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A számviteli törvény 2016. évi változásai 

A Számviteli Törvény 2016 évre vonatkozó módosítások jelentős mértékben átrendezik a számviteli 

nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályokat. A változások az 2013/34/EU irányelv átültetéséből eredő 

kötelezettség tagállami teljesítéséből, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Rendszerben        

( IFRS ) már alkalmazott szabályok magyar számvitelben történő alkalmazásával van kapcsolatba. 

 

Az alábbiakban azokat a változásokat mutatom be, amelyek befolyásolják a számviteli nyilvántartások 

kialakított rendszerét, átalakítják azokat a követelményeket, amelyeknek történő megfelelés hatással 

van a kialakított nyilvántartásokra, illetve a vállalkozások tulajdonosainak dönteniük kell a számviteli 

nyilvántartásokkal kapcsolatosan. 

 

A beszámoló értékhatárainak változása {Sztv. 9.§ ( 2), 117.§ (1) } 

 

A változások 2016. január 1-én léptek hatályba, tehát az ez évi nyilvántartásokra van hatással. 

Beszámolóval kapcsolatos szabályok közül kiemelkedik, hogy a társaság szélesebb köre választhatja 

az Egyszerűsített Éves Beszámolót, mint formát, mert a beszámoló értékhatárai megváltoztak. A 

választás alapjául szolgáló mutatók növekedtek, így a mérleg főösszegének 500 millió Ft-ról 1200 

millió Forintra való emelése, az éves nettó árbevétel 1000 millió Ft-ról 2400 millió Forintra való 

növelése az átlagos létszám változatlan hagyása mellett jelentős teret nyit a vállalkozások számára, 

hogy az Egyszerűsített Éves Beszámolót válasszák 2016. évtől. A választásukat a vállalkozás 

tulajdonosainak a vállalkozás számviteli politikájában kell rögzíteni, a választást követő 90 napon 

belül. 

A három meghatározott érték közül két egymást követő évben két mutatót kell meghaladnia, ahhoz 

hogy ne választhassa az Egyszerűsített Éves Beszámolót a vállalkozás.  

A vállalkozások továbbra is választhatják az Éves Beszámoló elkészítését annak ellenére, hogy 

egyébként adataik az Egyszerűsített Éves beszámoló elkészítését tennék indokolttá. 

Nem változott továbbra sem, hogy az Egyszerűsített Éves Beszámoló Mérlegből, Eredmény-

kimutatásból és Kiegészítő mellékletből áll. 

Az egyszerűsített Éves Beszámolót készítő vállalkozásoknak továbbra sem kell Üzleti jelentést, és 

Cash- Flow kimutatást készíteniük.  

A Konszolidált Éves Beszámoló értékhatárai is változtak 2016. január 1-től. A konszolidált beszámolót 

az anyavállaltnak kell elkészítenie a Számviteli Törvény szerint . A mérlegfőösszeg 6 milliárd Ft-ot kell, 

hogy meghaladja, a nettő árbevétel a 12 milliárd Ft-nál kell nagyobb legyen, illetve 250 főt 

meghaladó létszámmal kell rendelkeznie. {Szt.117§ (1)} 

Vagyis e vállalkozásokat érintően is jelentős értékhatár növekedés következett be.     

 

 

Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló {398/2012.( XII.20.) Kor. rendelet } 
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Nem változott 2016. január 1-től a Mikrogazdálkodói Éves Beszámoló készítésének feltételrendszere. 

Mikrogazdálkodói egyszerűsített beszámolót készíthet választása szerint az a vállalkozás, amely 

könyvvizsgálatra nem kötelezett, és két egymást követő üzleti évben nem haladja meg az következő 

három érték közül kettőben a számviteli törvényben meghatározott értékeket. A mérlegfőösszeg 100 

millió forint alatt marad, éves nettó árbevétele nem éri le a 200 millió forintot, és 10 alatti átlagos 

létszámmal rendelkezik. A mikrogazdálkodói beszámoló a 389/2012(XII.20) kormányrendelet alapján 

készített beszámolóból és eredmény-kimutatásból áll. Továbbra sem készíteni a vállalkozásnak 

kiegészítő mellékletet és nem kell rendelkeznie a társaságnak számviteli politikával.{Szt.9.§ (6a)} 

 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Rendszer szerinti Beszámoló ( IFRS )  

 

2016. január 1-től a lehetőség van arra, hogy a vállalkozások az IFRS szerinti egyedi beszámolót 

készítsenek saját választásuk szerint . A IFRS egyedi beszámolók készítésének választási lehetősége 

fennáll az MNB által felügyelt intézmények kivételével azon vállalkozások számára , amelyek 

értékpapírjaikat az Európai Gazdasági Térség ( EGT ) bármely tagállamának szabályozott piacán 

forgalmazzák, vagy anyavállalati döntés alapján azok leányvállatok , amelyek anyavállalata 

konszolidált beszámolóját IFRS szerint készíti el. 

Egyes ágazatokban kötelező az IFRS szerinti beszámolók alkalmazása 2017 -től. Azon vállalkozásoknak 

kell elkészíteniük a beszámolójukat IFRS szerint, amelyek egyrészt értékpapírjaikat az EGT bármely 

tagállam szabályozott piacán forgalmazzák, valamint másrészt hitelintézetek és hitelintézetekkel 

egyenértékű szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozások számára.    

 

Az előzőekből látható, hogy a társas vállalkozások számviteli nyilvántartásaik szerint egyrészt a 

számviteli törvény szerint vezethetik könyveiket és e szerint készíthetik beszámolóikat, másrészt 

mikrogazdálkodói beszámolót készíthetnek, harmadrészt pedig a nemzetközi pénzügyi beszámolási 

rendszer szerinti beszámolóra vonatkozó szabályok szerint tehetnek eleget kötelezettségüknek. 

 

Döntés az osztalékról és osztalék kifizetése 

 

2016. január 1-től kezdődő üzleti évről szóló beszámoló keretében dönthetnek a tulajdonosok az 

adott évi osztalékról. 2016. évben előállított adózott eredményről szóló döntést 2017. évben 

hozhatják meg a társaság tulajdonosai. A tulajdonosok döntése szerint a társaság fizethet osztalékot 

a tulajdonosoknak, de ennek számviteli elszámolására a döntés évében kell, hogy sor kerüljön. A 

tulajdonosok döntésének megfelelően 2017.-ben kerül majd sor az osztalékról szóló döntések 

számviteli megjelenítésére a beszámolóban is, úgy hogy a társaság 2016. évi eredmény megállapítása 

után az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi és az eredménytartalékból történő 

osztalékfizetést rögzíti a 2017.évi nyilvántartások keretében.{ Szt.39.§ (3),(3a); Szt.84.§ (1)}  

Ennek megfelelően – figyelembe véve az osztalékfizetési korlátokat- az osztalék fizetés forrása a 

korábbi évek felhalmozott eredménye és a tárgyévi eredmény lehet. { Szt.39.§ (3)} 
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A kifizethetőségre vonatkozóan a figyelemmel kell lenni arra, hogy a maximálisan kifizethető osztalék 

mértékét jelentősen befolyásolhatja az a tény , hogy ha a vállalkozás eredménytartaléka negatív a 

forduló napon. Ebben az esetben ugyanis nem kerülhet sor osztalék fizetésre. 

 

2015. év után a fizetendő osztalék megállapításához még a korábbi szabályokat kell alkalmazni. 2015-

ről készült beszámoló az utolsó év, amelynek beszámolója során lehet dönteni osztalék fizetésről , 

akkor is, ha az eredménytartalék negatív, de az osztalék fizetés egyéb feltételei adottak.  

 

Üzleti, vagy cégérték változása  

 

2016-tól megváltozik az üzleti vagy cégérték számviteli nyilvántartásokban történő megjelenítése. A 

negatív vagy pozitív üzleti és cégérték csak akkor lesz kimutatható a társaság könyveiben, ha a 

vásárolt üzlethálózatért , üzletágért, társaságért , telephelyért magasabb vagy alacsonyabb 

ellenértéket fizettek , mint a tételesen átvett egyes eszközök piaci értéke, amelyet csökkenteni kell az 

átvállalt kötelezettségek összegével. Ennek alapján nem vezethet üzleti , cégérték állományba 

vételhez az , ha a társaság minősített többséget biztosító befolyást szerez. A tulajdonos könyveiben a 

fizetett ellenértéket részesedésként kell nyilvántartani és a beszámolóban bemutatni. {Szt. 3.§ (5) 1-

2.} 

2016. évet követően kötelező lesz 5-10 év alatt tervszerinti értékcsökkenéssel elszámolni az üzleti 

vagy cégértéket. Azon társaságokban, amelyek olyan cégértéket mutattak be beszámolójukban, 

amelyeket nem ismernek el a 2016 – től élő szabályok , át kell vezetni a részesedés értékére . {Szt. 

52.§ (4) Szt. 53.§ ( 3)} 

 

Mérleg és eredménykimutatás formájának változása 

A beszámoló részét képező mérleg és eredménykimutatás formája is megváltozik 2016. – tól. A 

”mértékadó befolyás” hazai megfelelőjeként került meghatározásra a számviteli törvényben a 

”jelentős tulajdoni részesedés” {Szt 3.§ (2) 9}. Ehhez kapcsolódóan külön be kell mutatni az ehhez 

kapcsolódó mérlegsorokat a beszámolóban, illetve az eredmény-kimutatásban. Ez érinti a 

részesedéseket, kölcsönöket, követeléseket.  

Új mérlegsorok a beszámolóban  

A befektetett pénzügyi eszközök között a kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos sorok után kell 

kimutatni a ”Tartós jelentős tulajdoni részesedés”-t és „”Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni 

részesedési viszonyban álló vállalkozásban”.{Szt. 27.§ (3a) (3b)} 

 A forgóeszközök között a követelések kiegészítésre is sor került ”Követelések jelentős tulajdoni 

részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben”{Szt 29.§ (3a) } és az értékpapírok mérleg tétel 

is bővült ”Jelentős tulajdoni részesedés „ sorokkal. {Szt.30.§ (2a)}       

Az eredménykimutatás legfontosabb változása, hogy megszűnik a mérleg szerinti eredmény, az 

adózott eredmény kategóriánál véget ér a kimutatás. Ebből következik, hogy a nyereségfelosztás 

rendszere is megváltozik, és az adózott eredmény kerül a saját tőkébe. {Szt.70.§ (1),(2) 2,4,5 

Mellékletek}?  
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RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK , RÁFORDÍTÁSOK MEGSZŰNÉSE 

 

Az eredménykimutatás fontos változása, hogy megszűnnek a rendkívüli bevételek és ráfordítások 

2016 évtől. Eddigi rendkívüli bevételek egyéb bevételek közé kerülnek. A rendkívüli bevételek között 

kerültek elszámolásra: 

- a társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban foglalt érték szerint, 

- a megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének 

különbözete, ha a kapott eszközök értéke azt meghaladja, 

- átalakulás esetén, egyesüléskor, szétváláskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges 

vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege, 

- tőkekivonással történő tőkeleszállítás esetén a bevont részesedés névértéke fejében átvett 

eszközök értéke, 

- a harmadik személy által tartozásátvállalás során átvállalt kötelezettség szerződés szerinti 

összege, 

- a hitelező által elengedett a beszerzett eszközhöz nem kapcsolódó kötelezettség összege, 

- elévült kötelezettség beszerzett eszközhöz nem kapcsolódó összege, 

- nem fejlesztési célú, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzeszköz összege, 

- térítés nélkül igénybe vett , illetve térítés nélkül kapott szolgáltatások értéke, 

 

A rendkívüli ráfordítások között kellett elszámolni az alábbi eseményeket: 

- a társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartási értékét, 

- a megszűnt részesedés ellenében kapott eszköz és az átvett kötelezettség értékének 

különbözete , ha a kapott eszközök értéke a kevesebb, 

- megszűnt részesedés nyilvántartási értéke átalakuláskor, egyesüléskor és szétváláskor 

- a megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke beolvadáskor, 

- tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés szerinti érték, 

- térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke, 

- térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke, 

- behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyv szerinti értéke, 

- ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség szerződés szerinti összege tartozás átvállalás 

esetén, 

- visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek ellentételezésére adott támogatás összege, 

- véglegesen átadott pénzeszköz értéke, 

- visszafizetett , de visszafizetési kötelezettség nélkül kapott fejlesztési célú támogatás 

 

 

Rendkívüli bevételek között kellett elszámolni, de időbelileg el kellett határolni azokat a 

rendkívüli bevételeket, amelyek 

- beszerzett eszközhöz kapcsolódó elengedett kötelezettségek, 

- fejlesztési célra kapott támogatások, és véglegesen átvett pénzeszközök, 

- térítés nélkül átvett eszközök , 

- ajándékként és hagyatékként átvett eszközök, 

- fellelt többlet eszközök , 

- harmadik személytől átvállalt beszerzett eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek  
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voltak. 

 

A fenti gazdasági eseményeket 2016. évtől kezdődően az eredménykimutatásban már nem 

rendkívüli bevételként és rendkívüli ráfordításként kell bemutatni, hanem egyrészt egyéb 

bevételek , illetve egyéb ráfordításként kerülnek a nyilvántartásokba, másrészt jellegüknek 

megfelelően részesedésekből származó egyéb bevételek, illetve részesedésekből származó 

egyéb ráfordítások lesznek. 

Ezek mellett befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, és befektetett pénzügyi 

eszközökből származó ráfordítások is megjelennek a pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

és pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai eredménykimutatási sorokon kívül. 

 

Fontos megjegyezni , hogy 2016-tól az azonos gazdasági eseményeknél nem a bruttó 

elszámolás elve érvényesül, hanem a nettó elv lesz az alkalmazandó. Az adott gazdasági 

eseménynél az összevont egyenleget kell nyilvántartani a könyvekben, ami azt jelenti, ha az 

adott gazdasági esemény veszteséget okozott, akkor a ráfordítások között, ha gazdasági 

esemény nyereséget okozott, akkor a bevételek között kell elszámolni. 

 

 

A társaságba bevitt vagyon elszámolásával kapcsolatos tételek 

 

2015-ben egységesen kell elszámolni a társaságba bevitt vagyont, annak megjelenési 

formájára való tekintet nélkül. A társasági szerződés szerinti értéken számoltuk e könyvekben 

rendkívüli bevételként , a bekerülési értéket pedig rendkívüli ráfordításként vezettük ki a 

nyilvántartásokból. 

 

Az új számviteli előírások szerint a nem járhatunk el egységesen: 

 

- ha az apport immateriális jószág, tárgyi eszköz , készlet, vagy követelés , akkor egyéb 

bevételként , vagy egyéb ráfordításként számoljuk el , 

- ha az apport befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedés, akkor pénzügyi 

műveleteken belüli részesedésből származó árfolyamnyereségként , vagy pénzügyi 

műveleteken belüli részesedésből származó ráfordításként , árfolyamveszteségként mutatjuk 

ki, 

- Amennyiben az apport a befektetett pénzügyi eszközök között szereplő értékpapír, kölcsön , 

akkor befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételként , árfolyam nyereségként, vagy 

pénzügyi műveleteken belüli részesedésből származó árfolyamveszteségként kell elszámolni, 

- ha forgóeszközök között kimutatott értékpapír, részesedés az apport, akkor a pénzügyi 

műveleteken belül a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, vagy a pénzügyi műveletek 

egyéb ráfordításaként szükséges bemutatni a gazdasági eseményt. 

 

Nettó módon kell eljárni , azaz a nyilvántartási érték és a létesítő okiratban szereplő , meghatározott 

érték különbözetét kell elszámolni árfolyam nyereségként, ha a létesítő okiratban szereplő érték 

nagyobb, és árfolyam veszteségként kell nyilvántartásba venni , ha kisebb az érték. 
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NEM ÉRTÉKPAPÍRNAK MINŐSÜLŐ VAGYON 

 

A gazdasági társaság tulajdonosánál a gazdasági társaságba bevitt , értékpapírnak , illetve 

részesedésnek nem minősülő vagyontárgy nyilvántartási értékének és a létesítő okiratban 

meghatározott értékének a különbözete EGYÉB BEVÉTEL , amennyiben a létesítő okiratban 

meghatározott érték a nagyobb. {Szt. 77.§ (2) k. pont)} 

A gazdasági társaságba bevitt részesedésnek, illetve értékpapírnak nem minősülő vagyontárgy 

nyilvántartási értékének és a létesítő okiratban szereplő értéknek a különbsége, mint  EGYÉB 

RÁFORDÍTÁS  kerül elszámolásra, amennyiben a nyilvántartási érték a több.{Szt. 81.§ ( 2 ). k. pont} 

 

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÖZÖTT KIMUTATOTT RÉSZESEDÉS 

A gazdasági társaságok tulajdonosánál RÉSZESEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL a társaságba bevitt , 

befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott részesedés nyilvántartási ( könyv szerinti ) 

értékének és a társasági szerződésben meghatározott értéknek a különbözete, amennyiben a 

társasági szerződésben foglalt érték a több.{Szt.84.§ (2) b. pont} 

Amennyiben viszont  a társaságba bevitt , befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott 

részesedés nyilvántartási ( könyv szerinti ) értéke nagyobb , mint a társasági szerződésben foglalt 

érték , akkor RÉSZESEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁS kerül bemutatásra. {Szt.85.§ (1) b. pont} 

 

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÖZÖTT KIMUTATOTT ÉRTÉKPAPÍROK 

 

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételként kell elszámolni a gazdasági társaságba 

bevitt , befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapír és kölcsön nyilvántartási értékét 

és a társasági szerződésben rögzített értékének különbözetét , amennyiben a társasági szerződésben 

foglalt érték a nagyobb. 

Ezzel szemben a befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítás a gazdasági társaság 

tulajdonosánál a gazdasági társaságba bevitt , befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott érték 

papírok és kölcsönök nyilvántartási értéke és az alapító okiratban rögzített értéknek a különbözete, 

abban esetben , ha a nyilvántartásokba rögzített érték a több. 

 

FORGÓESZKÖZÖK KÖZÖTT KIMUTATOTT RÉSZESEDÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK 

 

Pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kerül kimutatásra a gazdasági társaság tulajdonosánál a 

gazdasági társaságba bevitt forgóeszközök között kimutatott részesedések , értékpapírok 

nyilvántartási értéke és a létesítő okiratban feltüntetett érték különbözete, ha a létesítő okiratban 

meghatározott érték a nagyobb.  
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A gazdasági társaság tulajdonosánál a gazdasági társaságba bevitt forgóeszközök között kimutatott 

részesedések , érték papírok nyilvántartás szerinti értékének  és a létesítő okiratban szereplő 

értéknek a különbözete , amennyiben a nyilvántartási érték a több , akkor pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordításaként kell elszámolni. 

 

Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök számviteli elszámolása 

 

Amennyiben a gazdasági társaság felszámolásra, végelszámolásra , kényszertörlésre kerül - vagyis 

jogutód nélkül megszűnik - akkor miután jogerőre emelkedett a határozat , a megszűnt részesedés 

ellenében a gazdasági társaság tagjánál a vagyonfelosztási javaslat alapján kapott eszközök értékének 

és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözete a rendkívüli bevételek közé 

került, amennyiben a kapott eszközök értéke volt a magasabb érték. Ha a kapott eszközök értéke volt 

a kisebb , akkor a különbözet rendkívüli ráfordítások között került elszámolásra. 

2016. januári változást követően a megszűnt részesedés ellenében kapott eszközöket a részesedés 

mérlegminősítése szerint kell kezelni. 

 Ha a részesedés tartós minősítésű volt , akkor résesedésből származó bevételek, illetve 

részesedésből származó ráfordítások között kell nettó módon elszámolni. Ha a megszűnt részesdés a 

forgóeszközök között volt a társaság könyveiben, akkor pénzügyi egyéb bevételek, vagy pénzügyi 

egyéb ráfordítások között kell kimutatni nettó módon. Ez azt jelenti, hogy a részesedés nyilvántartási 

értéke és a kapott eszköz vagyonfelosztási javaslatban foglalt értéke közötti különbséget kell nettó 

módon nyilvántartásba venni.  

 

Tartós részesedés megszűnése 

 

A társaság tulajdonosánál részesedésből származó bevételként kell elszámolni a gazdasági társaság 

megszűnésének jogerőre emelkedése után a megszűnt tartós részesedés értékének, és a megszűnt 

tartós részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének a 

különbözetét, amennyiben a kapott eszköz értéke a magasabb.{Szt.84.§ (2) c} 

 A részesedésből származó ráfordításként kerül elszámolásra a gazdasági társaság tagjánál a 

gazdasági társaság megszűnésekor a tartós részesedés nyilvántartási értékének és a megszűnt 

részesedés ellenértékeként kapott eszköz vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének különbözete, 

amennyiben a kapott eszköz értéke a kisebb. {Szt.85.§ (1) c.} 

 

Pénzügyi műveletek egyéb bevétele lesz a gazdasági társaság tagjánál a társaság jogutódnélküli 

megszűnésekor a forgóeszközök között nyilvántartott részesedések nyilvántartási értéke és az érte 

kapott eszközök vagyon felosztási javaslatban foglalt eszközértékének különbsége, amennyiben a 

kapott eszközérték a nagyobb. {Szt.84.§ (7) v.} 
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Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása lesz a gazdasági társaság tulajdonosánál- jogutódnélküli 

megszűnés estén- a forgóeszközök között kimutatott részesedések könyvszerinti értéke és 

forgóeszközök kimutatott tartós részesedés ellenértékeként kapott vagyonfelosztási javaslatban 

szereplő eszközérték különbsége abban az esetben, ha a kapott eszközök értéke kisebb. {Szt. 85.§ (3) 

v.} 

 

 

TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT, TÖBBLETKÉNT FELLELT ESZKÖZÖK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 

A 2015. évi elszámolási szabályok szerint rendkívüli bevételként elszámolni, de időbelileg el kell 

határolni az ajándékként kapott, hagyatékként, térítés nélkül átvett, illetve többletként fellelt 

eszközök piaci értékét. 

2016.-tól ezen eszközök elszámolása attól függ, milyen eszközről van szó.  

 Egyéb bevételként kell elszámolni a térítés nélkül átvett, ajándékként, vagy hagyatékként kapott és 

többletként fellelt olyan eszközt, amely nem minősül részesedésnek, és értékpapírnak. Az értéket el 

is kell határolni halasztott bevételként. {Szt.77.§ ( 4 ) c.} 

Részesedésekből származó bevételként kell bemutatni és halasztott bevételként el kell számolni az 

olyan eszközt, amely részesedésnek, értékpapírnak minősül, és térítés nélkül, ajándékként, 

hagyatékként került a társasághoz, vagy fellelték. {Szt.84.§ (2a)} 

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek között kell kimutatni és halasztott 

bevételként időbeli elhatárolásokba kell szerepeltetni azoknak a térítés nélkül átvett, a befektetett 

pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapíroknak, kölcsönnek minősülő, továbbá ajándékként 

kapott, hagyatékként kezelt, többletként fellelt értékpapíroknak, kölcsönöknek a piaci értékét. 

{Szt.84.§ (3a)} 

Pénzügyi műveletek egyéb bevételeként és halasztott bevételként időbeli elhatárolások között kell 

bemutatni a térítés nélkül átvett forgóeszközök között kimutatott részesedésnek, értékpapírnak 

minősülő, ajándékként kapott, hagyatékként kezelt, többletként fellelt forgóeszközként kimutatott 

részesedésnek és értékpapírnak minősülő eszközök piaci értékét.{Szt. 84. § ( 8)} 

 

TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTADOTT ESZKÖZÖK, BEHAJTHATATLANNAK NEM MINŐSÜLŐ ELENGEDETT 

KÖVETELÉSEK 

 

A térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások 

bekerülési értéke , az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelten , valamint  az 

olyan elengedett követelés értéke , amely nem minősül behajthatatlannak, rendkívüli ráfordításként 

került elszámolásra 2015.-ig. 

 

Az új számviteli előírások szerint 2016.-tól megváltozott szabályok szerint kell eljárni: 
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A térítés nélkül átadott, részesedésnek, értékpapírnak nem minősülő eszközök nyilvántartási értéke, 

valamint a nyújtott szolgáltatások értéke, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval 

növelt értéken egyéb ráfordítás. Egyéb ráfordítás a behajthatatlannak nem minősülő elengedett 

követelés könyv szerinti értéke is.  {Szt.81.§ (2) p,l } 

Részesedésből származó ráfordításnak minősül a térítés nélkül átadott, befektetett eszközök között 

kimutatott értékpapírok és kölcsönök összegének nyilvántartott értéke. {Szt. 85.§ (1) g.} 

 

Befektetett eszközök pénzügyi ráfordításaként kell elszámolni a térítés nélkül adott, befektetett 

eszközök között kimutatott értékpapírok és kölcsönök összegének nyilvántartás szerinti értékét. 

{Szt.85.§ (1a) b.} 

 

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell szerepelnie a térítés nélkül átadott, forgóeszközök 

között nyilvántartott részesedések és értékpapírok, valamint kölcsönök nyilvántartási értékének. 

{Szt.85.§ (3) v} 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET VÁLTOZÁSA  

A kiegészítő mellékletben szereplő, a mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatokat, 

magyarázatokat abban a sorrendben kell bemutatni, ahogy azok a tételek a mérlegben és 

eredménykimutatásban szerepelnek. {Szt. 88.§ (10)}    

Megváltozik az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletére vonatkozó előírás is . Az 

adattartalom csökken, illetve a törvény konkrétan rögzíti, hogy milyen tartalommal kell az 

információkat megjeleníteni. megváltozott és ennek keretében növekedett az éves beszámolót 

készítő vállalkozások kiegészítő mellékletének , és üzleti jelentésének adattartalma . 

A kiegészítő mellékletben sort kell keríteni a kivételes nagyságú , vagy előfordulású bevételek és 

ráfordítások bemutatására, de azt meg kell határozni, hogy mit is tekint a társaság kivételes 

nagyságrendűnek {Szt. 14.§ (4)}. Ezt rögzíteni kell a társaság számviteli politikájába. Kötelező lesz 

bemutatni a bérjárulékok összegét állomány csoportonként { Szt.91.§ ( a) }, az igénybe vett 

szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit jogcímenként, az opciós jogokat, részletezni kell a 

befektetett pénzügyi eszközök megtérülésének számításait.  

A változások csak 2016.január 1-től kezdődő üzleti évre vonatkoznak, de lényeges megjegyezni, hogy 

a társaságoknak biztosítani kell az összehasonlíthatóságot, ezért az előző üzleti évről szóló 

beszámolóban szereplő adatokat is közzé kell tenni, az új rendszernek megfelelően mint bázis adatot. 

{Szt.177.§ (45)} 

Ezt a fő elvet kell követni a 2015. évi beszámoló jelentős átdolgozást igényelhet, különösen a 

rendkívüli tételek megszűnése miatt, illetve a mérleg és eredménykimutatás bővüléséhez 

kapcsolódóan. 

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások, illetve pénzügyi 

műveletek bevételeinek és ráfordításainak társasági adóra gyakorolt hatását. Azon tételeket , 

amelyek tőkeműveletekhez illetve átalakuláshoz, egyesüléshez és szétváláshoz kapcsolódnak 

értékhatár nélkül kell bemutatni. {Szt.82.§ (3) c} 
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A befektetett pénzügyi eszközök könyvszerinti értékének a valós értéket jelentősen meghaladó 

összege esetén be kell mutatni a kiegészítő mellékletbe azok könyvszerinti értékét és valós értékét , 

valamint annak indoklását, miért nem számoltak el értékvesztést. A kiegészítő mellékbe részletezni 

kell azokat a bizonyítékokat is, amelyek alátámasztják a feltételezést, hogy a könyvszerinti érték meg 

fog térülni. {Szt.90.§ ( 4 )} 

 

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS MÓDOSULÁSA 

 

A könyvvizsgálónak a jelentésében nyilatkoznia kell arról, hogy az üzleti jelentés összhangban van-e 

az éves beszámolóval, illetve megfelel-e a beszámoló a számviteli törvény, illetve egyéb más 

jogszabályban foglaltak előírásainak. {Szt.156.§ (5) h} 

 

A könyvvizsgálóinak jelentési kötelezettsége lesz, arra vonatkozóan is, hogy tudomására jutott – e 

bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés az üzleti jelentésben, ha igen akkor a hibás közlés 

milyen jellegű. {Szt.156.§ (5)} 

A könyvvizsgálónak meg kell fogalmaznia véleményét könyvvizsgálói jelentésben a tőzsdei kibocsátók 

vezetőségének üzleti jelentése részeként készített vállalatirányításai nyilatkozattal kapcsolatosan, 

különös tekintettel a belső ellenőrzés és kockázatkezelés beszámolót alátámasztó rendszeréről. A 

könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell arról, hogy az az érintett társaság rendelkezésre bocsátotta-e 

jelentős részesedéssel rendelkező befektetők, különleges irányítási jogokat birtokló tulajdonosok 

adatait, valamint azokat az információkat, amelyek a szavazati jogok bármilyen korlátozására, a 

vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, és hatáskörük gyakorlásával kapcsolatosak. 

{Szt.156.§ (5) j} 

    

2016. január 14. 
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