből, azaz
részvények vagy egyéb tőkeinstrumentumok kibocsátásából származó pénzbevételek (DRS
2.35, IAS 7.17 (a), FAS 95.19 (a)). Ide kell sorolni a jegyzett tőke pénzmozgást előidéző emelését, illetve a tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott egyéb saját tőke összegek (Wysocki,
K. v. [2002], szövegszám 47.) A pénzkiadások között saját tőke csökkenések kerülnek kimutatásra, mint például a kifizetett osztalékok és részesedések, a tulajdonosoknak történő egyéb
kifizetések, valamint saját részvények visszavásárlásából származó pénzkiadások (DRS 2.35,
IAS 7.17 (b), FAS 95.20 (a)).
Mindhárom standard szerint a kifizetett osztalékok a finanszírozási tevékenységből származó
cash flow-ban jelennek meg, hiszen ezek finanszírozási források beszerzési költségei (DRS
2.37, IAS 7.34, FAS 95.20(a)). Az IAS 7 alternatív megoldásként engedélyezi a fizetett osztalékok működési cash flow-n belüli megjelenítését is (IAS 7.34).
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A finanszírozási tevékenységhez tartoznak továbbá mindazon pénzáramok, amelyek a kölcsöntőke megszerzéséhez és visszafizetéséhez kapcsolódnak (DRS 2.34, IAS 7.17, FAS
95.19-95.20). A nemzetközi gyakorlatban a tartozás működési cash fow-n vagy finanszírozási
cash flow-n belüli megjelenítése általános esetben aszerint történik, hogy a tartozás kamatozóe vagy sem (Stahn, F. [2000], p. 234.). A finanszírozási cash flow-ban szereplő pénzbevételek
származhatnak kötvények, adóslevelek, kötelezvények és egyéb jelzáloglevek kibocsátásából,
valamint hosszú vagy rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvételéből (DRS 2.35, IAS 7.17 (c),
FAS 95.19 (b). A pénzkiadások származhatnak a fenti tartozások visszafizetéséből (DRS 2.35,
IAS 7.17 (d), FAS 95.20 (b)).
A DRS 2 és az IAS 7 engedélyezik a kölcsöntőkéhez kapcsolódó kamatok finanszírozási cash
flow-n belül történő megjelenítését.
Az IAS 7 szerint a lízingbevevő által a pénzügyi lízing lízingre vonatkozóan fennálló kötelezettség csökkentésére befizetett pénzösszegeket szintén a finanszírozási cash flow-n belül kell
megjeleníteni (IAS 7.17 (e)). A lízingbeadó számára fizetett lízingdíjakkal kapcsolatosan a
standardok külön nem rendelkeznek, de az IAS 7 és az FAS 95 által bemutatott példákban
szintén a finanszírozási cash flow-n belül kerülnek megjelenítésre (IAS 7 A függelék, FAS
95.131-95.133).
Magyar sajátosság a tartósan lekötött bankbetétekkel kapcsolatos pénzmozgások finanszírozási cash flow-n belüli megjelenítésre. A bankbetétek lekötési idejüktől függetlenül mindhárom
standard szerint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök között kerülnek kimutatásra, így
azok a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek között szerepelve a levezetésben nem
szerepelhetnek.
A finanszírozási tevékenységhez kapcsolódó pénzáramokat bruttó módon, direkt módszerrel
kell bemutatni (DRS 2.33, IAS 7.21, FAS 95.31). A Számviteli törvény is egyetlen tétel kivételével hasonlóképpen jár el, ez a tétel az alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek változása. Ez utóbbi tétel tartalmazhat olyan elemeket is, melyek a standardok
ajánlásai értelmében a működési cash flow-n belül kerülnek kimutatásra.

ÖSSZEGZÉS
A kiegészítő mellékletben a kötelezően bemutatásra kerülő tételeket a Számviteli törvény részletesen felsorolja, a Kereskedelmi törvénykönyv általánosságban nevezi meg a kötelezően
megjelenítendő tételek körét anélkül, hogy tételesen felsorolná őket. Az IAS/IFRS és a USGAAP kiegészítő mellékletre vonatkozó előírásait a keretelvek illetve a konkrét standardok
tartalmazzák.
Sem az IAS, sem a US-GAAP, sem a Számviteli törvény nem engedélyez olyan kivételeket,
mint amelyek a német számviteli szabályozás a HGB-ben megfogalmaz, miszerint kötelezően
elhagyandó a bemutatási kötelezettség, ha annak nyilvánosságra hozatala a Bundesrepublik
érdekeivel ellentétes, valamint elhagyható a kiegészítő mellékletben bizonyos adatok részletezése, ha ezek nyilvánosságra kerülése veszélyezteti a vállalat vagy annak tulajdonában lévő
másik vállalat (min. 20% tulajdonrész) valamelyikét. A fenti kitétel nem az érdekhordozók,
hanem a vállalat számára biztosít prioritást.
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Az IAS/IFRS és a US-GAAP szemben a magyar és a német gyakorlattal nem engedélyezik a
vállalati mérettel összefüggő könnyítéseket. Az általuk előírt beszámolórészek mindegyike kötelező mindenki számára, de a tőzsdén jegyzett vállalatok számára a jegyzés feltételeként további információk szolgáltatása is kötelező, az USA-ban elsősorban önálló kimutatások
(schedules) formájában.
Összességében nézve a bemutatási és részletezési kötelezettségeket elmondható, hogy ezen kötelezettségek a US-GAAP és az angolszász hatás alatt álló IAS esetében a tőkepiaci érdekek
szem előtt tartásán keresztül jóval átfogóbb, mint a HGB esetében. A német Kereskedelmi törvénykönyv által előírt kötelező tartalom az 13. mellékletben, az IAS szerinti kötelező tartalom
a 14. mellékletben, a US-GAAP szerinti a 15. mellékletben kerül bemutatásra.
A cash flow kimutatás Magyarországon a kiegészítő melléklet részeként a beszámoló kötelező
részét képezi, szemben a német gyakorlattal, ahol a cash flow kimutatás
(Kapitalflußrechnung) csak a konszolidált éves beszámolót készítők számára kötelezően előírt.
Mind az IAS/IFRS, mind a US-GAAP a cash flow kimutatás megjelenítését a beszámoló önálló részeként írja elő.
A háromféle standard által összeállítható cash flow kimutatás mutat ugyan eltéréseket, de
ezen eltérések az IAS/IFRS illetve a DRS által hagyott nagyobb mozgástér következtében áthidalhatók. A magyarországi cash flow kimutatás azonban nem felelne meg egyik standard követelményének sem.
A Számviteli törvény szerinti cash flow alatt a forgóeszközök közötti pénzeszközök változásának levezetését értjük, a nemzetközi és német számviteli standardok szerint a pénzeszközök körébe beletartoznak a tartósan lekötött bankbetétek is, továbbá a levezetés alapjául szolgálhatnak még az ún. pénzeszköz-egyenértékesek, illetve az IAS/IFRS és a DRS esetén ide sorolhatók
a felszólításra visszafizetendő folyószámlahitelek is.
A cash flow kimutatáson belül leglényegesebb eltérések abból adódhatnak, hogy a forgóeszközök közötti értékpapírok Magyarországon minden esetben a működési cash flow-n belül kerülnek kimutatásra, ugyanakkor a kapott osztalék nem gyakorol hatást a működési cash flowra, valamint az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek is tényleges tartalmuktól függetlenül a
finanszírozási cash flow-n belül kerülnek kimutatásra. A cash flow kimutatás egyes részeibe
való besorolás számos esetben nem a számviteli racionalitás, hanem tisztán törvényi előírás
alapján történik, ezáltal a magyar kimutatás nemzetközi összehasonlíthatósága gyengül, öszszeállítása számos esetben a beszámoló készítői számára nehézséget jelent és a beszámoló
felhasználóinak nyújtott információtartalom sem kielégítő. Ez utóbbi kritikát az elemzők általánosságban a számviteli beszámolók cash flow kimutatásaival szemben fogalmazzák meg,
ezáltal erős a nemzetközi nyomás a számviteli cash flow tisztán direkt módszerrel való összeállításának megkövetelésére.
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KUTATÁSI TÉZISEK, ÉS EREDMÉNYEK
ÖSSZEFOGLALÁSA

Kutatásom eredményeit az alábbi tézisekben szeretném összefoglalni:

1. TÉZIS

A magyar számviteli törvény – követve a nemzetközi számviteli előírásokat (US-GAAP,
IAS/IFRS) – tételesen rögzíti az alapelveket, szemben a némettel, amelyben csak részben
és implicit módon jelennek ezek meg. Mindkét nemzeti számviteli rendszer kerüli viszont
–szemben a nemzetközi számviteli ajánlásokkal – az alapelvek világos hierarchiába
rendezését. Ennek hiányában az egyes gazdasági események számviteli megjelenítése a
két nemzeti számviteli rendszeren belül, valamint azok között – a nemzetközi számviteli
standardok szerinti megjelenítéshez képest is – jelentős eltéréseket eredményezhet, ami
erősen nehezíti az egységes nemzetközi üzleti értékelést.
A számviteli alapelvek esetében az elvek alá- fölérendeltségének eltérése, vagy hiánya okoz
lényegi eltéréseket. Sem a Számviteli törvény, sem a Kereskedelmi törvénykönyv nem jeleníti
meg az egyes számviteli alapelvek egymáshoz viszonyított pozícióját, azaz nem jelöli ki,
hogy melyik élvez elsőbbrendűséget a másikkal szemben. Erre csak következtetni lehet az
egyéb törvényi előírások, vagy a számviteli előírások változtatásaiból.
− Az IAS/IRFS és a US-GAAP standardjai ajánlásokat fogalmaznak meg. A német Kereskedelmi törvénykönyv számviteli előírásokat tartalmazó 3. könyve kerettörvény,
míg Magyarországon a Számviteli törvény inkább előíró jellegű. A kerettörvény esetében a gazdálkodók rászorulnak arra, hogy számos kérdésben csak az alapelvekre hagyatkozhatnak, míg egy előíró jellegű törvény esetében ennek fontossága számukra
háttérbe szorul, mert elsősorban a törvény más részeiben megfogalmazott konkrét előírásokra koncentrálnak. A számviteli alapelvek akkor adhatnának hathatósabb útmutatást a törvény által konkrétan nem szabályozott kérdésekben, ha világosan megfogalmazásra kerülne mely alapelvek érvényesítése élvez elsőbbséget, mi az egyes alapelvek egymáshoz viszonyított fontossági súlya, hierarchiája.
− Németországban az alapelveknek nem csak az egymáshoz viszonyított pozíciója, de
sokszor a konkrét jelentése sem kodifikált. Németországban a standardokhoz képest
túlértékelt szerepet kapott a realizációs elv, melynek értelmében a bevétel csak akkor
tekinthető realizáltnak, ha a munka teljes egészében befejezésre és átadásra került és a
továbbiakban a munka végtermékével kapcsolatos összes kockázat átszállt a megrendelőre. A realizációs elv ilyen szigorú értelmezése problémát jelent a tartós beruházási
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szerződésekkel kapcsolatos bevételek elszámolásánál, valamint megsérti a standardok
által kiemelten kezelt beszámolási időszakhoz rendelt eredménymeghatározás elvét.
− A nemzetközi számviteli ajánlások szerinti súlyozáshoz képest a magyar és német
gyakorlatban nagyobb hangsúlyt kap az óvatosság elve, és ezzel összefüggésben háttérbe szorul a beszámolási időszakhoz igazodó eredménymeghatározás (összemérés)
elve. Ezt támasztják alá az előző tézisben az időbeli elhatárolások és céltartalék képzések standard-idegen elemei is.

2. TÉZIS

Különböző számbavételi és mérlegértékeket eredményeznek az eszközök és a források
esetében alkalmazott aktiválási, passziválási kritériumok, értékelési elvek, eljárások attól
függően, hogy a magyar, a német, vagy a nemzetközi beszámolókhoz kapcsolódó
előírásokat követik. A mérlegben bemutatott vállalati vagyon tartalma, értéke és
szerkezete is számos esetben eltér a vizsgált beszámolókban.
Az aktiválási passziválási kritériumok vizsgálata során arra a megállapításra jutottam, hogy az
eszközöknek a magyar és a német számviteli meghatározása olyan eltéréseket idéz elő az ebben a tekintetben egységes nemzetközi számviteli ajánlásoktól, amelyek jelentős eltéréseket
okozhatnak a számviteli vagyon bemutatásában. Az eltérő aktiválási kritériumok a magyar és
a német számviteli mérlegben a következő tételek esetében mutatnak különbségeket:
− alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása
− kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválása
− az időbeli elhatárolások mérlegbeni besorolása
A nemzetközi számviteli standardok aktiválási kritériumai szerint a fenti tételek aktiválása kötelező, e tételek azonban nem felelnek meg teljesen a magyar és német eszköz definíciónak:
− Magyarországon az első két tétel aktiválásával kapcsolatosan a számviteli előírások a
gazdálkodók számára döntési lehetőséget, míg az időbeli elhatárolásoknál az esetek
többségében aktiválási kötelezettséget, bizonyos esetekben választási lehetőséget biztosítanak.
− Németországban az üzembeindítási, bővítési költségek aktiválásáról a vállalkozó maga
dönt, a nem térítés útján szerzett immateriális javak aktiválását a HGB tiltja, így a kísérleti fejlesztés költségei sem aktiválhatók.
− Amennyiben a gazdálkodók az alapítás-átszervezési, illetve a fejlesztési költségeket
nem aktiválják, akkor ez egy IAS/IFRS vagy egy US-GAAP beszámolóhoz képest
alacsonyabb mérlegfőösszeget eredményez.
A magyar és a német számviteli előírások – bár egymáshoz képest is eltérően rendelkeznek az
eszközök közötti időbeli elhatárolásokról – ugyanakkor eltérnek a nemzetközi számviteli
ajánlásoktól is.
− Az időbeli elhatárolások között megjelenő kötelezően aktiválandó tételek megfelelnek
az IAS/IFRS és a US-GAAP szerinti eszköz definíciónak, így ezeket besorolják a be-
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fektetett illetve a forgóeszközök közé. A német számviteli gyakorlat ezen időbeli elhatárolások egy részét a forgóeszközök között, másik részét önálló mérlegfőcsoportként
jeleníti meg.
− Nem aktiválhatók a tárgyidőszaki eredmény korrekcióját célzó tételek (pl. Magyarországon a beruházási hitelek nem realizált árfolyamveszteségének elhatárolása), az európai és az amerikai nemzetközi számviteli előírások alapján, mert ezáltal sérül a beszámolási időszaknak megfelelő eredmény-meghatározás elve. Más aktiválható tételek
esetén (pl. Németországban a hitelfelvételkor megfizetett diszázsió) az IAS/IFRS és a
US-GAAP sem rendelkezik egységesen.
A kötelezettségek eltérő értelmezéséből adódóan eltérést okoz a nemzetközi számviteli ajánlásokhoz képest az alábbi források passziválása:
− a várható kötelezettségekre képzett céltartalékok besorolása
− a jövőbeni költségekre képzett és egyéb céltartalékok passziválása
− időbeli elhatárolások passziválása
Az IAS/IFRS és a US-GAAP szerinti kötelezettségértelmezés magában foglalja a várható kötelezettségekre képzett céltartalékokat is, ugyanakkor más jellegű céltartalék képzést nem engedélyez. Így, ha a gazdálkodók jövőbeni költségeikre képeznek céltartalékot vagy egyéb céltartalékot passziválnak, akkor egyrészről az IAS/IFRS és a US-GAAP előírásaihoz képest
alacsonyabb tárgyidőszaki eredmény születik, miközben a vállalat idegen tőkéjében olyan értéket jelentetnek, amely nem tükrözi vissza harmadik féllel szembeni kötelezettségvállalást,
hanem a saját tőke – azon belül is tisztán az eredmény – korrekcióját szolgálja.
A forrásoldali időbeli elhatárolásokat az IAS/IFRS és a US-GAAP besorolják a hosszú, illetve rövid lejáratú kötelezettségek közé. Értelemszerűen ebből az következik, hogy nem engedélyezik az olyan passzív időbeli elhatárolásokat, melyek mögött nem elhatárolási elv, hanem
tisztán a tárgyidőszaki eredmény korrekciója áll.
Az aktiváláskori, passziváláskori érték vizsgálata alapján arra a megállapításra jutottam, hogy
– különösen a magyar gyakorlatban – az eszközök, illetve források állományba vételi értékei
jelentős mértékben eltérhetnek azoktól az értékektől, amelyeket az IAS/IFRS, illetve a USGAAP szerint aktiválni, passziválni kell.
Megállapítottam, hogy a hazai eljárási gyakorlat bizonyos esetekben felülértékeli, bizonyos
esetekben alulértékeli az eszköz, illetve a forrás értékét mind az IAS/IFRS, mind a US-GAAP
előírásaihoz képest:
− Az eszközöknél a Számviteli törvény és a HGB általános esetben az értékelés alapjául
szolgáló értékek meghatározásához a beszerzési árat, előállítási költséget veszi alapul.
2004. január 1-től a pénzügyi instrumentumok meghatározott körében a Számviteli
törvény lehetővé teszi a valós értéken történő megjelenítést is.
− Az IAS/IFRS és a US-GAAP az eszköz aktiválásával kapcsolatosan a hosszú lejáratú,
kamatmentes, vagy alacsony kamatozású követelések esetén a nettó jelenértéken történő megjelenítést, illetve a tartós beruházási szerződések esetén a követelések realizálható értéken történő megjelenítését irányozza elő. A nettó jelenértéken történő megjelenítés alkalmazásának eredményeképpen az IAS/IFRS és a US-GAAP által megjelenített vagyon értéke alacsonyabb.
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− A tartós beruházási szerződésekkel kapcsolatos követelések realizálható értékének
aktiválásával általános esetben az IAS/IFRS és a US-GAAP mind a követeléseket,
mind a követeléshez kapcsolódó bevételeket a magyar és a német gyakorlathoz képest
is felértékeli. A magyar számviteli gyakorlat a tartós beruházási szerződésekkel
kapcsolatosan a valódiság elvére támaszkodva a partner által már befogadott
részszámlák alapján határozza meg a követelések, illetve a bevételek nagyságát.
A német számviteli gyakorlat a realizációs elvre hivatkozva nem engedélyezi a még be
nem fejezett, át nem adott kivitelezésekhez kapcsolódó bevételek elszámolását, így a
beruházási szerződéssel kapcsolatosan befolyt pénzösszegek kapott előlegként szerepelnek a vállalat mérlegében.
Az IAS/IFRS és a US-GAAP a beszámolási időszakhoz igazodó
eredménymeghatározás elvére támaszkodva teljesítésarányosan határozza meg a bevétel és a követelés nagyságát, függetlenül attól, hogy megtörtént-e a számla befogadása
vagy sem.
− Speciálisnak számít az a hazai számbavételi előírás, mely szerint az aktiválás időpontjáig a beruházással kapcsolatos hitelkamatokat minden esetben a bekerülési értékben
kell szerepeltetni. Általános esetben a HGB, az IAS/IFRS, és a US-GAAP sem engedélyezi a hitelfelvételi költségek (ideértve a kamatráfordításokat is) aktiválását.
Az IAS/IFRS lehetővé teszi, a US-GAAP kötelezően előírja az ún. minősített eszközök esetében az aktiválást. A HGB akkor engedélyezi a az eszköz finanszírozására
szolgáló hitel kamatának aktiválását saját előállítású eszközöknél, ha a kamat az előállítás időszakára esik, idegen kivitelezésű tárgyi eszközök esetében pedig akkor, ha a
hitelt előlegfizetésre használják.
− Az utólagos értékelés során elszámolt terven felüli értékcsökkenés, illetve értékvesztés
meghatározása Magyarországon szigorúbb feltételekhez kötött, mint a HGB-ben vagy
a nemzetközi számviteli ajánlásokban, ezáltal a Számviteli törvény szerint a mérlegben megjelenített eszközök a vizsgált szabályozások előírásaihoz képest magasabb értéken kerülhetnek megjelenítésre. A HGB olyan esetekre is enged értékvesztést elszámolni, amely nem engedélyezett a számviteli ajánlások szerint, azaz a mérlegben így
megjelenített eszközök a nemzetközi ajánlásokhoz képest is alulértékeltek.
Megállapítottam továbbá, hogy az eszközbeszerzéssel kapcsolatos támogatásoknál alkalmazott hazai eljárási gyakorlat a standardok által javasolt eljárásokhoz képest esetenként eszközfelértékelést és minden esetben eredményfelértékelést okoz.
− A Számvitel törvény nem engedélyezi az IAS/IFRS, illetve a US-GAAP bekerülési érték-csökkentő
elszámolását,
hanem
előírja,
hogy
e
támogatásokat
eredményhatékonyan, tárgyidőszaki bevételként kell meghatározni.
− Az IAS/IFRS és a US-GAAP vagy a bekerülési érték csökkentését, vagy halasztott
bevételként történő elszámolását írja elő.
A térítés nélkül átvett eszközöket a Számviteli törvény szerint az átadó szerinti könyv szerinti
értéken, de legfeljebb piaci értéken kell a mérlegben megjeleníteni a vizsgált másik három
szabályozással szemben, amely mindenkor piaci értéken jeleníti meg ezen eszközöket. Eltérés
akkor keletkezik, ha az átadónál szereplő könyv szerinti érték alacsonyabb, mint az eszköz piaci értéke, ebben az esetben a Számviteli törvény szerinti gyakorlat a másik háromhoz viszonyítva az eszköz alulértékeltségét eredményezi.
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A saját termelésű eszközök előállítási költségeinek aktiválási értéke – a költségfelosztás mértékétől függően – a magyar gyakorlat szerint általában alulértékelt a nemzetközi standardok
ajánlásaihoz képest, a német gyakorlat szerint alulértékelés és felülértékelés is előfordulhat:
− Az IAS/IFRS és a US-GAAP szerint az előállítási költség nem tartalmazhat értékesítési költségeket, valamint termeléssel össze nem függő egyéb általános költségeket, de
tartalmaznia kell minden egyéb költségrészt.
− A HGB kötelezően csak a felmerült közvetlen költségek aktiválását írja elő, de ugyanakkor lehetővé teszi a termeléssel össze nem függő egyéb általános költségek bevonását is.
− Magyarországon általában csak az üzemi költségek kerülnek felosztásra, az igazgatási,
illetve egyéb általános költségek pedig – függetlenül attól, mennyire hozhatók a
termeléssel összefüggésbe – átvezetésre kerülnek az eredmény terhére.
A források értékelésénél is megállapítottam olyan eseteket, amikor a hazai gyakorlat
forrásfel-, illetve leértékelést eredményez a nemzetközi előírásokhoz képest.
− Magyarországon a jelenértéken történő passziválás általános esetben nem engedélyezett, (a pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása során használható a
piaci érték hiánya esetén annak közelítésére). A jelenérték alkalmazásának hiánya az
érintett források felértékelését eredményezi. Az IAS/IFRS és a US-GAAP a hosszú lejáratú alacsony kamatozású, illetve kamatmentes kötelezettségek esetében a jelenértéken történő passziválást írja elő. Németországban csak azon nyugellátással, egyéb juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások esetén írja elő a jelenérték alkalmazását, melyek esetében már nem számíthat ellenszolgáltatásra a vállalat.
A nemzetközi számviteli ajánlások és a Számviteli törvény szerint a kereskedési célú pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket, valamint a származékos ügyleteket valós értéken kell
aktiválni, illetve passziválni, valamint fordulónapi valós értéken eredményhatékonyan kell a
továbbiakban értékelni. Az értékesíthető pénzügyi eszközöket valós értéken vagy bekerülési
értéken lehet keletkezésükkor aktiválni és a Számviteli törvény és a US-GAAP előírásai szerint eredménysemlegesen kell a későbbiekben értékelni. Az IAS az értékesíthető pénzügyi
eszközök esetén a 2005. január 1-jén vagy azt követően induló beszámolási időszakig a vállalat döntésére bízza, hogy ezeket eredménysemlegesen vagy eredményhatékonyan értékeli. A
2005. január 1-jén vagy azt követően induló beszámolási időszakról készített beszámolóban
az értékesíthető pénzügyi eszközök esetében már csak az eredménysemleges értékelést lehet
alkalmazni. Eltérést jelent a nemzetközi számviteli ajánlásoktól, hogy Magyarországon a fent
említett pénzügyi instrumentumok körében a valós értékelés választható. További eltérést jelent, hogy az értékesíthető pénzügyi eszközöknél az utólagos értékelés során nem a fordulónapi valós értékhez, hanem a mérlegkészítéskor fennálló értékhez viszonyít.
Bekerülési értéken történő utólagos értékelés esetén a Számviteli törvény számos eszköznél a
mérleg készítésekor érvényes piaci értékhez, az IAS/IFRS, a US-GAAP és a Kereskedelmi
törvénykönyv a fordulónapi valós értékhez viszonyít.
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3. TÉZIS

Az adózott eredményértéke jelentősen eltér a számviteli alapelvek értelmezési, valamint az
eszközök és a források aktiválási, passziválási és értékelési különbözőségei következtében
attól függően, hogy az eredménykimutatás összeállítása a magyar számvitelei törvény, a
német számviteli előírások, illetve a nemzetközi (IAS/IFRS, US-GAAP) standardok
szerint vezetik le. Az eredménykimutatásokon belül az egyes eredménykategóriák,
eredménysorok tartalma tekintetében is számos különbség állapítható meg. Az
eredményfelosztás beszámolóbeli megjelenítése, illetve az ezzel kapcsolatosan közölt
információk részletessége szintén nem azonos a nemzeti számviteli beszámolókban, illetve
az európai és az amerikai nemzetközi számviteli előírásokban.
A magyar és a német eredménykategóriákat összehasonlítva a nemzetközi számviteli ajánlások szerinti eredménykategóriákkal az alábbi főbb eltérések ragadhatók meg:
− Legszembetűnőbb eltérés, hogy az IAS/IFRS és a US-GAAP eredménykimutatásaiban
a szokásos vállalkozási eredmény adózott eredménykategória, és így a rendkívüli
eredmény a rá eső nyereségadóval csökkentett értéken szerepel.
− Az IAS/IFRS, illetve a US-GAAP a tárgyidőszaki eredmény levezetésén túl előírja az
egy részvényre jutó eredmény kétféle módszerrel történő meghatározását, amely mind
a magyar, mind a német számviteli beszámolóból hiányzik.
− A US-GAAP eredménykategóriáinak egyik sajátossága, hogy nem engedélyezi a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből eredő bevételek, illetve ráfordítások
elszámolását az üzemi, üzleti tevékenységen belül.
− A magyar összköltség eljárással készített eredménykimutatásban az anyagjellegű ráfordítások között szereplő költségek egy része a német és a két nemzetközi standard
szerinti eredménykimutatásban az egyéb üzemi ráfordítások között szerepel. A forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás esetén ebből következően ezen
költségek költséghelyüknek megfelelően felosztásra kerülnek az üzemi, üzleti tevékenység eredményén belül szereplő más ráfordítások között. A forgalmi költség típusú
eredménykimutatás egyéb üzemi ráfordításainak értéke így alacsonyabb, mint az összköltség típusú eredménykimutatás esetében.
− A HGB előírásai miatt Németországban az a különleges helyzet is megesik, hogy eltér
az üzemi és üzleti tevékenység eredménye az összköltség és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatásban. A Kereskedelmi törvénykönyv lehetővé teszi
ugyanis, hogy a forgóeszközök közötti értékpapírok értékvesztéseit az összköltség eljárással készülő eredménykimutatásban az üzemi, üzleti tevékenység eredményén belül a leírások között mutassák ki. Forgalmi költség eljárás esetén ez a tétel csak a
pénzügyi műveletek eredménye terhére számolható el, ezáltal összköltség eljárás esetén az üzemi, üzleti tevékenység alacsonyabb, a pénzügyi műveletekből származó
eredmény magasabb, mint a forgalmi költség eljárással összeállított
eredménykimutatásban.
− Németországban a részesedések és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, illetve ráfordítások az üzemi, üzleti tevékenység eredményén belül az egyéb bevételeken, illetve egyéb ráfordításokon jelennek meg. A nemzetközi számviteli előírások közül az IAS/IFRS nem javasolja, de engedélyezi ezt az
eljárást. A módszer alkalmazása azonban arra vezet, hogy nem lehet az
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eredménykimutatás sorai alapján az üzemi, üzleti eredmény, illetve a pénzügyi eredmény nagyságát meghatározni.
Teljesen eltérő a rendkívüli eredménykategóriába sorolt tételek köre a különféle számviteli
szabályozásokban:
− Németországban rendkívüli eseményként kell számba venni a ritkán előforduló, vagy
a szokásos mértéket meghaladó tételeket.
− A US-GAAP esetében az iménti két feltételnek egyszerre kell teljesülnie ahhoz, hogy
egy esemény rendkívülinek minősüljön. Ezen túlmenően itt tételesen megadják azokat
az eseményeket, amelyek – függetlenül felmerülésük gyakoriságától, illetve mértéküktől – soha nem minősülhetnek rendkívülinek.
− Az IAS/IFRS határozza meg legszűkebben a rendkívüli események körét, gyakorlatilag a vis maior esetekre korlátozza.
− A Számviteli törvény tételesen előírja a rendkívülinek minősülő eseményeket. Csak a
gazdasági esemény jellege szabhatja meg, hogy az esemény rendkívülinek minősül-e
vagy sem.
Különféleképpen történhet az eredmény-felhasználás bemutatása is:
− Magyarországon az eredmény-felhasználással kapcsolatos információk az
eredménykimutatásban és a kiegészítő mellékletben jelennek meg úgy, hogy az
eredménykimutatás levezeti az adózott eredményből a vállalkozásban maradó mérleg
szerinti eredményt, a kiegészítő melléklet pedig bemutatja a saját tőke üzleti éven belüli változását.
− Az IAS/IFRS és a US-GAAP előírásai alapján az eredményfelosztás a saját tőke változás-kimutatásban, azaz egy önálló beszámolórészben kerül megjelenítésre.
− Németországban az eredménykimutatás az adózott eredményig (éves nyereség/veszteség) kerül levezetésre, míg az eredmény-felhasználás teljes egészében a kiegészítő mellékletben kerül bemutatásra.

4. TÉZIS

A magyar számvitelei törvény szerinti cash flow a német, illetve a nemzetközi (DRS, IAS,
US-GAAP) standardok szerint levezetett cash flow értéktől eltérő értéket ad. Az egyes
cash flow kategóriák értelmezése, ezzel együtt egymáshoz viszonyított értéke is
számottevően eltér.
Hasonlóan a saját tőke változás-kimutatáshoz az IAS/IFRS és a US-GAAP önálló beszámolórészben írja elő a cash flow kimutatás megjelenítését is. E kimutatások alapvetően konszolidált beszámolókhoz készültek, de a megfelelő tételek elhagyásával használhatók egyedi vállalatok éves beszámolóiban szereplő cash flow kimutatások levezetéséhez. Németországban a
Német Standardizáló Bizottság az IAS/IFRS és a US-GAAP cash flow-val kapcsolatos előírásaihoz igazodva írta elő a német konszern vállalatok számára a cash flow levezetésének szabályait.
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A levezetett (nettó) cash flow-ba tartozó eszközök meghatározása Magyarországon jelentős
mértékben eltér mindhárom standard előírásától.
− Magyarországon a nettó cash flow soron csak a tartósan le nem kötött pénzeszközök
változása szerepelhet.
− A US-GAAP az összes pénzeszköz és a pénzeszköz-egyenértékesek változásának bemutatását írja elő.
− Az IAS/IFRS és a DRS ezzel szemben választási lehetőséget biztosít a pénzeszközváltozás illetve a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek változásának levezetésére,
de a pénzeszközökön belül feltétlenül figyelembe kell venni a tartósan lekötött pénzeszközöket is.
Magyarországon a finanszírozási cash flow-n belül kerülnek megjelenítésre a tartósan lekötött
bankbetétek változásához kapcsolódó pénzmozgások és a tartósan adott kölcsönök. Ez alapvetően azért különös, mert finanszírozási tevékenységen olyan tevékenységet értünk, amely
megváltoztatja a gazdálkodó saját tőkéje, illetve felvett hitelei, kölcsönei nagyságát és összetételét. Így a finanszírozási cash flow-n belül eszközváltozások megjelenítése megzavarja a
kimutatás egyes kategóriáinak használhatóságát.
Eltér a nemzetközi számviteli ajánlásoktól és a DRS 2 előírásaitól a forgóeszközök közötti értékpapírok változásának működési cash flow-n belüli megjelenítése, illetve az egyéb hosszú
lejáratú kötelezettségek változásának tényleges tartalmától független besorolása a finanszírozási cash flow-ba. Az egyes cash flow kategóriákba való besorolás gyakran nélkülözi a számviteli, pénzügyi racionalitást és információtartalmát tekintve nem összevethető a három standard által előírt vagy javasolt kimutatás információtartalmával.

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Kutatómunkám során több olyan jogszabályalkotói törekvésre bukkantam, amely kormányzati, vagy a tulajdonosi csoportok érdekérvényesítési törekvéseinek kedvez.
− Németországban a fordított mérvadósági elv törvénybe iktatásával például lehetővé
válik, hogy – számviteli előírásokhoz kevéssé illeszkedő – adójogszabályokat vegyenek figyelembe a számviteli beszámolóban, s ezzel eltérítsék a vagyon és a tárgyidőszaki eredmény alakulását. Ilyen eset például náluk az adójogszabályok által engedélyezett terven felüli értékcsökkenés egyik elszámolása, amely ráfordításként és eszközcsökkenésként kerül elszámolásra. s így az eszköz emiatt jelentősen alulértékeltté válik. Az alkalmazott elszámolási mód által gyengül a beszámoló összehasonlíthatósága,
hiszen áttételesen, csak a kiegészítő melléklet információiból lehet erre az alulértékelésre következtetni.
− Magyarországon a külföldi tőke megtartását célzó kormányzati törekvések tették indokolttá azokat a – nemzetközi gyakorlatban szokatlan – számviteli előírásokat, melyek vagy eredménysemlegesen, vagy eredményhatékonyan (általában elhatárolt ráfordításokon) keresztül értékelték fel a vállalati vagyon nagyságát. Bár a nálunk mintegy tíz éve eredménysemlegesen alkalmazott értékhelyesbítés a beszámoló számszaki
részéből is könnyűszerrel kiszűrhető – nem kell hozzá más, mint a mérlegen belüli
összefüggések ismerete – éppen ez az országspecifikus ismeret az, ami nem kérhető
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számon sem a beszámolók összehasonlításával foglalkozóktól, sem azoktól, akik gazdasági döntéseik megalapozását várják el a kapott információktól.
Két fontos negatív hatása lehet annak, ha a nemzeti beszámolók összehasonlíthatósága – a
megelőző tézisekben is ismertetett okokból is – nem ad megbízhatóan értékelhető információt:
− A kivételezett szabályozás felbátoríthat érdekcsoportokat arra, hogy más érdekcsoportok rovására további egyedi – a nemzetközi gyakorlattól idegen – szabályozási elemeket juttassanak érvényre. Ez nem csak az érdekkörön kívül maradók számára hátrányos, de kiszolgáltatottá, sebezhetővé teheti a nyitott gazdaságokat az egyre inkább
globalizálódó világban.
− Csökkenhet az adott ország nemzeti beszámolóival kapcsolatosan a nemzetközi befektetői és hitelezői tőke bizalma, ami fékezheti – a hitelképesség és a befektetési vonzerő
csökkenésén keresztül – a tőke további beáramlását, sőt indukálhatja a már beérkezett
tőke kivonulását is. A számviteli beszámoló egy olyan eszköz, amely ha hiteles, magát
a versenyképességet nem javítja, de ha nem érthető, vagy félreérthető ronthatja az
adott ország versenyképességét.
A jelenlegi törvénykezési, standardizálási munkák akkor tölthetik be rendeltetésüket, ha képesek ráhangolni a magyar beszámolók előírásait az IAS/IFRS és a US-GAAP által meghatározott irányvonalakra.
Lényegesnek tartom, hogy a gazdálkodási szereplők egyre szélesebb köre ismerje meg és
sajátítsa el az európai, és az amerikai beszámolók előírásait is, és legyen kellő rálátásuk az
egyedi beszámolók összeállítása során is ezekre az előírásokra. Erre különösen az alábbiak
miatt van szükség:
− Az IAS/IFRS és a US-GAAP előírásai folyamatosan közelednek egymáshoz, és ha
egy gazdálkodó mindkét eljárási gyakorlatot ismeri, a váltás egyikről a másikra nem
okoz számára különösebb nehézséget.
− Uniós tagságunk következtében logikusnak és elegendőnek tűnhetne az IAS/IFRS kizárólagos átvétele, ugyanakkor nem kellene hazai vállalatainkat az európai piacon való
megfelelésre korlátozni, és bezárni magunk előtt azt a kaput, amely az amerikai piacra,
az amerikai tőzsdékre vezethet. A Német Standardizáló Bizottság által összeállított
cash flow kimutatásra vonatkozó előírások követendő példát szolgáltatnak számunkra:
Németország sem korlátozza nemzeti standardjaival magát az európai piacra, hanem
választási lehetőséget biztosít vállalatai számára, hogy kimutatásaikat az európai, vagy
az amerikai előírásoknak megfelelően állíthassák össze.
− Az IAS/IFRS kizárólagos átvétele azért sem indokolt, mivel Magyarországon egyre
több olyan befektető van, aki beszámolóját a US-GAAP szerint is összeállítja. Számukra könnyebbséget jelentene, ha az egyedi beszámoló is követhetné a US-GAAP
előírásait.
Ahhoz, hogy a gazdasági szereplők egyre szélesebb köre megismerje és elsajátítsa az
IAS/IFRS, illetve a US-GAAP előírásait, megfelelő és naprakész tudásanyaggal rendelkező
számviteli területen dolgozó munkavállalókra, tanácsadókra, könyvvizsgálókra van szükség.
A megfelelő tudású szakemberek kibocsátásáért sokat tehetnek a szakirányú felsőoktatási, il-
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letve szakképzési intézmények. A számviteli képzés, és továbbképzés új elemeinek ezért megfelelő prioritást kell kapnia a felsőoktatás megújítását célzó program keretében is.
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1. SZÁMÚ FÜGGELÉK: AZ ÉRTÉKEZÉSBEN LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
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2. SZÁMÚ FÜGGELÉK: A NÉMET STANDARDIZÁLÓ BIZOTTSÁG (DRSC)1
A vállalati szféra ellenőrzése és átláthatósága érdekében hozott törvény (KonTraG) révén
Németországban is angolszász mintára létrehoztak egy privát „számviteli grémiumot” (HGB
342. §), hogy a német konszernszámvitel előírásait harmonizálják a nemzetközi számviteli
standardokkal.
A HGB 342. § (1) bekezdése értelmében a grémium feladata, hogy javaslatokat tegyen a konszernszámvitel alapelveinek alkalmazására, a Szövetségi Igazságügyminisztérium számára a
számvitellel kapcsolatos törvénykezés során és képviselje Németországot nemzetközi standardizáló grémiumoknál.
A Német Számviteli Standardok Bizottságot (DRSC), amelynek hivatalos nemzetközi elnevezése German Accounting Standards Comittee (GASC), 1998. március 17-én egyesületi formában alapították. A DRSC az elnökségből, az igazgatótanácsból, a standardizálási tanácsból,
a konzultációs tanácsból és a taggyűlésből áll (Kleekämper, H. et al. [2002], szövegszám
135.).
A DRSC központi grémiuma a Német Standardizálási Tanács (Deutsche Standardisierungsrat,
DSR). A Szövetségi Igazságügyi Minisztériummal (Bundesministerium der Justiz) 1998. 09.
03-án kötött standardizálási szerződéssel a HGB 342.§ szerint számviteli grémiumnak ismerik
el.
A DSR feladata a Német Számviteli Standardok (Deutsche Rechnungslegungsstandards,
DRS) angolszász rendszer szerinti meghatározása, rögzítése, kiterjesztése, valamint a HGB
342.§ (1) szerinti további feladatok ellátása. A grémium tagjai a gazdaság, a tudomány területéről való számviteli szakemberek.
A DSR létrehozásával remélik, hogy nagyobb hatást tudnak gyakorolni a nemzetközi
standardkészítés folyamatára és ezzel egyidőben a nemzetközi fejlődést a német standardok
kidolgozásánál is figyelembe tudják venni. Mivel a HGB 292a szerinti konszernbeszámoló
elkészítése alóli mentesség 2004. végéig vehető figyelembe, a törvényalkotók abból indulnak
ki, hogy addigra kidolgozzák a német konszernbeszámolóval kapcsolatos előírások nemzetközi standardokhoz való igazítására tett javaslataik. Ez nem azt jelenti, hogy az IAS/IFRS egy
az egyben átvételre kerülnek, hanem a nemzetközi standardokat a nemzeti sajátosságoknak
megfelelően módosítják (ld. Scheffler, E. [1999], 407. pp.).
A standardokat külön munkacsoportokban, előre rögzített eljárás szerint az érdeklődő nyilvánosság (due process) bevonásával dolgozzák ki. A javaslatokat a Szövetségi
Igazságügyminisztérium hozhatja nyilvánosságra. A 342.§ (2) értelmében a nyilvánosságra
hozott standardok a konszernek számára olyan funkciót kell, hogy betöltsenek, mint a vállalatok számára a GoB (Ballwieser, W. [1999], 442. pp.).

1

Coenenberg, A.G. [2003,p. 48-76.]
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3. SZÁMÚ FÜGGELÉK: LÍZINGSZERZŐDÉSEK AKTIVÁLÁSA
A lízing esetében aszerint, hogy melyik szerződéses fél viseli a befektetés kockázatát, megkülönböztethetünk pénzügyi (ha a lízingbevevő a kockázatviselő) és operatív lízinget (ha a lízingbeadó a kockázatviselő).
A Kereskedelmi törvénykönyvben a lízingszerződésekkel kapcsolatos mérlegbeni megjelenítésnek hiányoznak az egyértelmű feltételei, egy biztos, hogy a lízingtárgyat annál kell a mérlegben megjeleníteni, akinek az eszköz a gazdasági tulajdonában van. A gyakorlatban ezért
általában az adójogszabályok által kialakított gazdasági hovatartozással kapcsolatos
gyakorlati szabályokat tekintik irányadónak (Adler, H. et al. [1995], 246.§ szövegszám 392.).
Ennek alapján a lízingszerződések két fajtáját lehet megkülönböztetni, a teljes amortizációs
szerződéseket, amelyeknél már a felmondhatatlan alap bérleti idő alatt a lízingbeadó összes
költsége leírható, illetve részamortizációs szerződésről beszél, ha az alap bérleti idő alatt a
teljes leírás nem történik meg.
A teljes és részamortizációs szerződések, valamint a mérlegbeni megjelenítés kapcsolatát az
5. számú melléklet tartalmazza.
Amennyiben az eszközt pénzügyi lízing keretében szerzik be és a szerződés alapján a lízingtárgyat a lízingbevevő mérlegében kell megjeleníteni, akkor ezt a befektetett eszközök között
kell kimutatni és adott esetben terv szerint le kell írni, ezzel egyidejűleg a megfelelő összegben a mérleg forrás oldalán lízingtartozást kell passziválni.
A lízingtárgy bekerülési értéke, valamint a passziválandó kötelezettség nagysága tekintetében
a Szövetségi Pénzügyminisztérium (ld. Bundesminister der Finanzen [1971], p. 265.) és a
Könyvvizsgálók Intézete (ld. IDW [1973], p. 102.) eltérő véleményen van.
Az adójogszabályok értelmében a lízingtárgyak bekerülési értéke meg kell, hogy egyezzen a
lízingbeadó beszerzési illetve előállítás költségével, amelynek alapján a lízingdíjak is meghatározásra kerültek, valamint a lízinggel kapcsolatos azon egyéb költségekkel, melyek a lízingdíjban nem szerepelnek. A lízingbevevőnek ezen túlmenően egy lízingtartozást kell
passziválni, melynek értéke meg kell, hogy egyezzen a lízingbeadó követelésével.
A Könyvvizsgálók Intézete szerint a lízingtárgy bekerülési értékét függetlenül a lízingbeadónál szereplő bekerülési értéktől kell meghatározni. A bekerülési értéket a lízingfizetések azon
részeinek kötelezettségként passziválandó jelenértéke alapján kell meghatározni, amelyek
nem a lízingbeadó jövőbeni külön szolgáltatásaihoz kapcsolódnak. A lízingtartozások jelenértékének meghatározásánál szokásos piaci kamatlábbal kell számolni. Amennyiben az így kapott bekerülési érték jelentősen meghaladja azt a bekerülési értéket, amely a lízingbevevő
közvetlen beszerzése esetén adódna, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a valós (piaci) értékre.
Amennyiben a gazdasági tulajdonlás is a lízingbeadónál marad, akkor lízingtárgyat nem szabad a lízingbevevő mérlegében megjeleníteni. A lízingügylet a lízingbevevő számára függő
ügyletet jelent, amelyet nem szabad aktiválni. A lízingbevevő a megállapodás szerinti lízingdíjakat összköltség típusú eredménykimutatás esetén az egyéb üzemi ráfordítások között, for-
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galmi költség típusú eredménykimutatás esetén az előállítási, az értékesítési, vagy az igazgatási költségek között mutatja ki.
Operatív lízing esetén a lízingbeadó a lízingtárgyat a befektetett vagy a forgóeszközei között
mutatja ki attól függően, hogy a lízingtárgy tartósan szolgálja-e a vállalkozási tevékenységet
vagy sem. A leggyakoribb a tárgyi eszközökön belüli besorolás. Az eszközt a HGB 253.§ (1)
szerint az esetleges terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési és
előállítási költségen kell a mérlegben megjeleníteni. Mivel a lízingszerződés egy tartós jogi
szerződés, amelyet a szerződésben foglalt szolgáltatás hosszú időtartamon keresztüli teljesítése jellemez, a HGB 252. § (1) szerinti realizációs elv nem engedélyezi azon bevételek kimutatását, amelyek fordulónapig nem realizálódtak, így minden évben az időszakot illető, szerződésben foglalt lízingdíjak és egyéb ellenértékek jelenhetnek meg bevételként.
Az IAS/IFRS lízingügyletekkel kapcsolatos aktiválási és passziválási előírásait az IAS 17, a
US-GAAP ide vonatkozó előírásait az FAS 13, az FAS 28 és az FAS 98 tartalmazza.
Az IAS/IFRS és a US-GAAP is különbséget tesz pénzügyi (IAS/IFRS, finance lease), vagy
tőkelízing (US-GAAP, capital lease) és operatív lízing (operating lease) között. A besorolásnál itt is az a döntő, hogy a lízingtárgy a lízingbevevő vagy a lízingbeadó gazdasági tulajdonába tartozik-e vagy sem.
Az IAS 17.8 és az FAS 13.7 tartalmazzák azon kritériumokat, melyek legalább egyikének teljesülése esetén a lízingszerződés pénzügyi lízingnek minősül (IAS/IFRS) vagy további kritériumok teljesülése esetén minősülhet (US-GAAP). A 6. számú mellékletben bemutatott feltételek bármelyikének teljesülése esetén az IAS/IFRS szerint a lízingügylet pénzügyi lízingnek
minősül, a US-GAAP további két feltétel együttes teljesüléséhez köti a lízingtárgy lízingbevevőnél történő megjelenítését.
Amennyiben teljesülnek ezek a feltételek, a pénzügyi lízingen belül meg kell állapítani, hogy
értékesítés típusú lízingről (sales-type lease) vagy közvetlen pénzügyi lízingről (direct
financing lease) van szó. Az ennek eldöntésére mérvadó nyereség/veszteség a lízingtárgy lízingszerződés megkötésekori valós értékének illetve könyv szerinti értékének különbözete.
Az értékesítés típusú lízing általában akkor fordul elő, ha a lízingtárgy előállítója vagy forgalmazója a lízinget termékei értékesítésének előmozdítására kívánja használni. A lízingtársaságok, a bankok és biztosítótársaságok lízingügyletei legtöbbször közvetlen pénzügyi lízingek, mivel a lízingbeadó elsősorban az eszköz finanszírozásához biztosít forrást.
Az IAS/IFRS szerinti beszámolóban a pénzügyi lízingügyletek esetén a lízingtárgyat a lízingbevevőnél kell aktiválni. Az eszköz mérlegértéke a valós érték korrigálva a lízingbeadónak járó esetleges támogatásokkal, adókedvezményekkel, vagy a szerződésben garantált lízingdíjak
alacsonyabb jelenértéke (IAS 17.12).
A lízingbevevőnek a lízingtárgy aktiválásával egyidejűleg egy ugyanolyan értékű tartozást
kell passziválnia. A lízingelt eszközt ezután hasonlóan a terv szerint értékcsökkenő egyéb tárgyi eszközökhöz az IAS 4 és az IAS 16 előírásaival összhangban hasznos gazdasági élettartamának megfelelően le kell írni (IAS 17.19). Amennyiben a futamidő végén a tulajdon átháramlása nem kellőképpen biztos, akkor az eszközt a szerződéses futamidő alatt, esetleg azon
belül kell leírni.
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Pénzügyi lízing esetében a lízingbeadó a mérlegében követelést aktivál, melynek összege a lízingbe való nettó befektetés értéke (net investment in the lease), azaz a minimum lízingdíjak
jelenértékének és a lízingbevevő vagy idegen harmadik fél által nem garantált maradványértéknek (unguaranteed residual value) az összege.
Operatív lízing esetén a gazdasági tulajdon a lízingbeadónál marad, ebben az esetben a lízingügyletet a szerződéses feleknél úgy kell a beszámolóban megjeleníteni, mint egy bérleti szerződést. A lízingelt eszköz a lízingbeadó mérlegében jelenik meg jellegétől függően vagy a
forgó vagy a befektetett eszközöknél.
Amennyiben elhasználódó befektetett eszközről van szó, akkor azt úgy kell leírni, mint a hozzá hasonló eszközöket, az IAS 4 és az IAS 16 előírásait követve. A lízingdíjakból származó
bevételeket lineárisan a futamidőre felosztva kell elszámolni, kivéve, ha a szerződés szerint a
bevételek időszakonkénti alakulása más rendszert követ (IAS 17.42).
Operatív lízing esetén a lízingbevevő, mivel a lízingelt eszköznek nem gazdasági tulajdonosa,
nem jelenítheti meg az eszközt a mérlegében. A fizetendő lízingdíjakat költségként kell elszámolni, ahol a költség időbeli felosztása azon haszon alakulásának kell megfeleljen, mely a
lízingbevevő számára a lízingtárgyból származik, akkor is, ha a tényleges díjfizetés más rendszert követ (IAS 17.24 – 17.25.).
A US-GAAP előírásai szerint pénzügyi (tőke-) lízing esetében a lízingbevevőnek a lízingelt
eszközt a jövőbeni minimum lízingdíjak jelenértékén kell a mérlegben szerepeltetni, csökkentve ezt a lízingdíjakban benne foglalt biztosítási, karbantartási költségekkel, adókkal illetve a nyereséggel. Amennyiben a jelenérték magasabb, mint az eszköz valós értéke, akkor az
eszközt a valós értéken kell aktiválni. A lízingbevevőnek ezzel egyidőben és ugyanolyan értékben egy a lízingbeadóval szembeni tartozást kell passziválni (FAS 13.10).
Ha a pénzügyi lízingügylet esetén teljesül a FAS 13.7(a) vagy a FAS 13.7 (b) szerint megfogalmazott feltétel, akkor az aktivált lízingtárgyat a vállalat számára hasznos gazdasági élettartam alapján a la lízingbevevőnél alkalmazott elvek szerint kell az eszközt leírni. Amennyiben
a lízingügylet a FAS 13.7 (c) vagy a FAS 13.7(d) feltételeinek teljesülése miatt minősülhet
pénzügyi lízingnek, akkor a lízingtárgyat a szerződéses idő alatt kell leírni (ld. Kieso, D. E. et
al. [2001], p. 1197.).
A lízingbeadónál a pénzügyi lízing esetében az aktiválandó követelés értéke attól függ, hogy
a pénzügyi lízing melyik fajtájához lehet a lízingszerződést besorolni.
A sales-type lízing esetén a lízingbeadónak a megállapított minimum lízingdíjak és a maradványérték összegében kell egy bruttó követelést (gross investment) meghatároznia (FAS
13.17 (a)). Ezen bruttó követelés és a piaci érték közötti különbözetet nem realizált kamatbevételként el kell határolni (unearned deferred income) és a szerződéses időtartam alatt arányosan fel kell oldania (FAS 13.17(b). A minimum lízingdíjak jelenértékét az árbevételek között
kell az eredménykimutatásban megjeleníteni, a lízingtárgy bekerülési értékét (növelve a lízingszerződés megkötésnek költségeivel és csökkentve a szerződéses futamidő végére becsült
maradványérték jelenértékével) illetve könyv szerinti értékét az eredménykimutatásban az értékesítés előállítási költségei között kell megjeleníteni (FAS 13.17 (c)).
A direkt pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó mérlegében nem egy értékesítési ügyletnél szokásos bevétel szerepel, hanem minden időszakban kamatbevételt számol el. A lízingszerződés
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megkötésnek költségeit nem számolják el a szerződéskötéskor költségként, hanem megemelik vele a lízingkövetelés értékét és a lízingszerződés futamideje alatt eredményhatékonyan
feloldják őket (Kieso, D. E. et al. [2001], p. 1186.).
Az FAS 13.19 előírása értelmében a lízingbeadónak a lízingtárgyat operatív lízing esetén a
tárgyi eszközök (property, plant and equipment) között kell aktiválnia és a vállalatnál hasznos gazdasági élettartam alatt leírnia, a beérkező lízingdíjakat eredményhatékonyan elszámolnia. A szerződéskötés költségeit el kell határolni és a szerződéses időtartam alatt fel kell oldani. Amennyiben ez a költség nem jelentős, úgy ezt azonnal el lehet számolni költségként.
Operatív lízing esetén a lízingbevevő a lízingdíjakat tárgyidőszaki ráfordításként számolja el.
A Számviteli törvényt értelmezve a pénzügyi lízingbe vett eszköz bekerülési értéke a lízingbeadó által számlázott ellenérték, növelve a bekerülési érték részét képező egyéb tételekkel. A
lízingdíjak nem jelenértéken történő megjelenítése az adott eszköz felértékelését is vonja maga után, melyet az alacsonyabb piaci értékre terven felüli értékcsökkenés elszámolásával lehet.
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4. SZÁMÚ FÜGGELÉK: BEFEKTETÉSI TÜKÖR
A HGB 268. § (2) a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok számára előírja,
hogy a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a befektetett eszközök között az elkülönítetten megjelenítendő tételek valamint az üzembeindítási és bővítési költségek
aktivált értéke alakulását. Az eredeti beszerzési és előállítási költségből kiindulva meg kell jeleníteni a növekedéseket, a csökkenéseket, az átsorolásokat, a halmozott értékcsökkenést, az
időszak végi könyv szerinti értéket, a megelőző év könyv szerinti értékét, illetve a tárgyidőszakban elszámolt értékcsökkenést.
A befektetési tükörben a vállalatnál meglévő összes befektetett eszközt be kell mutatnia, a
már nullára leírt eszközöket is. Növekedésnek minden tényleges, azaz mennyiségi és nem
csak értékbeni gyarapodás számít, ugyanez vonatkozik a csökkenésekre is..
Az IAS 16.60 a HGB 268. § (2) bekezdésénél illetve a Számviteli törvény 92. § (1) részletesebb befektetési tükröt követel meg. A befektetett eszközök minden tételére tartalmaznia kell
a következő értékeket:
− Bruttó érték, könyv szerinti érték és halmozott értékcsökkenés a tárgyidőszak elején és
végén
− a használt értékcsökkenési módszereket, az alkalmazott hasznos élettartamokat, vagy
az értékcsökkenési kulcsokat
A könyv szerinti érték alakulásának levezetését a tárgyidőszakban a következő elemek bemutatásával:
− Növekedések (additions),
− Csökkenések (disposals),
− Üzleti kombinációkon keresztül szerzett eszközök (acquisitions through business
combinations),
− Átértékeléssel kapcsolatos növekedések, csökkenések (revaluations),
− A könyv szerinti érték csökkenése az IAS 36 szerinti értékvesztés elszámolása miatt
(impairment losses),
− A könyv szerinti érték növekedése az IAS 36 szerinti terven felüli értékcsökkenés
visszaírása miatt,
− Értékcsökkenés (depreciations),
− Gazdaságilag önálló külföldi vállalatrészek pénzügyi kimutatásainak átszámításakor
keletkezett árfolyamkülönbségek,
− egyéb mozgások.
A US-GAAP nem tartalmaz olyan előírást, mely befektetési tükör összeállítására vonatkozik,
de a kiegészítő mellékletben kötelező bemutatni a múltbeli beszerzési és előállítási költséget,
a halmozott értékcsökkenést, a tárgyévi értékcsökkenést és a terven felüli értékcsökkenést.
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5. SZÁMÚ FÜGGELÉK: A HOSSZÚLEJÁRATÚ KIVITELEZÉSI MEGBÍZÁSOK, BERUHÁZÁSI SZERZŐDÉSEK ÉRTÉKELÉSE

A tartós beruházási szerződések értékelésével kapcsolatosan külön szabályozást sem a HGB,
sem az adójogszabályok nem tartalmaznak, ezért a német számviteli szakembereknek ezekkel
kapcsolatosan az alapvető számviteli alapelvekre kell hagyatkozniuk, mint pl. a realizációs
elvre, vagy az óvatosság elvére.
Az első módszer, a completed-contract módszer mind a HGB, mind az adójogszabályok szellemiségének megfelel, hiszen a HGB-ben megfogalmazott szigorú realizációs elv érvényesül,
amikor az árbevételt csak a teljes átadást követően jelenítheti meg (Coeneberg, A. G. [2003],
p. 233.).
A második módszer, a percentage of completion módszere elvileg sérti az óvatosság elvét és a
realizációs elvet. A HGB 252. § (2) bekezdése ugyanakkor lehetővé teszi, hogy indokolt esetben eltérjenek a 252. § (1)-ben megfogalmazott számviteli alapelvektől. Eltérni ezektől csak
akkor lehet, ha ezáltal a vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzet szempontjából a beszámoló valósághoz hűbb képet mutat. A német számviteli szakemberek körében vitatott, hogy a tartós
beruházási szerződések ténylegesen a 252. § (2) szerinti kivételekhez tartoznak-e vagy sem.
Mindenesetre a kivételhez tartozás alapvető feltétele, hogy a vállalatnál a tartós beruházási
szerződések a vállalati tevékenység jelentős részét teszik ki és a completed-contract módszerrel történő aktiválás a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetről való képalkotást jelentős mértékben hátrányosan befolyásolná (Adler, H. et al. [1995], 252. § szövegszám 88.). Az adójogszabályok a percentage-of-completion módszerével való értékelést nem engedélyezik.
A teljes önköltségen való eredménysemleges megjelenítés a kereskedelmi mérlegben elképzelhető, ha a fordulónapon biztonsággal állítható, hogy a kivitelezés nem lesz veszteséges és a
kivitelezés több, mint két üzleti évet fog át (Beck’scher Bilanzkommentar [1999], 255.§ szövegszám 459.).
A negyedik módszer, a részteljesítések módszere az átalánosan alkalmazott módszer Magyarországon.
Minden esetben amint az összes ráfordítások meghaladják az összes hozamok nagyságát, a
várható veszteséget el kell számolni céltartalékképzés formájában.
A beruházási szerződések (construction contracts) értékelésével az IAS 11 foglalkozik. Az itt
található előírások az időszaknak megfelelő eredménymeghatározás (accrual basis) célját alapul véve készültek. A cél, a tevékenységek nagyságáról, helyzetéről a döntéshozatal szempontjából releváns információk biztosítása (IAS 11.25). A beruházási szerződések értékelése
alapvetően egyedileg történik (IAS 11.7).
Hogy a tényleges gazdasági viszonyokat hűen tükrözzék, előfordulhat, hogy bizonyos
beruházásokat nem egy, hanem esetleg több eszközként kell megjeleníteni, illetve több,
összetartozó beruházási szerződést egy eszközként kell kezelni (IAS 11.8-10.).
A tartós kivitelezési megbízások értékelési módszere attól függ, hogy a kivitelezés eredménye
elegendő megbízhatósággal becsülhető-e.
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Amennyiben az eredmény megbízhatóan becsülhető, akkor a kivitelezéssel kapcsolatosan
felmerült hozamokat és ráfordításokat kötelezően a percentage-of-completion módszere szerint kell kezelni (IAS 11.22).
Amennyiben a kivitelezés eredménye megbízhatóan nem becsülhető meg, akkor a kivitelezés
költségeit abban az időszakban kell eredményhatékonyan elszámolni, amikor azok keletkeztek (IAS 11.32). Ha a bizonytalanságok ellenére abból ki lehet indulni, hogy a hozamok fedezni fogják a felmerült költségeket, akkor a felmerült költségek erejéig a bevételt el kell
számolni (IAS 11.33). Amennyiben egy későbbi időszakban az eredménybecsléssel kapcsolatos bizonytalanságok megszűnnek és ezáltal az eredmény megbízhatóan becsülhetővé válik,
akkor a készültségi foknak megfelelő, arányos nyereségrealizálást kell elszámolni az IAS
11.22 szerint (IAS 11.35).
Az IAS 11 a beruházási szerződéseket a szerződéstől függően két csoportra bontja, az egyik
csoportba sorolja a fix áras szerződéseket (fixed price contract) a másikba a költségalapú
szerződéseket (cost plus contract) (IAS 11.3).
A fix áras szerződések a teljes kivitelezésre konkrét árat tartalmaznak, amely adott esetben
egy árkiigazítási záradékot is tartalmazhat költségemelkedés esetén.
A költségalapú szerződések esetén a megbízottnak kifizetik a felmerült költségeket, valamint
az ahhoz százalékosan vagy abszolút összegben kapcsolódó árrést.
A rögzített áras kiviteli szerződés eredménye megbízhatóan becsülhető, ha a következő feltételek mindegyike teljesül (IAS 11. 23):
− a szerződéses bevétel teljes összege megbízhatóan becsülhető,
− a megbízásból eredő gazdasági haszon elérése valószínű,
− a fordulónapon mind a szerződés teljesítéséhez várhatóan még felmerülő költségek
nagysága, mind a készültségi fok megbízhatóan mérhető,
− a kivitelezés költségei más költségektől egyértelműen elhatárolhatók és megbízhatóan
mérhetők, hogy az addig felmerült tényleges költségek a becsült költségekkel összehasonlíthatók legyenek.
A költségalapú szerződéseknél a feltételek kevésbé szigorúak (ld. IAS 11. 24):
− a megbízással összefüggő gazdasági haszon elérése valószínű,
− a kivitelezés költségei más költségektől egyértelműen elhatárolhatók és megbízhatóan
meghatározhatók.
Abban az esetben, ha a szerződés mindkét alaptípus tulajdonságait magán viseli (pl. olyan
költségalapú szerződés, amely egy rögzített maximális árat tartalmaz), akkor az IAS 11.6 értelmében mindkét szerződéstípus feltételeinek meg kell felelnie, azaz gyakorlatilag a rögzített
áras szerződés szigorúbb feltételeit kell vizsgálni.
A készültségi fok meghatározását az IAS/IFRS a vállalatra bízzák, az adott szerződés függvénye (IAS 11.30). A választott módszernek megbízhatóan kell tükröznie a tényleges készültségi fokot. A készültségi fok megállapítására a következő módszereket javasolja:
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− az eddig felmerült költségek aránya az összes becsült költséghez (cost-to-costmethod),
− az addig ténylegesen elvégzett teljesítmények és a becsült összteljesítmény aránya
(efforts-expended-method),
− a fizikai értelemben elvégzett teljesítmény és a szerződésben rögzített összes teljesítmény aránya.
Függetlenül a szerződés fajtájától, valamint a meglévő készültségi foktól, az értékelési módszertől, a kivitelezés várható összveszteségét azonnal el kell számolni ráfordításként, nem
szabad várni azok tényleges realizálódására (IAS 11.22, IAS 11.32, ld. IAS 11.36).
Tartós szolgáltatásnyújtás az IAS 11 rendelkezéseivel analóg módon úgy kell kezelni, mint a
beruházási szerződéseket (IAS 18.20-22).A percentage-of-completion szerinti arányos
nyereségelszámolásnál azoknak a feltételeknek kell teljesülniük, amelyek a rögzített áras
szerződések esetén követelményként szerepelnek.
A tartós beruházási szerződések (long-term construction-type contracts) általános érvényű aktiválási módszereit az ARB 45 előírásai tartalmazzák, melyeket a SOP 51-1 előírásai egészítenek ki. Ennek értelmében tartós kiviteli megbízásokról a US-GAAP akkor beszél, ha a megbízás kezdete és vége két különböző beszámolási időszakra esik.
A US-GAAP esetében is az időszaknak megfelelő eredménymeghatározás (matching
principle) az elsődleges, ezért a US-GAAP ide vonatkozó előírásai majdnem teljesen egyeznek az IAS/IFRS előírásaival.
A percentage-of-completion módszerét ajánlja mindazon beruházási szerződések esetén, melyek összbevétele, összköltsége, és készültségi foka megbízhatóan meghatározható és melyek
megfelelnek a következő feltételeknek (SOP 81-1.23):
− a szerződésben a leszállítandó termékek vagy szolgáltatások köre, valamint a fizetési
feltételek, a lebonyolítás módja világosan és egyértelműen rögzítésre került,
− a vevő pénzügyi teljesítése valószínű,
− az eladó szerződés szerinti teljesítése valószínű.
Szemben az IAS/IFRS előírásaival a US-GAAP engedélyezi, sőt abban az esetben kötelezően
előírja a completed-contract módszer alkalmazását, ha a fenti kritériumok nem teljesülnek
(ARB 45.15). Arra az esetre azonban, mikor szerződés szerint garantált a veszteségmentes kivitelezés, a completed contract módszer helyett, a profit nélküli (zero-profit-marge)
percentage-of-completion módszer alkalmazását javasolja. Megbízható becslések elkészíthetősége esetén feltétlenül javasolja az áttérést a percentage-of-completion módszerre.
A készültségi fokot különböző módszerekkel lehet meghatározni, a gyakorlatban leginkább az
IAS/IFRS szerinti értékelésnél már ismertetett cost-to-cost, illetve efforts-expended módszerek használatosak (Kieso, D. E. et al. [2001], 1005. p.). A várható veszteséget ugyanúgy
azonnal elszámolja, mint a HGB vagy az IAS/IFRS.
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6. SZÁMÚ FÜGGELÉK: KÖTELEZETTSÉGEKRE KÉPZETT CÉLTARTALÉKOK ÉS
ÉRTÉKELÉSÜK

Nyugdíjakra képzett céltartalékok
Amennyiben egy németországi vállalat munkavállalói számára jövőbeni ellátási szolgáltatást
kíván biztosítani (öregségi, rokkantsági, özvegyi, árvasági ellátás), több lehetőség áll rendelkezésére (Coenenberg, A. G. [2003], 356. p.):
Eredeti biztosítás kötése: A munkaadó a munkavállaló számára egy vállalaton kívüli biztosítótársaságnál élet- és/vagy nyugdíjbiztosítást köt. A vállalat által rendszeresen fizetett biztosítási
díjak az adott beszámolási időszakban ráfordításként jelennek meg. Amennyiben az ellátási
eset bekövetkezik, akkor az ellátási szolgáltatások a biztosító társaságot terhelik.
Nyugdíjpénztárhoz való bejelentés: A vállalatok számára fennáll annak lehetősége, hogy jogilag önálló nyugdíj- illetve egyéb ellátási pénztárakat alapítsanak, vagy egy meglévőben tulajdonrészt szerezzenek. Ezen társaságokat a tagvállalatok befizetéseiből finanszírozzák. Az ellátás nem a vállalatot, hanem az ellátó-, illetve nyugdíjpénztárat terheli. A beszámolási időszakban fizetett összegek tárgyidőszaki ráfordításként kerülnek elszámolásra.
Közvetlen ellátási ígérvény: Amennyiben maga a vállalat tesz ígéretet nyugdíj- illetve egyéb
ellátásra, akkor az ellátási eset bekövetkezésekor ő viseli ennek terheit. Az ellátásról szóló
szerződés futamideje alatt keletkező igények összegében céltartalékot kell képezni.
A közvetlen ellátási ígérvény esetén az ellátási eset bekövetkezésekor nyújtott munkavállalói
szolgáltatások úgy tekinthetők, hogy azt a munkavállaló a vállalatnál végzett tevékenysége
során megkereste és így ez gazdasági tartalmát tekintve a vállalatnál személyi jellegű ráfordítás. Ugyanakkor a dologi elhatárolás elvét követve ezek a ráfordítások azokhoz az időszakokhoz rendelendők, melyekben a munkavégzés történt.
A nyugdíjakra képzett céltartalékokat a „Szociális járulékok, öregségi ellátás és támogatás ráfordításai”-val szemben kell könyvelni. Az öregségi ellátással kapcsolatos ráfordításokat, ideértve a céltartalékképzést is, a mérlegben vagy a kiegészítő mellékletben elkülönítve kell bemutatni. A céltartalék ebben az esetben is csak akkor oldható fel, ha képzésének oka megszűnt, azaz az ellátási eset bekövetkezett.
Magyarországon az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári ellátások befizetésében vállalhatnak
részt a munkaadók. Ebben az esetben a munkavállalók számára fizetett összegeket személyi
jellegű egyéb kifizetésként számolják el. Mivel a kockázat és az ellátás nem a munkaadót terheli, ezért nem számol el ezen tételekre céltartalékot. Céltartalékot abban az esetben kell csak
a vállalatnak elszámolnia, ha a következő gazdasági időszakra vonatkozóan a tervezett
munkaerőcsökkentés eredményeként végkielégítést kell fizetnie, vagy a korkedvezményes
nyugdíjazás terheit kell magára vállalnia.
Németországban lehetséges céltartalékképzés az ellátó pénztáras megoldásnál is, de csak abban az esetben, ha az ellátó pénztár vagyona nem elegendő arra, hogy fedezze az ellátással
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kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. Abban az esetben, ha nagy valószínűséggel számítani
lehet a vállalat igénybevételére az ellátást illetően, akkor céltartalékot kell képeznie.
1985-ben egy éveken át tartó vita után elfogadták a FAS 87-et „Employer’s Accounting for
Pensions”, amely jelentősen rányomta bélyegét a Nagy Brittaniában és Kanadában ezt követően elfogadott standardokra, valamint az IASB (IASC) ezen a területen végzett munkáira,
mely 2000-ben az IAS 19 „Munkavállalói juttatások” átdolgozásához vezetett.
Az IAS/IFRS szerint különbséget kell tenni a befizetésorientált meghatározott hozzájárulási
programokra (defined contribution plans) és a teljesítményorientált meghatározott juttatási
programokra (defined benefit plans) között (IAS 19.25, 19.27).
A meghatározott hozzájárulási programok esetén a vállalat arra kötelezi magát, hogy meghatározott összegű befizetéseket teljesítsen egy önálló társaság részére, mely a jogosult munkavállaló számára ellátási kötelezettséget vállal. Az ellátás nagysága függ az alapba történő befizetések és az alappal elért hozam nagyságától. Az időszakban befizetett összegek ráfordítást
jelentenek a vállalatnak, a céltartalékképzés szükségtelen, nyilvánosságra hozni ebben az
esetben az időszaki ráfordítást kell (IAS 19.46).
Ez az ellátási gyakorlat jellemző Magyarországon. A teljesítményorientált ellátási ígéretek
esetén a munkavállaló számára a vállalat egy bizonyos összegű járadékot biztosít. A munkáltató vállalat kötelezett ebben az esetben az ellátás teljesítésére.
Az IAS 19 – eltekintve az eltérő megnevezésektől – nagyon hasonlít a FAS 87-hez. Az FAS is
különbséget tesz a defined benefit plans (FAS 87.11) és a defined contribution plans (FAS
87.63) között. A juttatási kötelezettségekkel kapcsolatosan ugyanúgy kell eljárni, mint az
IAS/IFRS szerint.
A FAS 87.264 (Appendix D) szerint mindazon juttatási programok, amelyek nem sorolhatók
a defined contribution plans keretei közé, azok defined benefit plans-nek minősülnek. A
defined contribution plans-re vonatkozó előírásokat az FAS 87.63-66 tartalmazza. A defined
benefit plans kezelésével kapcsolatos előírások valamivel szélesebb körűek, ami a nagyobb
bemutatási kötelezettségből is adódik (FAS 87.54).
Németországban a nyugdíjakra képzett céltartalékok mérlegbeni megjelenítésével kapcsolatosan különbséget kell tenni aszerint, hogy a céltartalék már folyósításra kerülő vagy még folyósításra nem kerülő kötelemre vonatkozik.
Amennyiben az ellátási eset bekövetkezett, akkor jelenértéken kell a mérlegben megjeleníteni
(HGB 253. § (1) 2. mondat) úgy, hogy az értékelésnél figyelembe veszik a kamatokat, a kamatos kamatokat, a halandósági valószínűséget. A jelenérték a várható járadékok diszkontált
értéke.
Amennyiben a nyugdíjakra képzett céltartaléknál az ellátási eset még nem következett be, az
értékelésnél arra kell figyelni, hogy abban az évben, amikor a korhatárt elérik, akkor a tőkésített összeg megfeleljen a várható juttatások értékének. Az összeg az ellátási kötelem keletkezésének időpontja és az ellátási eset szerződés szerinti bekövetkezésének időpontja közötti
időszakban egyenlő összegben kerül összegyűjtésre. Az ellátási kötelem keletkezésének időpontja a kötött szerződésnek megfelelően lehet a munkavállaló munkába lépésének időpontja,
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vagy az az időpont, mikortól a juttatásra vonatkozó jogosultságot a munkavállaló számára
odaítélték.
Amennyiben a biztosítási eset már bekövetkezett, elfogadott az az eljárás, hogy az éves kifizetések összege teljes egészében csökkentheti a képzett céltartalék összegét. De ha egzakt módon oldjuk fel a céltartalékot, akkor a céltartalék összege csak a tárgyév végi jelenérték és az
előző év végi jelenérték különbségének összegével csökkenthető. A fennmaradó összeg az
éppen lefutott időszakot terheli.
Az IAS/IFRS szerint a gazdálkodónak a kivetített jóváírási egység módszert (accrued benefit
valuation methods) kell alkalmaznia, hogy meghatározza a meghatározott juttatási kötelmének és a kapcsolódó tárgyidőszaki szolgálat költségének és, ha értelmezhető, a múltbeli szolgálat költségének jelenértékét (IAS 19.64).
A módszer a „szolgáltatás minden egyes időszakát úgy tekinti, mint a juttatások jogosultságának további egységgel való növelését és minden egyes egységet külön értékel, hogy a végső
kötelmet felépítse.
A diszkontáláshoz használt kamatlábat jó minőségű vállalati kötvények (fejlett vállalati kötvénypiac hiánya esetén államkötvények) fordulónapi piaci hozama alapján kell meghatározni.
A német jogszabályokkal szemben feltételezésekkel kell élni a jövőbeni fizetések alakulását
illetően az infláció, a karriertrendek és a fluktuáció figyelembevételével. Mivel az értékelési
feltételezések és a ténylegesen bekövetkezett változások nem feltétlenül esnek egybe, létrejöhetnek ún. aktuáriusi nyereségek, illetve veszteségek, amelyek érinthetik mind a kötelem
nagyságát, mind a fedezetül szolgáló eszközök értékének alakulását.
A nyereséget, illetve veszteséget akkor kell hozamként, illetve ráfordításként elszámolni,
amennyiben a még el nem számolt aktuáriusi nyereség vagy veszteség halmozott nettó összege az előző időszak végén meghaladta a juttatási kötelem jelenértékének 10%-a, illetve a fedezetül szolgáló eszközök valós értékének 10 %-a közül a magasabb értéket. A figyelembevétel az ellátási programban résztvevő munkavállalók hátralévő átlagos szolgálati idejére lineárisan szétosztva történik, de választhat más szisztematikus módszert az aktuáriusi veszteségek, nyereségek gyorsabb elszámolására, ha a nyereség, veszteség elszámolása ugyanazon az
alapon történik, és az alapot időszakról időszakra következetesen alkalmazzák (IAS 19.93).
A múltbeli szolgálat költsége a juttatásra képzett céltartalékok alkotórésze. Azon pótlólagos
költségeket értik alatta, amelyek ugyan korábbi üzleti évekre vonatkoznak, amelyek azonban
a program megváltoztatása vagy új ellátási program bevezetése miatt keletkeztek. Amennyiben a munkavállaló a teljesítményekre már igényt szerzett, akkor ezeket a pótlólagos ráfordításokat azonnal el kell számolni, ellenkező esetben a múltbeli szolgálat költségét lineárisan
kell azokra az évekre szétosztani, ameddig az igény visszavonhatatlanul megszerzetté válik
(IAS 19.96, 97)
Az IAS 19.120-125 szerint a beszámolóban a juttatási programra vonatkozóan többek között a
következő információkat kell közzétennie:
− az aktuáriusi nyereségek és veszteségek elszámolására vonatkozó számviteli politikát
− az ellátási program általános leírását,
− az egyes ráfordítások összetevőit,
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− a lényeges aktuáriusi számítási paramétereket a fordulónapon.
A juttatásokkal kapcsolatos tartozások US-GAAP szerinti meghatározásánál a juttatási programoknál egy olyan teljesítési tervet kell elkészíteni, amely a jövőbeni juttatások számításait
tartalmazza. A megvalósítási terven alapuló tartozást csak a várható juttatások jelenértékének
módszerével (projected unit credit method) szabad meghatározni. A jövőbeni kifizetések
meghatározásába az aktuáriusi feltételezéseken túl belefolynak trendekre vonatkozó feltételezések is.
A tartozás jelenértékének meghatározásához azt a kamatlábat kell használni, amelynek alkalmazásával a juttatással kapcsolatos tartozás effektíven térítésre kerülhetne, vagy a tartozás átruházása egy biztosítótársaságra megtörténhetne. A kamatlábat (settlement rate) minden időszak végén aktualizálni kell.
Időszaki ráfordításként kell elszámolnia nettó juttatási költséget (net periodic pension cost),
amely a következő tényezők együtteséből adódik:
− szolgálat költsége: az adott gazdasági évben a hozzákeresett juttatási igények nettó
jelenértéke,
− kamatköltség
− a program vagyonából származó tényleges nyereségek, beleértve a nem realizált árfolyamnyereségeket is.
− pótlólagos vagy megváltoztatott juttatási-ígéretek alapján keletkezett arányos ráfordítások,
− a folyó időszakhoz rendelt, a juttatási tartozásokból eredő kevesebb vagy többlet terhek.
− az APB Opinion 8-ról az SFAS 87 –re való átállás arányos különbözete.
A mérlegben az alap eszközeihez rendelt tényleges hozzáírások és az időszakban
eredményhatékonyan elszámolásra kerülő nettó juttatási költség különbözete jelenik meg.
Amennyiben a nettó ellátási költség meghaladja a hozzáírások nagyságát, akkor a különbözetet halasztott juttatási költségként (unfunded accrued pension cost) kell passziválni, ellenkező
esetben előre megfizetett juttatási költségként (prepaid pension cost) aktiválni.
Vizsgálni kell továbbá azt is, hogy egy pótlólagos minimum tartozás (additional minimum
liability) feltételei adottak-e. Ehhez meg kell határozni az accumulated benefit obligation
(ABO) nagyságát, amely a megkeresett juttatások nettó jelenértéke a trendek figyelmen kívül
hagyásával. Ezt követően vizsgálni kell, hogy az ABO összege megfelel-e legalább az alap
eszközeinek a passzivált halasztott juttatási költségekkel növelt, illetve az aktivált előrefizetett
juttatási költséggel csökkentett piaci értékének. Alulfedezettség esetén a hiányzó összegben
pótlólegos minimum tartozást kell passziválni.
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Az alábbi ábra az ellátási ráfordítások levezetésének összetevőit mutatja be (forrás:
Madarasiné et al. [2002], p. 228.):

A munkavállalók által
megszolgált adott évi
nyugdíjak várható öszszegének jelenértéke

Várható jövőbeni események hatása:

Korábbi évek kötelezettségeinek felértékelése a várhatóan kifizetendő kötelezettségek
alapján

az eszközbefektetések
hozamainak, a várható
kifizetések összegének
hatása

INTEREST ON THE
LIABILITY
Éves elszámolt ráfordítás

Eléréskor kifizetendő
nyugdíjak feltételeiben
bekövetkező változások
hatása.

A nyugdíjalap eszköznövekményével finanszírozott jövőbeni kötelezettség ráfordítást
csökkentő hatása

AMORTIZATION OF
UNRECOGNIZE PRIOR SERVICE COST

RETURN ON PLAN
ASSETS

Adókra képzett céltartalékok
Azon adók és járulékok után, melyek gazdaságilag a tárgyidőszakhoz kapcsolhatók, ugyanakkor pontos összegük mérlegkészítésig nem ismert, céltartalékot kell képezni. Céltartalékot
kell képezni egy esetleges adóellenőrzés kockázata után is, azaz ha számolni lehet azzal, hogy
pótlólagosan adó kerül kivetésre.
Az IAS/IFRS és a US-GAAP ezen tételeket ugyan nem emeli ki, de jellegükből adódóan ezek
is tartozásoknak minősülnek, a magyar számviteli gyakorlatban ezen tételek után is kötelező
céltartalékot képezni.
Hátrányos szerződések várható veszteségeire képzett céltartalékok
A HGB 249. § (1) értelmében céltartalékot kell képezni a várható kötelezettségeken túl a függő ügyletek hátrányos szerződéseire.
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Függő ügyletnek alatt Németországban olyan kétoldali szerződések értendők, amelyek esetén
a szerződéses felek egyike sem teljesített. Ezen ügyletek könyvviteli rögzítésre mindaddig
nem kerülnek, ameddig abból lehet kiindulni, hogy a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás legalább kiegyenlítik egymást. Amennyiben ez a helyzet nem áll fenn, akkor a vállalatnak veszteséggel kell szembenéznie és az óvatosság elvéből következően céltartalékot kell képezni rá.
Magyarországon biztos jövőbeni kötelezettségként definiálja a Számviteli törvény azon viszszavonhatatlan kötelezettségeket, melyek a mérleg fordulónapján fennállnak, de a szerződés
teljesítése még nem történt meg, ezért mérlegtételben nem szerepeltethetők (határidős adásvételi és swap ügyletek). Nem tartoznak ide az üzleti tevékenységgel kapcsolatos, folyamatosan
felmerülő költségek (Szt, 3. § (8/15)). Nem rendelkezik a számviteli törvény pl. azon adásvételi, bérleti szerződésekkel kapcsolatos várható veszteségekkel kapcsolatosan, melyek a szerződés teljesítése előtt ismertté válnak és melyek értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés
formájában nem rendezhetők.
Az IAS/IFRS szerint a függő kötelezettségek abban különböznek a céltartalékoktól, hogy
ezek olyan lehetséges kötelmek , amelyek nem mutathatók ki kötelezettségként, mert vagy
olyan lehetséges kötelemről van szó, mely még a jövőben megerősítésre kell, hogy kerüljön,
hogy ténylegesen olyan kötelem, mely a gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrások csökkenéséhez vezet, vagy amely esetében az erőforráskiáramlás nem valószínű, vagy a kötelem
nagysága kellőképpen nem becsülhető (IAS 37.13).
Az IAS/IFRS szerint céltartalékot kell képezni abban az esetben, ha egy korábban függő kötelezettségként kezelt tétellel kapcsolatosan valószínűsíthetővé válik a jövőbeli gazdasági hasznok kiáramlása (IAS 37.30).
Céltartalékként történő megjelenítést ír elő az IAS 37.66-68 a hátrányos szerződések esetén.
Meg kell azonban vizsgálni előtte, hogy az aktivált eszközre az IAS 36 értelmében értékvesztést szükséges-e elszámolni.
A US-GAAP szerint is képezni kell a céltartalékot abban az esetben, ha valószínűsíthető,
hogy a vállalatot erőforrás-csökkenés veszélye fenyegeti. A hátrányos értékesítési szerződések esetén csak a közvetlen és közvetett anyagköltségek, a közvetlen és közvetett gyártási
költségek, az értékesítés közvetlen költségei vehetők figyelembe a céltartalékképzés meghatározásánál.
A függő ügyletek várható veszteségeire képzett céltartalékokat csak egyedileg szabad képezni. Nagyságuk megfelel a saját teljesítmény és az ellenszolgáltatás értéke különbözetének, illetve beszerzési szerződések esetén a szerződés szerinti ár és a lecsökkent újrabeszerzési érték
különbözetének.
Amennyiben a beszerzett eszköz a befektetett eszközök közé tartozik, akkor csak abban az
esetben kötelező a céltartalékképzés, amennyiben az alacsonyabb újrabeszerzési ár fordulónapon tartósnak mutatkozik.
Értékesítési szerződések várható vesztesége esetén a képzendő céltartalék nagyságát a teljes
költségen értékelt teljesítmény és a szerződés szerinti eladási ár alapján kell meghatározni. A
különbség meghatározásánál nem szabad kalkulált nyereséget figyelembe venni (Adler, H. et
al. [1995], 253. §, 254. szövegszám).
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A hátrányos szerződések várható veszteségeivel kapcsolatosan az IAS 37.68 azt az utasítást
adja, hogy a szerződés elkerülhetetlen költségeinek meghatározásánál figyelembe kell venni
azokat, amelyek a szerződés teljesítésével keletkeznek, illetve azokat, amelyek a szerződés
nem teljesítése esetén mint ellentételezések, szankciók merülnek fel, a kettő közül az alacsonyabb összegűt kell figyelembe venni. A hátrányos szerződésekre képzett céltartalékok elszámolása előtt el kell számolni a szerződéssel kapcsolatos eszközök értékvesztéseit.
A US-GAAP szerint a hátrányos értékesítési szerződésekre képzett céltartalékok esetén nem
szabad figyelembe venni az értékesítési, az igazgatási költségeket, valamint a kutatási, fejlesztési költségeket, mert ezek a termékekhez közvetlenül nem hozzárendelhetők (SOP 81 - 1.87).
Garanciális és kuláns teljesítésekre képzett céltartalékok
Magyarországon és Németországban is amennyiben a vállalatok szerződésben kötelezik magukat, hogy az értékesített termék bizonyos időn belül fellépő hibáit saját költségükön hozzák
helyre, akkor az összemérés (dologi elhatárolás) elvéből kiindulva a kiadásokhoz kapcsolódó
ráfordításokat arra az időszakra kell terhelni, amikor az értékesítés történt. A várható, a fordulónapon még nem érvényesített igényekre céltartalékot kell képezni. Mind a kereskedelmi,
mind az adójogszabályok értelmében ezeket passziválni kell. Az IAS/IFRS és a US-GAAP is
úgy rendelkeznek, hogy a garanciális kötelezettségeket a céltartalékok között kell kimutatni,
mivel olyan jelenlegi tartozásról van szó, amely múltbeli eseményből (értékesítésből) ered.
Jogi kötelezettség nélküli garanciális (kuláns) teljesítések olyan garanciális teljesítések, melyek a
szerződéses vagy a törvény által előírt garanciális idő lejárta után, vagy a törvény által előírt mérték
fölött végeznek el. Ezen kuláns teljesítésekre is céltartalékot kell képezni a kereskedelmi törvényi
előírások szerint.
Amennyiben a kuláns teljesítések ténylegesen tartozásokat testesítenek meg, azaz a vállalat negatív
következmények nélkül nem szabadulhat meg tőlük, akkor az IAS/IFRS és a US-GAAP szerint is
ezeket a mérlegben is figyelembe kell venni, ha ezek bekövetkezése valószínű és nagyságuk megfelelően becsülhető. A kuláns teljesítésekkel kapcsolatosan külön a számviteli törvény nem rendelkezik, megítélésem szerint a céltartalékok várható kötelezettségekre törvényi meghatározása értelmében a céltartalékképzést ebben az esetben is kötelező elszámolni, amennyiben a korábbi
évek tapasztalatai alapján a vállalatnál ezekkel számolni lehet.
A garanciális és kuláns teljesítményekre képzett céltartalékok összegei meghatározhatók
egyedileg és átalány módszerrel is. Nagyságuk a várhatóan elvégzésre kerülő garanciális
szolgáltatások nagysága szerint kerül meghatározásra. Ennek nagysága múltbeli tapasztalatok
alapján becsülendő meg. Általában a céltartalék értékének meghatározása mindenhol átalány
módszerrel történik az előző évek átlagos garanciális teljesítései alapján az adott forgalom hányadában.
Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalékok
Egy további kötelezettségekre képzett céltartalék típus a környezetvédelmi intézkedésekre
képzett céltartalék. A környezetvédelmi kötelezettségek közé sorolható a szigorúbb törvényi
előírásokhoz való alkalmazkodási kényszer, a rendszeresen felmerülő hulladékeltávolítási és
hasznosítási kötelezettség, a nem rendszeresen felmerülő rekultiválási és hulladék-elhelyezési
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kötelezettségek, valamint az okozott környezeti károk helyrehozására vonatkozó kötelezettségek.
A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalékot passziválni kell mind a Számviteli
törvény, mind a HGB, mind a nemzetközi számviteli ajánlások szerint.
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7. SZÁMÚ FÜGGELÉK: JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE KÉPZETT CÉLTARTALÉKOK
A jövőbeni költségekre képzett céltartalékok közé sorolják Németországban az elmaradt karbantartási, javítási költségek, a külszíni fejtés törmelékeinek eltakarítása miatt képzett céltartalékokat, illetve a HGB 249. § szerinti ráfordításokra képzett céltartalékokat.
Németországban a jövőbeni költségekre képzett céltartalékokat a becsült költségek tapasztalati értékei alapján határozzák meg. A becslésnek hihetőnek kell lennie és egyedi értékelésen
kell alapulnia. A ráfordítás nagyságának meghatározásakor figyelembe lehet venni a várható
áremelkedéseket.
Magyarországon jövőbeni költségekre akkor képezhető céltartalék, ha a költségek időszakonként ismétlődő jövőbeni jelentős költségek, összegük és/vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan. A Számviteli törvény példaként külön kiemeli a rendszeresen
felmerülő fenntartási, javítási költségeket, az átszervezési költségeket, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségeket.
Az átszervezésre képzett céltartalék nem azonosítható az IAS/IFRS szerinti átszervezési céltartalékkal.
Az IAS/IFRS átszervezés alatt ugyanis egy adott üzletág értékesítését, felszámolását, telephelyek bezárását, az üzleti tevékenységek egyik országból, régióból másikba történő áthelyezését, az irányítási szervezet megváltoztatását, a gazdálkodó tevékenységének jellegére és súlypontjára lényeges hatást gyakorló alapvető átszervezéseket érti. Az átszervezésre vonatkozó
vélelmezett kötelem csak akkor keletkezik, ha a gazdálkodó az átszervezésre vonatkozóan
részletes formális tervvel (ld. IAS 37.72) rendelkezik és a terv végrehajtásának megkezdésével vagy a terv főbb jellemzőinek az érintettek számára történő bejelentésével jogos várakozást ébresztett az érintettekben arra, hogy az átszervezést végre fogja hajtani.
A jövőbeni költségekre képzett céltartalék nem képezhető sem az IAS/IFRS, sem a US-GAAP
szerint. A „liabilities” feltétele, hogy jelenlegi kötelezettségvállaláshoz vezessenek, amelyek a
jövőben erőforrások (eszközök) csökkenését eredményezi.
Karbantartási, javítási munkákra képzett céltartalékok
Németországban karbantartási, javítási költségekre céltartalékot kell/lehet képezni, amennyiben a termelő berendezéseken rendszeresen felmerülő karbantartási és javítási munkák nem
kerülnek kivitelezésre a karbantartási terv szerint meghatározott beszámolási időszakban, hanem ez későbbi beszámolási időszakra tolódik. Az elmaradt karbantartási munkák pótlására
amennyiben a következő beszámolási időszak első három hónapjában kerül sor, akkor a ráfordításokra képzett céltartalék passziválása kötelező, amennyiben a következő beszámolási
időszakban, de nem annak első három hónapjában kerül pótlásra az elmaradt karbantartás, akkor a vállalkozó a céltartalékképzésről maga dönthet.
Az elmaradt karbantartás nem helyettesíthető értékvesztés elszámolásával (HGB 253. § (2)),
jogi személyű gazdasági társaságok esetén a befektetett eszközök körében egyedül a befekte-
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tett pénzügyi eszközök területén képzelhető el nem tartós jellegű értékvesztés elszámolása
(HGB 279. § (1)).
Alapvető eltérést jelent a magyar és a német javítási karbantartási, jövőbeni költségek miatt
képzett céltartalékok esetén az a német kritérium, hogy a céltartalék az elmaradt költségekre
képezhető. Miután a Szt. 41. § (2) szerint képezhető céltartalék nem tartalmaz kitételt arra vonatkozóan, hogy ezen rendszeresen felmerülő költségeknek az aktuális beszámolási időszakhoz kell kapcsolódniuk, a várható költségek korábbi megjelenítése következtében sérül a
nemzetközi számviteli ajánlások által kiemelten kezelt beszámolási időszakhoz kapcsolódó
eredménymeghatározás elve.
Külszíni fejtés törmelékeinek eltávolítására képzett céltartalékok
Németországban a külszíni fejtés törmelékeinek eltávolítási költsége a dologi elhatárolás elvének megfelelően azt az időszakot illeti, amikor a külszíni fejtés során az adott törmelék keletkezett. A HGB 249. § (1) értelmében amennyiben a törmelék eltávolítását a tárgyidőszakban megkezdte, akkor fordulónapon kötelező céltartalékot képezni a még hátralévő törmelékeltávolítási költségekre, amennyiben azok eltávolítása a tárgyidőszakot követő üzleti évben
megtörténik.
Egyéb költségekre képzett céltartalékok
A HGB 249. § (2) értelmében minden vállalkozó képezhet céltartalékot mindazon költségekre, mely sajátosságának megfelelően definiált, melynek felmerülése fordulónapon valószínű
vagy biztos, értéke vagy felmerülésének időpontja bizonytalan, de a költség a tárgyidőszakhoz
vagy korábbi beszámolási időszakhoz rendelhető.
A céltartalékképzés ezen lehetősége a 4. számú irányelv átvételéből adódik. Hogy a törvényhozás a vállalatok számára a ráfordításokra képzett céltartalékokkal ne adjon határtalan teret a
mérlegpolitikájukat illetően, a törvényalkotók megpróbálták a céltartalékképzést néhány feltétel teljesüléséhez kötni és így a céltartalékképzés körét csak egyértelműen meghatározható és
ellenőrizhető ráfordításokra korlátozni. Ennek értelmében:
− A költségeknek jellegüknek megfelelően pontosan leírhatóknak kell lenniük. Ez azt
jelenti, hogy a ráfordítások alapjául szolgáló jövőbeni intézkedéseket a
mérlegfordulónapon jelleg, mennyiség és tárgy tekintetében konkretizáltnak kell lennie.
− A ráfordítások szinte bizonyosan felmerülnek. Ehhez a megfelelő intézkedéseket
komolyan meg kell tervezni és minden valószínűség szerint ki kell vitelezni.
− A ráfordításoknak összegük illetve bekövetkezési időpontjuk tekintetében határozatlannak kell lenniük (alapvető céltartalék-kritérium).
− A ráfordítások hozzárendelhetők a tárgyidőszakhoz vagy egy azt megelőző időszakhoz. Jövőbeni hozamokhoz kapcsolódó jövőbeni ráfordítások előrehozatalát nem engedélyezi. kizárja azon ráfordítások előrehozatalát is, melyek beépülnek az eszköz értékébe.
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