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2000.Évi C. törvény A számvitelről- az előző időszak átrendezése, bemutatása 

 

”(45)* A 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év 
adataként a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait az e 
törvénynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel megállapított mérleg és 
eredménykimutatás séma szerinti részletezésnek megfelelően kell bemutatni. Ennek 
során a kapcsolt vállalkozásokkal és az egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozásokkal kapcsolatos eszköz és kötelezettség tételeket, a pénzügyi 
műveletek bevételeit - kivéve a kapott (járó) osztalékot - és ráfordításait, a 
jóváhagyott (fizetendő) osztalékkal kapcsolatos tételeket - ideértve az 
eredménytartalék igénybevételét is -, valamint a rendkívüli bevételeket és a 
rendkívüli ráfordításokat kell rendezni. A 2016. évben induló üzleti év nyitását 
követően a rendezendő tételekből csak a kapcsolt vállalkozásokkal és az egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal kapcsolatos eszköz és kötelezettség 
tételek rendezését kell könyvelni.” ( Sztv.177.§(45)) 

 

*Megállapította a 2016. évi LXVI. törvény 220. §-a. Hatályos 2016.06.16. 

 

A törvényi módosító, magyarázó hatálybalépésével megoldódott az egyértelmű 
értelmezéssel kapcsolatos kérdés , amely szerint milyen rendezésre kell sort keríteni 
a társaságoknak a közelgő beszámoló elkészítésekor . A törvény módosítása szerint 
2016. évi beszámoló előző üzleti évére vonatkozóan módosításokat kell elvégezni , 
amelyek a módosítás szerint érintik a társaság beszámolójában  

- kapcsolt vállalkozásokkal és egyéb részesedési viszonyban levő 
vállalkozásokkal kapcsolatosa az eszköz és kötelezettségeket, 

- az eredménykimutatásban a pénzügyi műveletek bevételeit, ráfordításait 
- a jóváhagyott osztalékot, természetesen az esetleges eredménytartalék 

osztalékra történő igénybevételét ,  
- valamint a rendkívüli bevételeket és rendkívüli ráfordításokat is. 

 

A fentiek közül mindegyik módosítás érinti a beszámolót és külön-külön jelentőséggel bírhat, 
különösen , ha arra gondolunk, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az időszakok 
közötti összehasonlítást biztosítani kell. A számviteli törvényben foglaltak alapján nem kell 
áttérési mérleget készíteni, mégis megfontolásra ajánlható, hogy a társaságoknál készüljön 
valamilyen dokumentáció arról, hogy az előző üzleti évet érintően milyen módosító tételek 
kerültek átvezetésre, és mérlegben a ”régi „ séma szerinti beszámoló milyen tételekkel  
módosulva került át az ”új „ sémába. 

A következőkben részletesebben bemutatjuk a módosítások hatásait a mérleg beszámolóban 
történő bemutatáshoz kapcsolódva, illetve megemlítjük azokat a tartalmi változásokat is , 
amelyek hatással vannak az előző üzleti év bemutatásra. 
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A 2016. évi üzleti év nyitásához kapcsolódóan a társaságoknak a kapcsolt vállalkozásokkal és 
az egyéb részesedési viszonyban levőkkel összefüggő eszköz és kötelezettség tételeket kell 
könyvelni. Egyéb módosító tételek könyvelésére nincs szükség, mivel azok – különösen az 
osztalékkal kapcsolatos – már a nyitással helyesen kerülnek –az új szabályoknak megfelelően 
– bemutatásra. 

Természetesen a Számviteli törvénynek megfelelő bemutatás megköveteli azt is , hogy az 
előző éve közzétett beszámolóját érintő módosítások dokumentálása olyan követelmény, 
amelyet teljesíteni szükséges. 

 

Kapcsolt vállalkozások fogalma a Számviteli törvény szerint 

 

A Számviteli Törvény ”Értelmező rendelkezések , fogalmak „ fejezetében megfogalmazottak 
alapján a törvény alkalmazásában az meghatározásra kerültek ( 3.§ (2) ) azok a fogalmak, 
amelyek relevánsak a törvény szerint. A anyavállalt , a leányvállalt, a közös vezetésű 
vállalkozás már a módosítás előtti fogalomrendszer elemét képezte. Törvényi rögzítésre 
került viszont: 

- a társult vállalkozás   
- a mértékadó befolyást gyakorló vállalkozás 
- egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozás. 

A meghatározásokhoz kötődően a Számviteli törvény meghatározta a jelentős tulajdoni 
részesedés fogalmát ( 3.§. (2) 9.pont ) A meghatározás szerint más vállalkozások tőkéjében 
való, értékpapírban megtestesülő vagy más módon meghatározott jog , amelynek célja az 
említett vállalkozással való tartós kapcsolat kialakítása révén hozzájárulás annak a 
vállalkozásnak a tevékenységéhez, amelyik a jogok birtokosa ; és amely részesedés mértéke 
a 20 százalékot meghaladja.  

 

Ezek után visszatérve az előzőekben említett kapcsolt vállalkozásokra először a társult 
vállalkozásról kell szót ejteni. A társult vállalkozás az a gazdasági társaság, amelyben az anya 
vállalt vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata 20%-ot meghaladó részesedéssel 
rendelkezik, és mértékadó befolyást gyakorol a társaság pénzügyi és üzleti politikájára. A 
fontos kérdés a mértékadó befolyást gyakorló vállalkozás meghatározása. A fogalmi 
meghatározás szerint mértékadó befolyással rendelkező társaság az a társaság, amely egy 
másik gazdasági társaságnál legalább a szavazatok 20 százalékával rendelkezik közvetlenül, 
vagy közvetve. 

A számítás eredményeként - közvetlenül vagy közvetve -  az anyavállalatot megillető 
szavazatok többségi részét ( 50%-ot ) meghaladó  részesedéssel rendelkező vállalkozást kell 
tekinteni mértékadó befolyással rendelkező társaságnak. A második esetben más 
tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét a mértékadó 
befolyással rendelkező társaság gyakorolja. 
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     A szavazati arányt az összes szavazati joghoz képest kell meghatározni. Az összes szavazati 
jogot csökkenti a saját üzletrész vagy saját részvény alapján nem gyakorolható szavazati 
joggal, és azokkal a szavazati jogokkal is , amelyekkel az adott vállalat szavazati jogaiból saját 
leányvállalata rendelkezik. ( Sztv. 3.§ ( 2) 4a)  A leányvállalat az a vállalat, amelyre az 
anyavállalat meghatározó befolyást képes gyakorolni. (Sztv.3.§ (2) 2.pont) 

A kapcsolt vállalkozások között új kategóriaként került bevezetésre az egyéb részesedési 
viszonyban levő vállalkozás , amelyben nem rendelkezik a jelentős tulajdoni hányadot 
jellemző 20%-os részesedéssel a gazdasági társaság, és nem leányvállalt, nem közös vezetésű 
vállalkozás és rendelkezik társult vállalkozási jellemzőkkel. 

 

ESZKÖZÖK-FORRÁSOK RENDEZÉSE 

 

A Számviteli törvény 1.számú melléklete tartalmazza a mérleg tagolását. E tagolás III. 
Befektetett pénzügyi eszközök fő sorában tartalmazza a 

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 
5. Egyéb tartós részesedés 
6. Tartósan adott kölcsön egyéb  részesedési viszonyban álló vállalkozásban 
7. Egyéb tartósan adott kölcsön 
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

 

sorokat, amelyekben az előzőek alapján meghatározott tulajdoni arányszerkezetnek 
megfelelő adatokat kell bemutatni. Az előző üzleti évre vonatkozó bemutatási kötelezettség 
is fennáll, hiszen az idézett Számviteli Törvényi hely (177.§) írja elő. 

Az éves beszámoló mérlegének készítésekor az előző üzleti évre vonatkozóan az előzőekben 
bemutatott tagolás alkalmazásával kell eljárni úgy, hogy a mérleget a bemutatáshoz át 
szükséges rendezni. A számviteli nyilvántartásokban viszont a 2016 évi zárást követően a 
2017. évi nyitás után a szükséges módosításokat át is kell könyvelni . Az átvezetésekre a 
vállalkozáshoz kapcsolódó tulajdoni részesedések jellemzőinek megállapítása után kerülhet 
sor. 

A B. Forgóeszközök között bemutatásra került II. Követelések fentiek szerinti részletezése 
során is hasonlóan kell eljárni. A követeléseken belül be kell mutatni a kapcsolt vállalkozással 
szembeni követelésen túl a jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással 
szembeni követelést és az egyéb részesedési viszonyban lévőt is. 
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A mérleg Forrás oldalának változására is a hasonló módosítások a jellemzőek. A Hátrasorolt 
kötelezettségek és a Hosszúlejáratú kötelezettségek valamint a Rövid lejáratú 
kötelezettségek bemutatásával kapcsolatos előírások is igazodnak a tulajdonlási szerkezet 
változó bemutatásához kötödöen. A bemutatási kötelezettség itt kiterjed a kapcsolt 
vállalkozásra, a jelentős tulajdoni részesedésben érdekelt vállalkozásra, valamint az egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozásra.   

Eszközök „Régi” Eszközök „Új” Források „Régi” Források „Új” 
 

Tartós részesedés 
kapcsolt 
vállalkozásban 

Tartós részesedés 
kapcsolt 
vállalkozásban 

Hátrasorolt 
kötelezettségek 
kapcsolt 
vállalkozással 
szemben 

Hátrasorolt 
kötelezettségek 
kapcsolt 
vállalkozással 
szemben 

Tartósan adott 
kölcsön kapcsolt 
vállalkozásban 

Tartósan adott 
kölcsön kapcsolt 
vállalkozásban 

 Hátrasorolt 
kötelezettségek 
jelentős tulajdoni 
részesedési 
viszonyban lévő 
vállalkozással 
szemben 

 Tartósan adott 
kölcsön jelentős 
tulajdoni részesedési 
viszonyban álló 
vállalkozásba 

Hátrasorolt 
kötelezettségek 
egyéb részesedési 
viszonyban lévő 
vállalkozással 
szemben 

Hátrasorolt 
kötelezettségek 
egyéb részesedési 
viszonyban lévő 
vállalkozással 
szemben 

Tartósan adott 
kölcsön egyéb 
részesedési 
viszonyban álló 
vállalkozásban 

Tartósan adott 
kölcsön egyéb 
részesedési 
viszonyban álló 
vállalkozásban  

Tartós 
kötelezettségek 
kapcsolt 
vállalkozással 
szemben 

Tartós 
kötelezettségek 
kapcsolt 
vállalkozással 
szemben 

   Tartós 
kötelezettségek 
jelentős tulajdoni 
részesedési 
viszonyban lévő 
vállalkozással 
szemben 

Követelések kapcsolt 
vállalkozással 
szemben 

Követelés kapcsolt 
vállalkozással 
szemben 

Tartós 
kötelezettségek 
egyéb részesedési 
viszonyban levő 
vállalkozással 
szemben 

Tartós 
kötelezettségek 
egyéb részesedési 
viszonyban levő 
vállalkozással 
szemben 

 Követelés jelentős 
tulajdoni részesedési 

Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

Rövid lejáratú 
kötelezettségek 
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viszonyban levő 
vállalkozással 
szemben 

kapcsolt 
vállalkozással 
szemben 

kapcsolt 
vállalkozással 
szemben 

Követelés egyéb 
részesedési 
viszonyban levő 
vállalkozással 
szemben 

Követelés egyéb 
részesedési 
viszonyban lévő 
vállalkozással 
szemben 

 Rövid lejáratú 
kötelezettségek 
jelentős tulajdoni 
viszonyban lévő 
vállalkozással 
szemben 

  Rövid lejáratú 
kötelezettségek 
egyéb részesedési 
viszonyban levő 
vállalkozással 
szemben 

Rövid lejáratú 
kötelezettségek 
egyéb részesedési 
viszonyban levő 
vállalkozással 
szemben 

 

 

Az egyes mérleg sorokból átrendezésre kerülő tételek fellelési mérlegben levő helyeit és 
azok új minősítési szempontok szerinti besorolásával, átrendezéssel való érintettségének   
bemutatása látható a fenti táblázatban.   

 

Az eredménykimutatás átrendezése 

A Számviteli törvény módosítása szerint az eredménykimutatás előző időszaki adatait is át 
kell rendezni, az új formának megfelelően. A változások érintik a rendkívüli bevételek és 
ráfordítások előző időszakra vonatkozó bemutatott adatait, valamint az osztalékra vonatkozó 
döntés miatt megváltozott számviteli nyilvántartással összefüggő korrekciót. 

A rendkívüli tételek megszüntetése miatti változások alapvetően az egyéb bevételek és 
ráfordítások valamint a pénzügyi műveletek és ráfordítások előző időszaki bemutatott 
adatait érintően merülnek fel. 

A változások közül különös szereppel vannak felruházva azok a módosítások, amelyek a 
vállalkozások pénzügyi bevételeit és ráfordításit érintően merülnek fel. Ezen átrendezések 
alapvetően a társaság tőke befektetéseivel kapcsolatos korábban rendkívüli tételként 
elszámolt tételeit érintően kerülnek megváltoztatásra. A tőke befektetetésekkel 
kapcsolatosan elszámolt rendkívüli tételek átrendezésre kerülnek a pénzügyi műveletek 
bevételei és ráfordításai közé, külön bemutatva azt, hogy azok kapcsolt vállalkozással  
kapcsolatos gazdasági eseménnyel vannak-e összefüggésben. Ezen eseményeket az 
eredménykimutatásban az előző időszakot érintően kell átrendezni.  A számviteli 
nyilvántartásokat viszont nem kell megváltoztatni, csak beszámoló részét képező 
eredménykimutatatás módosításáról van szó.  

A ”régi” eredménykimutatás rendkívüli bevételei között kerültek bemutatásra az alábbi 
tételek: 
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- a tulajdonosnál, a társaság tagjánál a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak 
létesítő okiratban meghatározott értéken, 

- a gazdasági társaság tagjánál a társaság jogutód nélküli megszűnés estén a 
megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti 
értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének 
különbözete , amennyiben a kapott eszközök értéke a nagyobb, 

- a gazdasági társaság tulajdonosánál ( a társaság átalakulása, 
egyesülése,szétválása esetén ) az átalakulással létrejött társaságban szerzett 
részesedés bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó végleges 
vagyonmérleg szerinti saját tőke összege került elszámolásra, 

- a külső tulajdonosoknál,tagoknál,a gazdasági társaság beolvadásakor a beolvasztó 
, átvevő társaságban szerzett részesedés bekerülése értékeként a megszűnt 
részesedésre jutó , jogelőd társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke 
összege a rendkívüli bevétel, 

- a gazdasági társaság tagjánál a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének 
leszállításakor ,amennyiben a tőke leszállítás tőkekivonással valósul meg , a 
bevont részesedés névértékének fejében átvett eszköz értéke rendkívüli bevétel, 

- ellentételezés nélküli  tartozásátvállalás esetén harmadik személy által átvállalt 
kötelezettség szerződés szerinti összege, továbbá hitelező által elengedett , 
valamint elévült kötelezettség összege , ha azokhoz beszerzett eszköz nem 
kapcsolódik, 

- visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás , véglegesen átvett 
pénzeszköz összege,  

o amennyiben az nem költségek ellentételezésére belföldi vagy külföldi 
gazdálkodótól illetve magánszemtől , valamint államközi  vagy egyéb 
szerződés alapján külföldi szervezettől kapott juttatás , támogatás összege 

o és amennyiben az nem tartozik a felsorolt bevételek 2. pontjában érintett 
bevételek alá, 

- térítés nélkül kapott , vagy igénybe vett szolgáltatások piaci értékét. 

Halasztott bevételként időbelileg el kell határolni azokat a rendkívüli bevételeket, amelyeket 

- elengedett kötelezettségként számolunk el és beszerzett eszközhöz kapcsolódik, 
- visszafizetési kötelezettség nélkül fejlesztési célra kapott , pénzügyileg rendezett, 

véglegesen átvett pénzeszközök összegét, 
- térítés nélkül átvett eszközök , ajándékként és hagyatékként kapott, többletként 

fellelt eszközök piaci értékét,  
- tartozásátvállalás során harmadik személy által ,ellentételezés nélkül átvállalt 

kötelezettség szerződés szerinti összegét, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik. 
- rendkívüli bevételként kell kimutatni a halasztott bevételként elhatárolt , de 

felszabadított összegeket. Ezen felszabadított összegeket egyéb bevételekkel 
szemben is el lehetett számolni. 
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Régi Sztv. szerinti bevétel Egyéb bevétel Pénzügyi 
műveletek 
bevétele 

- a tulajdonosnál, a társaság tagjánál a gazdasági 
társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő 
okiratban meghatározott értéken, 

 

Sztv.77 § (3) k)  

- a gazdasági társaság tagjánál a társaság 
jogutód nélküli megszűnés estén a megszűnt 
részesedés ellenében kapott eszközök 
vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és 
az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti 
értékének különbözete , amennyiben a kapott 
eszközök értéke a nagyobb, 
 

 Szvt. 84§ (2) 
b) 

- a gazdasági társaság tulajdonosánál ( a társaság 
átalakulása, egyesülése, szétválása esetén ) az 
átalakulással létrejött társaságban szerzett 
részesedés bekerülési értékeként a megszűnt 
részesedésre jutó végleges vagyonmérleg 
szerinti saját tőke összege került elszámolásra 

 Szvt. 84.§ (2) 
c) 

- ellentételezés nélküli tartozásátvállalás esetén 
harmadik személy által átvállalt kötelezettség 
szerződés szerinti összege, továbbá hitelező 
által elengedett, valamint elévült kötelezettség 
összege, ha azokhoz beszerzett eszköz nem 
kapcsolódik, 
 

Sztv.77.§ (4) a)  

- visszafizetési kötelezettség nélkül kapott 
támogatás , véglegesen átvett pénzeszköz 
összege,  

o amennyiben az nem költségek 
ellentételezésére belföldi vagy külföldi 
gazdálkodótól illetve magánszemtől , 
valamint államközi  vagy egyéb 
szerződés alapján külföldi szervezettől 
kapott juttatás , támogatás összege 

o és amennyiben az nem tartozik a 
felsorolt bevételek 2. pontjában érintett 
bevételek alá, 

 

Sztv. 77.§ (3) m)  

- elengedett kötelezettségként számolunk el és 
beszerzett eszközhöz kapcsolódik, 
 

Sztv.77.§ (4)a)  

- visszafizetési kötelezettség nélkül fejlesztési 
célra kapott , pénzügyileg rendezett, 
véglegesen átvett pénzeszközök összegét, 

Sztv. 77.§ (2) 
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- térítés nélkül átvett eszközök, ajándékként és 
hagyatékként kapott, többletként fellelt 
eszközök piaci értékét, kapott 
káreseményekkel kapcsolatos bevételek, 
kapott bírságok kötbérek, fekbérek,késedelmi 
kamatok,behajtási 
költségátalányok,kártérítések,sérelmi díjak 
 

Sztv.77.§(2) 

- tartozásátvállalás során harmadik személy által 
,ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség 
szerződés szerinti összegét, ha az beszerzett 
eszközhöz kapcsolódik, 
 

Szvt.77.§ (3) l)  

- egyéb bevételként kell kimutatni a halasztott 
bevételként elhatárolt , de felszabadított 
összegeket. Ezen felszabadított összegeket 
egyéb bevételekkel szemben is el lehetett 
számolni. 
 

Szvt. 77. § (3)  

 

Rendkívüli ráfordítások között szerepeltek az alábbi tételek: 

- alapítás esetén a tulajdonos által alapításkor, jegyzett tőke emelésekor a tulajdonolt 
gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak nyilvántartási értéke 

- tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnésekor, a felszámolás és 
végelszámolás, valamint kényszertörlési eljárás befejezésekor, a határozat jogerőre 
emelkedésekor; 

o jogelőd gazdasági társaságban levő megszűnt részesedés ellenében vagyonfelosztási 
javaslat szerint kapott eszköz értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás 
szerinti értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke kevesebb; 

- a tulajdonos gazdasági társaságnál, a tulajdonolt gazdasági társaság átalakulása esetén, és 
egyesülésekor, vagy szétválásakor a megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értékét kell 
feltüntetni; 

- a külső tulajdonosnál, gazdasági társaság beolvadása esetén a jogelőd gazdasági társaságban 
levő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke; 

- a társaság tulajdonosánál a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor- 
amennyiben a tőkeleszállítás – tőkekivonás útján valósul meg – a bevont részesedések 
nyilvántartás szerinti értéke rendkívüli ráfordítás ; 

- a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke , térítés nélkül nyújtott 
szolgáltatás bekerülési értéke, az átvevő által meg nem térített felszámított áfával növelt 
összegben, és a behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés könyv szerinti 
értékben,  

- a ellentételezés nélküli tartozásátvállalás során az átvállalt kötelezettség megállapodás 
szerinti összege , annál aki a tartozást átvállalja; 

- visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett véglegesen pénzeszközök 
összege; 

- fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetett összege 
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- rendkívüli ráfordításként kell elszámolni, de halasztott ráfordításként időbelileg el kell 
határolni vállalkozás által megvalósított és jogszabályi rendelkezés alapján üzemeltetőnek 
térítés nélkül , véglegesen átadott olyan eszköz nyilvántartási értékét, amelyet jövőbeni 
vállalkozási tevékenység érdekében valósított meg.        

Régi Szt. szerinti rendkívüli ráfordítás Egyéb ráfordítás  Részesedések 
árfolyam 
vesztesége 

- alapítás esetén a tulajdonos által alapításkor, 
jegyzett tőke emelésekor a tulajdonolt 
gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak 
nyilvántartási értéke 

 

értékpapírnak, vagy 
részesedésnek nem 
minősülő 
vagyontárgy 
Sztv.81 § (1) k) 

 

- tulajdonolt gazdasági társaság jogutód nélküli 
megszűnésekor, a felszámolás és 
végelszámolás, valamint kényszertörlési eljárás 
befejezésekor, a határozat jogerőre 
emelkedésekor; 

-  

 Szvt 85.§ (1) c) 

o jogelőd gazdasági társaságban levő 
megszűnt részesedés ellenében 
vagyonfelosztási javaslat szerint kapott 
eszköz értékének és az átvett 
kötelezettségek megállapodás szerinti 
értékének különbözete, ha a kapott 
eszközök értéke kevesebb; 

 

 Szvt 85.§ (1) c) 

- a tulajdonos gazdasági társaságnál, a 
tulajdonolt gazdasági társaság átalakulása 
esetén, és egyesülésekor, vagy szétválásakor a 
megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti 
értékét kell feltüntetni; 

 

 Szvt 85 § (1) c) 

- a külső tulajdonosnál, gazdasági társaság 
beolvadása esetén a jogelőd gazdasági 
társaságban levő megszűnt részesedés 
nyilvántartás szerinti értéke; 
 

 Szvt 85.§ (1) e) 

- a társaság tulajdonosánál a gazdasági társaság 
jegyzett tőkéjének leszállításakor- amennyiben 
a tőkeleszállítás – tőkekivonás útján valósul 
meg – a  bevont részesedések nyilvántartás 
szerinti értéke rendkívüli ráfordítás ; 
 

 Szvt.85.§(1) f) 

- a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás 
szerinti értéke , térítés nélkül nyújtott 
szolgáltatás bekerülési értéke, az átvevő által 
meg nem térített felszámított áfával növelt 
összegben, és a behajthatatlannak nem 
minősülő elengedett követelés könyv szerinti 
értékben,  

Egyéb ráfordítás 
Szvt .81.§ (1). p) 

Szvt.85.§ (1) g) 
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- a ellentételezés nélküli tartozásátvállalás során 

az átvállalt kötelezettség megállapodás szerinti 
összege , annál aki a tartozást átvállalja; 
 

Egyéb ráfordítás 
Sztv 81.§ (1.) m) 

 

- visszafizetési kötelezettség nélkül átadott , 
pénzügyileg rendezett véglegesen 
pénzeszközök összege; 
 

Egyéb ráfordítás 
Szvt. 81.§ (1) n) 

 

- fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetett 
összege 
 

Egyéb ráfordítás 
Szvt.81.§ 8 1) o) 

 

- rendkívüli ráfordításként kell elszámolni, de 
halasztott ráfordításként időbelileg el kell 
határolni vállalkozás által megvalósított és 
jogszabályi rendelkezés alapján üzemeltetőnek 
térítés nélkül , véglegesen átadott olyan eszköz 
nyilvántartási értékét, amelyet jövőbeni 
vállalkozási tevékenység érdekében valósított 
meg.   

-  

Egyéb ráfordítás  
Szvt.81.§ (6) 

 

 

A társaság tulajdonosainak osztalékkal összefüggő döntéseinek átrendezése 

 

A társaság tulajdonosai 2016. évről szóló eredménnyel kapcsolatos döntéseit taggyűlési 
határozatba foglalták. E döntés alapján , amennyiben a társaság eredményesen zárta az évet, 
akkor döntést hozott arról, hogy a teljes ”régi „ mérlegszerinti eredményét 
eredménytartalékba helyezheti. Ekkor a nincs rendezni való tennivalója a társaságnak a 
2016.évi méreg előző üzleti évével kapcsolatosan.  

Amennyiben veszteséges évet zárt a társaság és a társaság tulajdonosai döntöttek 
osztalékról, akkor annak forrása csak eredménytartalék lehet. Ekkor viszont az szabályok 
szerint ezt a döntést, mint tulajdonosokkal szembeni rövidlejáratú kötelezettségek 
növekedéseként kell bemutatni a mérlegben, és az eredménytartalék csökkenéseként is 
szerepeltetni kell. A számviteli nyilvántartásokba történő felvételének időpontja 2015. 
december 31-e annak ellenére, hogy a tulajdonosok döntése 2016.-ban született. 

Mivel a társaság tulajdonosainak döntése az eredménytartalékból történő osztalék fizetésre 
vonatkozott, ezért a társaság 2016. évi beszámolójának előzőidőszaki adatainak új 
beszámoló szerinti bemutatása átrendezést kíván. Ez azt jelenti, hogy a társaság az előző 
időszaki adatokat úgy módosítja, hogy a tulajdonosokkal szemben fennálló kötelezettségeket 
csökkenti az osztalékról szóló döntés összegével, ugyanakkor az eredménytartalék összegét 
megnöveli. Ekkor a társaság saját tőkéjének  összege megváltozik a kötelezettségek 
állományával együtt. De a mérleg fő összege nem változik.  

Az eredménykimutatás is módosul. Mivel az eredménykimutatásban megszűnik az adózott 
eredményt követő osztalék bemutatása, az eredmény kimutatás adózott eredménnyel 
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végződik. Az adózott eredmény meg fog egyezni mérleg adózott eredményként bemutatott 
sajáttőke részeként bemutatott összeggel. 

 

A tulajdonosi döntés következő lehetősége, hogy a tulajdonos eredményes gazdálkodás 
esetén részben vagy teljes egészében osztalékról hoz döntést a mérleg szerinti eredmény 
tekintetében. Amennyiben a mérleg szerinti eredmény osztalékként történő kifizetéséről 
döntött, akkor az bemutatásra került, mint kötelezettség a mérlegszerinti eredménnyel 
szemben. Ezt a társaság le is könyvelte még 2015. december 31.-ei dátummal. Az adózott 
eredményt az társaság csökkentette az osztalékkal, ezért a mérleg szerinti eredmény az 
eredmény-kimutatásban a mérlegben található mérlegszerinti eredménnyel egyezően 0 lesz. 

Az új beszámoló sémának megfelelően az eredmény-kimutatás és mérleg formáját és 
tartalmát kell alkalmazni az előző évi adatok tekintetében is. E feltételnek megfelelően 
rendezni kell az adatokat, úgy , hogy a társaság megnöveli az adózott eredményt és 
csökkenti az tulajdonosokkal szembeni rövidlejáratú kötelezettségeket. Ezzel tesz eleget a 
társaság a beszámoló közzététele során az előző időszaki beszámoló új formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelő bemutatásának. 

 

A társaság beszámolójának elkészítése során az kiegészítő mellékletben érdemes kitérni a 
fenti módosításokra, mert az „régi „ beszámoló mérlegének eredmény-kimutatása, 
forrásokat bemutató saját tőke állománya eltér az új formájú beszámolóban 
bemutatottaktól. Ezen kívül minden olyan elemzési mutató eltérést fog mutatni, ahol a 
korábbi mérlegszerinti eredmény kategóriája került használatra. 

 

 

Dr. Biró Zoltán 

Bejegyzett Könyvvizsgáló  

           


