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„A jövőért küzdeni kell,
ingyen semmit nem ad az élet.
Tanulj harcolni tettel, szóval,
tanuljon győzni jobbik részed“.
Dénes György

Bevezetés
A számviteli információk jelentősége a piacgazdaságban folyamatosan felértékelődik
a vezetői döntések előkészítésében, a döntések meghozatalában és ellenőrzésében. A számvitel
közvetlenül kapcsolatban áll az irányítási folyamattal, de főleg a döntési folyamattal és
a felhasználók számviteli információs szükségleteivel. Az irányítás minősége nem csak az egyes
irányítási eszközök tökéletesítésétől függ, de visszatükröződik az aktuális és pontos információs
követelményekben is. Aktuális, pontos és valós információt azonban csak a vállalkozás jól
működő információs rendszere képes adni.
A számvitel a közgazdaságtudományok körébe tartozik, egységes és jól kidolgozott
elmélettel. A fejlődése a változó politikai és gazdasági feltételek visszhangja volt, amelyet az
irányítás céljai és szükségletei határoztak meg. A számvitel a vállalkozás egyik legfontosabb
információs forrása, úgy is nevezik, mint az „üzlet nemzetközi nyelve“.
A kutatásom célja:
•

A számviteli információk elhelyezkedésének vizsgálata az információs rendszerben,
amely megalapozza a téma későbbi feldolgozását és megkönnyíti a következtetések
levonását. Az előbbieket kiegészítve történeti áttekintést adok a számvitel keletkezéséről
és fejlődéséről. Összehasonlítom négy fejlett ország - Amerikai Egyesült Államok,
Anglia, Németország és Franciaország - számvitelének fejlődését. Hangsúlyt fektetek
Magyarország és Szlovákia számviteli fejlődésének részletes bemutatására.

•

Magyarország és Szlovákia számviteli szabályozásának összehasonlítása, az eltérések
megállapítása. Az 1989. évi rendszerváltást követően megnyílt Magyarország és
Szlovákia számára annak a lehetősége, hogy politikai és gazdasági berendezkedését
átalakítsa, összehangolja a fejlett nyugati demokráciákkal. Ez a változás kihatott a két
ország kereskedelmi tevékenységére, és a kereskedelmi kapcsolatok mellett előtérbe
kerültek a befektetések mind a szlovák, mind a magyar vállalkozók részéről. Szükséges,
hogy a magyar vállalkozó ismerje Szlovákia számviteli szabályozását, valamint ismerje
4

és értelmezni tudja azokat az információkat, amelyeket a vállalatok beszámolói
tartalmaznak. Ezen ismeretek segítik a vállalkozókat a befektetési és egyéb üzleti
döntéseik meghozatalában.
•

A számvitel harmonizációja érdekében a jelenlegi szabályozásokban meglévő eltérések
feltárása.
Világszerte három fő, egymástól eltérő számviteli rendszer hatása érvényesül a nemzeti
számviteli szabályozásokban:
1) Az Európai Unió számviteli irányelvei (a 4. és a 7. irányelvek a beszámoló
készítésének keretszabályairól),
2) A nemzetközi számviteli standardok (International Accountancy Standards –IAS),
3) Az Amerikai Egyesült Államokban általánosan elfogadott számviteli alapelvek
(Generally Accepted Accounting Principles - US-GAAP).
Úgy gondolom, nem lenne teljes a kutatómunkám, ha a fentiekben felsorolt
számviteli rendszerek elméletét és gyakorlatát nem vizsgálnám, hangsúlyt helyezve az
Európai Unióban érvényes irányelvekre és a nemzetközi számviteli standardokra. A
jelenlegi számviteli szabályozás részletes elemzése alapján az eltérések feltárhatók és a
szükséges korrekciók meghatározhatók.
A téma aktualitása:
Fő külpolitikai célkitűzésünk az Európai Unióhoz való csatlakozás lett. A teljes jogú

tagság elnyerésének számos feltétele van, többek között a jogrendszer harmonizációja is,
melynek részterülete a számvitel harmonizációja. Tehát az Európai Unióhoz való csatlakozás
előkészítéseként a számvitel területén is el kell érni a teljes harmonizációt. Az egységes elveken
nyugvó beszámoló-készítés felé való nemzetközi elmozdulás befolyásolja a csatlakozásunk
időpontjáig elvégzendő feladatainkat, ezért szükséges megismernünk a számvitel nemzetközi
fejlődési irányzatait és a változásokat irányító szervezetek felépítését.
A téma aktualitását egyértelműen kiemeli az Európai Parlament és az Európai Unió
Tanácsa 2002. július 19-ei 1606/2002. számú rendelete, melynek értelmében 2005. január 1-jétől
a tőzsdén jegyzett társaságok összevont (konszolidált) éves beszámolójukat a nemzetközi
számviteli standardok szerint kötelesek készíteni. A rendelet értelmében a tagállamok
megengedhetik vagy előírhatják, hogy a tőzsdén nem jegyzett társaságok is az összevont vagy
éves beszámolójukat

a nemzetközi számviteli standardokkal összhangban készítsék el. A

szabályozás célja a nemzetközi számviteli standardok közösségen belüli adaptálása a számvitel
harmonizálása érdekében.
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A kutatás forrása, adatbázisai és feldolgozása:
A kutatás céljának elérése érdekében vizsgáltam a magyar és a szlovák számvitel
szabályozását, a világon érvényesülő fő számviteli rendszereket. Feldolgoztam az egyes
rendszerektől való eltéréseket, rámutattam a még meglévő szabályozásbeli különbségekre.
Az

összegyűjtött

nemzetközi

és

hazai

szakirodalom

tanulmányozásából

és

feldolgozásából a kutatási eredményeket nemzetközi és hazai konferenciákon és szaklapokban is
ismertettem. A kutatási eredményemmel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket a kutatási
munkám során figyelembe vettem.
A kutatás menete:
a.) A kutatás problémájának megfogalmazása. Arra kerestem a választ, hogy a magyar és a
szlovák számvitel szabályozásában milyen eltérések találhatók. Továbbá a két ország
szabályozása milyen mértékben felel meg a harmonizációs követelményeknek,
szükséges-e és mely területen a szabályozás módosítása.
b.) Történeti áttekintést és értékelést végeztem. Kutatásom során hazai és külföldi
szakirodalomra egyaránt támaszkodtam. A témához kapcsolódóan 42 szakcikket, 10
törvényt és rendeletet, 53 szakkönyvet és tanulmányt gyűjtöttem össze és dolgoztam fel,
amelyet részletesen az irodalomjegyzék tartalmaz.
c.) A kutatási hipotézisek megfogalmazása. Kutatási témám megfogalmazásakor azokból a
feltételezésekből indultam ki, hogy a két ország gazdaságtörténeti fejlődése hasonló volt,
ez a hasonlóság megjelenik a számvitel szabályozásában is. A nemzetközi számviteli
szabályozástól a két ország szabályozása eltérő.
d.) Az Európai Unió 4. irányelvét, a nemzetközi számviteli standardokat és a két ország
szabályozását részletesen elemeztem.
e.) A részletes elemzés összehasonlítása alapján következtetéseket vontam le.

6

A kettős könyvvitel az egyike
a legötletesebb emberi feltalálásnak
és minden jó vállalkozónak
használni kellene“
Goethe

1. A SZÁMVITEL
1. 1 A számvitel történeti áttekintése
A számvitel kialakulása hosszú történelmi fejlődés eredménye. Már az időszámítás előtti
4500-as évekig is szükséges volt, hogy az emberek saját vagyonukról, esetleg a vagyon
forrásokról is, valamilyen módon feljegyzéseket készítsenek. Ezek a feljegyzések még nagyon
primitív szinten történtek, éspedig fákba, csontokba, kövekbe bevágásokat, később fadarabokba
bemetszéseket készítettek. Minden bemetszés tömegmértékegységet vagy pénzt fejezett ki. A
bemetszéseken kívül zsinórokon csomózást is használtak. 1
A történészek és nyelvtudósok szerint a betű keletkezése kapcsolatban volt a
tulajdonosok vagyonának szükségszerű írásos feljegyzésével, azaz a számvitel keletkezésével.
Ezt bizonyítják a jegyzetek készítésére használt képbetűk is, amelyek már időszámításunk előtt
néhány évezreddel léteztek.
A vagyonfeljegyzés vezetésének technikája tökéletesedett a papirusz feltalálása után,
amelyet az egyiptomiak, majd később a régi babiloniak használtak. Ebben az időben még
természetesen nem lehet a számvitel jelenlegi értelmezéséről beszélni, csak a tulajdonosok
vagyonában bekövetkezett változások leltárszerű feljegyzéséről. A kereskedelmi tevékenység
megjelenése és fejlődése szükségessé tette a vagyonban bekövetkezett változás nyilvántartásán
túlmenően a tevékenység eredményének megállapítását, a tevékenység helyzetével kapcsolatos
piaci szereplők tranzakcióinak nyilvántartását (vevő, szállító, hitelező). A vagyonváltozás és az
eredményszámbavétel módszereként jelent meg a 13. században, Olaszországban a kettős
könyvelés mint számbavételi módszer.
1494-ben, Velencében adták ki az első „Summa de arithmetica, geometria, proportioni et
proportionalita” (Az aritmetika, a geometria, az arányok, az arányosságok összefoglaló
tárgyalása) nyomtatott könyvviteli munkát, amelynek szerzője Luca Pacioli velencei szerzetes. 2

1 Laučík,Z.: Základy účtovníctva, 1970, Bratislava, 58. oldal
2 Králiček V. a kol.: Účtovníctvo Propedeutika informačného systému podniku, 1978, Bratislava, 73. oldal
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E könyv harmadik fő része a Tractatus XI. Particularis de computis et scripturis (Önálló XI.
értekezés a számlákról és iratokról) foglalkozik a kettős könyvvitel szabályozásával és az írásos
dokumentumokkal. Ezek a dokumentumok a következők:
-

a memoriál, amely a keletkezett események azonnali bejegyzésére szolgált, főleg
nagyobb vállalatoknál,

-

a napló vagy primanota (giomale),

-

a főkönyv (guaderno),

-

a vagyonleltár,

-

a mérleg.

A mű további részében az egyes dokumentumok készítésének módját is megadja.
Pacioli nem volt a könyvvitel „feltalálója“, ez egy hosszabb fejlődés eredménye, csak
írásba foglalta az akkori velencei kereskedők által bevezetett könyvviteli rendszert, amelyet
szerinte már több évtizeddel ezelőtt is használtak.
Egyes történészek Paciolit tekintik a kettős könyvvitel atyjának, mások pedig a Della
Mercatora e deľ Mercante perfetto című munka szerzőjét, a raguzai Benedotto Contrugli
Rangeo-t. Ezt a művet 1458-ban írta, de csak 1573-ban jelent meg (a megírása után 115 évvel).
Így Luca Pacioli Traktátja közös vagyonná vált, megalapozta a kettős könyvelés szabályait,
amelyet az elkövetkező generációk fokozatosan fejlesztettek.
Nem

egész

két

évszázaddal

a Traktát

kiadása

után,

1673-ban

jelent

meg

Franciaországban a kereskedelemről szóló úgynevezett Ordonance de Commerce rendelet,
Jacques Savary javaslata alapján. Ebben a rendeletben már megtalálható a könyvvitel kötelező
jogi szabályozása, amely több mint két évszázadon keresztül sok európai országban mintaként
szolgált a kereskedelmi törvény könyvviteli szabályozásához.
Tehát a kettős könyvelés olasz módszere előbb Európában, majd az egész világon
elterjedt. A 18. század második felében kialakuló ipari üzemek és a 19. század közepén
létrehozott vasúti társaságok tulajdonosai és vezetői számára azonban már nem volt elegendő a
forgalmi könyvvitel által nyújtott információ. Egyre nagyobb figyelmet fordítottak a termelési
költségek mérésére és meghatározására. 3
A kutatások eredményeként 1889-re az USA-ban kialakítottak egy olyan típusú sémát, amely
elősegítette az egyes gyártmányok önköltségének meghatározását. Az üzemgazdászok rájöttek,
hogy az eredményes üzemvezetéshez nem elegendő az utólagos gyűjtés és számbavétel, legalább
olyan fontos a tervezés, az előirányzatok készítése, az előkalkuláció. A költségszámítás fejlődése
az angolszász területen a standardköltségszámítás, Németországban pedig a tervköltségszámítás
kidolgozásának módszerét eredményezte.
3 Baricz,R.: A magyar számvitel a nemzetközi és a nemzeti szabályozások tükrében, Szakma, 1997/10, Budapest, 410. oldal
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A standardköltségszámítás rendszerét G. Charten Harrison dolgozta ki és mutatta be egy
1918-1919-ben megjelent folyóirat cikksorozatában. Németországban Schmalenbach 1927-ben
közzétette azt a számlakeretét, amely a forgalmi könyvelés mellett az üzemi könyvelést is
magában foglalta.
A könyvviteli feldolgozás zárása után összeállított mérleg mindaddig megfelelt a célnak,
amíg a tulajdonlás és a vezetés egy kézben összpontosult, vagy amíg az üzem finanszírozásához
külső forrásokat nem kellett igénybe venni. A tulajdonosi és a vezetői szerep szétválásától és a
külső finanszírozó megjelenésétől kezdődően nem volt mindegy, hogy mit mutat a mérleg. A
számviteli kutatás középpontjába kerültek a mérlegösszeállítás (értékelés, tagolás) kérdései. A
kutatások eredményeként olyan mérlegelméletek születtek, amelyek az eredmény és a vagyon
kapcsolatrendszerével, illetve az ezt meghatározó értékelési elvekkel és értékelési eljárásokkal
foglalkoztak.
Schmalenbach 1919-ben nyilvánosságra hozta a dinamikus mérlegelméletét és
beszámolási rendszerét. Ez a beszámolási rendszer két kimutatás összeállítását kívánta meg.
Elsőként az eredménykimutatás összeállítását, amelynek célja a tárgyidőszaki eredmények
számszerű levezetése volt (értékelési elve a realizációs elv, értékelés bekerülési áron).
Másodikként a vagyonmérleg összeállítását, amelynek célja az időszaki eredmény helyes
számbavételének elősegítése volt. Tehát világossá tette, hogy egy folyamatos üzemnél az
eredmény meghatározása a cél, és a vagyon számbavétele csak szükséges következmény.
Az organikus mérlegfelfogás hívei egymás mellett és azonos súllyal szerepeltetik mind a
reális vagyonérték meghatározását, mind a reális eredmény kiszámítását. Ezt azonban csak úgy
érhették el, hogy a duális értékelés (napi ár és bekerülési ár) megvalósítására törekedtek. Az
organikus mérlegelmélet megalapítója 1929-ben Schmidt volt. A feladat tehát olyan
mérlegkészítés, amely képes visszatükrözni a vagyon fordulónapi reál-értékét, az eredmény
vonatkozásában pedig képes kimutatni a normál forgalmi – organikus – eredményt, az
árváltozásokból eredő látszatnyereséget vagy látszatveszteséget, és az eszközök árértékeléséből
származó eredményt. 4
1932-ben Nicklish olyan statikus mérlegelméletet állított össze, amellyel bevezeti az
időérték-elvet és megteremti a ma is érvényes tagolási rendszer alapelemeit. A mérlegnek
véleménye szerint kettős funkciót kell betöltenie. Egyrészt a vagyon „értékfelbontását” az aktív
oldalon, másrészt az „érték-védelmet” a passzív oldalon. Az alkalmazott értékelési elv az
időérték, mely a vagyont napi áron értékeli. Ezzel megszülethetett a számviteli rendszer részét
képező beszámoló rendszer elmélete, de a gyakorlatba való átültetése ennél jóval hosszabb időt
igényelt.
4 Baricz, R.: Mérlegtan, AULA, Budapest, 1994, 137. oldal
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A számviteli rend gyakorlati bevezetésének gyorsítására, a szabályok továbbfejlesztésére
és oktatására, továbbá a szabályok betartásának ellenőrzésére olyan intézmények kialakítására
volt szükség, amelyek vagy állami, vagy szakmai és társadalmi felhatalmazás alapján képesek e
bonyolult feladat megoldására. Jelentős eltérések alakultak ki a nemzeti keretek közötti
szervezett számviteli rendszerekben, amelyet a 2. fejezetben részletesen ismertetek.

1. 2 A számvitel meghatározása
A számvitel a társadalom gazdasági fejlődésének egy bizonyos fokán keletkezett.
Keletkezése és fejlődése szorosan függ a létező gazdasági feltételektől. Kapcsolatban volt a
magántulajdonosok létezésével, akik termelő, kereskedelmi vagy más gazdasági tevékenységet
végeztek, csereviszonyok létezésével, a pénzeszközök használatával mint általános értékmérővel,
és a hitel létezésével. A számvitel tehát közvetlen kapcsolatban áll a vállalkozással. Ez azt
jelenti, hogy a számvitel tárgya és az információs módszerek megállapítása egy pontosan
meghatározott

gazdasági

egység

viszonyához

kapcsolódik,

melynek

tevékenysége

a

számvitelben képeződik le és e tevékenység eredményei a számvitelből állapíthatók meg.
Goethe, német poéta, regényíró, tudós és általános génius a kettős könyvvitelről ezt írta
„ez egyike a legötletesebb emberi feltalálásnak, és minden jó vállalkozónak használni kellene”. 5
A számvitel így definálható:
A számvitel azért tudta és tudja teljesíteni a feladatokat, mert önmagában zárt és
belsőleg rendezett információs rendszert képvisel, amely pénzegységben kifejezett
információkat nyújt a vállalat gazdasági tevékenységéről és e tevékenység eredményéről.6
A számvitel tulajdonképpen a tájékoztatásnak, publicitásnak egyfajta sajátos
eszköze. A vállalkozói tevékenységet megfigyeli, megméri, dokumentálja. A vállalkozói
tevékenység pedig a gazdasági események sokaságából áll össze. 7
A

számvitel

specifikus

gazdasági

tudományág.

Különlegessége

és

helyettesíthetetlensége (nélkülözhetetlensége) abban rejlik, hogy képes rendszerezetten,
folyamatosan, teljesen és komplexen a gazdasági egység gazdasági tevékenysége értékbeni
és pénzügyi folyamatát kvantitatív módon kifejezni. 8
___________________________________________________________________________
5 C. S. Waren, - P.E. Fess: Financial Accounting, USA, 1988, 2. old.
6 Soukupová a kol.: Účtovníctvo, Bratislava, Slovensko, 2001, 11. old.
7 Sztanó I. - Vörös M.: Számviteli alapismeretek, Budapest, 1998
8 Báča a kol.: Účetnictví II. Praha, Česko, 1997, 21. old.
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A számvitel egy szolgáltatás, amely a vállalatvezetőknek, az adófizetőknek, az
igazgatóknak, és bárki másnak olyan pénzügyi információkat nyújt, amely szükséges
ahhoz, hogy információval jól alátámasztott döntést hozzanak. 9
A számvitel egy információs rendszer, ami méri, feldolgozza és közli a pénzügyi
információkat egy adott gazdasági egységről. 10
A számvitel az a folyamat, amit arra használnak, hogy mérjen és közöljön
különböző felhasználóknak releváns pénzügyi információkat egy szervezet vagy egy egység
gazdasági tevékenységére vonatkozóan. 11
A fenti definíciók közös elemei rámutatnak a számvitel tartalmára, céljára.
1.

A

számviteli

tevékenység

tulajdonképpen

információszolgáltatás.

Az

információszolgáltatás a definícióban részletezésre is kerül (mérés, azonosítás stb.). A
számvitel témakörébe a gazdasági információk tartoznak.
2.

Az információszolgáltatás tárgyára vonatkozóan kihangsúlyozásra kerül egy adott üzleti
egység gazdasági tevékenysége.

3.

A számviteli tevékenység célja a vállalatot érintő gazdasági döntéseket hozó belső
felhasználók kiszolgálása.

4.

A számvitel a tájékoztatásnak, publicitásnak egyfajta eszköze a külső felhasználók és a
döntéseket hozók részére.
A közös elemeket és az ezek közötti összefüggést jól szemlélteti a következő ábra.

Döntéshozók

Kimutatások

Információszolgáltatás

Igény

Adott üzleti egység
gazdasági tevékenysége

1. ábra: A számviteli tevékenység tartalma és célja közötti összefüggések
Forrás: Bodnár,P.: Számviteli információ források a befektetési és hitelezési döntéseknél
az Egyesült Államokban, 1994, 6.oldal

9

Smith – Keith – Stephens: Accounting Principles, McGraw-Hill, 1986, 2.oldal

10 Needles – Anderson – Cardwell: Principles of Accounting, Boston, 1987, 3. oldal
11 Hermanson – Edwards – Salmonson: Accounting Principles, Business Publication, 1983, 5.oldal
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A számvitel tehát pénzügyi gazdasági információkat nyújt egy adott üzleti
tevékenységéről a különböző felhasználók részére. A felhasználók a számvitel által
rendelkezésre bocsátott információkat a döntéshozataluk során hasznosítják.
A számvitel elsősorban vállalati tudományág, mint a vállalati irányítás eszköze jött
létre és fejlődött ki. Ez az alapirányzat azonban nincs ellentétben azzal, hogy a számvitel által
nyújtott információkat ágazati, nemzeti és nemzetközi körökben is felhasználják.
A számvitel jelentőségét az irányítási folyamatban több számviteli definíció is igazolja
úgy a tudomány, mint a gyakorlat területén.
„A számvitel - mint tudományág és mint gyakorlati tevékenység felfogásában számviteli

információk

gyűjtésével,

értelmezésével foglalkozik, majd

feljegyzésével,

osztályozásával,

összegezésével,

ezeket az információkat olyan módon adja át a

felhasználóinak, hogy ezek alapján megfelelő vállalati döntést tudjanak hozni.” 12
„A számvitel által nyújtott pénzügyi információk nélkülözhetetlenek azok számára, akik
vezetői döntéseket hoznak, mivel segítséget ad a gazdasági egység tervezési és irányítási
tevékenységhez. Ezek az információk úgyszintén szükségesek a külső felhasználók számára is –
tulajdonosok, hitelezők, potenciális befektetők, kormány és nyilvánosság – mivel a vállalat
pénzügyi állapotáról és az üzemi eredményéről ad információt”.

13

Összegezve tehát a számvitel jelentősége olyan számviteli információk nyújtása, amelyek
alapján vállalaton belül és vállalaton kívül döntéseket hoznak. Ezért a számvitel racionális
szervezésének fontos feladata átvizsgálni és meghatározni a szükséges információkat, amelyek
tartalmukkal, szerkezetükkel, elemezhetőségükkel és rendszerezésükkel teljesítik feladatukat
nemcsak az ellenőrzésben, hanem egyidejűleg megfelelnek az irányítási folyamat minden
szakasza követelményeinek.

1. 3 A számviteli információk
Az emberek eltérő módon értelmezik a számviteli információkat, érdekeiktől,
szándékaiktól,

képzettségüktől,

kulturális

hátterüktől,

szervezeti

elhelyezkedésüktől,

személyiségüktől, sőt koruktól és nemüktől függően is. Adott információk a különféle emberek
számára más-más üzenetet közvetítenek. Az egyik vezető esetleg veszélyes jelként fogja fel és
________________________________________________________________________
12 Soukupová a kol.: Účtovníctvo, 2001 Bratislava, Slovensko, 13. old.
13 Meigs B. W. - Meigs F. R.: Financial Accounting, 1986, USA, 5.old.
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gyorsan próbálja kideríteni, hogy mi okozta az eltérést. A másik, aki kevésbé bízik a számviteli
információkban, talán figyelmen kívül hagyja ugyanazt az információt. Ezért nem tételezhetjük
fel, hogy egy számviteli adat ugyanazt az információt közvetíti valamennyi címzett felé.
A számviteli információ nem a probléma megoldásának az eszköze, hanem a probléma
meghatározásában segít.
A számvitel funkcióinak teljesítése feltételezi, hogy a számviteli információk
megfelelnek egy bizonyos minőségi jellemzésnek. A számviteli információk legfontosabb
minőségi jellemzői közé tartoznak:


relevancia, lényegesség,



objektivitás, tárgyilagosság,



időszerűség,



érthetőség,



összehasonlíthatóság.
A legfontosabb minőségi jellemzőnek a relevancia (lényegesség) tekinthető. A

számviteli információk akkor lényegesek, ha segítséget nyújtanak a döntésekhez és a tervek
megvalósulásának ellenőrzéséhez.
A számviteli információk objektivitása biztosítja az információk bizonyíthatóságát,
hitelességét és semlegességét. A számviteli információk bizonyíthatósága azt jelenti, hogy
minden számviteli információ bizonylaton alapul. A hitelessége azt jelenti, hogy az információk
független személy által felülvizsgáltak. A számviteli információk semlegessége azt jelenti, hogy
ezek megállapításánál nem részesült előnyben semmilyen felhasználócsoport érdeke másokkal
szemben.
Szükséges, hogy a számviteli információk időszerűek, aktuálisak legyenek, vagyis a
számviteli időszak után megfelelő időn belül álljanak rendelkezésre, a későn előterjesztett
számviteli információk elvesztik jelentőségüket. Meg kell azonban jegyezni, hogy a számviteli
információk időbeni biztosítása és rövid időn belüli előterjesztése a megszerzésükre fordított
költségek emelkedéséhez vezethet. Harrison14 volt az, aki egy modellben összefüggésbe állította
a további információszerzés vagy keresés költségét és azt a hasznot, amit az eredményezhet.
Feltételezte, hogy meg tudja határozni azt a pontot, ami után már a további információszerzés
költsége nagyobb, mint az általa nyújtott előnyök. Elméletét a gyakorlat nem igazolta vissza.
Az érthetőség követelménye azt jelenti, hogy a számviteli információknak érthetőknek,
egyértelműeknek és tömöreknek kell lenniük. Azonban a túlzott tömörítés az információ
felhasználását gátolja.
14 Harrison,W.T.-Horngren,Ch.T.: Financial Accounting, Prentice Hall, 1995, 46-48.oldal
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A felhasználók a döntéseik során a különböző vállalatok által közzétett számviteli
információkat összehasonlítják, ezért szükséges, hogy a vállalatok beszámolóinak tartalmát és
az azonos gazdasági eseményeket egyformán mérjék, értékeljék és mutassák ki. Úgyszintén
olyan tételeket és gazdasági eseményeket, amelyek a vállalaton belül keletkeznek vagy hajtanak
végre, egyformán kell mérni, értékelni és kimutatni egy számviteli időszakban és az egyes
számviteli időszakok között.
„A helyes információ
még nem jelent helyes döntést“
Murphy
1. 4 A számviteli információs rendszer
A számvitel alapcélja saját eszközeivel megbízható és valós képet nyújtani az
információt felhasználónak a vállalkozás vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetéről. E cél
teljesítésének feltétele az alaptényezők állapotának és változásainak ábrázolása, amelyek
segítségével megállapítjuk a vállalat vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetét, éppen azért, mert
ezek alkotják a számvitel tárgyát.
A kitűzött cél elérésére a számvitel különféle módszertani eszközöket használ. Alap
módszertani eszközöknek tekintjük többek között:


a bizonylatolást (számviteli bizonylatok),



az értékelést,



a számlákat és kettős feljegyzéseket,



a leltározást,



a számviteli kimutatásokat, vagyis beszámolókat.

A számvitel - mint a vállalkozás tevékenységének értékbeni ábrázolása és az információt
felhasználók számára célszerű, rendezett adatok feldolgozása és átadása – több funkciót is
teljesít. Ezeket a következők:
-

dokumentációs funkció,

-

információs funkció,

-

ellenőrző funkció,

-

adatszolgáltatás a döntésekhez.
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Az egyes számviteli funkciók tartalma:
1) Dokumentációs funkcióját a számvitel azzal teljesíti, hogy a számviteli adatok rögzítik mi
történt, és mi történik a vállalatnál, úgy a környezetéhez viszonyítva, mint a vállalaton belül is.
Ha ezt a funkciót részletesebben megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy:
 a számvitel folyamatos, írásban vezetett formája a vállalati jelenségeknek, az egyetlen
rendszeres feljegyzési forma és ezeket az információkat megőrzi a vállalkozók részére,
 a számviteli adatok perügyekben a hitelezőknél és az adósoknál bizonyítékok; a bíróság a
vállalati igényeket másképp ítélheti meg, ha számviteli bizonylatokkal és könyvvezetéssel
vannak alátámasztva, és másképp olyan igényeket, ahol ilyen dokumentáció hiányzik,
 a számvitel eszköz a tulajdonos számára, mivel információt nyújt arról, hogy a befektetett
eszközökkel a vállalkozás hogyan gazdálkodott és hogyan védte meg a rábízott vagyont.


a számvitel alapul szolgál az adó megállapításánál, elsősorban a nyereségből fizetendő adó
kiszámításánál.

2) Az információs funkció teljesítésének feltétele a felhasználók meghatározása, milyen az
információs igényük és miből jutnak információhoz. Ezek alapján meg lehet határozni, hogy a
számvitelnek milyen információkat kell szolgáltatni. A számviteli információk kapcsolatát
mutatja az alábbi ábra.

Menedzsment

Befektetők
(tulajdonosok és
hitelezők)

Fontos vevők

Szakszervezetek

Kormány,
állami
intézmények

Nyilvánosság

Pénzügyi
beszámoló

Kormány,
állami
intézmények

Speciális jelentések

Adóbevallások
Számviteli
rendszer

Adóhivatalok

Vezetői
adatok és
jelentések

Menedzsment

2. ábra: A számviteli információk és felhasználói
Forrás: Meigs B. W.- Meigs F. R.: Financial Accounting, 1986, USA, 6. oldal
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Az egyes felhasználócsoportok információs szükségletei egymástól különböznek.
Néhány vállalati formában, ahol a tulajdonosok irányítják a vállalatot, hozzájuthatnak
minden számviteli információhoz, amelyek a saját döntéseikhez szükségesek. Ha a vállalat
tulajdonosa elkülönül a vállalat közvetlen irányításától, akkor a tulajdonosok nem jutnak hozzá
minden számviteli információhoz. Ezeket az információkat közvetetten, számviteli beszámolók
és jelentések formájában kapják meg.
A menedzsment a feladatok teljesítése során olyan döntéseket hoz, amelyekhez több
információra van szükség, mint a többi felhasználónak. Ezek az információs szükségletek
specifikusabbak és részletesebbek.
A vevők olyan információkat igényelnek, amelyek a vállalat, mint állandó szállító
megbízhatóságáról adnak képet.
A pénzügyi hitelezők (pl. bankok) rövidtávú kölcsönöknél elsősorban a vállalat
likviditásáról érdeklődnek, hosszútávú kölcsönök esetében a vállalat hosszútávú tervei felől,
a kockázat lehetőségeiről, de az irányítás összhatásáról is.
A szállítók tudni akarják, hogy a vállalat meghatározott időn belül képes-e a szállításokat
és a szolgáltatásokat megfizetni, ezért elsősorban a vállalat likviditásáról érdeklődnek. Ha
a szállítók hosszabb időre kötnek szállítási szerződéseket a vállalattal, érdeklődnek a vállalat
hosszútávú célkitűzéseiről is.
Az alkalmazottakat a vállalat gazdasági és pénzügyi stabilitása, a bérek, és más igények
megtérítésének képessége érdekli.
A kormány és az állami intézmények az elért nyereségről érdeklődnek, amely alapján
az adókötelezettség megállapítható. Az információkat a pénzügyi állapotról és az elért
eredményről a kormány által elfogadott gazdaságpolitika értékelésénél is fel lehet használni.
Előfordulhat,

hogy a kormány korlátozza némely vállalat tevékenységét, pl. meg akarja

akadályozni a vállalat monopol helyzetét és támogatja a konkurencia elterjedését. A számviteli
információk jelentős felhasználója az értékpapír tőzsde is. A tőkepiacról szóló törvény
pontosan meghatározza, hogy a tőzsdén jegyzett társaságok milyen információkat kötelesek
szolgáltatni.
A nyilvánosságot érdekli a vállalat pénzügyi állapota és kilátásai, mert jelentős hatása
lehet a területi egység gazdaságára (a vállalat viszonyulása a környezetvédelemhez, a vállalat
foglalkoztatási politikája, a területi programok támogatása stb.).
Egész más okból igénylik a számviteli információkat a versenytársak. Ilyen okok
lehetnek: a vállalat felvásárlásának lehetősége, a tevékenységük összehasonlítása stb.
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3.) Az ellenőrző funkcióját a számvitel azzal teljesíti, hogy az általa ellenőrzésre nyújtott
információkkal megbizonyosodhatnak arról, hogy elérte-e a vállalat az előre megtervezett
célokat. Ha esetleg eltérés keletkezik, a vállalat vezetősége dönt a szükséges intézkedésekről.
4.) Adatszolgáltatási funkció - a döntés megvalósulásának folyamatos nyomon követésekor és
a döntés megvalósításakor a számvitel információkat szolgáltat. Ezek az információk
tájékoztatnak a gazdasági tevékenységbe befektetett vagyonról és annak változásairól. Lehetőség
van a vagyonváltozás elemzésére is.
Az előzőekben leírtak alapján megállapítható, hogy a számviteli információkat olyan
felhasználók igénylik, melyek különféle információval szemben különféle követelményeket
támasztanak. A felhasználók számviteli információs igényeit a számvitel csak mint strukturált
rendszer tudja biztosítani, ebből eredően alrendszerekre bomlik. A számviteli információs
rendszer egyes elemei eltérnek egymástól, melyeket a következő ábra szemléltet.

Befektetők
Bankok
Szállítók
Kormányintézetek
Érdekképviseleti
szervek
Munkavállalók
Menedzsment
.
.
.

A felhasználók
meghatározása

A felhasználók
információs
szükségletei

Gazdasági
adatok

Számviteli
rendszer

Jelentések

Számviteli
beszámolók
Speciális jelentések
Adóbevallások
Vezetői jelentések
.
.
.

A felhasználók
döntéshozatala

Befektetési
Hitelezői
Adómegállapítási
Költségvetési
(tervezési)
.
.
.

3.ábra: A számviteli információs rendszer elemei
Forrás: C.S. Warren – P.E. Fess: Financial Accounting, 1988, USA, 14. oldal
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A számviteli információs rendszer elemei közötti eltérések a következők:
- különféle felhasználók eltérő szükségleteinek kielégítésére irányul,
- az információk megállapításánál és kimutatásánál érvényesített jogi szabályozás mértéke,
- a megállapítás módszerének és technikájának használata,
- a megállapított információk megbízhatóságának foka,
- a kimutatott információk időintervalluma.
Összefoglalva elmondható, hogy az információkat ma már információs rendszerek
biztosítják. A vállalati információs rendszer követi a vállalatnál végbemenő gazdasági
eseményeket. A számviteli információs rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a
vállalkozás sajátosságait, az információs igényeket.

1. 5 A számvitel területei
A számviteli információs rendszert a feldolgozott adatok köre és az általa szolgáltatott
információkat igénybe vevők személye alapján osztályozva a számvitelnek 2+1 területét
különbözteti meg az angolszász szakirodalom. Ezek az elemek vagy területek egymást
feltételező fejlődési fokai a számvitelnek, és azonos információs rendszerre épülnek.
A számviteli információs rendszert alkotó alapelemek a következők:
a.) pénzügyi számvitel,
b.) vezetői számvitel,
c.) környezetvédelmi számvitel.

Számviteli információs rendszer

Beszámoló
Könyvvitel

Tervek és költségvetések adatai
Költségelszámolás és kalkuláció

Pénzügyi számvitel

Vezetői számvitel

Körny. beszámoló
Körny. könyvvitel

Környezetvédelmi
számvitel

tartalma szabályozott

tartalma nem szabályozott

tartalma részben szabályozott

formája szabályozott

formája nem szabályozott

formája nem szabályozott

4. ábra: Számviteli információs rendszer szerkezete
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1.5.1 Pénzügyi számvitel
A pénzügyi számvitel fogalmát egyes szerzők így definálják:
„A pénzügyi számvitel a vállalat vagy más gazdasági egység tevékenységével
összefüggő tranzakciók értékelésével és feljegyzéseivel, a feljegyzésekből különféle,
rendszeres jelentések összeállításával foglalkozik. A jelentések, amelyek általános vagy
speciális célúak, a vezetők, tulajdonosok, hitelezők, intézmények és a nyilvánosság számára
nyújtanak szükséges információkat.” 15
„A pénzügyi számvitel a vállalkozás gazdasági folyamatairól (eseményeiről) készített
olyan információs rendszer, amely alapján a piac szereplői a vállalkozásról megbízható,
valós összképet kapnak.” 16
„A pénzügyi számvitel az üzleti év olyan gazdasági eseményeinek

folyamatos

feljegyzéseit mutatja be, amelyek a vállalatnak és külső környezetének pénzügyi viszonyait
fejezik ki, például: a vevőkkel, szállítókkal, bankokkal és egyéb intézményekkel.”17
A pénzügyi számvitel meghatározásaiból a következő következtetések vonhatók le:
1) A pénzügyi számvitel a vállalkozás gazdasági eseményeinek pénzegységben kifejezett
feljegyzéseivel és a beszámoló összeállításával foglalkozik, amelyek célja a külső és
belső felhasználók információs igényeinek kielégítése.
2) Klasszikus felfogásban a pénzügyi számvitel pénzegységben kifejezett információk
összessége az eszközökről, kötelezettségekről, saját tőkéről, ráfordításokról, bevételekről
a vállalat gazdasági eredményének meghatározása céljából.
3) A pénzügyi számvitel tartalma modern felfogásban tágabban értelmezhető. Mégpedig
olyan információs követelmények kielégítése is ide sorolható, mint a vállalatvezetés
képessége a vállalkozási tevékenység racionális finanszírozására; az optimális
finanszírozási forma megválasztása, a források optimális összetételének kialakítása; a
külső felhasználók információkat nyerhetnek arról, hogy a vállalkozás pénzügyi vezetői
képesek-e a rájuk bízott vagyon növelésére.
A pénzügyi számvitelt egységes, általános normák határozzák meg, melyek törvények,
rendeletek, egységesen elfogadott alapelvek és standardok formájában jelenhetnek meg.

___________________________________________________________________________
15 C. S.Warren – P.E.Fess: Financial Accounting, 1988, USA, 15. old.
16 .Sztanó I. - Vörös M.: Számviteli alapismeretek, 1998, Budapest, 22. old.
17 Hvoždarová J. a kol.: Rukoväť účtovníctva podnikateľov, 1999, Bratislava, 20. old.
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A pénzügyi számvitel részterületei a következők:
-

beszámoló és annak valódiságát alátámasztó leltár,

-

könyvvezetés és annak valódiságát alátámasztó bizonylati rend,

-

könyvvizsgálat, amely a megbízhatóságot biztosítja,

-

nyilvánosságra hozatal.

A beszámoló a vállalkozó éves vagyoni, pénzügyi helyzetéről előállított írásos
dokumentáció, amelyet leltárral és könyvvezetéssel kell alátámasztani. A beszámoló részeinek,
mellékletének formáját és tartalmát az egyes országokban szabályok írják elő. A beszámoló a
következő részekből tevődhet össze:
1. Mérleg
2. Eredménykimutatás
3. Saját tőke változás
4. Kiegészítő melléklet
5. Üzleti jelentés
Könyvvezetés (könyvvitel) az a tevékenység, amely a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetét alakító gazdasági eseményeket folyamatosan vezeti, elszámolja, és azt az
üzleti év végén lezárja.
A könyvvizsgálat a beszámoló, könyvvezetés szabályszerűségének ellenőrzése. A
könyvvizsgáló az ellenőrzés megállapításairól könyvvizsgálói jelentést köteles készíteni.
A szükséges és hasznos információk nyilvánosságra hozatala a gazdasági élet szereplői
tájékoztatására szolgál. A nyilvánosságra hozatal kétféle módon biztosítható:
-

letétbe helyezéssel,

-

közzététellel.

A vállalkozás belső folyamatairól a pénzügyi számvitel csak részben nyújt tájékoztatást,
mely a vállalkozás vezetői számára nem elegendő. Nekik naprakész, folyamatos informálásra
van szükségük a vállalkozás belső folyamatairól és a pénzügyi számvitel adatai alapján kialakult
egy másik számviteli információs rendszer is, ez a vezetői számvitel.
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1.5.2 Vezetői számvitel
A vezetői számvitel fogalmát egyes szerzők így definálják:
„A vezetői számvitel az elmúlt időszak adatait és jövőre vonatkozó becslésen
alapuló adatokat nyújt a vállalati vezetőség irányítási tevékenységéhez és a stratégia
tervezéséhez.” 18
„A vezetői számvitel olyan gazdasági információkat szolgáltat, amelyeket a
vállalkozás vezetői igényelnek a megalapozott döntésekhez és a vállalati folyamatok
ellenőrzéséhez. A vezetői számvitel különféle információk csoportját képezi nemcsak a
múltbeli jelenségekről, hanem a vállalati stratégiához - a jövő lehetséges fejlődéséhez is
szolgáltat információt.” 19
A vezetői számvitel tartalma nem egységes az egyes országokban.
Dr. Sztanó és Dr. Vörös a vezetői számvitel célját és lényegét a következőképpen
határozzák meg: „a vállalkozás vezetői számára elemi érdek olyan információk birtokába jutni,
amelyek a költségek, ráfordítások ésszerű, takarékos felhasználását segítik elő, illetve a fennálló
veszteségforrások napvilágra hozását szolgálják.” 20
Szlovákiában, Soukupová szerint a vezetői számvitel részei a következők: 21
 költségelszámolás, a költségek megfigyelésének és ellenőrzésének minden modern
módszerével,
 költség-, árkalkuláció és különféle költségszámítások,
 költségvetés készítés,
 az éves beszámoló elemzése (például a befektetett tőke jövedelmezősége),
 belső ellenőrzési rendszerek és módszerek.
Csehországban, Schroll szerint a vezetői számvitel a vállalat gazdasági tevékenységének
belső mérésére irányul, és a tárgya az egyes eszközök értékelési oldala, mint a vállalati
tevékenység alapeleme (pl. anyagvásárlási folyamat, termék-előállítási folyamat, munka
elvégzésének folyamata, szolgáltatásnyújtás, értékesítési folyamat, a befektetési projekt
megvalósítása, az egyes vállalati részlegek tevékenysége stb.).

18 C.S. Waren – P. E. Fess: Financial Accounting, 1988, USA, 15. old.
19 Soukupová a kol.: Účtovníctvo, 2001, Bratislava, 21. old.
20 Sztanó I. - Vörös M.: Számviteli alapismeretek 1998, Budapest, 29. old.
21 Soukupová a kol.: Účtovníctvo, 2001, Bratislava, 28. old.
22 Schroll, R. a kol.: Manažerské účtovníctvo, 1997, Praha, Česká Republika, 29. old.
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Az angolszász országokban a vezetői számvitel tartalma szélesebb a költségelszámolásnál
és a pénzügyi számvitel adatainak részletezésénél. Leslie Chadwick
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szerint a vezetői

számvitel a következőket foglalja magában:
1) A

költségelszámolás,

amelynek

célja

a

részlegek,

termékek

és

szolgáltatások

teljesítményének mérése.
2) A vezetés információkkal való ellátása. A cél megfelelő információáramlás biztosítása a
vezetők számára (jelentések, kimutatások, táblázatok stb.) ahogy és amikor szükséges. A
rendszeres információáramlás lehetővé teszi a vezetés számára, hogy a lehető leghamarabb
válaszoljon a felmerülő problémákra vagy helyzetekre.
3) Vezetői tanácsadás.

Kulcsfontosságú a vezetés tanácsokkal való ellátása döntései és

alternatív cselekvési lehetőségei gazdasági következményeivel és megvalósításával
kapcsolatban.
4) Előrejelzés, tervezés és ellenőrzés. A vezetői számvitel nagy része kapcsolódik a jövőhöz és
előzetesen meghatározott rendszerekhez, mint amilyen a tervellenőrzés és a standard
költségszámítás. Ezek a módszerek azokat a különbségeket vizsgálják, amelyek a tényleges
és a tervezett teljesítmény eltéréséből származnak.
5) Kommunikáció. Ahhoz, hogy a vezetői számviteli rendszer igazán hatásos legyen,
nélkülözhetetlen, hogy megbízható és hatékony kommunikációs rendszer társuljon hozzá.
Egy ilyen rendszer az információt a felhasználók által könnyen érthető formában szolgáltatja
(jelentések, kimutatások, táblázatos kimutatások, diagramok és grafikonok). Figyelni kell
azonban arra, hogy a vezetőket ne terheljék meg túlzottan információkkal.
6) Rendszerek. A vezetői számviteli részleget aktívan be kell vonni a költségellenőrzési és a
pénzügyi beszámolási rendszerek tervezésébe is.
7) Rugalmasság. A vezetői számvitelnek rugalmasnak kell lennie, hogy gyorsan tudjon reagálni
az esetleges bekövetkező változásokra, tehát folyamatosan figyelni kell a környezetet.
8) Más üzleti feladatok figyelembevétele. Az információkat szolgáltatóknak tisztában kell
lenniük a többi üzleti funkció által betöltött szereppel. Biztosítaniuk kell más funkciókkal
az együttműködést és koordinációt is.
9) Dolgozók képzése. A vezetői számviteli részlegnek biztosítania kell, hogy az információk
felhasználói ismerjék az alkalmazott módszereket, azok céljait és előnyeit stb.
10) „Kapuőrzés”. A vezetői számviteli részleg egyfajta hatalmi pozícióban van, amelyet az
biztosít, hogy „bejárása van” (információkat küldhet és kaphat) a vezetéshez, a
beosztottakhoz, kapcsolatot tart és bizonyos mennyiségű információt kap a külső
23 Chadwick.L.: Vezetői számvitel, fordítás 1999, Budapest, 14. old.
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környezettől is.

Hatalma abból ered, hogy ellenőrizni tudja az alulról a vezetéshez és

felülről a beosztottakhoz áramló információkat.
11) Korlátok. Az előállított információk nagy része szubjektív megítéléstől függ.
12) Segédeszköz. A vezetői számvitel a vezetés igényeinek kiszolgálására jött létre.

Összefoglalva elmondható, hogy a vezetői számvitel a vezetés feladatainak ellátásához
szükséges pénzügyi és nem pénzügyi információkat szolgáltat a megalapozott és hatékony
döntéshozatal érdekében. Körébe tartozik még azon módszerek és eljárások összessége is,
amelyek segítik a vezetői döntéshozatalt. A pénzügyi és a vezetői számvitel között vannak
azonosságok és különbözőségek, amelyeket a következő ábra mutat be.

Pénzügyi
számvitel

Számviteli beszámolók
Általánosan elfogadott
számviteli alapelveken alapul
Vezetői jelentések
A vezetőség számára
a használhatóságán alapul

Vezetői
számvitel

5. ábra: Számviteli információs rendszer
Forrás: C.S. Warren – P.E. Fess: Financial Accounting, 1988, USA, 16. oldal
A pénzügyi és a vezetői számvitel közötti különbségeket a következő főbb szempontok
szerint tudjuk érzékelni. A szempontokat az e témakörben megjelent szakirodalmak alapján
állítottam össze:
1. táblázat: A pénzügyi és vezetői számvitel közötti főbb különbségek
Szempontok
Cél
Idődimenzió
Szabályozottság
Nézőpont
Beszámolás
Tudományágakkal való kapcsolata

Megbízhatóság

Pénzügyi számvitel
Külső felhasználók részére
információ nyújtása
Múltra vonatkozó információkat
biztosít
Általánosan elfogadott számviteli
alapelvek, törvény
A vállalatról, mint egészről ad képet
Kötelező, rendszeres, meghatározott
időben (év)
Kevésbé épít más tudományágra

Szabályozott, ellenőrzött pénzügyi
információk
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Vezetői számvitel
A vállalaton belüli különböző szintű
vezetők részére információnyújtás
Hangsúlyt fektet a jövőre vonatkozó
információkra (terv, prognózis)
Nincs szabályozva törvény által,
vállalatonként eltérő
A vállalaton belül valamilyen
szempont szerint készít kimutatást
Nem kötelező. A vezetés igényeinek
megfelelően készül
Meghatározó a más
tudományágakkal való kapcsolata
(Döntéselmélet, Szociológia,
Információ tudomány, Szervezés)
Nincs szabályozva. A nem pénzügyi
információk jelentősége

1.5.3 Környezetvédelmi számvitel
Az Amerikai Egyesült Államokban és Európa nyugati felén, elsősorban Németországban
a környezeti számvitel, valamint annak tájékoztatási szintje magas színvonalúnak tekinthető. A
története a hetvenes évekig nyúlik vissza, ez az évtized a környezetvédelmi jogalkotás évtizede
volt világszerte. Európában a nyolcvanas évek közepében jelent meg és egyre jobban terjed a
környezeti számvitel.
A környezetvédelemnek kulcsszerepe van a világ fennmaradásában. A társadalom követi
a környezetszennyező tevékenységek szabályozását, a környezetkímélő technológiák bevezetését
a termelésbe. A kormányzati szervek mind nemzetközi, mind nemzeti szinten hirdetik a
„környezeti hazafiság” normáit, hogy lefékezzék és megszüntessék a szennyeződések pusztító
hatásait. Szankciókat alkalmaznak azokkal szemben, akik nem tartják be a környezetvédelmi
jogszabályokat. A befektetők, a pénzügyi intézmények, a biztosítótársaságok, a szállítók egyre
fokozódó érdeklődést mutatnak a vállalkozások környezetvédelmi viselkedése iránt, ez kötelező
referenciaként szerepel döntéshozataluk során.24
A hagyományos számviteli rendszerek azonban nem foglalkoznak a környezeti hatások
számbavételével, nem képesek a vállalat környezeti vagyonának értékelésére, a jelenlegi
társadalom és a jövő generációk természettel kapcsolatos érdekeinek figyelembe vételére és a
vállalati tevékenység környezetre gyakorolt hatásának kimutatására. Nem veszik figyelembe az
externáliák létezését és csak a pénzügyi kategóriákkal kifejezhető eseményekkel, illetve
hatásokkal foglalkoznak. Az ökológiai tényezők egy részéhez nem csatolható számszerűsített
érték. A jelenleg használatos módszertan másik problémája az időtényező alkalmazása, csak a
rövidtávon bekövetkező eseményeket veszi számba. A környezetvédelemmel kapcsolatos
helyreállítási, újrafeldolgozási stb. költségek azonban gyakran évekkel, évtizedekkel a gyártást
követően jelentkeznek, így a döntéshozatal során könnyen megfeledkeznek róluk.
A környezeti kérdések folyamatos tervezéséhez és ellenőrzéséhez az irányítás minden
szintjén nagy az információs igény. A jelenleg elterjedt könyvviteli rendszer nem képes
megfelelő mennyiségű és minőségű adatot szolgáltatni az ilyen elemzésekhez. Bár adnak
információt olyan kérdésekről, mint az energia és a nyersanyagok ára, a szűrőberendezések
amortizációja vagy a hulladék ártalmatlanításra fordított összegek nagysága, de ezek a vállalat
környezeti hatásainak csak egy kis részét képezik. Felmerült tehát az igény egy új módszertan
kidolgozására, a környezeti számvitelre.
24 Krämer,A.: Zöldszámvetés, Szakma 2000/március, 109. oldal
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A környezeti számvitel a környezettel kapcsolatos adatok gyűjtése, feldolgozása és
elemzése. Egyik legfontosabb feladata a gazdálkodási tevékenység hatására bekövetkezett
természeti erőforrások változásának számbavétele, valamint a környezeti költségek és okozóik
feltárása.
A környezeti számvitel célja a környezeti ártalmak és hatások megbecsülése, ami
lehetővé teszi a termék határköltségének és határhasznának meghatározását. Ez elősegíti a
környezeti szempontú optimális döntést.
Eszközei a környezeti könyvvitel, az ökomérlegek és a költség-haszon elemzés készítése.
A környezeti könyvvitel a környezeti eseményeket nem pénzben, hanem természetes
mértékegységben fejezi ki.
A könyvvitel kialakításának lépései:
1) A környezettel való anyag és energia kapcsolatok azonosítása, elkülönítve az inputként és
outputként szolgáló anyag és energiafajtákat.
2) Az egyes anyagfajtákhoz, energiafajtákhoz egy-egy „ökotényező” hozzárendelése. Az
input esetében ez a szám az anyagfajta szűkösségét, korlátozott rendelkezésre állását, az
output

esetében

pedig

környezetterhelő

hatását,

feldolgozási

kapacitásának

korlátozottságát fejezi ki. Az ökotényező értéke annál nagyobb, minél kedvezőtlenebb
hatást gyakorol az adott tevékenység a környezetre, vagyis minél szűkösebb az input,
vagy minél nehezebben hatástalanítható az output.
3) A környezetterhelés mértékének meghatározása, ami nem más, mint az anyag vagy
energiaáramlási adatok és a megfelelő ökotényező szorzataként kapott értékek összege.
Minél kisebb ez az összeg, annál kedvezőbb a vállalkozás környezeti teljesítménye.
A környezeti könyvvitel elsősorban elemzési, döntés előkészítési és ellenőrzési célokra
alkalmazható.
Az ökomérleg lehetővé teszi a különböző környezeti ártalmak felbecsülését. Segítségével
felmérhető, hogy a vállalkozások milyen mértékben avatkoztak be a természeti környezetbe a
vízszennyezéssel,

nyersanyagok

felhasználásával

vagy

szilárd

hulladék

termelésével.

Figyelembe veszi a gyártott termékek további sorsát is, azaz más termelők felé történő tovább
szállítását és a háztartásokban a fogyasztás során keletkező környezeti ártalmak mennyiségét is.
Az ökomérleg a szó eredeti értelmében nem is mérleg, vagyis nem kétoldalú összevetés.
Ezeket az elemzéseket inkább környezeti jelentésnek tekinthetjük, de a szakmában a mérleg
kifejezést használják. Az ökomérleg négy kimutatás segítségével vizsgálja a vállalkozás
környezeti hatásait és beszámolóit. Ezek a következők:
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1. Termékvonal kimutatás. Ez a vállalkozás által előállított termék és a környezet kapcsolatát
vizsgálja. A termék életciklusát kíséri figyelemmel.
A környezetből

Csatlakozó termék

Nyersanyag kitermelés
Szállítás
Termelés
Kereskedelem
Használat
Hulladékhasznosítás
Hulladék lerakás

Melléktermék

A környezetbe

6. ábra: A termék életciklusa
Forrás: Kerekes,S. – Kindler,J.: Vállalati környezeti menedzsment, Aula, 1997, 76. oldal
2. A működési kimutatás. A vállalkozáson belüli anyag és energia átalakulásának folyamatával
foglalkozik, beleértve a mennyiségi és minőségi környezeti hatásokat is. Felfogása hasonló a
környezeti könyvvitelhez. Részletesen elemzi az alábbiakat:
 bevitt anyagok, nyersanyagok, segédanyagok, beszerzett feldolgozott anyagok és
termékek, valamint üzemanyagok,
 szennyezési kibocsátások – folyékony, légnemű, szilárd hulladék, zaj és radioaktivitás,
 energia felhasználás és energia veszteség,
 termék kibocsátás – késztermékek, félkész termékek.
3. Eljárási kimutatás. Az anyagok és energia bevitelét és kibocsátását elemzi a termelési
folyamat során, lebontva az egyes folyamatok és részterületek szintjére. Egy-egy
részfolyamatot nagyít ki, és folyamatonként veszi számba a tevékenység környezetterhelő
hatásait, nevezetesen a bevitt és kihozott anyagok és energiák összevetését.
4. Telephely kimutatás. Telephelyenként vizsgálja a környezettel összefüggő állapotokat. A
telepeken végzett tevékenységek, és az ott megjelenő tényezők közül azokat veszi
figyelembe, amelyek környezeti szempontból számottevőek, de még a fentiekben nem
fordultak elő. Kitér a telek használatára, az épületekre, a szennyezett talajú területek leltárára
és az infrastruktúrára stb.
A kimutatások felhasználása – ökológiai gyengepont elemzés
Az ökomérleg lehetővé teszi az összehasonlítást a szennyező termékek, anyagok és berendezések
között, kimutatja a koncentrálódás és felhalmozódás hatásait. Ezeket a problémákat osztályozni
kell, amelyek történhetnek:
26



nemzeti vagy regionális jogi és politikai, társadalmi következmények,



működés és a meghibásodás kockázatai, az esetleges balesetek veszélye,



a környezetvédelem, ill. a környezetszennyezés miatti költségek,



a termékvonallal kapcsolatos külső költségek, például a talaj, a levegő, a víz szennyezése,
az élővilágra kifejtett hatás stb.



a nem megújuló erőforrások kimerítése, vagy a megújuló erőforrások túlzott kiaknázása.

A nagytömegű környezeti adatok az ABC (minőségi) és az XYZ (mennyiségi) elemzéssel
rendszerezhetőek.
A környezeti számvitel jelentőségét fokozza az, hogy beépíthető az értékekkel foglalkozó
számvitel módszertanába, a környezetkárosító anyagok mennyiségének mérésére a vezetői
számvitel információs rendszere biztosít adatot. Jelentőségét fokozza az is, hogy 1992.
márciusában adta ki az Európai Gazdasági Közösség „Fenntarthatóság felé” című 5.
környezetvédelmi akcióprogramját, amely javaslatokat tartalmaz a környezetvédelem érdekében.
Kitér azokra a módszerekre és lehetőségekre, amelyekkel a vállalkozók a környezet
vonatkozásait a pénzügyi számvitel éves beszámolóiban szerepeltethetik. Továbbá bevezették az
EMAS nemzeti programot, amely kapcsolódik az Európai Közösség 761/2001-es számú
átdolgozott rendeletére (önkéntes részvétel a „Közösség a környezetvédelmi irányítási és
könyvvizsgálati rendszer bevezetésére” programjának szervezésében), amely átvette az ISO
14 000 norma módszertanát és helyettesítette az EGK 1836/1993 számú rendeletét.
Magyarországon az 1991. évi XVIII. törvény a számvitelről még csak egyetlen
hivatkozást tartalmazott a környezetre vonatkozóan, éspedig hogy a környezetvédelemmel
összefüggő károk költségeit rendkívüli ráfordításként kell kimutatni. Az 1993. évi CVIII.
törvény előírta, hogy a kiegészítő mellékletben milyen környezettel kapcsolatos információkat
kell bemutatni.
A 2000. évi C. törvény a következő előírásokat tartalmazza a környezetvédelemre vonatkozóan:
A 41.§ (2) bekezdése előírja, hogy céltartalék képezhető a környezetvédelemmel kapcsolatos
költségekre, amelyek feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy
felmerülésük a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli
elhatárolások közé.
Az 52.§ (5) bekezdése előírja, hogy „Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a
földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület,
telek kivételével), az erdő bekerülési értéke után és az üzembe nem helyezett beruházásnál.”
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A törvény 94.§ (1) és (2) bekezdése rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló
tárgyi eszközök részletezett adatainak a bemutatásáról a kiegészítő mellékletben. A (3) bekezdés
előírja, hogy „a kiegészítő mellékletben – jogcímenként elkülönítetten – be kell mutatni a
környezetvédelmi kötelezettségeket, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek
fedezetére a tárgyévben, illetve az előző évben környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt
költségek összegét, valamint a kötelezettségek közötti ki nem mutatott környezetvédelmi,
helyreállítási kötelezettségek várható összegét.”
A 95.§ (3) bekezdése előírja, hogy „Az üzleti jelentésben külön be kell mutatni:
a) a környezetvédelemnek a vállalkozó pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló
szerepét, a vállalkozó környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségét,
b) a környezetvédelem területén történt és várható fejlesztéseket, az ezzel összefüggő
támogatásokat,
c) a környezetvédelem eszközei tekintetében a vállalkozó által alkalmazott politikát,
d) a környezetvédelmi intézkedések bevezetését, a munkák állását.”
Szlovákiában ilyen törvényi szabályozás még nincs érvényben. A számviteli eljárásokról szóló
Pénzügyminisztériumi rendelet 1993-tól tartalmaz környezetre vonatkozó előírásokat, éspedig:
a) rendkívüli ráfordításként kell kimutatni a káreseményekkel (amely környezetvédelemmel
függ össze) kapcsolatos költségek, kártérítések összegeit,
b) céltartalékot lehet képezni erdőfenntartási költségekre, felújítására és védelmére,
földterületeken történő kitermelésnél a környezet helyreállítására, kártérítésekre,
c) nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterületek és telkek bekerülési értéke
után (kivétel a bányaművelésre igénybe vett telek).

1.6

A számvitel, mint a vállalkozás

információs rendszerének része
Az információ a vállalkozás vezetői, a vállalkozáson belüli szervezetek és a szervezetek
tagjai számára nélkülözhetetlen, mivel a vállalkozásnál lezajlott folyamatokról, a felhasznált
erőforrásokról, a vezetői döntések megvalósulásáról, a környezeti változásokról folyamatos
tájékoztatást biztosít. Ezeket az információs igényeket egy megbízható és megfelelően strukturált
információs rendszer tudja kielégíteni. Az információs rendszer „olyan rendszer, amely
megfelelő hardverből, a rendszert működtető szoftverekből, valamint a működtetéshez szükséges
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környezeti feltételekből (szervezetből, felhasználóból, szabályokból) áll, és amely képes
információgyűjtésre, -feldolgozásra, -tárolásra, -védelemre és -visszakeresésre is.” 25
A vállalati információs rendszer célja és tartalma Noszkay
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nyomán így vezethető

végig:
a) értékeli a makrohatásokat, a gazdasági és piaci környezet változásait, orientálja a vállalati
innováció irányait;
b) képes integrált tájékoztatást adni és a vonatkozó előrelátást szolgálni a vállalat
meghatározó piaci, pénzügyi, műszaki-technikai és emberi erőforrás tényezőiről;
c) képesek „mérni” a cég eredményességét, továbbá szolgálják a vállalati stratégiai és
operatív célok teljesülésének ellenőrzését is.
A vállalati információs rendszer egyik fontos részrendszere a vezetői információs
rendszer, amely a vezetők döntési igényeinek megfelelően csoportosított és feldolgozott
információkat közvetít.
A számviteli információs rendszert a vezetői információs rendszer részeként
tekinthetjük, amint azt a következő ábra is mutatja.

Információs rendszer

Működtető rendszer
Forgóeszközgazdálkodás
Tárgyieszközgazdálkodás
Munkaerő
és bérgazdálkodás Anyaggazdálkodás

Vezetői információs rendszer

Pénzügyi
alrendszer

SegédtevékenyTermelésségek
irányítás

Értékesítés

Stratégiai
alrendszer

Jelentési
alrendszer

Számviteli
feldolgozás

Controlling
feldolgozás

Tájékoztatási
alrendszer

Minőségbiztosítási
feldolgozás

7. ábra: A számviteli rendszer helye a vállalati információs rendszerben
Forrás: Pál Tibor, Kandidátusi értekezés, 1996, 20.oldal

25 Balog,F.: Az információs rendszer szerepe a menedzsment fejlesztésében, 1993, 6. oldal
26 Noszkay,E.: A vállalkozási informatika és a menedzsment, 1994. 11.oldal
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A modern üzleti vállalkozások versenyképessége függ az információs rendszerektől.
A vállalkozás egyik legfontosabb információs forrása a számvitel, amely Tate

27

szerint az

üzletember nyelve, amelynek mindig szigorúan ellenőrzött és áttekinthető számviteli
rendszerből kell keletkezni.

27 Tate,C.E.: Small business Management and Entrepenesurship PWS, Boston, 1992, 54.oldal
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“Azok, akik nem mennek előre,
lépjenek félre az útból.“
J.W.Goethe

2.

A SZÁMVITEL FEJLŐDÉSE
ÉS JELENLEGI HELYZETE

A számvitel fejlődése és jogi szabályozása országonként eltérő. A következőkben négy
fejlett ország (USA, Anglia, Németország, Franciaország) számvitelének fejlődését és jelenlegi
helyzetét vizsgálom, ezt követően Magyarország és Szlovákia szabályozását fejtem ki
részletesebben.

2. 1 Amerikai Egyesült Államok
Az Amerikai Egyesült Államokban a számvitel szabályozása 1911-ben az értékpapírügyleteket szabályozó „kék ég törvényekkel” kezdődött. Az átfogó szabályozást azonban az
1934. évi értékpapírtörvény kiadásától számíthatjuk. Az elfogadott törvények nem tartalmaznak
ugyan semmiféle rendelkezést a könyvvitelre, a költségszámításra, a beszámolóra, de
megteremtették a lehetőséget az Értéktőzsde Bizottság (SEC – Securities and Exchange
Commision) felállítására, amely megkapta a jogot a tőzsdei bejegyzési követelmények kiadására
és a számvitel szabályozására. A számviteli standardok megalkotásával és kiadásával azonban
nem a SEC foglalkozott, hanem 1934-től 1959-ig a Könyvviteli Eljárási Bizottság (CAP –
Committee of Accounting Principles), 1959-től 1973-ig a Könyvviteli Elvi Tanács (APB –
Accounting Principles Board) és 1973-tól a mai napig a Pénzügyi Könyvviteli Szabványügyi
Tanács (FASB – Financial Accounting Standards Board).
A szabályozás alapvetően a tulajdonosok és a hitelezők érdekeit védi. Megköveteli, hogy
a beszámolók tárgyilagosan tükrözzék az általánosan elfogadott elveket és standardokat (GAAP
– Generally Accepted Accounting Principles), a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetének
alakulását, valamint a realizált eredményt.
A szabályozás mélysége alapvetően a vállalkozások beszámolójára terjed ki. A
könyvviteli elszámolásokat a mérleg összeállítása során megengedett elvek és eljárások,
valamint a könyvviteli elszámolásokra kiadott standardok írják elő.
A szabályozás ellenőrzése a könyvvizsgálókra épül, akiket a Hites Könyvvizsgálók
Amerikai Intézete (AICPA – American Institute of Certified Public Accountants) fog össze. A
31

tőzsdén bejegyzett cégek vonatkozásában az Értéktőzsde Bizottság (SEC – Security Exchange
Committee) is jelentősen segíti a szabályok (standardok) betartását azzal, hogy a szabályok
megszegőit kizárhatja a tőzsdéről.28

2. 2 Anglia
A társasági törvény 1947-ben vezette be az alapvető számviteli előírásokat. A számvitel
összehangolt szabályozására viszonylag későn, az 1960-as évek közepétől került sor. Ennek az
oka az volt, hogy már a múlt század második felétől kialakultak azok a saját standardjaik alapján
dolgozó intézmények, amelyek a könyvvizsgálói tevékenységet szervezték és koordinálták. A
kimutatott

eredmények

megbízhatatlansága

és

az

értékelési

lehetőségek

sokfélesége

kényszerítette az intézeteket közös lépésre. Megalapították 1970-ben a Könyvviteli Standardok
Operatív Bizottságát (ASSC – Accounting Standard Security Committee), melynek nevét 1976ban Könyvviteli Standard Bizottságra (ASC – Accounting Standard Committee), majd
Számviteli Standard Bizottságra (ASB – Accounting Standard Board) változtatták. 29
A szabályozás a tulajdonosok (befektetők) és a hitelezők érdekeit védi, olyan információk
képzését és bemutatását írja elő, amelyek alapján a tőkeelhelyezés és a hitelezési döntések
megalapozhatók. A vállalkozások beszámolóival szembeni követelmény az igaz és valós összkép
nyújtása a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének és eredményének alakulásáról.
A jogi szabályozás itt is a beszámolókra terjed ki. A könyvviteli elszámolásokat
standardokkal szabályozzák.
Nemzeti számviteli standardok jelenlegi helyzete 30
A társasági törvény előírja a számviteli standardok kötelező használatát. A standardokkal
történő szabályozás legfőbb irányítója a Pénzügyi Beszámolási Tanács (FRC – Financial
Reporting Committee), amelyet 1990-ben alapítottak a kormányzati, az üzleti világ és a
számviteli szakma képviselői.

Formája korlátolt felelősségű társaság, amelynek elnökét és

három alelnökét a Kereskedelmi és Ipari Minisztérium és a Bank of England közösen nevezi ki.
Ez a Tanács a Számviteli Standard Bizottság (ASB – Accounting Standard Board) és a Pénzügyi
Beszámolási Ellenőrző Egység (FRRP) anyavállalata és egyedüli irányítója.

28 Baricz,R.: A magyar számvitel a nemzetközi és a nemzeti szabályozások tükrében, Szakma, 1997/10, Budapest, 410. oldal
29 Baricz,R.: A magyar számvitel a nemzetközi és a nemzeti szabályozások tükrében, Szakma, 1997/10, Budapest, 412. oldal
30 A számviteli standardok szerepe a számviteli szabályozásban, összefoglalás a HU 9803-01/04.sz. Phare projekt végső jelentéséhez, BGF/2002
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Az FRC céljai és feladatai:
a) Standardok megalkotása – a pénzügyi beszámolás elősegítése és nyilvános jelentés
készítése a standardok állapotáról és fejlesztéséről (a kormány felé is),
b) ASB irányítása – iránymutatás az ASB munkaprogramjához és általános témáihoz,
c) Ellenőrzés

–

a

standardszabályozás

rendszerének

ellenőrzése

gazdaságosság,

hatékonyság szempontjából.
A standardok megalkotása az ASB feladata. Elsősorban az üzleti szférára vonatkoznak, a
kisvállalkozások számára egyszerűsítéseket tartalmazó standardokat ad ki. A közszektor
standardjait az adott szervezetre vonatkozó törvényi előírások megalkotója dolgozza ki, de az
ASB is figyelembe veszi a specialitásait. A nemzetközi tőzsdén jegyzett vállalkozások az ASB
standardjai szerint és az előírt nemzetközi standardok szerint is (ha tőzsdén másfajta beszámolót
követelnek meg) készítik beszámolójukat. Albizottságai a következők:
- UITF – Sürgős Esetek Bizottsága,
- Albizottság a speciális számviteli részletszabályok szakmai megalapozottságának
biztosítására, a minél teljeskörűbb SORP-ok (állásfoglalások az ajánlott gyakorlatról)
kidolgozására,
- Albizottság

a

FRSSE

(kisvállalkozások

pénzügyi

beszámolási

standardjainak)

kidolgozására.
Az ASB céljai, feladatai:
a) Standardok kidolgozása – a kidolgozás menetének és a standardok használatának, illetve
a nemzeti standardok és az IAS kapcsolatának megfogalmazása,
b) Standardok elvi keretének kidolgozása – a pénzügyi beszámolás alapelveinek
megfogalmazása,
c) Felülvizsgálat – a korábban kiadott iránymutatások felülvizsgálata,
d) A standardok tényleges kidolgozása – a kidolgozást követően a standardok és az ajánlott
számviteli gyakorlat (SORP – Standard Operating Reporting Principles) kiadása. A
SORP-ok nem kötelező erejűek.
e) Értelmezési feladatok – a társasági törvény és a standardok értelmezése, amelyet az
UITF, azaz a Sürgős Esetek Bizottsága végez.
Az FRRP feladatai:
a) A társasági törvényben és a standardokban foglalt követelményektől való eltérés
megvizsgálása és szükség esetén bírósági úton a kijavítás kikényszerítése.
b) Ellenőrzi a vállalkozásokat és vállalatcsoportokat.
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2. 3 Németország
Németországban a szabályozás a jogra épül. Az első törvényeket a 18. század végén
alkották. Döntő előrelépést az 1937-ben kiadott Kötelező Birodalmi Számlakeret jelentett. 1945ben a számlakeret kötelező jellegét

megszüntették. A számviteli információk ezért

összehasonlíthatatlanná váltak. Az 1971-ben, majd 1986-ban továbbfejlesztett számlakeretet
továbbra is ajánlott számlakeretként használták.
A számlakeret kötelező jellegének megszüntetése után a számvitelt ismét a kereskedelmi
törvény szabályozza, amihez szorosan kapcsolódik a jövedelmi törvény, a részvénytársasági
törvény és a nyilvánossági törvény. 1985-ben elfogadták a mérleg-irányelv törvényt, amit a
kereskedelmi törvény tartalmaz.
A számvitel szabályozása 1985-ig a kormány céljait, ezután a tőkebefektetők és a
hitelezők érdekeit szolgálja, de megmaradt az adóztatás megalapozásának célja is. 1985-ig az
igaz-pontos-teljes filozófiát érvényesítették, 1985-től az igaz-valós összkép elvét fogalmazták
meg. 31
Nemzeti számviteli standardok jelenlegi helyzete 32
Németországban az általános vállalkozási körre, a biztosítókra, a bankokra, a befektetési
alapokra és a nyugdíj pénztárakra a kereskedelmi törvény tartalmazza a részletes szabályokat. A
költségvetési szervezetekre a Pénzügyminisztérium rendeletei, a konszernekre a standardok
érvényesek.
A Német Számviteli Standard Bizottság (DRSC – Deutsche Rechnungstandarden) 1999ben alakult a kereskedelmi törvény alapján. Formája egyesület, amely magánjogi, szerződésen
alapuló, privát testület és nem áll befolyás alatt. Jelenleg 60 tagja van. A szakmai vitaanyagot
munkacsoportokban készítik, albizottsága nincs.
Feladatai:
a) A konszernek cash-flow beszámolójának és a konszerneken belüli vállalkozások
szegmens beszámolóinak tartalmi és formai szabályainak meghatározása.
b) Javaslatok kidolgozása az Igazságügyi Minisztériumnak a konszern beszámoló készítés
szabályozásával kapcsolatban.
c) Képviselet a nemzetközi standardizáló szervezetekben.
31 Baricz,R.: A magyar számvitel a nemzetközi és a nemzeti szabályozások tükrében, Szakma, 1997/10, Budapest, 413. oldal
32 A számviteli standardok szerepe a számviteli szabályozásban, összefoglalás a HU 9803-01/04.sz. Phare projekt végső jelentéséhez, BGF/2002
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A DRSC standardok törvényi felhatalmazás alapján készülnek és az Igazságügyi
Minisztérium gondoskodik a közzétételéről és közvetlenül a vállalkozásokra, konszernekre
vonatkozó szabályokat tartalmaznak.
A Német Könyvvizsgálói Egyesület (IDW – Institut Der Wirschaftsprüfer) független
szervezetként működik. Tagjai könyvvizsgálók, könyvszakértők, adószakértők. A felmerülő
gyakorlati problémákat munkacsoportokban, bizottságokban vizsgálják.
Feladatai:
a) A német könyvvizsgálati standardok kidolgozása.
b) Számvitelre

vonatkozó

állásfoglalások,

iránymutatások,

könyvelési

eljárások

területekre

vonatkozó

kidolgozása.
c) Adózás

és

számvitel

összefüggéseire,

illetve

speciális

állásfoglalások, iránymutatások kidolgozása.
d) A német könyvvizsgálók képviselete és továbbképzése.
e) Nemzetközi szervezetekben való képviselet.
Az IDW állásfoglalások kötelezően csak az IDW könyvvizsgáló tagokra vonatkoznak.
Közzététele saját szakmai folyóiratban történik.
Kizárólag a tőzsdén jegyzett, nemzetközi piacokon résztvevő konszernek választhatnak,
hogy az IAS, az US-GAAP vagy a Német Kereskedelmi Törvény alapján készíthetik-e konszern
beszámolójukat. Ezek alkalmazása során nem lehet szembe kerülni az EU irányelveivel.

2. 4 Franciaország
Franciaországban a számvitelt az 1940-es években kezdték szabályozni, mégpedig
részletesen és kötelező jelleggel. A központi szabályozás az 1941-1942-es években kezdődött. A
kereskedelmi törvény magába foglalta a kötelező számlavezetést és a pénzügyi jelentés
készítését. 1947-ben jelent meg az általános számlakeret vagy a könyvviteli terv (PCG – Plan
Comptable Général), amely kerettörvény átfogta mind az üzleti, mind az üzemi könyvelést, és
szabályozta a beszámoló összeállítását is, tehát egységesen kezelte a számviteli rendszert. A
számlakeretet először 1957-ben, majd 1984-ben újították meg, utóbbi alkalommal az Európai
Gazdasági Közösség 4. és 7. irányelvével való kapcsolat megteremtése volt a cél.
A francia számviteli szabályozás a tulajdonosok és a hitelezők iránti nyitottsága ellenére
is, alapvetően a kormány érdekeit szolgálja.
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A francia számvitel a szabályosság és az őszinteség filozófiájára épült, amelyet 1985 után
igyekeztek összhangba hozni az igaz-valós összkép filozófiájával.
1998-ban a PCG átdolgozásával megalkották a számviteli törvényt, amely meglehetősen
részletes szabályozás. A francia szabályozás kiterjed a beszámoló, a költségszámítás és a
könyvvezetés rendjére is. Mindezt egységes rendszerben és kötelező jelleggel írja elő.
A társasági törvény is tartalmaz kötelező előírásokat a számvitelre vonatkozóan, de
elsősorban a konszolidált beszámolóval kapcsolatban. 33
Nemzeti számviteli standardok jelenlegi helyzete 34
Franciaországban a standardokkal az Országos Számviteli Tanács (CNC), a Standard
Bizottság (CRC) és a Sürgős Esetek Bizottsága foglalkozik.
A CNC-nek a standardalkotásban előkészítő szerepe van és kormányrendelet alapján
felelős a PCG előkészítéséért. 1947-ben alapították az adóhatóság, a statisztikai hivatal, a
gazdálkodók és a számviteli szakma részvételével. Önálló testületként működik, amelyben az
Igazságügyi-, a Gazdasági és a Pénzügyi Minisztérium is képviseli magát. A szavazások plenáris
üléseken történnek. A szakmai munka kisebb egységekre bomlik:
-

Szekciók – a különböző területekre (pl. a vállalkozások, biztosítók, alapok, bankok,
pénzügyi vállalkozások stb.) vonatkozó szabályokat dolgozzák ki.

-

Bizottságok - a konszolidált beszámoló és a management számvitel témaköreire.

-

Munkacsoportok – a non-profit egyesületek, az eszközök kezelésének, a belső
elszámolások, hosszútávú szerződések kérdéseinek kezelésére.

A CNC feladatai:
a) Számviteli szabályozások megalkotása – törvényi és standard szintű szabályozás.
b) Kerettörvény kezelése – a PCG használatának kiterjedése.
c) Kihirdetett standardok folyamatos figyelemmel kísérése és a nemzetközi követelmények
figyelembe vétele.
A PCG kerettörvény, amely minden számviteli nyilvántartást vezető vállalkozásra
vonatkozik. Azt, hogy mely előírásait kell követni, a gazdálkodóra vonatkozó törvény határozza
meg (pl. kereskedelmi törvény). A PCG általános szabályait a CNC ráigazítja speciális
tevékenységekre, szektorokra standardok formájában. A tőzsdén jegyzett vállalkozások a
nemzeti és az előírt nemzetközi standard szerint is elkészítik beszámolójukat abban az esetben,
ha a tőzsdén a nemzetközi standardok használata kötelező.
33 Baricz,R.: A magyar számvitel a nemzetközi és a nemzeti szabályozások tükrében, Szakma, 1997/10, Budapest, 413. oldal
34 A számviteli standardok szerepe a számviteli szabályozásban, összefoglalás a HU 9803-01/04.sz. Phare projekt végső jelentéséhez, BGF/2002
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A CRC-t 1998-ban alapították törvény keretében. Formája önálló szervezet (tárcaközi
bizottság, amely kötelező erejű előírást alkot saját jogkörében). Állami befolyás alatt áll, elnöke
a gazdasági miniszter, alelnöke az igazságügyi miniszter és tagja a pénzügyi miniszter is.
A CRC feladata a standardok legalizálása, vagyis a standard-tervezetek tárgyalása,
elfogadása és miniszterek jóváhagyása után kihirdetése rendeletek formájában.
A testület összetétele biztosítja az állami és a magánszféra érdekeinek érvényesülését is.
Működtetését a Gazdasági, Pénzügyi és az Ipari Minisztérium finanszírozza, de ezen kívül 250
fő ingyenesen dolgozik.
A Sürgős Esetek Bizottsága a már hatályban lévő standardokhoz értelmezéseket ad ki.
A standardok kihirdetése rendeletek formájában történik és kötelező jellegűek. Az
értelmezések, állásfoglalások nem képezik részét a jogrendnek, tehát nincs kötelező jellegük.
A négy ország számvitelének fejlődését a 2. táblázatban foglalom össze.

Fejlődés

2. táblázat: A számvitel fejlődése és jelenlegi helyzete a négy kiválasztott országban
USA

Anglia

Németország

Franciaország

1911 – „kék ég törvény” az
értékpapír ügyleteket
szabályozza.
1934 – Értékpapír törvény.
Megalakul az Értéktőzsde
Bizottság (SEC), amely
szabályozza a tőzsdei
vállalatok bejegyzési
követelményeit és a
számvitelt. A könyvviteli
elszámolás lényegében az
üzleti könyvelést fogja át.
A Könyvviteli Eljárási
Bizottság (CAP) megalkotja
a számviteli standardokat
(GAAP).
1959-1973 – a Könyvviteli
Elvi Tanács (APB) a
standardalkotó.
1973-tól a Pénzügyi
Könyvviteli Szabványügyi
Tanács (FABS) a
standardalkotó.

1947 – a Társasági törvény
tartalmazza a számviteli
előírásokat.
1960-as évek közepétől a
számvitel összehangolt
szabályozása, központi
standard kidolgozása.
Kötelező használatát a
Társasági törvény írja elő.
1970 – megalakul a
Könyvviteli Standardok
Operatív Bizottsága
(ASSC).
1976 – az ASSC-t átnevezik
Könyvviteli Standard
Bizottságra (ASC).
1985 – vállalkozási törvény
kiadása, amely tartalmazza a
beszámoló fő részeinek
formátumát, részletezését,
értékelési eljárásokat.
1990 – a standardokkal
történő szabályozás legfőbb
irányítója a Pénzügyi
Beszámolási Tanács (FRC).
A kötelező standardok
megalkotása a Számviteli
Standard Bizottság (ASB)
feladata.

18. század vége – Kereskedelmi jogszabályok
gyűjteménye, amely
tartalmazza a könyvelésre
vonatkozó előírásokat.
1937 – Kötelező Birodalmi
Számlakeret.
1945 – a számlakeret kötelező jellege megszűnt.
Ismét a Kereskedelmi
törvény a szabályozás fő
forrása. Ehhez kapcsolódik
az ajánlott számlakeret
(IKR) és a törvényekből
levezetett általánosan elfogadott szabályszerű könyvelési alapelvek (GOB).
1985 – Mérleg-irányelv
törvény, ami a kereskedelmi
törvény része. Egységesen
kezeli a számviteli rendszert
(üzemi és üzleti).
1999 – ben alakult a Német
Számviteli Standard Bizottság (DRSC). Ez konszernekre érvényes standardokat
ad ki, amelyek törvényi
felhatalmazás alapján
készülnek.
A Német Könyvvizsgálói
Egyesület (IDW) a
könyvvizsgálati
standardokat és könyvelési
eljárásokat dolgozza ki.

1940-es évek eleje – a
Kereskedelmi törvény
előírja a számlavezetést és a
pénzügyi jelentés készítését.
1947 – PCG általános
számlakeret kiadása, amely
kerettörvény és kötelező
jelleggel bír. Átfogja az
üzemi és üzleti könyvelést
és a beszámoló összeállítását is. Egységesen kezeli a
számviteli rendszert.
Az Országos Számviteli
Tanács (CNC) felelős a
PCG előkészítéséért és a
PCG szabályai alapján
standardokat dolgoz ki.
1957 – PCG újítás.
1984 – PCG újítás.
1998 – PCG átdolgozásával
megalkották a Számviteli
törvényt.
Megalakul a Standard
Bizottság (CRC). Feladata a
standardok legalizálása
rendelet formájában.
A Sürgős Esetek Bizottsága
a standardokhoz értelmezéseket készít, melyek nem
kötelező jellegűek.
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Érdekvédelem

Befektetők és hitelezők
érdekeit védi.

1985-ig a kormány céljait
szolgálta.
1985-től befektetők,
hitelezők és adóztatás
érdekeit védi.

A kormány érdekeit
szolgálja, emellett a
tulajdonosok és hitelezők
iránt is nyitott.

Igaz és valósághű összkép

Igaz és valós összkép

1985-ig igaz-pontos-teljes
filozófia
1985-től igaz-valós összkép
filozófia

1985-ig szabályosságőszinteség filozófiája
1985-től igaz-valós összkép

Hiteles Könyvvizsgálók
Amerikai Intézete (AICPA)
és az Értéktőzsde Bizottság
(SEC) is jelentősen segíti a
szabályok betartását a
tőzsdén jegyzett cégek
vonatkozásában.
Számviteli standardok:
- FASB – feladata a standardok megalkotása (GAAP)

Könyvvizsgálók és kis
szerepe van az
értéktőzsdének is.
1990-től a Pénzügyi
Beszámolási Ellenőrző
Egység (FRRP) is ellenőrzi
a vállalkozásokat.
Általános szabályok:
- A Társasági törvény
tartalmazza, és egyben
előírja a számviteli
standardok használatát.
Számviteli standardok:
- FRC - feladata a standardok felülvizsgálata és az
ASB irányítása.
- ASB – feladata a kötelező
jellegű standardok megalkotása. A standardok elvi,
keret jellegűek. Ezért
szükséges értelmezéseket
kiadni, illetve ajánlásokat
(SORP), amely betartása
nem kötelező.

Könyvvizsgálók és
adóellenőrök

Könyvvizsgálók és
adóellenőrök

Általános szabályok:
- A számviteli rendet alapvetően a német Kereskedelmi törvény szabályozza.
Számviteli standardok:
- DRSC - a konszernekre
vonatkozó kötelező jellegű
standardokat ad ki.
- IDW – dolgozza ki a
számvitel teljes területére az
állásfoglalásokat. Ténylegesen ezek alkotják a nemzeti standardokat, részletszabályokat. Betartásuk csak az
IDW tagoknak kötelező.

A vállalkozók beszámolóikat az US-GAAP szerint
készítik.

Az ASB standardok szerint.
A nemzetközi tőzsdén
jegyzett vállalatok az ASB
és a nemzetközi standardok
szerint is készítik.

A Kereskedelmi törvény
szerint. Kizárólag a nemzetközi piacon résztvevő
konszernek választhatnak,
hogy az IAS, US GAAP
vagy a német kereskedelmi
törvény szerint készítik.

Általános szabályok:
- A Kereskedelmi törvény
teszi kötelezővé a számlavezetést és a pénzügyi jelentések készítését meghatározott körben.
- A Társasági törvény a konszolidált beszámolóval kapcsolatos előírásokat tartalmazza.
- PCG – legfontosabb törvényi szintű szabályokat tartalmazza, amely 1998-tól a
számviteli törvény.
- CNC – felelős a PCG és
más számviteli szabályokat
is tartalmazó törvények előkészítéséért kormányrendelet alapján.
Számviteli standardok:
- CRC – feladata a
standardok megalkotása.
- A Sürgős Esetek
Bizottsága – értelmezéseket
ad ki, betartása nem
kötelező.
A tőzsdén jegyzett
vállalkozás a nemzeti és az
előírt nemzetközi standard
szerint is készíti
beszámolóját.

Beszámolókészítés

Jelenlegi szabályozás

Ellenőrzés

Filozófia

A tulajdonosok és a
hitelezők érdekeit védi.

Összefoglalva elmondható, hogy az 1920-as évek végére kialakultak az egységes
számviteli rend területei, azonban a számviteli szabályozás gyakorlata eltérő képet mutat. Az
USA-ban és Angliában a számvitel nem volt egységes rendszerbe foglalva, ezzel szemben
Németországban és Franciaországban nemcsak megteremtették, de be is vezették azt. Az
angolszász országokban a számvitel szabályozása lassan haladt előre és nem bírt kötelező
jelleggel. A kontinentális Európában viszont az egységes szabályozást gyorsan megteremtették
és kötelezővé tették.
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Németországban a II. világháború után a számvitel egységessége lazult és a fejlesztés fő területe
a tervköltség számítás lett. Az angolszász területen a fejlesztés egyaránt érintette az egymástól
elkülönített számviteli területeket, de látványos fejlődés a vezetői számvitel területén
jelentkezett. Franciaországban a fejlődés az egységes számviteli rendszeren belül alakult.
Az 1960-as évek elején megkezdődtek a számvitel, azon belül is a beszámoló rendszer
összehangolására irányuló törekvések, amelyek segítik a világgazdaság integrációs törekvéseit.
Az első lépést a Gazdasági Együttműködés és Fejlődés Szervezete (1960-ban alakult) tette meg,
hogy elősegítse a tagországok gazdasági terjeszkedésének lehetőségét. Jóváhagyták a
multinacionális társaságok beszámolójának közzétételére és tartalmára vonatkozó szabályozást.
Előrelépést jelentett 1957-ben az Európai Gazdasági Közösség magalakulása is, amely a
tagországokban

bejegyzett

társaságok

nyilvánosságra

hozott

információinak

összehasonlíthatósága érdekében 1978-ban kiadta a 4. irányelvet, majd 1983-ban a 7. irányelvet.
Amint az előzőekben láthattuk, a beszámolók összehangolására irányuló törekvések ellenére is
maradtak jelentős különbségek az egyes országok számviteli szabályozásában és beszámolási
rendszerében.

2. 5 Magyarország
A magyar számvitel szabályozása az 1723. évi VIII. tc. kereskedelmi törvénnyel
kezdődött, amely III. Károly király uralkodása alatt jelent meg.

Ez előírta a kereskedők

könyveinek szabályszerű vezetését. 1875. évi XXXVII. tc. a kereskedelmi törvény előírta az
üzleti könyvek vezetésének módjait, a leltár- és mérlegkészítési kötelezettségeket, valamint a
mérlegben szereplő vagyontárgyak értékelésének módjait is. A következő törvény az 1930. évi
V. tc.

a korlátolt felelősségű társaságokról és a csendes társakról, amely a könyvviteli

előírásokra és hites könyvvizsgálatra vonatkozóan is tartalmazott rendelkezéseket.
Az 1940-es évek elején a német tapasztalatok alapján megkezdődött a számvitel
egységesítése, mélyreható szabályozása és egy

kötelező általános számlakeret (KÁLISZ)

kidolgozása. A történelmi események következtében azonban ez a munka nem fejeződött be.
A második világháború után a következő rendeletek léptek hatályba:
-

150200/1946. Ip.M. rendelet, a Kötelező Általános Ipari Számlakeret bevezetése. A
számlakeret a tízes számrendszerre épült és 9 számlaosztályt tartalmazott. Ezek közül 7
számlaosztály vezetése volt kötelező (forgalmi könyvelés), a 8. és 9. számlaosztályok a
termelés folyamatának könyvelésére (üzemi könyvelés) voltak fenntartva. 35

35 Grober,P. – Klein,S.: Magyarország számviteli rendszerének kialakulása, 11.oldal
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-

24700/1946. ME. rendelet, az üzleti leltár készítésére vonatkozó előírásokat tartalmazta,

-

1790/1947. ME rendelet a forintmérleg készítést szabályozta. Ennek jelentőségét Dr.
Antos István pénzügyi államtitkár által írt megállapítás támassza alá:
„A gazdasági egyensúly helyreállításával a pénzügyi kormány időszerűnek látta, hogy a

vállalatok 1947. január 1-jével új értékelés alapján készítsék el forintmérlegüket és ezzel a
rendezéssel tegyenek pontot annak az áttekinthetetlen, mozgalmas periódusnak a végére, amely
az elmúlt három esztendő számadási zűrzavarait foglalja magába.”

36

Ezek a rendeletek már az egységességet célozták. 1948. évtől a számvitel irányítója a
Pénzügyminisztérium lett. 1950 az első ötéves terv időszaka. A tervgazdálkodás
megerősödésével a számvitel új feladataként jelent meg a tervek teljesítésének mérése,
ellenőrzése, melyhez az adatokat a számvitelnek kellett biztosítani. Ehhez a számviteli rendszert
át kellett alakítani, melynek során a szovjet számviteli szakirodalomra támaszkodtak, továbbá
figyelembe vették az államosított ipar igényeit is. Ezt tükrözi az 1951-ben kiadott Kötelező
Általános Ipari Számlakeret, melynek felépítése már folyamatrendszerű. Ezt követően az 1964-ig
kiadott rendeletek egyrészt a szabályozás hatókörének kiterjedésére irányultak, másrészt a
szakmai szervezetek szabályozásban betöltött szerepének gyengítését célozták.
Az 1954-ig kiadott rendeletek alapjában véve a könyvviteli elszámolások szabályozására
irányultak, annak ellenére, hogy a 301/1950. MT. rendelet már a mérlegbeszámoló-készítés
kötelezettségével is foglalkozott. 1954-ben a 3.692.20/1954. sz. PM. rendeletben már a
mérlegbeszámoló tartalmára vonatkozó szabályok is megjelentek.
A számvitel szabályozásában jelentős előrelépés az 1968. évi 33. tvr. volt a számvitelről,
amely önállóan rendelkező magas szintű jogszabály. Vizsgálat alá vették a számviteli rendszert
is és annak költség-, illetve önköltségszámítással foglalkozó részét tovább mélyítették és
pontosították. A szabályozás új vonása volt, hogy a számviteli szabályokat törvényerőre
emelték. A magyar számvitelre 1968 után a változás és az állandóság egyformán jellemző volt.
A változások a mindenkori pénzügyi szabályozó rendszerhez való igazodást jelentették. Az
állandóságra jó példa a mérleg és az eredménykimutatásról szóló klasszikus „mérlegrendelet”, az
55/1970. évi PM-rendelet, amely az 1968-as mechanizmushoz kapcsolódóan a mérleg és az
eredménykimutatás számviteli alapelveit rögzítette. Ez ugyan állandó kiegészítésekkel és
korrekciókkal, de lényegében 1988-ig, az adóreformhoz kapcsolódó számviteli reformig volt
hatályban. Az 1968-tól 1988-ig tartó két évtizedben a számvitel eredményei elismerésre méltóak,
még akkor is, ha annak a számviteli rendszernek a központi állami gazdaságirányítást és az
adórendszert kellett elsősorban szolgálnia. Az 1980-as évtized második fele koncentráltan
szolgálta a számviteli törvény előkészítését.
36 Grober,P. – Klein,S.: Magyarország számviteli rendszerének kialakulása, 14.oldal
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Az országban zajló társadalmi-gazdasági változások tették szükségessé és sürgetővé a
számviteli szabályozás tartalmi és formai átalakítását.
Döntő fordulat 1991-ben következett be a számvitel újraszabályozásával, amely a nemzetközi
üzleti élethez való csatlakozás jogi feltételeinek megteremtését segítette elő. Ez a számvitelről
szóló 1991. évi XVIII. törvény volt.
A számviteli törvénynek, mint a korszerű számviteli rendszer megalapozását szolgáló jogi
szabályozásnak a megalkotását a következő tényezők indokolták: 37
a) az érdekhordozók körének és információ igényének megváltozása,
-

a privatizáció eredményeként az új tulajdonosok megjelenése,

-

a külföldi befektetők igényei,

-

a változatos formában működő vállalkozások igényei,

b) a tőkepiac intézményeinek kiépülése (tőzsde, befektetési alapok stb.)
c) a vegyesvállalatok számának növekedése,
d) a világbanki kölcsönök igénybevételéhez kapcsolódó információigények,
e) az EGK tagországok számviteli beszámolóival való összehasonlíthatóság biztosítása,
f) a számviteli szakma igénye a változásra (különösen a társasági törvény kötelező
könyvvizsgálatra vonatkozó előírását követően).
A törvény a nemzetközi számviteli elvekkel összhangban lévő, olyan számviteli
szabályokat rögzít, amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás
nyújtható a törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonának
alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről – a tulajdonosoknak, a vezetőknek, a
hitelezőknek, a befektetni szándékozóknak, az adóhatóságnak, az önkormányzati és az
államigazgatási szerveknek egyaránt.38 A szabályozásban a beszámolóra helyezi a hangsúlyt. A
vezetői számviteli rendszer kialakítását központi előírásokkal nem korlátozza.
2000-ben azonban a törvény átdolgozásra került és 2001. január 1-én lépett hatályba
többszöri módosítást követően a 2000. évi C. törvény a számvitelről. E törvény előírásai csak
formailag jelentenek új jogszabályokat. Az alapelvek, a meghatározó előírások nem változtak. A
számviteli törvény újrakodifikálása során alapkövetelmény volt, hogy az Európai Közösség
számviteli irányelveivel teljesen összeegyeztethető szabályozást tartalmazzon.
Említésre méltó a könyvvizsgálat szabályozása is. A gazdasági társaságokról szóló
1988. évi VI. törvény előírta a részvénytársaságok, az egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaságok és az 50 millió Ft tőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok beszámolóinak

37 Nagy Gábor és kollektívája: Számviteli kézikönyv, A számviteli törvény és az éves beszámoló, Budapest, 1991 – 21.oldal
38 Az 1991. évi XVIII. törvény a számvitelről
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könyvvizsgálatát. 1992. január 29-én a Magyar Könyvvizsgálók Egyesületét átnevezték Magyar
Könyvvizsgálói Kamarává.
Az 1997. évi LV. törvény, amely 1998. január 1-től hatályos, megteremtette a közfeladat
ellátására hivatott Magyar Könyvvizsgálói Kamara, mint szakmai kamara megalakulásának
törvényi feltételeit.
1992-től a Magyar Könyvvizsgálói Kamara az IFAC (International Federation of Accountants)
teljes jogú tagja. 2001-ben felvételt kezdeményezett a FEE-be (Federation es Experts
Comptables Européens), és 2002. december 19-én teljes jogú tagjává vált.
Nemzeti számviteli standardok jelenlegi helyzete
A számviteli törvény 171. §-a alapján a pénzügyminiszer létrehozta a szakértőkből álló
Országos Számviteli Bizottságot. A bizottság törvényben megfogalmazott feladatai a
következők: „172. § A bizottság feladata különösen:
a)

rendszeresen javaslatokat tesz a Pénzügyminisztérium részére a törvény esetleges
módosításának kezdeményezésére, a számviteli ajánlások felülvizsgálatára vagy újak
megalkotására,

b)

figyelemmel kíséri a számviteli rendszer gyakorlati megvalósulását, a felmerülő
problémák megoldására javaslatot ad a Pénzügyminisztérium részére,

c)

rendszeresen javaslatot tesz a könyvvizsgálói feladatok végrehajtását is segítő számviteli
ajánlások elkészítésére, felülvizsgálatára,

d)

a külföldi számviteli szabályozást és gyakorlatot figyelemmel kíséri, azokról a magyar
vállalkozókat tájékoztatja.“

A magyar nemzeti standardok megalkotásának kereteit a törvény 176. §-a tartalmazza: „Azokat a
törvényi előírásokat kiegészítő részletes szabályokat, módszereket, eljárásokat, amelyek a
megbízható és valós kép bemutatásához szükségesek, nemzeti számviteli standardokba kell
foglalni. A nemzeti számviteli standardok nem lehetnek ellentétesek a törvény céljaival és
alapelveivel...”.
A magyar számviteli standardok kidolgozására a felkészülés az újrakodifikált számviteli törvény
hatályba lépését követően megkezdődött, a Pénzügyminisztérium számviteli főosztályának
szervezése és irányítása mellett. 2001. júniusában széles körű szakmai tanácskozás foglalkozott a
standardok alkotásának előkészítési feladataival. Megegyezés jött létre egy nemzeti számviteli
standardokról szóló szakértői koncepció kidolgozásáról. Továbbá egyértelműen kiderült, hogy a
standardalkotás során élesen el kell választani egymástól a standardok előkészítésének
(szövegezésének), jóváhagyásának és értelmezésének feladatait. Végezetül elfogadta a testület,
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hogy a nemzeti standardok kidolgozásának alapját az EU-ban 2002. szeptember 11-én kihirdetett
nemzetközi számviteli standardok képezzék. 39
A nemzetközi számviteli standardok magyar nyelvre fordítására alapítvány jött létre. Jelenleg
folytatódnak az egyeztetések, konzultációk.

2.6 Szlovákia
A 18. század második felétől az állami igazgatásban, a volt nagybirtokokon az egyszeres
könyvviteli rendszert fokozatosan felváltotta a kettős könyvviteli rendszer. A 18. század végén
jelentek meg az első könyvek a számvitelről, először német és a 19. század felétől cseh nyelven.
A II. világháború előtt és alatt a számvitel a nagy vállalkozók követelményeihez
igazodott. Szlovákia, mint az akkori Németország szövetségese, számvitelébe átvette a német
vállalatok számvitelének formáját.
A háború után a bányák és az iparvállalatok államosítása megalapozta a könyvvitel
törvényi szabályozását – 116/1946 számú törvény a vállalatok könyvvitelének egységes
megszervezéséről. Meg kell említeni a 205/1946 számú kormányrendeletet is, amely
szabályozta az alapelveket és az egységes számlakeretet. A Gazdasági Tanács 954/1947 Ú.1.I.
számú rendelete előírta az ipari vállalatok üzemi számvitelére vonatkozó kötelező utasításokat.
Ez a rendelet a vállalati számvitel alábbi területeit különíti el:


pénzügyi számvitel,



üzemi számvitel,



kalkuláció,



vállalati statisztika,



költségvetés.
1953-tól a számvitel új rendszerre tért át, mégpedig a szovjet minta szerint –

nemzetgazdasági nyilvántartási rendszerre, amelyet a 108/1951 számú törvény szabályozott.
A nemzetgazdasági nyilvántartás a következő részeket tartalmazta:


számviteli nyilvántartás,



operatív-technikai nyilvántartás,



statisztika.
A számviteli nyilvántartás tartalmazta az eredménykalkulációt és elemeivé váltak a

számviteli kimutatások is (beszámoló), az előkalkulációt és költségvetést a tervezés vette át.
39 Szakma, 2002/november, Budapest, Szigorú szakmai standardokat!, 488. oldal
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Az alapelveket a 41/1952 számú kormányrendelet szabályozta. Az egyes ágazatok
részére kötelező számlakereteket adtak ki.
A következő számviteli fejlődési szakasz 1966-ban kezdődött. A számvitel az egységes
szociális-gazdasági információs rendszer részévé vált, amelyet a 21/1971 számú törvény
szabályozott. Ebben a törvényben került rögzítésre az egységes számlakeret, az erre vonatkozó
utasítások és a vállalaton belüli könyvvezetés. A számvitel két részre volt osztva:


alapszámvitel,



belső számvitel.
Az alapszámvitelben elkülönítésre kerültek az eredményszámlák és a mérlegszámlák.

A belső számvitelhez csak ajánlások voltak.
1971-től 1992-ig nem történtek számottevő változások a számvitel területén.
1989 után - hasonlóan, mint Magyarországon -

a gazdasági-politikai feltételek

megváltoztatása magával hozta a központi irányítás gazdasági átmenetét a piacgazdaságra,
amely a számvitel jellegének és funkciójának megváltoztatását is megkövetelte. Az új számviteli
rendszer alapjai az 563/91 számú számviteli törvényben fogalmazódtak meg, amely 1993.
január 1-jén lépett hatályba és keret jellegű. A számviteli eljárások szabályozása
pénzügyminisztériumi rendeletek, és utasítások formájában valósul meg, amelyeket 2002-ig
többször módosítottak. A számviteli törvény úgyszintén több esetben változott: 272/1996,
173/1998, 336/1999, 387/2001, 483/2001. számú törvénymódosítások. A szlovák számviteli
előírások módosításának célja az Európai Közösség irányelveihez való közeledés volt.
Értekezésemben ezekkel a kérdésekkel a későbbiekben részletesebben foglalkozok.
Említésre méltó a könyvvizsgálat szabályozása is. 1988-ig nem volt szabályozva a
beszámoló könyvvizsgálói felülvizsgálata Csehszlovákiában. A változás a 173/1988-as számú a külföldi befektetések a vállalkozásokban - törvénnyel kezdődött, amely 1989. január 1-jével
lépett érvénybe. Ez a törvény az éves beszámolók könyvvizsgálói felülvizsgálatát rendelte el a
külföldi

tulajdonban

lévő

vállalatoknál.

E

törvény

kiegészítésére

a

Federációs

Pénzügyminisztérium hirdetményt adott ki. Ez volt a 63/1989 számú hirdetmény a
könyvvizsgálókról és könyvvizsgálói tevékenységekről, amely 1989. július 1-jén lépett hatályba.
1990-ben megalakult a Szlovák Számviteli Szakemberek és Könyvvizsgálók Szövetsége (1968tól 1990-ig Szlovák Számviteli Szakemberek Szövetsége) Pozsonyban. 1993-tól a Szlovák
Nemzeti Tanács 73/1992 számú, a könyvvizsgálókról és a Szlovák Könyvvizsgálók
Kamarájáról szóló törvénye alapján ez a szövetség kettévált, éspedig a Szlovák Számviteli
Szakemberek Szövetségére és a Szlovák Könyvvizsgálók Kamarájára.
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Az 563/1991 számú számviteli törvény jóváhagyásával az éves beszámolók könyvvizsgálati
kötelezettségének köre kibővült. A 73/1992 számú törvényt módosították először a 249/1994
számú, majd a 272/1996 számú törvénnyel. Az utóbbi törvénymódosítás előírta a nemzeti
könyvvizsgálói standardok kötelező kiadását 1997. december 31-ig, amelyek a nemzetközi
könyvvizsgálói standardokkal összhangban készültek. Ezt követően további kisebb változások
történtek a törvényben, mégpedig a 228/2000 számú, 152/2001 számú és a 483/2001 számú
törvénymódosításokkal. A mai napig Szlovákiában 33 könyvvizsgálói standard került kiadásra.
A Szlovák Könyvvizsgálói Kamara 2002. novemberében az IFAC teljes jogú tagja lett.
A FEE 2002. december 19-ei közgyűlésén a Szlovák Könyvvizsgálók Kamarája - együtt a
Magyar Könyvvizsgálói Kamarával - a FEE teljes jogú tagjává vált, amely mindkét ország
integrációs folyamatának betetőzését jelentette a nemzetközi szakma rendszerében.
Nemzeti számviteli standardok jelenlegi helyzete
Szlovákiában még nem működik számviteli standardalkotó testület. 2000. augusztusában
a Szlovák Pénzügyminisztérium létrehozta a Nemzeti Irányító Bizottságot, amely 10 tagú.
Ez a bizottság az IFAD (Számviteli Fejlesztés Nemzetközi Fóruma) kezdeményezésére jött létre.
Az IFAD-ot az IFAC (Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége) és a Világbank létesítette.
Feladata a vállalkozások beszámolóinak racionalizálása, amely a vállalkozásoknak és az
információ-felhasználóknak egyaránt megfelel.
A Nemzeti Irányító Bizottság feladata a nemzetközi számviteli standardok beépítésének
irányítása a szlovák nemzeti számviteli szabályokba. Célkitűzései: 40
a) magas szintű standardok biztosítása,
b) a vállalkozások magas szintű kultúrája,
c) erős számviteli és könyvvizsgálói szakma,
d) a törvények és szabályok elfogadásához jó környezet biztosítása,
e) részletes és tartalmas képesítési rendszer biztosítása.
A bizottság munkáját 3 fő fázisra lehet osztani:
1. a jelenlegi állapot meghatározása, a szlovák szabályozás és az IAS-ek eltéréseinek
megállapítása,
2. akcióterv elfogadása a számviteli és könyvvizsgálati normák nemzeti és nemzetközi
összehangolására,
3. a változtatások végrehajtása.

40 Sobek,O.: Európska rodina, Účtovníctvo, Audítorstvo, Daňovníctvo, 2002/marec, 140. oldal
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Az első fázis értékelésére 2001. áprilisában került sor és ezt követte az akcióterv elkészítése,
melynek realizálásához a Világbank felajánlotta segítségét.
A nemzetközi számviteli standardok szlovák nyelvű fordítása 2000-ben került kiadásra.
Jelenleg folyamatban van az egyeztetés. A nemzeti standardok kialakítása ma még nem feltétele
az irányelvekkel való teljes harmonizációnak, így ezek a problémák rövidtávon nem okoznak
gondot az EU csatlakozáshoz.
Összefoglalásként elmondhatom, hogy a magyar és a szlovák számvitel fejlődése három
szakaszba sorolható, amelyek nagy változást jelentettek mindkét ország számvitelében.
A II. világháború előtt és alatt mind a két ország számvitelére jellemző a német számvitel
hatása. A náci Németország veresége nemcsak a megszállás alól szabadította fel országainkat, de
rendkívüli horderejű politikai és társadalmi változások kiindulópontjává vált.
Radikálisan megváltoztak a nemzeti és nemzetközi erőviszonyok – elsősorban a Szovjetuniónak
a háborúban játszott szerepe és megváltozott világpolitikai súlya révén. Elsőrendű feladattá vált a
tőkés gazdaság felszámolása, az agrárreform és az ipari termelés fellendítése. Ennek sikeres
teljesítése után megkezdődött az államosítás és a tervgazdálkodás. Csehszlovákia első kétéves
terve 1947 januárjában indult. 1947 nyarán Magyarországon kidolgozták az első hároméves
tervet. Közvetlen követelmény lett a normatív tervezési rendszer bevezetése a szovjet tervezési
módszer mintájára.
Ez a változás kihatott a számviteli szabályozás területére is. 1947-től Magyarországon és
Csehszlovákiában rendeletek léptek hatályba a számvitel egységesítésére. Szabályozásra került a
kötelező számlakeret használata, az elszámolási alapelvek és a beszámoló készítés.
A második fejlődési szakasz kezdete az 1960-as évek közepére tehető. A kidolgozott
reform legfőbb célkitűzései, hogy a központi tervezés előnyeit a piaci hatások előnyös oldalaival
egészítsék ki, anélkül, hogy a piaci gazdálkodás hátrányai is érvényre jutnának.
Csehszlovákiában 1967. január 1-től, Magyarországon 1968. január 1-től lépett életbe az
árreform, amely a gazdasági reform magjának tekinthető. A központi irányításban megjelentek a
szabad piac elemei és a magántulajdonhoz való liberálisabb hozzáállás, a bürökrácia
megfékezése. Ezentúl nem a központi tervelőírás teljesítése az ösztönző, hanem a vállalat egész
teljesítménye.
Ez a reform a két ország számvitelére is jelentős modernizáló hatással volt, amelyet
Magyarországon 1968-ban, Csehszlovákiában pedig 1971-ben törvényerőre emeltek. Ezek a
törvények szabályozták a vállalaton belüli könyvvezetést is.
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Az 1988-1989-es években a politikai és gazdasági rendszerben gyökeres változások
kezdődtek. Szlovákia és Magyarország, de Kelet-Európa más államai is piacgazdaságra tértek át.
A gazdaságban megjelentek a vállalkozások és a magántulajdon. 1989-ben először
Magyarországon és Lengyelországban fosztották meg a kommunista pártot monopol helyzetétől,
majd Kelet-Németország, Csehszlovákia, Bulgária, Románia és később Jugoszlávia követte
példájukat. A gazdasági mechanizmus átépítését a szovjet „Peresztrojka” inspirálta. Szükséges
volt az állami szektor privatizálása és a gazdaság nyitottságának biztosítása.
Ezek a változások a számvitel jellegének és funkciójának megváltoztatását vonták maguk után.
Az új számviteli rendszer alapjait Magyarországon az 1991. évi XVIII. törvény, Szlovákiában
pedig az 563/1991-es számú számviteli törvény képezte, amelyek az Európai Unió irányelveihez
közeledtek.
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A beszámoló a vállalat önarcképe,
amelyet a menedzser fest
a könyvelő közreműködésével,
de a színeket a tulajdonos keveri.
Ismeretlen szerző

3. SZLOVÁKIA ÉS MAGYARORSZÁG JELENLEG
HATÁLYOS SZÁMVITELI ELŐÍRÁSAINAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

3.1 A számvitel szabályozása Szlovákiában
Az előző fejezetben történeti áttekintést adtam a két ország számviteli rendszerének
fejlődéséről, rámutattam a fejlődésben megjelenő azonosságokra. A következőkben a pénzügyi
számvitel területével, szabályozásával foglalkozom. Rámutatok a jelenlegi szabályozásban lévő
eltérésekre az éves beszámoló felhasználásával.
A számvitel szabályozása Szlovákiában:
1. Kereskedelmi törvény – amely a vállalkozás számviteli kötelezettségét rendeli el, előírja
a beszámolók könyvvizsgálatát, a beszámoló közzétételének feltételeit és nem
utolsósorban a vállalkozás könyvvezetési módját.
2. Számviteli törvény – vonatkozik minden nyereségorientált és nem nyereségorientált
vállalkozásra, amelyet számviteli kötelezettség érint. E törvény szoros kapcsolatban van a
kereskedelmi törvénnyel, de más törvényekkel is, mint például az ipartörvény, az állami
vállalatokról szóló törvény, banktörvény stb.
3. Pénzügyminisztériumi rendeletek és módszertani utasítások – amelyek szabályozzák
a számlakeretet, az elszámolási és értékelési eljárásokat, a beszámoló formáját és
tételeinek tartalmát, egyéb általános előírásokat és kötelező intézkedéseket.
A pénzügyi számvitelt a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma irányítja.
Az 513/1991 Tt. számú számviteli törvény 7 részből, 40 paragrafusból épül fel és
terjedelme 11 oldal. Ez a törvény keret jellegű, mert a magyar számviteli törvénytől eltérően
csak általános előírásokat tartalmaz. A törvényhez számos Pénzügyminisztériumi rendelet és
módszertani utasítás kapcsolódik.
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A számvitel a törvény értelmében magába foglalja a könyvvezetést és a beszámoló
készítést is. A következőkben ismertetem a számviteli törvény felépítését, szerkezetét és rövid
tartalmát.
ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések
A számviteli törvény hatálya alá tartozik minden:
•

jogi személy, *

•

külföldi személy,

•

természetes személy,

**

aki az adóalap meghatározásához a vállalkozási tevékenységből

származó bevételével szemben a ténylegesen felmerült és igazolt költség (tételes költség)
elszámolását alkalmazza. Nem tartozik a törvény hatálya alá az a természetes személy, aki
bevételéből az adótörvény által meghatározott költséghányadot érvényesít.
Azokat a személyeket, amelyek e törvény szerint kötelesek könyvvitelt vezetni és beszámolót
készíteni, számviteli egységeknek nevezzük.
A számviteli egységek két könyvvezetési formát alkalmaznak:
-

egyszeres könyvvitelt, vagy

-

kettős könyvvitelt.
A számviteli egység a gazdasági eseményeket köteles abban az időszakban könyvelni,

amelyhez gazdaságilag kapcsolódik. Ezt az időszakot számviteli időszaknak nevezzük,
időtartama megegyezik a naptári évvel.
Szlovákiában a vállalkozások alapításával összefüggésben két időpont különböztethető
meg. Az alapítás időpontja (a létesítő okirat aláírásának időpontja) és a keletkezés időpontja
(cégbejegyzés időpontja).
A számviteli egységek könyvvezetési kötelezettségének időtartama:
- a jogi személyek keletkezésüktől a megszűnésükig;
- a természetes személyek az alatt az idő alatt, amelyben vállalkozói vagy más bevételszerző
tevékenységet végeznek.
* cégbíróságon bejegyzett személy: kereskedelmi társaságok (Rt., Kft., Bt., Kkt.), szövetkezetek,
egyesülések, politikai pártok, mozgalmak, egyházak és egyházi társulatok, földtulajdonosok társulata,
polgári társulatok, alapítványok, szakmai egyesületek, költségvetési szervezetek, önkormányzatok és
intézményei, állami vállalatok, pénzügyi intézetek, egészségügyi és szociális biztosítók stb.
** cégbíróságon nem jegyzett személy: fogalma megegyezik a magyar egyéni vállalkozóval.

49

A számviteli egységek a gazdasági események elszámolásánál és a beszámoló
készítésénél kötelesek betartani a Pénzügyminisztérium által kihirdetett és közzétett rendeletek
előírásait. Ezek az előírások a következő területekre terjednek ki:
-

számlakeret és elszámolási eljárások,

-

beszámoló formája és a tételek tartalmi meghatározása,

-

beszámoló közzététele esetében az adatok terjedelme,

-

konszolidált beszámoló készítésének menete,

-

számviteli rendszerek,

-

nyilvánosságra hozatal határideje és helye.

Számlakeret és elszámolási eljárások
Szlovákiában nyolc számlakeret és az ehhez kapcsolódó sajátos elszámolási eljárás van,
éspedig:
1. a vállalkozások,
2. költségvetési szervezetek, önkormányzatok és intézményei,
3. bankok,
4. biztosítók,
5. politikai pártok, mozgalmak, jogi személyek társulata, polgári társulatok, alapítványok,
egyházak és egyházi társulatok,
6. általános közszolgáltatást nyújtó non-profit vállalatok,
7. egészségügyi és szociális biztosítók, nemzeti munkahivatal és
8. a szlovákiai Export-Import Bank számlakerete és elszámolási eljárások.
A vállalkozói számlakeret felépítését és tartalmát az 1-es számú mellékletben mutatom be.
A számviteli egység a könyvvezetésre és a beszámoló készítésére más jogi vagy
természetes személyt is felhatalmazhat, de ezzel nem mentesül a felelősség alól.
A gazdasági eseményeket bizonylatokkal kell alátámasztani.
A beszámoló lehet:
-

éves,

-

rendkívüli (a csődeljárás és a felszámolási eljárás megkezdését megelőző nappal készített
beszámoló),

-

konszolidált.
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A számviteli egységek kötelesek a könyvvezetés során a következő szempontokat figyelembe
venni:
-

teljesség – minden gazdasági eseményt el kell könyvelni abban a számviteli időszakban,
amelyre vonatkozik,

-

bizonyíthatóság – a könyvekben rögzített számviteli események bizonylatokkal való
alátámasztása, eszközök és kötelezettségek leltározása,

-

helyesség – a számviteli egység nem szegi meg a számviteli törvényt.

A számviteli időszakban nem lehet megváltoztatni:
-

az értékelés, a könyvelés és az értékcsökkenési leírás módját,

-

a beszámoló formáját és a tételek tartalmi meghatározását,

-

a konszolidált beszámoló készítésének lépéseit.

Az előzőben felsorolt módokat és eljárásokat csak a következő számviteli időszaktól (január 1jétől) lehet megváltoztatni, amelyet a következő számviteli időszak kiegészítő mellékletében
ismertetni kell.
MÁSODIK RÉSZ
Számviteli rendszerek, számviteli bizonylatok, számviteli bejegyzések és számviteli
könyvek
Egyszeres könyvvitelt vezethetnek:


természetes személyek (egyéni vállalkozók),



olyan személyek, amelyek különleges előírások alapján vállalkoznak (ügyvédek,
kereskedelmi jogászok, orvosok, adótanácsadók, könyvvizsgálók stb.),



jogi személyek, éspedig:

-

önkormányzat által alapított intézmények, ha nem végeznek vállalkozási tevékenységet,
és az éves kiadásuk nem haladja meg az 500 000 szlovák koronát (Sk), pl. mozi, színház.

-

politikai pártok, politikai mozgalmak, polgári társulatok és szervei, lakástulajdonosok
társulata, földtulajdonosok társulata, közhasznú társaságok, jogi személyiségek társulata
és alapítványok, ha nem végeznek vállalkozási tevékenységet és ha bevételük az előző
évben nem haladta meg a 3 000 000 szlovák koronát (Sk),

-

egyház, egyházi társulatok és intézményei, ha jogi személyek és nem végeznek
vállalkozási tevékenységet, vagy ha az állami költségvetésből nem kapnak támogatást.

Ha ezek a jogi személyek az előzőekben felsorolt kritériumoktól a tárgyidőszakban eltérnek,
kötelesek kettős könyvvitelre áttérni a következő év január 1-jétől.
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Minden egyszeres könyvvitelt vezető számviteli egység saját elhatározásából vezethet
kettős könyvvitelt.
Kettős könyvvitelt köteles vezetni minden jogi személy, aki nem felel meg az egyszeres
könyvvitel előírásainak.
Külföldi pénznemben fennálló követeléseket, kötelezettségeket, valutákat, devizákat,
értékpapírokat, vagyoni részesedéseket szlovák koronában kell elszámolni, de biztosítani kell a
devizában történő nyilvántartást is.
A számviteli bizonylatoknak bizonyos tartalmi és formai követelményeknek kell
megfelelniük és szlovák nyelven szükséges kiállítani.
A számviteli bejegyzések szlovák nyelven történnek, az állampolgárok anyanyelvétől
függetlenül. A számviteli bejegyzéseket érthetően, áttekinthetően és időtállóan kell rögzíteni.
A kettős könyvvitelt vezető számviteli egységek kötelesek:
-

a gazdasági események idősoros elszámolását biztosító naplót,

-

a gazdasági események számlasoros elszámolását biztosító főkönyvet,

-

a főkönyvhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat vezetni.

Egyszeres könyvvitelt vezető számviteli egységek könyvviteli nyilvántartása lehet:
-

naplófőkönyv,

-

követelések és kötelezettségek nyilvántartása,

-

segédkönyvek (részletező nyilvántartások).
HARMADIK RÉSZ

Beszámoló
Az egyszeres könyvvitelt vezető számviteli egységek beszámolójának részei:
-

Kimutatás az eszközökről és a kötelezettségekről,

-

Kimutatás a pénzbevételekről és a pénzkiadásokról.

Kettős könyvvitel adatai alapján készített beszámoló részei az alábbiak:
1. Mérleg
a) Mérleg rövidített formában,
b) Mérleg teljes terjedelemben,
2. Eredménykimutatás
a) Eredménykimutatás rövidített formában,
b) Eredménykimutatás teljes terjedelemben,
3. Kiegészítő melléklet
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A kettős könyvvitelt vezető számviteli egység a mérleget és az eredménykimutatást
készítheti rövidített formában vagy teljes terjedelemben. Rövidített formájú mérleget és
eredménykimutatást csak azok a számviteli egységek készíthetnek, amelyek nem kötelesek
a beszámolót

könyvvizsgálóval

felülvizsgáltatni

és

közzétenni.

Ahol

a jogszabály

könyvvizsgálatot és közzétételi kötelezettséget ír elő, ott a beszámolót teljes terjedelemben kell
elkészíteni. A rövidített formában készíthető beszámoló a magyar egyszerűsített éves beszámoló
felépítésével (főcsoport, csoport) azonos. A teljes terjedelemben készíthető beszámoló a magyar
éves beszámoló felépítésével (főcsoport, csoport, tétel) azonos.
A beszámolónak igaz és hű képet kell nyújtania a számviteli egység vagyoni helyzetéről,
kötelezettségeiről, gazdasági eredményéről és a pénzügyi helyzetéről.
Minden számviteli egység köteles beszámolóját az adóbevallás mellékleteként
megküldeni az adóhivatalnak a számviteli időszakot (naptári évet) követő év március 31-ig.
A mérleget és az eredménykimutatást két példányban (1 példány adóhivatal számára, 1 példány
statisztikai feldolgozásra) a mellékletet egy példányban (statisztikai feldolgozásra) kell leadni.
Könyvvizsgálati és közzétételi kötelezettség terheli a következő számviteli egységeket:
1. Részvénytársaságok, állami vállalatok, önkormányzatok, bankok, biztosítók,
2. Kereskedelmi társaságok (amelyeknél a jegyzett tőke értékét jogszabály meghatározza)*
és szövetkezetek, ha a számviteli időszak fordulónapját megelőző évben a három
mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértékeket:
a/ a mérlegfőösszeg 20 millió Sk,
b/ az éves nettó árbevétel 40 millió Sk,
c/ a tárgyévben átlagosan foglalkozottak száma 20 fő.
3. Összevont /konszolidált/ éves beszámolót készítők.
Ezek a számviteli egységek kötelesek üzleti jelentést is készíteni, mely nem része
a beszámolónak. A beszámoló és az üzleti jelentés könyvvizsgálatát legkésőbb a számviteli
időszakot követő év december 31-ig el kell végezni.
A nyilvánosságra hozatal
-

letétbe helyezéssel és

-

közzététellel valósul meg.

Minden cégjegyzékbe bejegyzett számviteli egység a beszámolót (üzleti jelentést is, ahol
kötelező készíteni) a közgyűlés vagy taggyűlés jóváhagyása után köteles három hónapon belül
a cégbíróságnál letétbe helyezni.
* Kft – kötelező jegyzett tőke 200 000 Sk,
Rt – kötelező jegyzett tőke 1 millió Sk, a társaság beszámolóját mindig könyvvizsgálati és közzétételi kötelezettség terheli.
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A közzétételi kötelezettséget a kereskedelmi törvény írja elő. Az a számviteli egység,
amelynél kötelező a könyvvizsgálat, a beszámoló meghatározott adatait (2. számú melléklet)
megküldi az Igazságügyi Minisztériumnak a jóváhagyást követő három hónapon belül, amelyet
a Kereskedelmi közlönyben tesznek közzé.
A beszámoló jóváhagyását a kereskedelmi törvény szabályozza, amely előírja, hogy a
beszámolót

legalább

egyszer

évente

kell

jóváhagyásra

beterjeszteni,

határideje

a

mérlegfordulónapot követő év december 31. A leírtak alapján előfordulhat, hogy a számviteli
egységek beszámolójának közzétételére a mérlegforduló napot követő második évben kerül sor,
így megkérdőjelezhető az információk döntéshez való felhasználása.
Konszolidált /összevont/ beszámolót olyan kereskedelmi társaság készít, amely legalább
20 %–os vagyoni részesedéssel rendelkezik más kereskedelmi társaságnál vagy szerződés,
alapszabályzat alapján jogosult más kereskedelmi társaság irányítására, tekintet nélkül a vagyoni
részesedésre.
NEGYEDIK RÉSZ
Értékelés módjai
Az eszközök és kötelezettségek tételeinek értékelése a könyvvitelben és a beszámolóban
a következő módon történik:
a/ a tárgyi eszközök - a saját előállítású eszközök kivételével - beszerzési áron vagy újra
beszerzési áron,
b/a saját előállítású tárgyi eszközök – önköltségen,
c/ a vásárolt készletek – beszerzési áron,
d/ a saját előállítású készletek – önköltségen,
e/ a pénzeszközök és értékcikkek (okmánybélyeg, postabélyeg stb.) - névértéken,
f/ az értékpapírok és vagyoni részesedések – vételáron,
g/ a követelések keletkezésekor, és kötelezettségek – számlázott összegben,
megvásárolt követelések - vételáron,
h/ a vásárolt immateriális javak – beszerzési áron,
i/ a saját előállítású immateriális javak – önköltségen vagy újra beszerzési áron,
amennyiben ez alacsonyabb,
j/ a tenyészállatok és állatszaporulatok – önköltségen vagy újra beszerzési áron,
amennyiben ez alacsonyabb.
Az eszközöket egyedileg kell értékelni, kivéve az azonos paraméterekkel rendelkező
készletek és értékpapírok értékelését, mely történhet mérlegelt átlagárral, vagy FIFO eljárással.
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A külföldi pénznemben fennálló eszközöket és kötelezettségeket szlovák koronára kell
átszámolni a szerződés szerinti teljesítés napján érvényes Szlovák Nemzeti Bank által közzétett
árfolyamon. A beszámolóban a fordulónapi árfolyamon kell értékelni. A pénzügyi teljesítéskor a
teljesítés napján érvényes Szlovák Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon kell elszámolni.
Értékmódosítást

(értékvesztést,

terven

felüli

értékcsökkenést)

kell

elszámolni

a befektetett eszközök, készletek, követelések esetében, ha a mérlegforduló napján a számviteli
egység tudomására jutott információ alapján (kockázatok, veszteségek) ezen eszközök piaci
értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti értéke. Visszaírást kell elszámolni, ha a kiváltó okok
megszűnnek.
Az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél értékcsökkenési leírást számolnak el
(kivétel: költségvetési szervezetek,

állami alapok,

önkormányzatok).

A földterületeknél,

műalkotásoknál és gyűjteményeknél értékcsökkenési leírás nem számolható el.
A számviteli egységeknek értékcsökkenési leírás tervet kell készíteni, amelyben az
értékcsökkenés időtartamát és a leírás módját határozzák meg. Az immateriális javakat
legkésőbb öt év alatt le kell írni.
Meg kell jegyezni, hogy a bekerülési érték teljes egészében leírásra kerül a meghatározott
leírási időtartamon belül.
ÖTÖDIK RÉSZ
Az eszközök és kötelezettségek leltározása
A beszámoló elkészítéséhez a számviteli egység köteles elvégezni az eszközök és
kötelezettségek leltározását, az alábbi gyakorisággal:
-

a készleteket évente,

-

a tárgyi eszközöket kétévente,

-

a pénzeszközöket évente négyszer.

A leltározást mennyiségi felvétellel vagy egyeztetéssel kell elvégezni. A leltári eltérést a lezárt
számviteli időszakban kell könyvelni.
HATODIK RÉSZ
A bizonylatok megőrzésére vonatkozó előírások:
-

beszámolót és az üzleti jelentést - 10 évig kell megőrizni,

-

munkabér jegyzéket – 10 évig, ebből a
társadalombiztosítási adatokat – 20 évig,
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-

számviteli bizonylatokat, főkönyvi kivonatot, értékcsökkenési leírási tervet, leltáríveket,
analitikus nyilvántartásokat – 5 évig,

-

számítógépes számviteli programot – 5 évig,

-

tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapját – az állományból történő kivezetés után 3 évig.
HETEDIK RÉSZ

Általános, átmeneti és záró rendelkezések
Ez a rész többek között a gazdasági események könyvviteli elszámolásánál keletkezett hibák
javítására vonatkozó előírásokat tartalmazza. Ezen előírások alapján minden számviteli bizonylat
és számviteli bejegyzés javítását úgy kell elvégezni, hogy a javítást végző személy azonosítása,
a javítás időpontja és az eredeti számviteli bejegyzés megállapítható legyen. A számviteli
bejegyzés javításához minden esetben számviteli bizonylatot kell kiállítani.
Bírságok
A számviteli törvény előírásainak megsértése esetén az adóhivatal bírságot állapít meg, amely
500 000 Sk-ig terjedhet. Az adóhivatal 1 000 000 Sk-ig is szabhat ki bírságot abban az esetben,
ha a számviteli információkból az adóalap nem vezethető le. Az előzőekben leírt bírságokat az
adóhivatal a kötelezettség megsértésének napját követő három évig szabhatja ki.

3.2 Mérleg
A mérleg vagyonkimutatás. A vagyoni helyzetet adott időpontban mutatja. Ez az időpont
a fordulónap (december 31.). Szlovákiában a mérleg szerkezetét és tartalmát a V/1-31 388/1992
számú Pénzügyminisztériumi rendelet szabályozza.

A mérleg kétoldalas (horizontális)

formában kerül összeállításra, ami azt jelenti, hogy a bal oldalon az eszközök, jobb oldalon
a források

vannak. Az eszközök kimutatására négy oszlop szolgál. Az első oszlopban az

eszközök bruttó értéke (bekerülési érték), a második oszlopban a korrekció (mely tartalmazza: a
terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenést, továbbá az értékvesztést), a harmadik oszlopban
pedig az eszközök nettó értéke szerepel. Az első három oszlop a tárgyévre vonatkozó adatokat
tartalmazza. A negyedik oszlopban az előző évi adatokat (nettó értéket) mutatják ki.
A mérleget négyoldalas nyomtatvány alkotja, amely a magyar szabályok szerinti mérleg
„A” változatával hasonlítható össze.
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Eszközök
Szlovákia
A. Alapítókkal szembeni követelések

Magyarország
A. Befektetett eszközök

B. Befektetett eszközök
B.I. Immateriális javak
1. Alapítás aktivált értékei
2. Fejlesztés aktivált értékei
3. Szoftver
4. Vagyoni értékű jogok
5. Egyéb immateriális javak
6. Befejezetlen immateriális befektetések
7. Immateriális javakra adott előlegek
B.II. Tárgyi eszközök
1. Földterületek, telkek
2. Épületek, csarnokok, építmények
3. Műszaki berendezések, gépek felszerelések,
járművek, egyéb berendezések
4. Ültetvények
5. Igásállatok, tenyészállatok
6. Egyéb tárgyi eszközök
7. Befejezetlen tárgyi befektetések
8. Tárgyi eszközökre adott előlegek
9. Beszerzett (megvásárolt) eszközök értékkülönbözete

I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
B.III. Pénzügyi befektetések
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban (50%-tól több)
viszonyban álló vállalkozásban
2. Részesedések kapcsolt vállalkozásban (20%-50%)
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
3. Egyéb részesedések (20%-tól kevesebb)
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
4. Kölcsönök kapcsolt vállalkozásban
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
5. Egyéb pénzügyi befektetések

Az eltérések mérlegcsoportok és mérlegtételek szerint az alábbiak:
Szlovákiában a jegyzett, de még be nem fizetett tőke az eszközök között, mint alapítókkal
szembeni követelés van kimutatva, tehát ez a tétel emeli a mérlegfőösszeget az eszközök
oldalán és egyidejűleg a források oldalán is, mint jegyzett tőke. Magyarországon saját tőkét
csökkentő tételként mutatják ki.
Immateriális javak:
a) Az egy összegű értékcsökkenési leírás mértéke 40 000 Sk, 2003. január 1-től 50 000 Sk.
b) Az átszervezés költségei nem aktiválhatóak. A felmerült költségek azonban nem az adott
időszak eredményét csökkentik, hanem időbelileg el kell határolni, mint „Jövő időszakok
ráfordításai“, amelyet maximum 4 év alatt egyenlő összegben kell költségként elszámolni.
c) A vagyoni értékű jogok tartalmazzák az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokat is.
d) Az üzleti vagy cégérték az immateriális javak között nem kerül kimutatásra. Bár speciális
esetekben előfordul, melyekre a későbbiekben kitérek.
e) Az immateriális javak értékhelyesbítése nincs megengedve. Magyarországon sem terjed ki az
immateriális javak teljes körére, csak a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek esetében
megengedett.
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Tárgyi eszközök:
a)

Egyösszegű értékcsökkenési leírás mértéke 20 000 Sk, 2003.január 1-től 30 000 Sk.

b)

Az eszközök csoportosítása.

c)

A tárgyi eszközök értékhelyesbítése nem megengedett. Magyarországon a beruházások
kivételével minden tárgyi eszköz átértékelhető.

d)

Beszerzett (megvásárolt) eszközök értékkülönbözete a magyar mérlegben nem szerepel.
A mérlegsor tartalma:

Itt kell kimutatni a privatizált vagy megvásárolt vállalatért fizetett érték és a privatizált vagy
megvásárolt vállalat könyv szerinti saját vagyonának különbségét, mely lehet pozitív vagy
negatív. Ezt az értékkülönbözetet időarányosan 15 év alatt kell leírni ráfordításként vagy
bevételként. A vevő vállalkozásnak lehetősége van arra, hogy a könyv szerinti értéken
nyilvántartásba vett átvett eszközöket piaci értékre módosítsa. Ha a vállalkozás él ezzel a
lehetőséggel, akkor a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözetével az elszámolt
értékkülönbözetet módosítani kell, és a módosított összeget írja le időarányosan.
Ennek könyvviteli elszámolását példán vezetem végig:
A vállalat tiszta értéke = eszközök összesen – idegen forrás (vagy kötelezettségek)
= 1 000 000 – 700 000
= 300 000
Vásárlási ár

= 400 000

Értékkülönbözet

= vételár – tiszta eszközérték
= 400 000 – 300 000
= 100 000

E

Mérleg az eladónál

F

E

Befektetett eszközök
600
Saját tőke
300
Készletek
50
Idegen tőke
700
Követelések
350
________________________________________________________
Összesen
1 000
Összesen
1 000

Mérleg a megvásárlónál

Befektetett eszközök
Készletek
Követelések
Beszerzett eszközök
értékkülönbözete
Összesen eszközök

A cégvásárlás elszámolása
* Megvásárlási ár – kötelezettség az eladóval szemben
* Átvett kötelezettségek
* Átvett vagyon könyv szerinti értéke
befektetett eszközök
készletek
követelések
beszerzett eszközök értékkülönbözete
Beszerzett eszközök értékkülönbözetének
értékcsökkenési leírása 1/15

Értékkülönbözet megszüntetése a teljes leírás után

600
50
350

6 666

100 000
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400
700

100
1 100

400 000
700 000
600 000
50 000
350 000
100 000

Kötelezettség
- vételár
Idegen tőke

F

Összesen források

1 100

K: Kötelezettségek (+P)
K: Kötelezettségek (+P)
T: Befektetett eszközök (+A)
T: Készletek (+A)
T: Követelések (+A)
T: Beszerzett eszközök
értékkülönbözete (+A)
T: Beszerzett eszközök
értékkülönbözetének
képzése (+ költség H)
T: Beszerzett eszközök
értékkülönbözetének
értékcsökkenési
leírása (+A)

K: Beszerzett eszközök
értékkülönbözetének
értékcsökkenési
leírása (-A)
K: Beszerzett eszközök
értékkülönbözete (-A)

Magyarországon a pozitív üzleti vagy cégérték az immateriális javak tételét növeli
a kötelezettséggel szemben. A negatív üzleti vagy cégértéket halasztott bevételként (passzív
időbeli elhatárolásként) számolják el. Az eszközök piaci értéken kerülnek nyilvántartásba
a megvásárló cég mérlegében.
Pénzügyi befektetések
A kimutatott

tételek

megnevezésénél

találunk

eltéréseket.

A pénzügyi

befektetéseknél

értékhelyesbítés elszámolás nincs megengedve. Magyarországon értékhelyesbítés számolható el
a részesedéseknél.
Eszközök
Szlovákia

Magyarország

C. Forgóeszközök

B. Forgóeszközök

C.I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés, félkésztermékek
3. Késztermékek
4. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
5. Áruk
6. Készletre adott előlegek

I.Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott előleg

C.II. Hosszú lejáratú követelések
1. Üzleti kapcsolatból eredő követelések
2. Társakkal és tagokkal szembeni követelések
3. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
5. Egyéb követelések

II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
/vevők/
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések

C.III. Rövid lejáratú követelések
1. Üzleti kapcsolatból eredő követelések
2. Társakkal és tagokkal szembeni követelések
3. Szociális biztosítás
4. Állam – adókövetelések
5. Állam – halasztott adókövetelés
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
8. Egyéb követelések

III. Értékpapírok
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek

C.IV. Pénzügyi eszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Betétszámlák
3. Rövidlejáratú pénzügyi eszközök

Az eltérések a következők:
A követeléseket lejárat szerinti bontásban kell bemutatni.
Halasztott (látens) adókövetelés – Ha a terv szerinti értékcsökkenési leírás nagyobb, mint az
adózási szabályok szerint megállapított értékcsökkenési leírás, akkor a különbségből az adókulcs
alapján meghatározott adót, mint halasztott adókövetelést számolják el a számviteli egységek. Az
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előírást a kapcsolt vállalkozásoknak kötelező betartani, más vállalkozások ezt a szabályt
választhatják.
A rövid lejáratú értékpapírok nem képeznek külön csoportot, hanem azok a pénzügyi
eszközök C.IV. 3-ban kerülnek kimutatásra, mely nem tartalmazza a saját részvények,
üzletrészek értékét.
Eszközök
Szlovákia

Magyarország

D. Egyéb aktívák

C. Aktív időbeli elhatárolások

D.I. Időbeli elhatárolások
1. Jövő időszakok ráfordításai
2. Jövő időszakok pénzbevételei
3. Aktív árfolyamkülönbségek

1.
2.
3.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
Halasztott ráfordítások

D.II. Feltételezett aktív számlák

Eltérések:
Az időbeli elhatárolásoknál szót érdemel az aktív árfolyamkülönbségek magyarázata.
Szlovákiában a mérlegfordulónapi értékelésből adódó árfolyamkülönbözetet kétféleképpen kell
elszámolni:
-

a valuta és deviza számlák árfolyamkülönbségeit a ráfordítások, vagy bevételek számlán,

-

a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamkülönbözetét az aktív,
vagy passzív árfolyamkülönbözet számlán.

Az aktív árfolyamkülönbözet (árfolyamveszteség) keletkezésekor kötelező a céltartalék képzés.
Magyarországon, ha a beruházáshoz és a vagyoni értékű joghoz kapcsolódó devizahitel
devizakészlettel nem fedezett, akkor a mérlegfordulónapi értékelésből adódóan számolják el az
árfolyamveszteség teljes összegét pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként, de ez az összeg
időbélileg elhatárolható. Az utóbbi esetben a halasztott ráfordítások növeléseként és a pénzügyi
művelet egyéb ráfordításának csökkenéseként számolják el. Ha a vállalkozó ezt az elszámolási
módot alkalmazza, akkor köteles céltartalékot képezni.
A feltételezett aktív számlán olyan időbeli elhatárolásokat mutatunk ki, amelyek pontos
értékét csak feltételezi a számviteli egység (pl. biztosítóval szembeni követelés, ha nem tudjuk
pontosan a bevétel összegét; vagy a járó kamat, ha a bank még nem értesített a pontos összegről
stb.).
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Források
Szlovákia

Magyarország

A.Saját tőke

D. Saját tőke

A.I. Jegyzett tőke
1. Jegyzett tőke
2. Saját részvények (-)

I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken

A.II. Tőkealapok
1. Ázsió
2. Egyéb tőkealapok
3. Értékelési különbözetek eszközök átértékelésből
4. Értékelési különbözetek tőkerészesedésekből

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

A.III. Nyereségalapok
1. Törvény alapján képzett tartalékalap
2. Fel nem osztható alap
3. Alapszabály szerinti alapok és egyéb alapok

V. Lekötött tartalék

III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék

VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény

A.IV. Előző évek eredménye
1. Előző évek fel nem osztott nyereségei
2. Előző évek meg nem térített veszteségei
A.V. Számviteli időszak adózott eredménye

Az eltérések a következők:
Jegyzett tőke – olyan tőke, amelyet a tulajdonosok, társak, tagok bocsátanak a számviteli egység
rendelkezésére.
- Részvénytársaság (Rt) - alapításnál a cégbíróságon bejegyzett tőke összege minimum
1 000 000 korona.
- Korlátolt felelősségű társaság (Kft) – alapításnál a cégbíróságon bejegyzett tőke összege
minimum 200 000 korona. Minden tag minimális betétje 30 000 korona. A tagok száma
maximálisan 50 fő lehet.
- Betéti társaság (Bt) – e társaságot legalább egy beltagnak és egy kültagnak kell alapítani.
A kültag minimális betétje 10 000 korona, de nem kötelesek a cégbíróságnál bejegyeztetni.
- Közkereseti kereskedelmi társaság (Kkt) – nincs törvény által előírt vagyoni hozzájárulás.
Vagyoni hozzájárulásukat nem kötelesek a cégbíróságnál bejegyeztetni.
- Szövetkezet – törvény által előírt kötelező szövetkezeti vagyon minimum 50 000 korona,
amelyet a cégbíróságnál kell bejegyezni.
- Állami vállalatoknál a jegyzett tőkét az alapításnál rábízott állami vagyon értéke képezi.
A tőkealapok tartalma bővebb, kimutatása részletesebb a tőketartaléknál. Az egyes
tételek tartalma a következő:
- Egyéb tőkealap – egyéb pénzbeli és nem pénzbeli betétek a társaságban, amelyek nem részei
a jegyzett tőkének. Például kapott ajándékok, szövetkezeteknél a szövetkezeti tagok betétjei
szövetkezeti lakás építésére, állami járulék a saját tőke emelésére stb.
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- Értékelési különbözetek eszközök átértékeléséből – ezen a mérlegsoron csak a befektetési
alapok és befektetési társaságok mutathatnak ki értékeket, ha a vagyonuk értéke változik az
értékpapírok árfolyam változása esetén, vagy a tárgyi eszközök értékeléséből (növekedhet vagy
csökkenhet).
- Értékelési különbözetek tőkerészesedésből – ez a mérlegsor mutatja a más vállalkozásban
lévő részesedés értékének változását, mely tőkeemelésből, vagy tőkeleszállításból ered. Például
a tag az előző évek eredményéből jegyzett tőkét emel, ezáltal a tulajdonos vállalkozás
részesedése nő. A könyvekben kimutatott érték és a tényleges részesedési érték közötti
különbözet jelenik meg e mérlegsoron, mint „értékelési különbözetek”. Egyidejűleg növeli
a részesedések értékét is. Ha a tag jegyzett tőkét csökkent, a gazdasági esemény hatására a
tulajdonos vállalkozás az „értékelési különbözetek” csökkentésével egyidejűleg a részesedések
értékét csökkenti. Magyarországon az előzőekben leírt gazdasági események nem a saját tőke
értékét módosítják, hanem a rendkívüli bevételekben, illetve ráfordításokban kell elszámolni.
A nyereségalapok tartalmánál is eltérések vannak:
- Törvény alapján képzett tartalékalap – A szlovák kereskedelmi törvény alapján a
Részvénytársaságoknak, Korlátolt felelősségű társaságoknak és az állami vállalatoknak kötelező
tartalékalapot képezniük az adózott nyereségből, és azt évente kiegészíteni. Az így képzett
tartalékot a veszteség fedezetére, vagy a társaság kedvezőtlen gazdasági folyamatainak
ellensúlyozására

lehet

felhasználni.

A képzésre

vonatkozó

szabályozás

a különböző

vállalkozások esetében eltérő, így:
- az állami vállalatok évente az adózott nyereség 5 %-ával kötelesek kiegészíteni mindaddig,
amíg a tartalékalap el nem éri a jegyzett tőke 20 %-át.
- a Részvénytársaságok alapításakor a jegyzett tőkén felül kötelesek a Részvénytársaság
rendelkezésére bocsátani a tartalékalap összegét is, amely a jegyzett tőke 10 %-ának megfelelő
összeg. Ezt évente kiegészítik az adózott nyereség 10 %-ával, amíg el nem éri a jegyzett tőke
20%-ának megfelelő összeget.
- a Korlátolt felelősségű társaság alapításakor a tagok a jegyzett tőkén felül kötelesek a társaság
rendelkezésére bocsátani a tartalékalap összegét is, mely a jegyzett tőke 5 %-ának megfelelő
összeg. Ezt évente kiegészítik az adózott nyereség 5%-ával, amíg el nem éri a jegyzett tőke 10
%-ának megfelelő összeget.
- Fel nem osztható alap – ez is tartalék, amelyet a szövetkezeteknek törvény alapján kell
képezniük. Már alapításkor kötelesek a tagok a jegyzett tőkén felül a tartalékalapot is
rendelkezésre bocsátani a jegyzett tőke 10 %-ának megfelelő összegben, és évente az adózott
nyereség 10 %-ával kötelesek kiegészíteni. Ezt a tartalékot addig kell képezni, amíg el nem éri
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a jegyzett tőke 50 %-ának megfelelő összeget. Felhasználásánál csak egy korlátozás van,
mégpedig az, hogy nem lehet a tagok között szétosztani, amíg a szövetkezet működik.
- Alapszabály szerint képzett alapok és egyéb alapok – Az adózott nyereségből képezhető
a számviteli egység döntése alapján. Képzését és felhasználását az alapszabály tartalmazza.
Lekötött tartalék képzésre kötelezettség nincs Szlovákiában.
Számviteli időszak adózott eredménye – Ez a mérlegsor az adózott eredményt mutatja. Mérleg
szerinti eredményt – a magyarországi gyakorlattal ellentétben – a szlovákiai mérleg nem
tartalmaz. Szlovákiában az osztalékot vagy részesedést a következő számviteli időszakban
számolják el, miután a közgyűlés vagy taggyűlés jóváhagyta az éves beszámolót és az eredmény
felosztását.
Források
Szlovákia

Magyarország

B. Idegen tőke

E. Céltartalékok

B.I. Céltartalékok

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Törvény alapján képzett céltartalékok
Árfolyamveszteségek fedezetére képzett céltartalék
Egyéb céltartalékok

B.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
3. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
4. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból
5. Váltótartozások
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
B.III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Üzleti kapcsolatból eredő kötelezettségek
2. Társakkal és tagokkal szembeni kötelezettségek
3. Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek
4. Szociális és egészségügyi biztosítási kötelezettségek
5. Állam – adókötelezettségek és juttatások
6. Állam – halasztott adókötelezettség
7. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
8. Kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
9. Egyéb kötelezettségek
B.IV. Bankhitelek és kölcsönök
1. Hosszú lejáratú bankhitelek
2. Rövid lejáratú bankhitelek
3. Rövid lejáratú kölcsönök

Céltartalékok a várható kötelezettségekre
Céltartalékok a jövőbeni költségekre
Egyéb céltartalékok

F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
3.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval
szemben
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható követelmények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
– ebből: az átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállítók)
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
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Eltérések a következők:
A céltartalékok - Magyarországon a számviteli törvény előírásai szerint azokra a múltbéli,
illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni
fizetési kötelezettségekre (pl. jogszabály alapján garanciális kötelezettség, függő kötelezettség, a
biztos jövőbeni kötelezettség, korengedményes nyugdíj, végkielégítés miatti kötelezettség,
környezetvédelmi kötelezettség), amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük,
vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, céltartalékot kell képezni.
Céltartalék képezhető az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni
költségekre (különösen a fenntartási, az átszervezési költségekre), amelyek bizonyosan
felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja még bizonytalan és nem sorolhatók a
passzív időbeli elhatárolások közé.
Devizaárfolyam veszteségre (az elhatárolt árfolyamveszteségre) céltartalékot kell képezni. A
céltartalék összegét a következőképp számoljuk ki:
(hitelfelvételtől eltelt idő : hitel futamideje) x az elhatárolt összeg

Céltartalék képzés Szlovákiában:
A számviteli törvényben a céltartalékok fogalma nem jelenik meg. A törvény filozófiájából
adódik a céltartalék képzés szükségessége. A céltartalék képzésre vonatkozó előírásokat, és azok
csoportosítását a Pénzügyminisztérium által kiadott elszámolási eljárásokra vonatkozó utasítás
tartalmazza. E szerint háromféle céltartalékot különböztetünk meg:
a) Törvény alapján képzett céltartalékok – amelyek a társasági adótörvény által elismert
adóalap-csökkentő céltartalékok. Az ide sorolható tételek:
- bankoknál és biztosítóknál képzett céltartalékok,
- tárgyi eszközök fenntartási költségeire képzett céltartalékok,
- erdőfenntartási munkákra, felújítására és védelmére képzett céltartalékok,
- földterületeken történő kitermelésnél a környezet helyreállítására képzett céltartalékok.
b) Árfolyamveszteségek fedezetére képzett céltartalékok.
c) Egyéb céltartalékok, amelyeket a számviteli egységek saját elhatározásuk alapján
képezhetnek:
-

üzemi

tevékenységre

(üzleti

kockázatokra,

szállítási

veszteségekre,

garanciális

javításokra, megrendeléses gyártás várható veszteségeire stb.),
-

rendkívüli tevékenységre (környezetvédelmi költségekre, bírósági perekre stb.).
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Példa: Törvény alapján képzett céltartalékok.
A számviteli egység 2000-től céltartalékot képez az adminisztrációs épület tetőjavítására. A javítást 2002-ben
tervezik végrehajtani. A javítási költségek becsült összege 4 000 000 Sk.
1.) 2000-es számviteli időszakban képzett céltartalék

2 000 000 Sk

T: Törvényes céltartalékok képzése (+ üzemi tevékenység költsége)
K: Törvényes céltartalékok (+ P)
2.) 2001-es számviteli időszakban képzett céltartalék

2 000 000 Sk

T: Törvényes céltartalékok képzése (+ üzemi tevékenység költsége)
K: Törvényes céltartalékok (+ P)
3.) 2002-es számviteli időszak. A javításért kiállított számla

4 000 000 Sk

T: Javítási és karbantartási költségek (+üzemi tevékenység költsége)
K: Szállítók (+ P)
T: Törvényes céltartalékok (- P)
K: Törvényes céltartalékok feloldása (+ üzemi tevékenység bevétele)

Példa: Nem realizált árfolyamveszteségre képzett céltartalék.
Ha a fordulónapon megállapított nem realizált árfolyamkülönbség veszteség, akkor erre az
árfolyamveszteségre céltartalékot képeznek, amelyet a következő számviteli időszak januárjában
feloldanak.

Céltartalékot

képeznek

a

külföldi

partnerrel

szembeni

követelésekre,

kötelezettségekre, pénzügyi befektetésekre és a hitelre is.
1.) Kiállított számla külföldi vevőnek árueladásnál (200 euró - 1 euró / 44 Sk)

8 800 Sk

T: Vevők (+ A)
K: Bevétel árueledásból (+ bevétel)
2.) A követelést december 31-ig a külföldi vevő nem fizette meg. A Szlovák Nemzeti Bank árfolyama
december 31-én – 1 euró / 43 Sk. A nem realizált árfolyamveszteség

200 Sk

T: Aktív árfolyamkülönbség (+ A)
K: Vevők (- A)
3.) Céltartalék képzés a nem realizált árfolyamveszteségre

200 Sk

T: Céltartalék képzés (+ pénzügyi költség)
K: Egyéb céltartalékok (+ P)
Következő számviteli időszak első hónapja:
4.) Az aktív árfolyamkülönbség megszüntetése

200 Sk

T: Vevők (+ A)
K: Aktív árfolyamkülönbség (- A)
5.) A nem realizált árfolyamveszteségre képzett céltartalék feloldása

200 Sk

T: Egyéb céltartalékok (- P)
K: Céltartalék képzés feloldása (+ pénzügyi bevétel)
6.) Március 15-én a követelés kiegyenlítése (árfolyam: 1 euró / 43,50)

8 700 Sk

T: Bankszámla (+ A)
K: Vevők (- A)
7.) Árfolyamveszteség (8 800 – 8 700)

100 Sk
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T: Árfolyamveszteség (+ pénzügyi költség)
K: Vevők (- A)

A nem realizált árfolyamveszteségre képzett céltartalékot és az egyéb céltartalékok képzését a
társasági adóalap meghatározásánál nem kell adóalapot módosító tételként figyelembe venni.
Kötelezettségek:
A kötelezettségek között hátrasorolt kötelezettségeket nem mutatják ki külön csoportban.
A rövid lejáratú kötelezettségek csoportosítása eltérő. Például a 3., 4. és 5. sorok tartalma
a szlovák mérlegben megegyezik a magyar mérleg 8. sorának tartalmával.
Magyarországon a hitelek a kötelezettségekben szerepelnek, Szlovákiában viszont külön
csoportot képviselnek.
Szlovákiában a rövid lejáratú kötelezettségek 9. során mutatják ki a szociális alapot is.
Magyarországon ilyen alap nincs.
Szlovákiában a szociális alap képzésének és felhasználásának előírásait a 152/1994-es számú - a
szociális alap – törvény szabályozza. Ezt az alapot köteles képezni minden munkáltató.
Ez az alap az idegen tőke részét képezi és a mérlegben az Egyéb kötelezettségek tételben
mutatják ki. A szociális alap pénzeszközeit külön bankszámlán mutatják ki a főkönyvi
nyilvántartásban, a mérlegben a bankszámla soron jelenik meg.
A szociális alapot a következő forrásból képezhetik:
a) kötelező képzés a törvény alapján – a számítási alap a bruttó munkabér, kötelezően 0,6%-nak
megfelelő összeget kell képezni. Ezt az összeget a vállalat költségként számolja el a szociális
alappal szemben.
Példa:
A vállalatnál költségként elszámolt bér 200 000 Sk. A kötelezően képzendő szociális alap
összege (200 000 x 0,006) = 1 200 Sk lesz, amelyet így számolnak el:
T: Törvény alapján képzett szociális költségek (+ költségek)
K: Szociális alap (+ P)
T: Bankszámla – analitikus nyilvántartás – szociális alap bankszámla (+ A)
K: Bankszámla – analitikus nyilvántartás – folyószámla (-A)

b) nem kötelező képzés történhet ajándékozásból, vagy más juttatásból és hozzájárulásból
T: Bankszámla – analitikus nyilvántartás – szociális alap bankszámla (+ A)
K: Szociális alap (+ P)

c) nem kötelező képzés a vállalat adózott eredményéből
T: Adózott gazdasági eredmény - nyereség (- P)
K: Szociális alap (+ P)
T: Bankszámla – analitikus nyilvántartás – szociális alap bankszámla (+ A)
K: Bankszámla – analitikus nyilvántartás – folyószámla (- A)
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A szociális alapot felhasználhatják:
a) Az alkalmazottak üzemi étkeztetésére és étkezési jegyekre, sport és kulturális célokra. Ezekre
a célokra a szociális alap minimum 30%-át kell fordítani.
b) Szociális juttatásokra, munkába járási költségekre, nyugdíjbiztosításra. Ezekre a célokra a
szociális alap minimum 20%-át kell fordítani.
c) Vállalati szociális politikára, amely az alkalmazottak gondoskodásával kapcsolatos, pl. üdülés,
gyógyfürdő stb.
A felhasználás elszámolása:
T: Szociális alap (- P)
K: Különböző számlák, pl. egyéb kötelezettségek az alkalmazottakkal szemben,
étkezési jegyek, készpénz kifizetések stb.
T: Bankszámla – analitikus nyilvántartás – folyószámla, vagy pénztár (+A)
K: Bankszámla – analitikus nyilvántartás – szociális alap bankszámla (- A)

Halasztott (látens) adókötelezettség – Ha a terv szerinti értékcsökkenési leírás kisebb, mint az
adózási szabályok szerint megállapított értékcsökkenési leírás, akkor a különbségből az adókulcs
alapján meghatározott adót, mint halasztott adókötelezettséget számolják el. Kötelezően
könyvelik a kapcsolt vállalkozások, más vállalkozásoknál megengedett.
Források
Szlovákia

Magyarország

C. Egyéb passzívák

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.I. Időbeli elhatárolások
1. Jövő időszakok pénzkiadásai
2. Jövő időszakok bevételei
3. Passzív árfolyamkülönbségek

1.
2.
3.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Halasztott bevételek

C.II. Feltételezett passzív számla

Eltérés:
A feltételezett passzív számlán olyan időbeli elhatárolásokat mutatunk ki, amelyek pontos
értékét csak feltételezi a számviteli egység (például ki nem számlázott szállítások, vagy a
fizetendő kamat, amelyet a bank a számviteli évben nem számolt el stb.).

3.3 Eredménykimutatás
Az eredménykimutatás részletekre bontja a számviteli időszakban elért eredményt és
így mutatja be az eredmény keletkezését. Szlovákiában az eredménykimutatás formáját és
tartalmát a V/1-31 388/1992 Pénzügyminisztériumi rendelet szabályozza. Összköltség eljárással,
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és abból is csak lépcsőzetes formában készíthető, amely a Magyarországon előírt összköltség
eljárással

készült

eredménykimutatás

„A“ változatával

hasonlítható

össze.

eredménykimutatás képet ad az eredmény alakulásának összetevőiről.
Szlovákia
I.

Értékesített áruk bevételei

01

A.
+

Értékesített áruk beszerzési értékei
Kereskedelmi árrés /01-02/

02
03

II.

Termelés /05+06+07/

04

II. 1.

Saját termelésű termékek és szolgáltatások
bevételei

05

2.

Saját termelésű készletek állományváltozása

06

II.

3.

Aktivált saját teljesítmény

07

III.

B.
B. 1.
B. 2.
+
C.

Termelési felhasználás /09+10/
Anyag és energia felhasználás
Szolgáltatások
Hozzáadott érték /03+04-08/
Személyi jellegű költségek /13+14+15+16/

08
09
10
11
12

C. 1.

Bérköltségek

13

C. 3.
C. 4.

Jutalom a társaság és szövetkezet vezető
tisztségviselői részére
Szociális biztosítási költségek
Szociális költségek

D.

Adók és illetékek

C. 2.

E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*

I.

IV.

14
15
16
17

Immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírása
Értékesített immateriális javak és tárgyi
eszközök bevételei
Értékesített eszközök és anyagok nettó értéke
Üzemi céltartalékok és üzemi bevételek időbeli
elhatárolásának elszámolása
Üzemi céltartalékok képzése és üzemi
költségek időbeli elhatárolása
Értékkülönbözetek, értékvesztések, terven
felüli értékcsökkenések visszaírása az üzemi
bevételben
Értékkülönbözetek, értékvesztések, terven
felüli értékcsökkenések képzése az üzemi
költségben
Egyéb üzemi bevételek
Egyéb üzemi költségek
Üzemi bevételek átvezetése /-/
Üzemi költségek átvezetése /-/
Üzemi tevékenység gazdasági eredménye
11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+/27/-/-28/

18
19

10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
V.
/10+11+12/
VI. Értékcsökkenési leírás
VII.

Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

VIII.

Pénzügyi befektetések értékesítésének bevétele

30

K.

Értékesített pénzügyi befektetések ráfordítása

31
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Magyarország
01. Belföldi értékesítés nettó
árbevétele
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele /01+02/
03. Saját termelésű készletek
állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált
értéke
Aktivált saját teljesítmények értéke
/±03+04/
Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások
/05+06+07+08+09/

A.

Üzemi /üzleti/ tevékenység eredménye
/I±II+III-IV-V-VI-VII/
13. Kapott /járó/ osztalék és
részesedés, ebből: kapcsolt
vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége, ebből: kapcsolt
vállalkozástól kapott

Az

IX.

Befektetett pénzügyi eszközök bevételei
/33+34+35/

32

IX. 1.

Részesedések hozama kapcsolt vállalkozástól

33

2.

Egyéb részesedések hozama

34

3.

Egyéb pénzügyi befektetések hozama

35

X.

Rövid lejáratú pénzügyi eszközök bevételei

36

XI.

Pénzügyi tevékenységre képzett céltartalék
feloldása

37

L.

Pénzügyi ráfordításokra képzett céltartalékok

38

XII.
M.
XIII.
N.
XIV.
O.
XV.
P.
*
R.
R. 1.
2.
*
**
XVI.
S.
T.
T. 1.
*

Értékvesztések visszaírása a pénzügyi
bevételben
Értékvesztések elszámolása a pénzügyi
ráfordításban
Kapott kamatok
Fizetett kamatok
Egyéb pénzügyi bevételek
Egyéb pénzügyi ráfordítások
Pénzügyi bevételek átvezetése /-/
Pénzügyi ráfordítások átvezetése /-/
Pénzügyi műveletek gazdasági eredménye
30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+/45/-/-46/
Szokásos tevékenység eredményéből fizetendő
jövedelmi adó /49+50/
- esedékes adó
- elhalasztott adó
Szokásos tevékenység gazdasági eredményéből
fizetendő jövedelmi adó /48/
Szokásos tevékenység gazdasági eredménye
/29+47-51/
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli tevékenység gazdasági
eredményéből fizetendő jövedelmi adó /56+57/
- esedékes adó
- elhalasztott adó
Rendkívüli tevékenység gazdasági eredménye
/53-54-55/

U.

A gazdasági eredmény átvezetése osztalékra

***

A számviteli időszak gazdasági eredménye
/52+58-59/

39
40

15. Befektetett pénzügyi eszközök
kamatai, árfolyamnyeresége, ebből:
kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott /járó/ kamatok és
kamatjellegű bevételek, ebből:
kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb
bevételei
Pénzügyi műveletek bevételei
VIII.
/13+14+15+16+17/
18. Befektetett pénzügyi eszközök
árfolyamvesztesége, ebből: kapcsolt
vállalkozásnak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű
ráfordítások, ebből: kapcsolt
vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok,
bankbetétek értékvesztése
21. Pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításai
Pénzügyi műveletek ráfordításai
IX.
/18+19±20±21/

41
42
43
44
45
46
47

B.

Pénzügyi műveletek eredménye /VIIIIX/

48
49
50
51
52
53
54

Szokásos vállalkozási eredmény
/±A±B/
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
C.

55
56
57
58

59

D.

Rendkívüli eredmény /X-XI/

E. Adózás előtti eredmény /±C±D/
XII. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény /±E-XII/
22. Eredménytartalék igénybevétele
osztalékra, részesedésre
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. Mérleg szerinti eredmény /±F+22-23/
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Az eltérések a következők:
-

A bevételek eltérő csoportosítása.
A hozam oldalon külön kell kimutatni az áruértékesítés és a termelés hozamát.
Az exportértékesítés nem jelenik meg külön soron.

-

Az adott évi ráfordításokat költségnemek és jogcímek szerint mutatják ki. Ezek
elszámolására egy számlaosztály áll rendelkezésre (1. számú melléklet). A költség és
ráfordítás fogalom nem különül el.

-

Az adózás vonatkozásában külön kell az adókötelezettséget megállapítani és kimutatni a
szokásos és a rendkívüli tevékenységből származó eredmény után.

-

Az eredménykimutatásban a számviteli időszak gazdasági eredménye az adózott eredményt
mutatja.

-

Az 59. sorban csak a Közkereseti kereskedelmi társaság és a Betéti társaság kültagjai
számára lehet osztalékot kimutatni.
A szlovák jövedelemadó-törvény a magyarhoz hasonlóan nem minden könyvvitelben

elszámolt ráfordítást és bevételt ismer el jövedelemadó szempontjából adócsökkentő és
adónövelő tételnek. Éppen ezért el kell végezni a bruttó eredmény módosítását, azaz az adóalap
meghatározását.
Az adótörvény előírása két fő részből áll, az egyik rész jogi személyekre vonatkozó,
a másik a természetes személyekre vonatkozó előírásokat tartalmazza.
Jogi személyek adókötelessége 2002. január 1-től egységesen az adóalap 25 %-a.
A természetes személyek jövedelemadója progresszíven nő:
3. táblázat: A természetes személyek jövedelemadója Szlovákiában
Értékhatárok

Adómérték
(szlovák koronában)

90 000
180 000
396 000
564 000

felett

90 000
180 000
396 000
564 000

10 %
9 000 + 20 %
27 000 + 28 %
87 480 + 35 %
146 280 + 38 %

a 90 000 -et
a 180 000-et
a 396 000-et
az 564 000-et meghaladó alapból

A tárgyévet követő év első közgyűlése, illetve taggyűlése dönt az adózott eredmény
felosztásáról. Ekkor határoznak a nyereségalapok képzéséről (kötelező és saját elhatározás
alapján) és az osztalék összegéről, kifizetéséről. Osztalék előleget nem lehet kifizetni.
A kereskedelmi törvény 2002. január 1-től meghatározza, hogy az osztalék kifizetése után a saját
tőke nem csökkenhet a jegyzett tőke és a törvény alapján képzett tartalékalap összege alá.
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3.4 Kiegészítő melléklet

A kiegészítő mellékletbe azokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat kell
felvenni, amelyek a számviteli egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről igaz és
hű képet mutatnak.
Szlovákiában a kiegészítő melléklet tartalmának szabályait és követelményeit először a
65/277/1993 számú Pénzügyminisztériumi rendelet határozta meg, amelyet többször
módosítottak. Ezek a módosítások a következők: 65/506/1994, 3358/1997, és jelenleg a
3098/1998 számú Pénzügyminisztériumi rendelet előírásai érvényesek.
Mindkét ország kiegészítő mellékletének tartalmát a számviteli törvény, illetve a
Pénzügyminisztériumi rendelet részletesen szabályozza. A kötelező előírásokban néhány eltérés
található, mégpedig a szlovák szabályozás nem tér ki például az ellenőrzés során feltárt jelentős
összegű hibák eredményre, az eszközök és források állományára gyakorolt hatásának
bemutatására, az export értékesítés árbevétele földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontására, és
a környezet védelmével kapcsolatos információra.
A kiegészítő melléklet része lehet a Cash flow-kimutatás, amely a vállalkozás egy
meghatározott időtartamon belül realizált pénzbevételeinek és pénzkiadásainak a különbsége.
Szlovákiában a számviteli egységek 1993-tól 1997-ig saját döntéseik alapján készítettek
Cash flow-kimutatást. 1997-től azok a számviteli egységek, amelyeknél kötelező a
könyvvizsgálat, a számviteli törvény előírása szerint kötelesek ilyen kimutatást készíteni. A Cash
flow-kimutatást a Pénzügyminisztérium 5007/1999 számú, 1999. 1. 1-jén hatályba lépett
módszertani utasítás szerint lehet összeállítani, amely tartalmazza az ajánlott szerkezeteket is.
A mérleg, az eredménykimutatás és a Cash flow-kimutatás között összefüggés van,
amelyet a 8. ábrán mutatok be.
A mérleg és a Cash flow-kimutatás közötti összefüggés:
A Cash flow-kimutatás magyarázatot ad a beszámolási időszak elején és végén kimutatott
pénzeszközök és pénzzel egyenértékű eszközök állapotának változására.
Az eredménykimutatás és a Cash flow-kimutatás közötti összefüggés:
A Cash flow-kimutatás magyarázatot ad a gazdasági eredmény és a pénzeszközök, pénzzel
egyenértékű eszközök közötti eltérésre.
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Eszközök

Mérleg – január 1.

Források
Saját tőke

Eszközök
Kötelezettségek

CF-kimutatás – december 31.
Eredménykimutatás –
december 31.

Pénzeszközök és pénzzel egyenértékű
eszközök – január 1.

+ bevételek
-költségek

+ pénzbevételek
- pénzkiadások

+/- gazdasági eredmény
Pénzeszközök és pénzzel egyenértékű
eszközök – december 31.

Eszközök

Mérleg – december 31.

Források

Saját tőke
Eszközök
Kötelezettségek

8. ábra: A kimutatások kapcsolatrendszere
Forrás: Šlosárová,A.-Šlosár,R.: Cash flow-kimutatás, Súvaha, 1999 Bratislava, 12. oldal
A rendelkezés alapján a vállalkozási tevékenységet úgy, mint Magyarországon, három
részre kell felosztani: működési, befektetési és finanszírozási tevékenységre. Ezeknél a
tevékenységeknél a pénzáramlás összegét (növekedés és csökkenés) a pénzeszközök és a pénzzel
egyenértékű eszközök állapotának változása alkotja (év eleje és vége közötti különbözet).
A pénzeszközök közé tartoznak: készpénz, csekkek, okmánybélyegek, betétszámlák,
átvezetési számla és folyószámlahitel igénybevétele.
A pénzegyenértékesek közé kell sorolni a maximum 3 hónapos lejáratú forgatási célú
értékpapírokat és a 3 hónapra lekötött bankbetéteket.
A működési tevékenység levezetése információt nyújt arról, mennyi pénzt realizált a
vállalkozás a szokásos és rendkívüli tevékenységből. A befektetési tevékenység levezetése
megmutatja, mennyi pénzt költött a vállalkozás befektetésre, illetve mennyit kapott a befektetett
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eszközök eladásából. A pénzügyi tevékenység levezetéséből pedig megállapítható, mennyi
pénzt kapott vagy költött pénzügyi tevékenységekre.
A Cash flow-kimutatás összeállítási módjait Szlovákiában és Magyarországon a
következő táblázatban ábrázolom.
4. táblázat: A Cash flow-kimutatás módszerei
Működési tevékenység Befektetési tevékenység
Szlovákia

Magyarország

1. Közvetlen módszer
- tiszta közvetlen
- módosított közvetlen
2. Közvetett módszer
Közvetett módszer

Finanszírozási
tevékenység

Közvetlen módszer

Közvetlen módszer

Közvetlen módszer

Közvetlen módszer

Az előzőekben felsorolt módszerekhez eltérő formájú kimutatás kapcsolódik.
A Cash flow-kimutatás közvetlen módszerrel történő összeállításának két változata van:
a) Tiszta közvetlen módszerrel történő levezetésnél az adatokat közvetlenül a pénzeszközök és
pénzegyenértékesek számlájáról vesszük, amelyekhez részletes analitikus nyilvántartás vezetése
szükséges.
b) Módosított közvetlen módszernél az eredménykimutatásban szereplő ráfordításokat és
bevételeket módosítjuk a hozzá kapcsolódó mérlegszámlák változásával, például

Bevétel

árueladásból – Vevőkövetelés árueladásból + Kapott előleg = Pénzbevétel árueladásból.
Lényege, hogy az egyes ráfordítás és bevétel fajták áttranszformálódnak az egyes
pénzkiadásokra és pénzbevételekre, vagyis az eredménykimutatáshoz kapcsolódik.
A harmadik ajánlott forma a pénzeszközök változásának levezetésére a

közvetett

módszer. Szlovákiában az adózás előtti szokásos tevékenység gazdasági eredményét módosítjuk
a pénzmozgással nem járó tételekkel és egyéb korrekciókkal, továbbá a működési
tevékenységhez kapcsolódó eszközök (kivéve a pénzeszközöket és a pénzegyenértékeseket) és
források állományváltozásával, valamint a társasági nyereségadóval. Az összeállításához
részletes analitika és kigyűjtés szükséges.
Mivel a Magyarországon alkalmazott módszer a Szlovákiában megengedett közvetett
módszerrel hasonlítható össze, a következőkben ezt mutatom be és rámutatok a megállapított
különbségekre.
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Szlovákia

Magyarország

A. Működési tevékenység pénzáramlása
Z. Adózás előtti szokásos tevékenység eredménye (±)
A.1.Nem pénzbeli műveletek, amelyek kihatással vannak a
szokásos tevékenység eredményére
A.1.1. Befektetett eszközök értékcsökkenési leírása (+)
A.1.2. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke (+)
A.1.3. A beszerzett eszközök értékkülönbözetének leírása (±)
A.1.4. Követelések leírása (+)
A:1.5. Céltartalékok változása (±)
A.1.6. Aktív időbeli elhatárolások és feltételezett aktív számlák
változása (kamatok, befektetett eszközök beszerzéséből
származó követelések és kötelezettségek árfolyamkülönbsége,
rendkívüli ráfordítások és bevételek) (±)
A.1.7. Passzív időbeli elhatárolások és feltételezett passzív
számlák változása (mint A.1.6.) (±)
A.1.8. Az eszközök értékvesztésének, terven felüli
értékcsökkenésének változása (±)
A.1.9. Értékelési különbségek tőkerészvények átértékeléséből –
változás (±)
A.1.10. Osztalék és részesedési igények (-)
A..1.11. Egyéb nem pénzbeli műveletek, amelyek kihatással
vannak a szokásos tevékenység eredményére (±)
A.2. Működő tőke változás
A.2.1. Működési tevékenységből eredő követelés változása (±)
A.2.2. Működési tevékenységből eredő rövid lejáratú
kötelezettségek változása (±)
A.2.3. Készletek változása (±)
A.2.4. Rövid lejáratú pénzügyi eszközök változása (amelyek
nem tartoznak a pénzegyenértékesek közé)(±)
A.3. Költségek között elszámolt kamatok (+)
A.4. Bevételek között elszámolt kamatok (-)
A* Adózás előtti szokásos tevékenység eredménye
helyesbítve a nem pénzbeli műveletek, működő tőke változás
és a kamatok hatásaival (Z.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4.)
A.5. A működési tevékenységből kizárt tételek, amelyek a
befektetési vagy pénzügyi tevékenységbe tartoznak
A.5.1. Nyereség a befektetett eszközök eladásából (-)
A.5.2. Veszteség a befektetett eszközök eladásából (+)
A.5.3. Egyéb kizárt tételek a működ. tevékenységből (±)
A.6. Sajátos tételek
A.6.1. Kifizetett társ.adó a szokásos tevékenységből (±)
A.6.2. Kifizetett társ.adó a rendkívüli tevékenységből (±)
A.6.3. Rendkívüli pénzbevétel, amely a működési
tevékenységgel összefügg (+)
A.6.4. Rendkívüli pénzkiadás, amelyek a működési
tevékenységgel függ össze (-)
A.6.5. Bérbeadó pénzbevétele lízingelt eszközből (+)
A.6.6. Nyereségből képzett szociális alapok kifizetései(-)
A.6.7.Pénzbevétel vagy pénzkiadás kereskedésre szánt
értékpapírok eladásából vagy megvásárlásából (±)
A.6.8. Pénzbevétel a nem közeli személynek nyújtott hitel és
kölcsön törlesztéséből (+)
A.6.9. Pénzkiadás a nem közeli személynek nyújtott hitelre és
kölcsönre (-)
A.6.10. Egyéb sajátos tételek, amelyek hatással vannak a
működési tevékenység CF-ra (±)
A** CF az alternatív és egyéb tételek kimutatása előtt
(A*+A.5.+A.6.)
A.7. Alternatív tételek
A.7.1. Pénzbevétel kamatokból (+)
A.7.2. Pénzkiadás a kamatokra (tőkésítetteken kívül) (-)
A.7.3. Pénzbevétel osztalékokból és részesedésekből (+)
A.7.4. Pénzkiadás osztalékokra és részesedésekre (-)
A.8. Egyéb tételek, amelyek a működési tevékenységre hatással
vannak, de az előző sorok nem tartalmazzák

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(1.+ .... +13.)
1. Adózás előtti eredmény (±)
2. Elszámolt amortizáció (+)
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±)
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (±)
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)
6. Szállítói kötelezettség változása (±)
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)
8. Passzív időbeli elhatárolások változása (±)
9. Vevőkövetelés változása (±)
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)
változása (±)
11. Aktív időbeli elhatárolások változása (±)
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)

A*** Tiszta működési CF (A**+A.7.+A.8.)
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B. Befektetési tevékenység pénzáramlása
B.1. Pénzkiadás befektetésekre (-)
B.2. Pénzbevétel befektetések eladásából (+)
B.3. Pénzáramlás ingatlan-, gép-, szerszám-, berendezéscsoport
bérbeadásából és bérbevételéből
B.3.1. Pénzbevétel a bérbeadásból (+)
B.3.2. Pénzkiadás a bérbevételre (-)
B.4. Hitelekből és kölcsönökből származó pénzáramlás – közeli
személyek esetében
B.4.1. Pénzbevételek hitelek és kölcsönök törlesztéséből közeli
személyek esetében (+)
B.4.2. Pénzkiadás hitelek és kölcsönök törlesztésére közeli
személyek esetében (-)
B.5. Sajátos tételek
B.5.1. Rendkívüli pénzbevételek a pénzügyi tev.-ből (+)
B.5.2. Rendkívüli pénzkiadások a pénzügyi tev.-re (-)
B.6. Alternatív tételek
B.6.1. Kamatok pénzbevétele (+)
B.6.2. Pénzkiadások kamatokra (a tőkésítetten kívül) (-)
B.6.3. Pénzbevételek osztalékok és részesedésekből (+)
B.6.4. Kifizetések osztalékokra és részesedésekre (-)
B.6.5. Pénzbevételek future, forward, opciós és swap
szerződésekből (ha nem kereskedésre szolgálnak) (+)
B.6.6. Pénzkiadások future, forward, opciós és swap
szerződésekből (ha nem kereskedésre szolgálnak) (-)
B.7. Egyéb tételek, amelyek hatnak a befektetési tevékenység
pénzáram-változására és az előző sorok nem tartalmazták (±)

II. Befektetési tevékenységből származó
változás (befektetési CF)
14. Befektetett eszközök beszerzése (-)
15. Befektetett eszközök eladása (+)
16. Kapott osztalék, részesedés (+)

pénzeszköz-

B*** Tiszta CF befektetési tevékenységből
(B.1.+ ... B.7.)
C. Tiszta CF a befektetések után (A***+B***)
D. Pénzügyi tevékenységből származó pénzáramlás
D.1. Hosszúlejáratú (ill.rövid) követelések változása
D.1.1. Hitel és kölcsön felvétele pénzügyi intézetektől (+)
D.1.2. Hitel és kölcsön törlesztése pénzügyi intézeteknél (-)
D.1.3. Kötvények kibocsátásának pénzbevétele (+)
D.1.4. Kötvények visszafizetése (-)
D.1.5. Pénzbevétel egyéb hosszú és rövidlejáratú pénzügyi
tevékenységből eredő kötelezettségekből (+)
D.1.6. Pénzkiadás egyéb hosszú és rövid lejáratú pénzügyi
tevékenységből eredő kötelezettségek törlesztésére (-)
D.1.7. Pénzkiadás pénzügyi lízingre (-)
D.2. Pénzáramlás a saját tőkében
D.2.1. Pénzbevétel alapítókkal szembeni követelésből(+)
D.2.2. Egyéb pénzbevételek a tulajdonosoktól a saját tőke
emelésre (+)
D.2.3. Saját tőke emelésére kapott pénzbeli hozzájárulások és
juttatások (+)
D.2.4. Társak pénzbetétei a veszteség törlesztésére (+)
D.2.5. Részesedések kifizetése (társaknak, részvényeseknek,
szövetkezeti tagoknak) (-)
D.2.6. Pénzkiadások a saját tőkébe tartozó alapokból (-)
D.3. Sajátos tételek
D.3.1. Rendkívüli pénzbevétel pénzügyi tev.-ből (+)
D.3.2. Rendkívüli pénzkiadás pénzügyi tev.-re (-)
D.4. Alternatív tételek
D.4.1. Kapott kamatok (+)
D.4.2. Fizetett kamatok (tőkésítettek kivételével) (-)
D.4.3. Kapott osztalékok és részesedések (+)
D.4.4. Fizetett osztalékok és részesedések (-)
D.4.5. Pénzbevételek future, forward, opciós és swap
szerződésekből (ha nem kereskedelemre szolgálnak) (+)
D.4.6. Pénzkiadások future, forward, opciós és swap
szerződésekből (ha nem kereskedelemre szolgálnak) (-)
D.5. Egyéb tételek, amelyek hatnak a pénzügyi tevékenység
pénzáram-változására és az előző sorok nem tartalmazták (±)

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz- változás
(finanszírozási CF)
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
kibocsátásának bevétele (+)
19. Hitel és kölcsön felvétele (+)
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett
bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása (+)
21. Véglegesen kapott pénzeszköz (+)
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
visszafizetése (-)
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett
bankbetétek (-)
26. Véglegesen átadott pénzeszköz (-)
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek változása (±)
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D*** Tiszta CF pénzügyi tevékenységből
(D.1.+...+D.5.)
E. December 31-én megállapított árfolyamkülönbség
E.1. Árfolyamveszteség (563-as számla) (-)
E.2. Árfolyamnyereség (663-as számla) (+)

IV. Pénzeszközök változása
(±I.±II.±III.sorok) (±)

F. Pénzeszközök és pénzekvivalensek
változása (±)
(A***+B***+D***+E) = (H.-G.)
G. Pénzeszköz és pénzegyenértékesek állapota január 1-jén
H. Pénzeszköz és pénzegyenértékes maradványérték december
31-én (G+A***+B***+D***+E)

Eltérések az alábbiak:
-

A pénzeszközök tartalma a pénzegyenértékesek figyelembevételével.

-

Mind a három tevékenységnél elkülönítésre kerülnek az alternatív (tevékenységfüggő) és
egyéb tételek, amelyekkel módosítani kell a CF-t, és itt csak közvetlen módszer
alkalmazható. Ezek a tételek a magyar kimutatásban nem különülnek el.

-

A működési tevékenység tartalmazza a térítés nélküli átadott eszközöket és
támogatásokat,

a

végleges

pénzeszközök

átadását

ill.

átvételét

a

pénzügyi

tevékenységeknél kell kimutatni. Magyarországon a pénzügyi CF-ra vannak hatással.
-

A nyereségből képzett szociális alap a működési tevékenységek között szerepel.

-

A lízingelés, ha a vállalat cégbíróságon bejegyzett tevékenységi körébe tartozik, akkor a
működési CF-ra, más bérbeadás esetén a befektetési CF-ra van hatással.

-

A közeli személyeknek adott és tőlük kapott hitel a befektetési tevékenységek között
kerül kimutatásra. A Pénzügyminisztériumi rendelet szerint közeli személyek a
következők: anyavállalat; leányvállalat; közös vezetésű vállalkozás; közeli rokonságban
lévő személy; a vállalat vezetői; más vállalkozás, amelyben közeli rokonok vagy a
vállalat vezetői befolyást gyakorolnak. A magyar kimutatás ilyen felosztást nem
tartalmaz, minden hitel a pénzügyi tevékenységeknél szerepel.
Az 1999. január 1-jén hatályba lépett cash flowra vonatkozó utasítást a nemzetközi

számviteli standardok alapján dolgozták ki. Összhangban van az IAS 7-tel (Cash flowkimutatás), ezért elmondható, hogy külföldön is elfogadott, stabil kimutatásról van szó.
Feltételezhető, hogy csak akkor lesz változtatás benne, ha az IAS 7 is változni fog.
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3.5 Üzleti jelentés
Az üzleti jelentés célja megbízható képet adni a társaság üzleti fejlődéséről és
helyzetének alakulásáról.
A szlovák számviteli törvény előírja, hogy az a számviteli egység, amely beszámolóját
köteles könyvvizsgáló felülvizsgálni, köteles üzleti jelentést is készíteni és azt könyvvizsgálóval
felülvizsgáltatni. Az üzleti jelentés nem része a beszámolónak.
A magyar számviteli törvény előírása szerint az üzleti jelentés célja, hogy az éves
beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi
helyzetét, az üzletmenetet, hogy nem csak a múltbéli adatokra támaszkodva, hanem –
jövőbemutatóan – a várható jövőbeni információk alapján értékelve a tényleges körülményeknek
megfelelő képet adjon. 41 Az információ felhasználó meggyőződhet arról, hogy a vállalkozás a
jövőben is folytatni tudja tevékenységét, működését, és nem várható a működés jelentős
csökkenése, illetve beszüntetése. Az üzleti jelentést csak azoknak a vállalkozásoknak kötelező
összeállítani, amelyek éves beszámoló készítésére kötelezettek.
Az üzleti jelentésnek tartalmaznia kell:
Szlovákia
- beszámoló alapján készített kivonatos közzétételi
adatok,
- a könyvvizsgálói záradék,
- a beszámolóból eredő lényeges események,
- a vállalkozás múltbeli és a várható fejlődése és
pénzügyi állapota.

Magyarország
- a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges
események, különösen jelentős folyamatok,
- a várható fejlődés (a gazdasági környezet ismert és
várható fejlődése, a belső döntések várható hatása
függvényében)
- visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek
megszerzésére vonatkozó adatok,
- kutatási és kísérleti fejlesztés területe,
- a telephelyek bemutatása,
- a környezetvédelemnek a vállalkozó pénzügyi
helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepe, a
vállalkozó környezetvédelemmel kapcsolatos
felelőssége,
- a környezetvédelem területén történt és várható
fejlesztések, az ezzel összefüggő támogatások,
- a környezetvédelem eszközei tekintetében a vállalkozó
által alkalmazott politika,
- a környezetvédelmi intézkedések bevezetése, a
munkák állása.

Eltérések:
- Az üzleti jelentést a cégbíróságon letétbe kell helyezni. Magyarországon nem kell letétbe
helyezni, de a megtekintését a vállalkozás székhelyén minden érdekelt részére biztosítani kell,
és lehetővé kell tenni, hogy arról teljes, vagy részleges másolatot készíthessen.
41 Tóth,J.-Bíró,T.-Fridrich,P.-Kresalek,P.-Mitró,M.: Számviteli kézikönyv, UNIÓ Kft., Budapest, 671. oldal
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3.6 A számviteli alapelvek
Az előzőekben bemutattam a két ország törvényi szabályozásában megjelenő
lényegesebb eltéréseket. Ebben a részben kitérek a könyvvezetés és a beszámolás során
alkalmazandó alapelvekre. A szlovák számviteli törvény nem nevesíti az alkalmazandó
számviteli alapelveket, de előírásaiból ezek nyomon követhetők.
Az alapelvek megjelennek az EU irányelveiben, a nemzetközi számviteli standardokban
és az US GAAP-ban. A következő táblázatban bemutatom a különböző számviteli rendszerekben
megfogalmazott filozófiát és a számviteli alapelveket. Összefoglalom, hogy ezen alapelvek
hogyan épülnek be az általam részletesen vizsgált két ország számviteli szabályozásába.
5.táblázat: A számvitel filozófiája és az alapelvek megjelenése a számviteli rendszerekben
EU 4.irányelve
Filozófia:
Az igaz és valósághű
összképnyújtás

IAS

US-GAAP

Az igaz és valósághű
összkép bemutatás

Az igaz és valósághű
ábrázolás

Alapelvek:
Vállalkozás
folytatásának elve
Valódiság elve

Vállalkozás
folytatásának elve
Hű bemutatás elve
Teljesség elve
Világosság elve
Világosság elve
Következetesség elve Következetesség elve
Folytonosság elve
Összehasonlíthatóság
Összemérés elve
Összemérés elve
Óvatosság elve
Óvatosság elve
Bruttó elszámolás
Egyedi értékelés elve
Időbeli elhatárolás
Időbeli elhatárolás
elve
elve
Tartalom
elsődlegessége a
formával szemben
Lényegesség elve

Vállalkozás
folytatásának elve
Valódiság elve
Érthetőség elve
Folytonosság elve
Összemérés elve
Óvatosság elve
Időbeli elhatárolás
elve
Tartalom
elsődlegessége a
formával szemben

Magyarország
A megbízható és
valós összkép
biztosítás
Vállalkozás
folytatásának elve
Valódiság elve
Teljesség elve
Világosság elve
Következetesség elve
Folytonosság elve
Összemérés elve
Óvatosság elve
Bruttó elszámolás
Egyedi értékelés elve
Időbeli elhatárolás
elve
Tartalom
elsődlegessége a
formával szemben

Relevancia elve

Lényegesség elve

Lényegesség elve

Költség-haszon
összevetésének elve
Semlegesség elve

Költség-haszon
összemérés elve
Semlegesség elve

Költség-haszon
összevetésének elve

Szlovákia
Az igaz és hű
ábrázolás

Valódiság elve
Teljesség elve
Érthetőség elve
Következetesség elve
Összehasonlíthatóság
Összemérés elve
Óvatosság elve
Bruttó elszámolás
Egyedi értékelés elve
Időbeli elhatárolás
elve

Lényegesség elve
csak a konszolidált
éves beszámolóban
érvényesül

Eltérések:
- A szlovák számviteli törvény nem tartalmazza az alapelvek egyértelmű definícióit, csak
közvetetten magyarázza az egyes elvek betartásának előírásait.
- A vállalkozás folytatásának elve és a tartalom elsődlegessége a formával szemben elv nem
érvényesül. A költség-haszon összevetésének elve és a semlegesség elve betartására nincs
szabályozás
- A lényegesség elvét csak a konszolidált éves beszámolóban kell betartani.
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Összefoglalva a negyedik fejezetben megállapított eltérések elemzése után elmondható,
hogy a számvitel szabályozása Magyarországon nagyobb önállóságot nyújt a vállalkozásoknak.
Szlovákiában a törvény keret jellegű, de az éves beszámoló készítésére és az elszámolási
eljárásokra Pénzügyminisztériumi rendeleteket adtak ki. Választási lehetőség csak a Cash flowkimutatásnál van, a többi kimutatás előírt nyomtatványok kitöltésével készül. A mérlegnek (6.
számú melléklet) és az eredménykimutatásnak (12. számú melléklet) csak egy-egy változata van,
eltérően a magyartól, ahol a mérleg két (4. és 5. számú melléklet), az eredménykimutatás
négyféle képpen ( 10., 11. és 16. számú melléklet) készíthető. A kiegészítő mellékletnek csak
egy változata van, tehát nincs külön teljes terjedelmű és egyszerűsített. A számviteli politikát
Magyarországon minden vállalkozásnak el kell készíteni. Szlovákiában erre külön nem tér ki a
számviteli szabályozás, csak a „vállalat belső szabályzata” részét képezi.
Az eszközök mérlegben történő kimutatása különbözik. A magyar mérleg az eszközök
piaci értékét * mutatja, a szlovák mérleg szintén az eszközök piaci értékét ** mutatja, de csak a
könyv szerinti érték nagyságáig. Ha a piaci érték magasabb, mint a könyv szerinti érték, a
különbség nem mutatható ki értékhelyesbítésként.
Szlovákia számviteli előírásaiból hiányzik a könyvviteli szolgáltatások szabályozása.
Mivel bárki végezhet könyvelési és beszámoló készítési tevékenységet, ez hátrányt jelent az
országnak a számvitel minőségére nézve. Hátrányt jelent az is, hogy a számviteli előírások
megszegése esetében kizárólag az adóhivatal bírságol, lényegében az adóalap helyességének
ellenőrzésére helyezvé a hangsúlyt. Ezért a vállalkozások gyakran a beszámoló egyedüli értelmét
az adóalap meghatározásában látják.
Fontosnak tűnik megemlíteni azt is, hogy Magyarországon az előtársaságoknál kötelező a
könyvvezetés. Szlovákiában a társaságoknak számviteli kötelezettségük csak a cégbejegyzés
napjától van.
A szlovák vállalkozások, amelyek egyszeres könyvvitelt vezetnek és a tárgyidőszakban a
törvényben felsorolt kritériumoktól eltérnek, a következő év január 1-jétől kötelesek kettős
könyvvitelre áttérni.

* Magyarországon az értékhelyesbítés, értékvesztés és terven felüli értékcsökkenés elszámolása és
visszaírása megengedett.
** Szlovákiában csak az értékvesztés, a terven felüli értékcsökkenés és annak visszaírása megengedett.
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4.

A SZÁMVITEL NEMZETKÖZI
HARMONIZÁCIÓJA

Az 1989. novemberi rendszerváltást követően lehetőség nyílt Szlovákia és Magyarország
számára a politikai és gazdasági átalakulásához. Mind a két ország külpolitikai célkitűzése az
Európai Unióhoz (EU) való csatlakozás lett. Az első jelentős lépésre 1991-ben került sor, mikor
az Európai Közösség és tagállamai a Magyar Köztársasággal és a Csehszlovák Federációs
Köztársasággal közös társulási szerződést írtak alá. Szlovákia és Csehország szétválása után a
szerződés megszűnt, de 1993. június 30-án mind a két független állam ismét aláírta a szerződést.
A szerződésből származó jogközelítési kötelezettség „puha” kötelezettség, ami azt jelenti, hogy
csak annyiban kell a jogközelítést elvégezni, amennyiben az lehetséges. Ez a kötelezettség
kiterjed többek között a vállalati számvitelre is.
1994. április 1-jén Magyarország, majd 1995. június 27-én Szlovákia benyújtotta
hivatalos csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. 1998. március 30-án Magyarországgal
hivatalosan is megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások, melyek több szakaszban zajlottak. Az
első szakasz az átvilágítás szakasza, amelyben az érdemi tárgyalások alapjainak kidolgozására
került sor. Multilaterális, majd bilaterális konzultációk során azonosították a problémákat,
melyek megoldására a későbbi érdemi tárgyalások folyamán került sor, vagy a tagjelölt ország
mentesség iránti igényt terjesztett elő.
Magyarországnak

és

Szlovákiának

az

Európai

Unióhoz

való

csatlakozása

előkészítéseként a számvitel területén is el kell érnie a teljes harmonizációt.
A számvitel harmonizálását úgy jellemezhetjük, mint az egyes számviteli rendszerek
közeledését, azaz a különböző országok számviteli szabályainak és számviteli beszámolóinak
összehangolását olyan mértékben, hogy azok általánosan érthetőek legyenek.
Ezen törekvéseknek két irányzata van:
1. egy meghatározott társadalom keretein belüli harmonizáció (Szlovákia és Magyarország
elsőrendű célja az EU számviteli irányelveinek átvétele),
2. globális harmonizáció (nemzetközi számviteli standardok alkotása).
A jelenlegi harmonizáció fejlődésére még jellemző egy további trend is, mégpedig az európai
forma és a nemzetközi számviteli standardok közelítése.
A harmonizációt az egyes országok kulturális-szociális, politikai és gazdasági
fejlődésének sajátosságai akadályozzák. Számottevő problémát jelentenek a kommunikációs és
nyelvi nehézségek is. Például gyakran okoz gondot a pontatlan fordítás és az egyes
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szakkifejezések eltérő tartalma. Ezen problémák megoldását a számviteli terminológiák
standardizálásában látom, amelynek megvalósításában a kutatók, tolmácsok és fordítók
együttműködése szükséges.
A fentiekben már említett nemzeti kulturális-szociális és gazdasági különbségek okozzák
azt, hogy a számvitel teljes egységesítését lehetetlen elérni. A harmonizáció azonban a
hozzáférhető alternatív megoldások számának csökkenéséhez vezetne, biztosítaná a felhasználók
helyes döntéséhez szükséges minimális pénzügyi adatokat. A harmonizáció reális célja tehát nem
lehet a számviteli beszámolók teljes egységesítése, a cél a nemzeti szabályozásokban meglévő
különbségek minimalizálása. A nemzeti különbségek minimalizálása vezethet a teljesebb,
gyorsabb és a költségek szempontjából kedvezőbb összehasonlíthatóságához.
A határokon túlnyúló tőkebefektetések miatt nemzetközi szinten egyre sürgetőbb igény a
beszámoló készítés elveinek egységesítése. Jelenleg világszerte három fő számviteli rendszer
hatása érvényesül:

42

1.) Az Európai Unió számviteli irányelvei (a 4. és a 7. irányelvek a beszámoló készítésének
keretszabályairól), amelyeket a tagállamoknak nemzeti törvényeikbe adaptálniuk kellett,
2.) Nemzetközi számviteli standardok (IAS - International Accountancy Standards), amelyek
a beszámoló készítésével kapcsolatos mintegy 41 témakörben kiadott, a jó megoldási
lehetőséget összefoglaló standardok, alkalmazásuk a világ számos országában
megengedett vagy elvárt, valamint
3.) Az Amerikai Egyesült Államok általánosan elfogadott számviteli alapelvei (US-GAAP –
Generally Accepted Accounting Principles), a beszámoló készítésnek az előbbieknél
részletesebb, a bírósági döntések hatásait is magán viselő, kötelező szabályait tartalmazó
standardok, amelyek előírásait az amerikai tőzsdéken jegyzett nem amerikai
vállalkozásoknak is – függetlenül a beszámolójukra vonatkozó hazai szabályoktól teljesíteniük kell.
Az egységes elveken nyugvó beszámoló-készítés felé való nemzetközi elmozdulás
befolyásolja a csatlakozásunk időpontjáig elvégzendő feladatainkat. Ezért szükséges, hogy minél
jobban megismerjük a számvitel nemzetközi fejlődésének főbb irányait, kiemelten az Európai
Unió tagállamainak gyakorlatát.
A továbbiakban rövid áttekintést adok a világban jelenleg alkalmazott fő számviteli
eszközrendszerekről.

42 Kapásiné dr. Buza M., dr. Eperjesi F.: Az Európai Unió számviteli irányelvei és az IAS magyar szemmel, 1999, Budapest, 9. oldal
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4.1 Az Amerikai Egyesült Államokban
általánosan elfogadott számviteli elvek - US-GAAP
Az USA standardalkotó szervezete a Pénzügyi Számviteli Standardbizottság (FASB –
Financial Accounting Standards Board) 1973-ban jött létre, amelynek feladata az US-GAAP
alkotása. A FASB független testület, amely 1973-tól 2000-ig 140 standardot fogadott el. Az USGAAP a számviteli alapelveket, módszereket, eljárásokat, könyvviteli elszámolásokat szakmai
szervezetek bevonásával nagyon részletesen szabályozza. Az USA-ban nincs törvényi
szabályozás a számvitel területén. Az US-GAAP előírásai a legszigorúbbak a nemzetközi
számviteli eszközrendszerek közül. Az USA Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC – Securities
and Exchange Commision) megköveteli ezek használatát az amerikai tőzsdéken jegyzésre kerülő
külföldi vállalatoktól is, és így ez a társaságok százait tartja távol a tengeren túli tőkepiacoktól. A
SEC valójában ellenőrző szervezet és nem tűr meg semmiféle kétértelműséget. Teljesjogú
jóváhagyó funkciót tölt be a FASB standardjavaslatára és standardjára vonatkozóan.
A szigorú New York-i SEC által diktált előírások miatt nehézkes, szinte lehetetlen a
legnagyobb tőkekoncentrációval rendelkező értéktőzsdére bejutni az európai cégeknek. A SEC
aggódik, hogy az értékpapír- és tőkepiac globalizációjával nem tart lépést, ezért támogatja az
IASC harmonizációs munkáját, de ugyanakkor ellenzik az IAS-ek globális standardként való
alkalmazását.
Az angolszász jellegű standardok globalizálását támogatja a G4+1 csoport is, melynek
tagjai az USA, az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada és Új-Zéland. Az amerikai mellett az
ausztrál, a japán és a kanadai tőzsdén is csak olyan beszámolóval lehet megjelenni, amelyet az
US-GAAP szabályai szerint állítottak össze.
1996 októberében az USA Kormánya elfogadott egy törvényt a nemzeti értékpapírtőzsde
fejlesztéséről. A törvény közvetlen feladatául szabja a SEC-nek, hogy támogassa az IAS-eket és
egy év múlva adjon jelentést a nemzetközi számviteli standardok alkotásának fejlődéséről. A
törvény előírásai felcsillantották a reményt a New York-i tőzsde számára, hogy az IAS-ek
bevezetésével több külföldi tulajdonú vállalat előtt megnyílik az út az amerikai tőzsdékre.
1997-ben a New York-i tőzsdén a 3046 jegyzett cégből 343, azaz mindössze 11 % volt a
külföldi eredetű vállalkozás, míg a Londonban jegyzett 2683 cég közül 20 %, azaz 526
vállalkozás volt külföldi tulajdonban. Ez a helyzet szorosan összefügg a szigorú amerikai
előírásokkal, amelyektől a befektetők nyilvánvalóan megijednek. 43
43 Szakma, 1999/június, Budapest 260. oldal
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1997-ben a SEC jelentésében arról adott számot, hogy az IASC hozzájárul a nemzetközi
számviteli standardok tartalmának és a fogalmaknak felülvizsgálatához, csökkentve ezzel az USGAAP és az IAS között meglévő szakmai ellentmondásokat és értelmezési eltéréseket. 44
2000. februárjában a SEC felkérte a jelentős amerikai társaságokat, hogy fejezzék ki
véleményüket az IASC standardok szerint készített beszámolók elfogadásáról az USA
értéktőzsdén résztvevő nem amerikai vállalatok esetében. Ezzel ismét megnyílt a lehetőség az
US-GAAP és az IAS kölcsönös összehangolására.
A közelmúltban a számviteli és könyvvizsgálói szakmát megrendítette az Enron amerikai
energetikai óriáscég bukásának és a könyvvizsgáló Anderson ebben játszott szerepének híre. Egy
60 milliárd dollárra értékelt cég egy pillanat alatt összeomlott. Ezért az Öt Nagy vezérigazgatói
közös közleményt adtak ki 2002. januárjában. Elkötelezték magukat a beszámolási és a
könyvvizsgálati rendszer továbbfejlesztése mellett. Ha a könyvvizsgálói szakma a hitelességét
fenn akarja tartani, akkor nem engedhet meg magának az Enronhoz hasonló eseteket.
A SEC kemény, új rendszert akar bevezetni, és egy független „felügyelő” bizottság feladata lesz
a fegyelmi és a minőségi ellenőrzés. 45

4.2 Nemzetközi számviteli standardok - IAS
A Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC – International Accountancy
Standards Committee) 1973-ban Londonban alakult meg 10 ország (az Egyesült Királyság,
Írország, Hollandia, Németország, Franciaország, Kanada, az USA, Mexico, Japán és Ausztrália)
16 szakmai szervezetének együttműködésével. Ma a szervezet 104 országnak, köztük
Magyarországnak és Szlovákiának, 143 számviteli szakmai szervezetét tömöríti. Célkitűzése az
alapító okirat szerint:
a) kialakítani és világszerte elterjeszteni a beszámolóra vonatkozó, az általános érdekeknek
(tehát nemcsak az adózási, hanem a beszámolót készítő és azt felhasználó valamennyi
érdekelt által elvárható szempontoknak) megfelelő nemzetközi számviteli standardokat,
b) általánosan a szabályozások fejlesztésén és harmonizálásán munkálkodni mind a
standardokat, mind a beszámoló készítéséhez kapcsolódó folyamatokat illetően.46
___________________________________________________________________________
44 Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo, 2000/november, Bratislava, 378. oldal
45 Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo, 2002/július, Bratislava, 280. oldal
46 Medzinárodné účtovné štandardy, HZ Košice, 2000, old. 17
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Az IASC által kidolgozott standardok és értelmezések csak a tagszervezetek – azaz a
számvitelben dolgozók és a könyvvizsgálók – számára jelentenek kötelező előírásokat, vagyis az
IASC-nek nincs jelentős befolyása a tagállamok nemzeti számviteli szabályozására. A
tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az IAS-eket széles körben alkalmazzák a
multinacionális cégek. A külföldi befektetők ugyanis előnyben részesítik az IAS-eket, amelyek a
részvényesek érdekeit szolgáló információk szemszögéből közelítik a beszámolót.
Az IASC 1987-ben új szakaszhoz érkezett. Úgy vélték, ki kell nevezni egy
különbizottságot, amely áttekintené a standardokat és megszüntetné a sok választási lehetőséget.
Ennek a munkának az első jelentős eredménye az 1989-ben nyilvánosságra hozott 32 E standard
volt, amely 23 választási lehetőséget szüntetett meg 13 standard vonatkozásában.
1995. júliusában a Nemzetközi Tőzsdetanácsok Bizottsága (IOSCO – International
Organization of Securities Commissions) megállapodott az IASC-vel, hogy 1999 végéig az
IASC felülvizsgálja és kidolgozza az alapstandardok csoportját, az IOSCO pedig elkötelezte
magát a standardok elfogadására valamennyi nemzetközi tőzsdén. 47
Az akcióprogramok ellenére az IASC előtt két út állt, a harmonizációs szerepvállalás
vagy a globális standardalkotó szerep. A standardok harmonizációja tele van leküzdhetetlen
akadályokkal. Az egységes, globális számviteli standardrendszer szolgálja legjobban a
befektetőket, így a standardok megalkotását egyetlen egységes szervezetre kell bízni. Ahhoz
azonban, hogy ezt a szerepet felvállalhassa, az IAS szervezet fejlesztésre szorult.
Az átalakítást jelentősen befolyásolta a SEC és az Európai Unió hatalmi harca. Mindkét
csoport attól tartott, hogy a másik túl nagy befolyást szerez az új testületben. Az EU szerint az
US-GAAP megfelel az USA társadalmi környezetének, de nem szabad azokat ráerőltetni az
egész világra. Az EU igényli a nemzetközi standardkibocsátó politikai legitimitását, így a
testületi tagság földrajzi alapon való szétosztása mellett áll ki.
2000. május 24-én Edinburgban (Skócia) az IASC elfogadta új alapszabályát, amely
kiegyensúlyozott kompromisszum volt. Egyensúlyt teremtett a földrajzi képviselet, a szakmai
hozzáértés és a független követelmények között.
Az IASC 2000. decemberi amszterdami ülésén egyhangúlag megszavazták a stratégiai
munkacsoport átszervezési javaslatait. A tervezett új felépítés 2001. január 1-jén lépett életbe.
Az IASC működését kurátorok (felügyelőbizottsági tagok) irányítják. A kuratórium
(IASCF – International Standards Committee Fundation) 19 főből áll: Észak-Amerika és Európa
6-6; Ázsia és a csendes-óceáni térség 4 szakértővel képviseli magát; a fennmaradó 3 tag
bárhonnan kikerülhet (Dél-Afrika, Brazília, Svájc).
47 Účtovníctvo, auditorstvo, daňovníctvo, 2000/november, Bratislava, 378. oldal
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A standardok kibocsátásán 14 főállású tagból álló standardtestület dolgozik, ez az IASB
(International Accountancy Standards Board). A testület standard-összehangoló tevékenységét és
közös munkaprogramját hét nemzetistandard-hatósággal egyezteti, ezek egyike a FASB is. A
számviteli elvek elfogadását támogatja, amelyeket a vállalkozók és más szervezetek pénzügyi
kimutatásainál használnak az egész világon. Fő célja az összehangolt pénzügyi beszámolók
készítése.
Az IASB célja: 48
a) olyan közérdekű, jó minőségű, értelmes és alkalmazható komplex számviteli
standardok kidolgozása, amelyek megkövetelik a magas minőségű transzparens és
összehasonlítható számviteli beszámolási információkat, a világ tőkepiacain
résztvevők helyes gazdasági döntéshozatalának segítésére;
b) ezen standardok bevezetésének és használatának támogatása;
c) ösztönözni az IAS-ek beépítését a nemzeti számviteli standardokba.
Létrehoztak továbbá egy új tanácsadó bizottságot – SAC (Standards Advisory Council),
amely azoknak az országoknak biztosít fórumot, amelyek nem vesznek részt az IASB
standardkidolgozó munkálataiban. A SAC tanácsot ad az IASB munkatervének kialakításához és
közvetíti az általa képviselt országok és szervezetek álláspontját.
Az IASB eredményes működése egységes számviteli standardokhoz és hatékonyabban működő
tőkepiachoz vezet. Ezért a finanszírozásnál el kell kerülni, hogy a nemzetközi szervezet túlzottan
függjön az amerikai SEC-től és társaságoktól. Jobb lenne, ha támadhatatlan forrásból szerezne
támogatást, például a nemzeti tőzsdefelügyeletektől. 49
Az IASB tervek keretében felülvizsgálják az ellentmondásokat, a következetlenségeket és
megszüntetik a többféle számviteli eljárás közötti választási lehetőségeket. Jelenleg húsz
standard átdolgozása van folyamatban.
Egyes testületi tagok szerint az IAS-ek felülvizsgálata zavarhatja az Európai Unió 2005-re
tervezett standardok alkalmazását. 50

48 Medzinárodné účtovné štandardy, aktualizovaný doplnok 2001, IASB London, Szlovák fordítás HZ Košice, Slovak Republik, 5. oldal
49 Szakma 2002/4 április, 207. oldal, Budapest
50 Szakma 2001/11 november, 498. oldal, Budapest
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4.3 Az Európai Unió számviteli irányelvei
Az Európai Unió a beszámolási kötelezettségekkel a társasági jog keretében foglalkozik.
Ennek jelentősége van abból a szempontból, hogy az irányelvek alapján maga a beszámolási
kötelezettség a vállalkozásoknál mennyire válik általánossá, azaz a tagállamok az irányelvek
hatályát tágabban vagy szigorúan értelmezik-e.
Az EU általános irányelvei, amelyek a beszámoló készítésével foglalkoznak a
következők:
1) a negyedik irányelv (78/660/EGK), amely 1978-ban lépett hatályba, meghatározott jogi
formájú gazdasági társaságok éves beszámolójáról szól,
2) a hetedik irányelv (83/349/EGK), amely 1983-ban lépett hatályba, a konszolidált éves
beszámolóról szól.
A további számviteli irányelvek a bankok, biztosítók, energia és közlekedési szektorok
beszámolóinak sajátosságaival és könyvvizsgálatával foglalkozik. Ezek ismertetésére a témámra
való tekintettel nem térek ki.
A Római Szerződés 189. cikkelye szerint a 4. és a 7. irányelvben foglaltak átvétele
kötelező minden tagállamban. A nemzeti hatóságok azonban lehetőséget kaptak az irányelvek
adaptálási formájának és módszerének megválasztására. Ennek eredményeként minden tagállam
megtartotta saját jogi és szabályozási rendszerét, amelyre azonban az irányelvek erősen hatottak.
6. táblázat: A számviteli irányelvek adaptálásának időpontja a tagállamokban
Megnevezés
EU csatlakozás éve
A 4. irányelv adaptálása
Az irányelvhez kapcsolódó időpontok
Az első javaslat éve
1971
A hatályba lépés éve
1978
Az irányelv előírásait tartalmazó jogszabály hatályba lépése a tagállamokban
Ausztria
1995
1996
Belgium
1957
1983
Dánia
1973
1981
Egyesült Királyság
1973
1981
Finnország
1995
1998
Franciaország
1957
1983
Görögország
1981
1986
Hollandia
1957
1983
Írország
1973
1986
Németország
1957
1985
Olaszország
1957
1991
Portugália
1986
1989
Spanyolország
1986
1989
Svédország
1995
1995

A 7. irányelv adaptálása
1973
1983
1996
1990
1990
1989
1998
1986
1990
1988
1992
1958
1991
1991
1989
1995

Forrás: Kapásiné dr.Buza Mária, dr.Eperjesi Ferenc: Az Európai Unió számviteli irányelvei és
a nemzetközi számviteli standardok magyar szemmel (Kompkonzult 1999), Budapest, 31. oldal
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Az adaptálás befejeződött, de ezzel még a számvitel harmonizációja nem lett biztosítva.
Ennek három oka van:
1) A teljes körűség hiánya az irányelvekben. Az irányelvekből hiányzik számos fontos kérdés
tisztázása, témakörök tárgyalása vagy az előírások túl általánosak. Így például: az immateriális
javak kezelése; a mérlegen kívüli tételek; az idegen pénznem átszámítása; a lízing; a nyugdíjak;
az állami támogatás.
2) A választási lehetőségek. Az irányelvek a tagországoknak számos lehetőséget adnak. Például
a 4. irányelv az eszközök értékelésére három módszer közül is enged választani, ezért a
tagállamok számviteli szabályai tartalmukban különböznek.
3) A „felületes” harmonizáció. Az irányelvek a beszámolási kötelezettség három területével
foglalkoznak, éspedig: kik kötelesek beszámolót készíteni, milyen legyen a beszámoló formája,
milyen alapelveket kövessenek a beszámoló készítése során.51
Az első kettő tekintetében a harmonizáció nagyrészt megvalósult, így a formailag megegyező
beszámolók tartalma jelentősen eltér.
Az EU 1992-ben a tagállamok képviselőiből létrehozta a Számviteli Tanácsadó Fórumot,
melynek feladata:
 együttműködni a nemzeti standardbizottságokkal és a nemzetközi szervezetekkel a számvitel
területén,
 a nemzeti számviteli szabályozásokban a harmonizáció erősítése,
 feltárni a technikai és az intézményi akadályokat a konszolidált éves beszámolók
összehasonlíthatóságának javítására.
A Fórum létrehozása változást jelentett az EU részéről. A tagállamoknak együttműködést
ajánlott annak érdekében, hogy nemzeti szinten érjék el a harmonizációt. Mivel ez a
kezdeményezés nem járt sikerrel, az EU megpróbált más úton előbbre lépni. A változtatásoknak
három lehetséges iránya volt: 52
a) az EU irányelveinek teljes visszavonása - a szabályozást teljes mértékben a piacra
hagyja,
b) az irányelvek visszavonása és az IAS-ek használatának kötelezővé tétele,
c) az irányelvek megmaradása azon társaságok számára, amelyek tőke- és hiteleszközeivel
nem kereskednek nyilvánosan, a tőzsdei társaságok számára pedig kötelezővé tenni az
IAS-ek használatát.
51 Kapásiné dr.Buza Mária, dr.Eperjesi Ferenc: Az Európai Unió számviteli irányelvei és a nemzetközi számviteli standardok magyar szemmel
(Kompkonzult 1999), Budapest, 32. oldal
52 Kapásiné dr.Buza Mária, dr.Eperjesi Ferenc: Az Európai Unió számviteli irányelvei és a nemzetközi számviteli standardok magyar szemmel
(Kompkonzult 1999), Budapest, 34. oldal
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Az Európai Bizottság 1990-től megfigyelőként vett részt az IASC ülésein. 1995-től
támogatta az európai multinacionális cégek esetében az IAS-ek alkalmazását. Az EU 1999.
május 11-én kiadott akcióterve egyértelműsíti az IAS-ek felé való fordulást, mert a jelenlegi
helyzetben ezek a standardok tekinthetők a legmegfelelőbbnek a nemzetközi piacra betörni
kívánó vállalkozások számára. Hasonlóképpen a nemzetközi könyvvizsgálati standardok
tekinthetők annak a minimumnak, amelyeknek meg kell felelni a közzétett beszámolók
hitelesítéséhez.
Az EU a két rendszer összehangolására már jelentős lépéseket tett. Az egyik lépésre
2001. február 13-án került sor, mikor az IAS-ek alkalmazásáról szóló rendelettervezetet
kibocsátotta.
A standardok jóváhagyási mechanizmusát ki kell alakítani az EU-ban annak érdekében,
hogy politikai és jogi biztonságot teremtsenek azon standardok használatára, amelyeket a
bejegyzett társaságoknak alkalmazniuk kell a jövőben. A jóváhagyási eljárás során
megvizsgálják, hogy az IASB által elfogadott standardok összhangban állnak-e az EU nyilvános
politikai elképzelésével.
Az EU ezért létrehozta az Európai Pénzügyi Beszámoló Tanácsadó Csoportot (EFRAG).
Kialakításában részt vett az Európai Könyvvizsgálók Szervezete (FEE) is. Az EFRAG fogja
áttekinteni az európai elfogadás előtt a nemzetközi számviteli standardokat. Elsődleges szerepe,
hogy gondoskodjon az európai álláspont kialakításáról és ezt a lehető legkorábbi időpontban
juttassa el az IASB-nek. Az EFRAG ad tanácsot az EU-nak, hogy az egyes standardokat
elfogadja-e vagy elutasítsa-e. Arra fog törekedni, hogy a problémákat a standard közzététele előtt
oldja

meg

az

IASB-vel

munkacsoportjaiban.

53

közösen.

Ezért

felajánlotta,

hogy

részt

vesz

az

IASB

Az EFRAG mellett felügyelő bizottság is mőködik.

2001 júniusában az EU Minisztereinek Tanácsa és az Európai Parlament új irányelvet
fogadott el a 4. és a 7. irányelv kiegészítésére. Ez az Európai Parlament és a Bizottság
2001/65/EK (2001. szeptember 27-ei) irányelve. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a
vállalkozások valós értéken mérhessék pénzügyi eszközeiket. Ez jelentős lépés az EU
szabályozás és az IAS-ek összehangolásában. Az EU eddig a beszerzési áron való nyilvántartást
írta elő a pénzügyi eszközökre vonatkozóan, ami ellentmondott az IAS 39 standardnak. Ez csak
azokra a pénzügyi eszközökre vonatkozik, amelyekre az IAS 39 is. A változás nem érinti a nem
tőzsdei társaságokat. 54

53 Szakma, 2001/szeptember, Lapszemle, 399. oldal
54 Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo, 2002/marec, Bratislava 177. oldal
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2001. augusztusában brit és USA-beli kutatók vitatták az IAS-ek hatásával,
elterjedésével kapcsolatos problémákat. Négy kulcskérdést emeltek ki: 55
a) Meg kell szüntetni az alternatív eljárásokat és a többértelműséget. Szerintük értelmezési
útmutatásra van szükség és nem részletező, mindent előíró szabályozásokra.
b) Legnagyobb akadály maga az Európai Bizottság. Ez a beavatkozás a világot az USA
standardok elfogadása felé fogja vezetni. Ahhoz hogy az IAS-eket 2005-ben hatékonyan
lehessen alkalmazni, azoknak legalább 2003-ra késznek kell lenni, ami nem valószínű.
c) Fontos a SEC hozzá állása is, hogy elfogadja-e az USA-beli tőzsdén az IAS-ek szerinti
beszámoló jelentést.
d) Az IAS-ek következetes alkalmazásának kikényszerítése a legbonyolultabb. Nagy szerep
vár és hárul a sok országban jelenlevő menetközi könyvvizsgáló cégekre.
2001-ben 275 bejegyzett európai társaság alkalmazta beszámolójához az IAS-eket. Hét
tagállam (Ausztria, Belgium, Németország, Franciaország, Finnország, Olaszország és
Luxemburg) engedélyezi, hogy a bejegyzett társaságok e standardok szerint készítsék összevont
éves beszámolójukat.
A Gazdasági és pénzügyi miniszterek tanácsa 2001. december 13-án Brüsszelben
egyetértett azzal, hogy 2005-től a tőzsdei társaságok – beleértve a bankokat és biztosítókat is –
konszolidált beszámolóikat az IAS-ek szerint készítik el. Ugyanakkor 2007-ig nem kell az IASeket alkalmazni azoknak a társaságoknak, amelyek az US GAAP-ot használják. 56
2002. június 7-én az EU Miniszterek Tanácsa egyszeri olvasattal elfogadta ezt a javaslatot.
A formális további jóváhagyási eljárás után a szabályozás 2005. január 1-jétől követeli meg a
nemzetközi számviteli standardok (IAS) és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok
(IFRS) alkalmazását. Ez mintegy hétezer céget érint. 57
Az IASB elnöke vízválasztónak nevezte az EU szabályozást, amivel világszerte
elfogadott és kötelező, egységes standardcsomagot kívánnak kidolgozni. A következő hetekben
és hónapokban a szervezet a standardok további javítására, alkalmazásuk könnyítésére, és a
világot átfogó standard-összehangolásra összpontosít. Tehát a legnagyobb kihívás a hatékony,
egységes EU szabályozási és ellenőrzési rend kialakítása. Első lépésként már létrejött a CESR,
az Európai Értékpapír-Hatóságok Bizottsága. Az Európai Bizottság már dolgozik az egységes
európai tőzsdei prospektus tervein és a büntetési szabályokon. 58
55 Szakma 2001/ november, 498 oldal, Budapest
56 Szakma 2002/ február, 90. oldal, Budapest
57 Szakma 2002/ február, 100. oldal, Budapest
58 Szakma, 2002/ június, Budapest, 289. oldal
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Az áttérés természetesen költséges lesz mind a számviteli szakma, mind az ezek után
áttérő társaságok részére, különösen az első években, de hosszútávon egészen bizonyos a
megtérülés. Az átláthatóság és összehasonlíthatóság csökkenti majd a vállalkozások tőkenövelési
költségeit. Ez ösztönző lesz az európai vállalatok versenyképességére.
A három számviteli rendszer rövid ismertetése után rámutatok a köztük lévő alapvető
különbségekre, amelyeket a jobb áttekinthetőség miatt a következő táblázatban foglalok össze.
7. táblázat: A számviteli rendszerek
Szempontok
Megközelítés

US-GAAP
Szabályok és szokások
egységét képviseli a
számvitel területén.

IAS
Gyakorlati alkalmazás
minden lehetséges
módjának összegyűjtése a
céljuk.

Hatály, alkalmazási kör

Formailag csak a tőzsdén
jegyzett és forgalmazott
cégekre vonatkozik.

Főleg a tőzsdén jegyzett és
forgalmazott cégek
alkalmazzák.

Alkalmazásuk módja

Kötelező jellegűek a
tőzsdei cégeknél.

Alkalmazásuk önkéntes,
nem kötelező minden IASnek megfelelni.

Befolyásoló tényezők

Alkalmazását a SEC írja
elő. A tulajdonosok és
hitelezők érdekeit védi.
A beszámoló formája és
tételei flexibilisek, csak
minimum követelményeket
ír elő.

Tisztán technikai
szabályok.

Nyilvánosságra hozandó
információk száma és
összetettsége

Céljuk az elszámolások
egységesítése. A kiemelt
témakörök szerinti
tárgyalással teljeskörű
iránymutatást adnak.

EU irányelvek
Elvi megközelítésűek.
Keret jellegűek, de egyes
témákhoz részletes
követelményeket
fogalmaznak meg.
A hatálya alá tartoznak az
EU tagállamokban
meghatározott jogi
formában működő
társaságok.
A társasági jog keretébe
tartozó, a nemzeti
törvényekbe illesztett,
kötelező érvényűvé tett jogi
szabályozások.
A hitelező érdekeit védi,
eredményfelosztás, adózás
feltételrendszere.
A beszámolóra, annak
tartalmára, szerkezetére, az
értékelésre, a
nyilvánosságra hozásra
csak minimum
követelményeket ír elő.

A jelenlegi gazdasági környezet gyorsan változik. A környezeti változások nemcsak a
gazdálkodásra, hanem az ezt leképező számviteli információkra is hatást gyakorolnak. Ezt
igazolja az a tény, hogy a nemzetközi számviteli szabályozás is állandó változásban van. Ez a
számviteli szakemberektől is folyamatos továbbképzést igényel.

90

4.4 A számviteli szabályozás rendszerének áttekintése
Az Európai Unió irányelveinek való megfelelés kötelezettségét az egyes tagállamokban
többféleképpen teljesítették. A bizonyos fokú nemzeti szabályozási szabadság fenntartása a
Római Szerződés 198. cikkelyének értelmében a nemzeti hatóságoknak jogában áll. Ezért
fontosnak tartom a tagállamok, Magyarország és Szlovákia számviteli szabályozás-rendszerének
áttekintését, amelyekben megfigyelhető a nemzeti sajátosságok megőrzése.
A számviteli szabályozás rendszerét a következő elemek alakítják: az állam és
intézményei, a standardalkotó bizottságok, az egyéb szakmai szervezetek, valamint a
végrehajtásban közreműködő személyek.
A következő táblázatban a számviteli szabályozásra ható tényezők szerepét vizsgálom
meg az Európai Unió tagállamaiban elterjedt gyakorlat, továbbá Magyarország és Szlovákia
számviteli szabályozásában.
8. táblázat: A számviteli szabályozást befolyásoló tényezők az Európai Unióban,
Magyarországon és Szlovákiában
Európai Unió

Magyarország

Befolyásoló tényező: A s z a b á l y o z á s s z i n t j e
Az egyes tagállamokban szinte teljes A szabályozás alapját törvény képezi.
mértékben törvényekkel, másutt
Ezt kiegészítik az egyes gazdálkodók
rendeletekkel és standardokkal
éves beszámolójának sajátosságait
szabályoznak, de előfordulnak ezek
szabályozó kormányrendeletek.
különböző arányú kombinációi is.

Befolyásoló tényező: A d ó z á s i e l ő í r á s o k
Néhány tagállamban nagyon erős az A kapcsolat szoros, ennek az adó
adózásnak a beszámolóra gyakorolt
megállapításához szükséges
hatása, az abban megjelenő
részletező nyilvántartásokra van
számviteli adatok képezik a fizetendő hatása. Magyarországon is
adó megállapításának az alapját.
érvényesül a kis- és középvállalatok
Máshol ez a hatás gyengébb, azonban esetében, hogy egyszerűsítési céllal,
a legnagyobbak kivételével itt is
az adóalap módosító tételek
mindenki próbál megfelelni a
számának csökkentése és a viták
pénzügyi hatóságoknak.
elkerülése miatt az adótörvényben
meghatározott normatív értékeket
alkalmazzák a számvitelben is.
Befolyásoló tényező: A b í r ó s á g s z e r e p e
A bíróság valamennyi tagállamban
Jogszabályi szintre emelkedő
számviteli kérdésekben is állást
értelmezések kiadása nem jellemző.
foglal, értelmezései jogforrást
A törvénytervezetet a parlament
jelentenek, így elvi szinten jelentős
hagyja jóvá.
szabályalkotó tevékenységet is
folytatnak.
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Szlovákia
A szabályozás alapját törvény képezi,
amely keret jellegű. Ezt kiegészítik a
pénzügyminisztériumi rendeletek és
a módszertani utasítások, amelyek az
elszámolási eljárásokat, a beszámoló
készítési sajátosságokat
szabályozzák.
A közzététel szabályait a
kereskedelmi törvény és az ezt
kiegészítő kormányrendelet
szabályozza.
A kis vállalatoknál a hatás nagyon
erős, mert beszámolóikat főleg az
adózási előírások miatt készítik.
A többi vállalat esetében is erős a
kapcsolat, mert az adóalap-módosító
tételek megállapításához részletes
nyilvántartásokra van szükség,
hasonlóan mint Magyarországon.

Jogszabályi szintre emelkedő
értelmezések kiadása nem jellemző.
A törvénytervezetet a parlament
hagyja jóvá.

Befolyásoló tényező: N e m z e t i s z á m v i t e l i s t a n d a r d o k a t
A standardbizottságok a legtöbb
Jelenleg még nem működik ilyen
országban a szabályozási rendszer
testület, magyar standardok még nem
alapját képezik. Egyedül Ausztriában léteznek. A standardbizottság
nem működik ilyen testület.
létrehozásának alapjait az
Státuszuk alapján ezek lehetnek
újrakodifikált számviteli törvény
állami, magánkezdeményezésű vagy tartalmazza. A törvény alapján a
vegyes szervezetek.
pénzügyminiszter által létrehozott
Országos Számviteli Bizottság
hasonló feladatokat lát el, mint egyes
országok standardalkotói.
Befolyásoló tényező: T ő z s d é k
Az IAS-eket szinte mindenütt
Multinacionális cégek és határon túli
elfogadják. Változó, hogy csak a
tevékenységet végző hazai
külföldi ill. vegyes vállalatoknál, a
vállalkozások számára kötelező az
konszolidált beszámolót készítőknél, IAS-ek használata, a többieknek
vagy a hazai vállalkozók esetében is megengedett.
elfogadják-e az IAS-eket.
Alkalmazásuk csak
Spanyolországban és Portugáliában
tilos.
Befolyásoló tényező: S z a k m a i s z e r v e z e t e k
Kétféleképpen hatnak a szabályozás Közvetlenül csak a Magyar
folyamatára: a standardbizottságok
Könyvvizsgálói Kamara és az
tagjaiként részt vesznek a
Országos Számviteli Bizottság van
szabályalkotásban, és ajánlásokat
hatással a szabályozásra, melyek a
dolgoznak ki.
törvényalkotáshoz javaslataikkal
járulnak hozzá.
Befolyásoló tényező: É r d e k v é d e l m i s z e r v e z e t e k
A beszámoló készítőket képviselő
Az érdekvédelmi szervezetek
szervezetek fontos elemei a
képviselik a jogalkotásban az ágazati
tagállamok számviteli szabályozási
érdekeket.
rendszerének, erős képviseletük van
a legtöbb standardbizottságban.
Befolyásoló tényező: E g y e s s z e m é l y e k
A szakértőknek, egyetemi
A gyakorlati munkára nagy
tanároknak, vezető jogászoknak
befolyással bírnak a szakértők által
nincs kiemelt szerepük a
írt kézikönyvek, szakfolyóiratokban
jogalkotásban, de magyarázataik,
megjelent értelmezések.
kiadványaik hatása mégis jelentős.
Befolyásoló tényező: K ü l s ő s z e r v e z e t e k
Az EU irányelvek átvétele kötelező a A számviteli törvény az EU
tagállamok számára. Az
irányelveknek megfelelően került
irányelvekben nem szabályozott
kialakításra, a még létező eltéréseket
kérdésekben sok helyen az IASa törvény újrakodifikálásával
ekben foglalt technikai útmutatásokat megszüntették. A szabályozáson több
követik.
helyen az IAS-ek hatása is
megfigyelhető.

alkotó testületek
Jelenleg nem működik ilyen testület,
szlovák standardok még nem
léteznek. A pénzügyminisztérium
2000-ben létrehozta a Nemzeti
Irányító Bizottságot, amely akcióterv
szerint dolgozik és feladata többek
között a nemzeti szabályozás és az
IAS-ek összehangolásának
irányítása.

Az IAS-ek használata megengedett,
de gyakorlatban csak a tőzsdei
vállalatok érvényesítik. A tőzsdei
társaságoknak kétféle beszámolót
kell készíteni.

A Szlovák Könyvvizsgálók
Kamarája és a Szlovák Számviteli
Szakemberek Egyesülete van
hatással a szabályozásra, melyek
javaslataikkal járulnak hozzá a
törvényalkotáshoz.
A Szlovák Adótanácsadók Kamarája
javaslatait a Szlovák Könyvvizsgálói
Kamarához nyújtják be, amely ezeket
megvitatja.

A gyakorlati munkára nagy
befolyással bírnak a szakértők által
írt kézikönyvek, szakfolyóiratokban
megjelent értelmezések.

A számviteli törvény tartalmaz közös
vonásokat az EU irányelvekkel, de
teljes összehangolás 2003-tól várható
a törvény újrakodifikálásával.
A szabályozásban több helyen az
IAS-ek hatása is megfigyelhető.

A számviteli szabályozás szintje mindkét országban megfelel az EU követelményeinek.
Szükségesnek tűnik a számviteli és az adózási előírások különválasztása. A nemzeti számviteli
standardok kidolgozása mind a két országban folyamatban van. A magyar számviteli törvény
összhangban van az EU irányelvekkel, Szlovákiában a teljes összehangolást 2003-ban tervezik
megvalósítani.
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4.5 Az Európai Unió 4. irányelve, a magyar és
a szlovák számviteli szabályozás összehasonlítása
Magyarország és Szlovákia számviteli szabályozására hatással vannak az EU 4. és 7.
irányelvei is. Ezek a hatások azonban később jelentek meg, mint az EU tagállamokban.
Beépítésük Magyarországon az 1991. évi XVIII. számviteli törvényben (hatály 1992. január 1.),
Szlovákiában az 563/1991 számú számviteli törvényben (hatály 1993. január 1.) volt először
megfigyelhető.
A 7. irányelv az összevont (konszolidált) beszámolóra vonatkozó előírásokat tartalmazza,
de mivel ez nem függ össze a kutatómunkám témájával, részletesebben nem foglalkozom vele.
A 4. irányelv a jogharmonizáció legfőbb eszközeként csak a megvalósítandó célt és a
megvalósítás határidejét határozza meg, a megvalósítás módjáról a tagállamok döntenek, így
bizonyos mértékű tagállami önállóság érvényesül. Kutatásom során vizsgáltam az irányelv
érvényesülését a tagállamokban és összehasonlítottam a magyar és a szlovák előírásokkal. A
következőkben csak a megállapított eltérésekre mutatok rá. A számozás az irányelv megfelelő
helyére utal.
1. cikk: A 4. irányelv hatálya alá tartozó társaságok
A tagállamok nemzeti szabályozásai nem egységesek abban, hogy csak az irányelvben
meghatározott (Részvénytársaság, Korlátolt felelősségű társaság, Közkereseti társaság, Betéti
társaság) társasági formákra vagy más gazdálkodási formában működő vállalkozásokra és nem
nyereségorientált szervezetekre is kiterjesztik-e az irányelv alapján kialakított beszámolási
kötelezettséget, esetleg felmentést adnak-e a kötelezettség alól.
Magyarországon a számviteli törvény hatálya kiterjed a gazdaság minden olyan
résztvevőjére, amelynek működéséről a gazdaság bármely szereplője információt igényel – a
törvény fogalmi meghatározása szerint ez a gazdálkodó. Nem tartozik ide az egyéni vállalkozó, a
polgári jogi társaság, az építőközösség és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi
kereskedelmi képviselete.
Szlovákiában a számviteli törvény hatálya alá tartozik minden jogi személy, külföldi
személy és az a természetes személy, aki az adóalap meghatározásához a ténylegesen felmerült
és igazolt költség-elszámolást alkalmaz.
2. cikk: Az éves beszámoló részei, valamint az igaz és valósághű összkép követelménye
Az irányelvvel összhangban minden tagállam éves beszámolója tartalmazza a mérleget,
eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet. Kétféle mérleg (7. és 8. számú melléklet) és
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négyféle eredménykimutatás séma (13., 14. és 17. számú melléklet) közül választhatnak a
tagállamok. További beszámolórészeket is előírhatnak, mint pl. Cash flow-kimutatást,
eredményfelosztás stb.
Az igaz és valós összkép követelménye valamennyi tagállami szabályozásban szerepel. Ha a
nemzeti szabályozásoktól való eltérés megengedett az igaz és valós képre való hivatkozással, azt
minden esetben az indokaival és hatásával együtt be kell mutatni a kiegészítő mellékletben.
Magyarországon a számviteli törvény szerint a beszámoló részeit alkotják: a mérleg, az
eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet. A mérleg két (4. és 5. számú melléklet), az
eredménykimutatás négy változatából (10., 11. és 16. számú melléklet) választhatnak a
vállalkozók. Követelmény, hogy a jövedelemtermelő képességről, a vagyon alakulásáról, a
pénzügyi helyzetről megbízható és valós képet kell nyújtani. A könyvvizsgáló egyetértése esetén
a törvényi előírásoktól el is lehet térni a megbízható és valós összkép kialakításának érdekében.
Szlovákiában a beszámoló részeit alkotják: a mérleg, az eredménykimutatás és a
kiegészítő melléklet. A mérleg csak horizontális (6. számú melléklet), az eredménykimutatás
csak lépcsőzetes összköltségeljárással (12. számú melléklet) készül. A vagyoni helyzetről,
kötelezettségekről, gazdasági eredményről és a pénzügyi helyzetről a beszámolónak igaz és hű
képet kell nyújtania. Ettől semmilyen esetben nem lehet eltérni.
9.2. Az immateriális javak irányelvben felsorolt tételei:
a) kísérleti és fejlesztési költségek aktivált értéke,
b) koncesszió, szabadalom, licenc, márkajelzés, és hasonló jogok és értékek, ha beszerzésből,
illetve saját előállításból származnak, és aktiválásuk a tagállamokban megengedett,
c) üzleti vagy cégérték, ha beszerzésből származik,
d) immateriális javakra adott előlegek.
A tagállami szabályozás a felsorolt tételek mellé egyéb tételek felvételét is engedélyezheti.
Magyarországon a számviteli törvény részletezi a vagyoni értékű jogokat és a szellemi
termékeket. Az immateriális javak közé saját eredetű vagyoni értékű jog nem vehető fel, de
szellemi termék lehet saját előállítású. Az ingatlanokkal kapcsolatos vagyoni értékű jogokat a
tárgyi eszközök között, az ingatlan értékével együtt kell szerepeltetni. Az 50 000 forint egyedi
beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok és szellemi termékek bekerülési értéke
egy összegben leírásként elszámolható.
Szlovákiában Pénzügyminisztériumi rendelet részletezi az immateriális javak tartalmát,
tételeit. A kísérleti költségek nem aktiválhatóak. Az üzleti vagy cégérték itt nem kerül
kimutatásra. A számviteli törvény megszabja, hogy az immateriális javakat a beszerzéstől
számított 5 éven belül le kell írni. Az egyösszegű értékcsökkenési leírás mértéke 40 000 korona.
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9.3. Az alapítás költsége az immateriális javak között kimutatható, ha annak aktiválását a
tagállam megengedi. Több tagállam az eszközök között, de nem az immateriális javak részeként
mutatja ki.
Magyarországon is megengedett az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása, így ez a
tétel az immateriális javak között szerepel.
Szlovákiában az immateriális javak közé tartozik az alapítás aktivált értéke, ha évente az
összege meghaladja a 40 000 koronát. Az átszervezési költségeket az aktív időbeli elhatárolásnál
kell kimutatni.
9.4. A visszavásárolt saját részvényekre vonatkozó előírások a következők:
a) A 2. irányelv általánosan tiltja a saját részvények visszavásárlását. A tiltás alól mentesülnek
azok a tagállamok, amelyek bizonyos feltételeket teljesítenek. Az eszközként kimutatott saját
részvények értékével azonos összeget a forrás oldalon, a tartalékok között is ki kell mutatni, és a
tartalék nem osztható ki a tulajdonosok között.
b) A 4. irányelv meghatározza a befektetett pénzügyi eszközök vagy az értékpapírok
csoportjában való szerepeltetését, a várható hasznosítási időtartamtól függően.
c) A 4. irányelv a tartalékok megfelelő bontásával a 2. irányelv előírásainak teljesítéséhez is
megfelelő keretet ad.
Magyarországon a forgóeszközöknél kimutatott értékpapírok között szerepel a
visszavásárolt saját részvény, üzletrész visszavásárlási értéke, mivel ezeket legfeljebb egy évig
lehet megtartani, ezt követően pedig be kell vonni. A saját tőke értékét nem csökkenti, de
összegére lekötött tartalékot kell képezni.
Szlovákiában a visszavásárolt saját részvényeket a saját tőkét csökkentő tételként
mutatják ki. Ezeket a részvényeket 18 hónapon belül el kell adni. Ellenkező esetben a jegyzett
tőkét a részvények névértékével csökkenteni kell, a részvényeket pedig meg kell semmisíteni.
Azonban a saját tőke nem csökkenhet a jegyzett tőke és a törvény alapján képzett tartalékalap
összege alá.
11. cikk: Egyszerűsített éves beszámoló – a mérleg
Az irányelvben az egyszerűsítés három mutatóértéktől függ:
a) a mérlegfőösszeg 3 120 000 euró,
b) a nettó árbevétel 6 250 000 euró,
c) a foglalkoztatottak létszáma 50 fő.
Ha a nagyságot jelző mutatók közül két egymást követő évben kettőt nem lép túl a vállalkozás,
akkor az arab számmal jelölt tételek összevonásával lehet egyszerűsíteni. Ezzel a lehetőséggel
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Svédország kivételével a tagállamok mindegyike él. Több tagállam az irányelv szerinti érték alatt
határozta meg az egyszerűsítés nagyságrendi feltételét, mert a létszámkorlát kivételével ettől
lefelé el lehet térni, csak felfelé nem. Eltérés van abban is, hogy az egyedi adatok alapján vagy a
vállalatcsoporthoz való tartozást is figyelembe véve számítják-e a megfelelést.
Magyarországon a mutatóértékek a következők:
a) a mérlegfőösszeg 150 000 000 Ft,
b) a nettó árbevétel 300 000 000 Ft,
c) foglalkoztatotti létszám 50 fő.
Tehát a két első mutató jelentősen alatta marad az irányelvekben megadott határértéknek. Az
értékhatároknak való megfelelést két éven át az egyedi beszámoló adatai alapján kell minősíteni.
A konszolidált beszámolóba bevont vállalkozások és a részvénytársaságok a feltételeknek való
megfelelés mellett sem alkalmazhatják az egyszerűsítést.
Szlovákiában, ha a vállalkozást nem terheli könyvvizsgálati kötelezettség, a beszámolót
rövidített formában készítheti (lásd az 51. cikknél).
20. cikk: A céltartalékok
Az irányelv szerint céltartalékot kell képezni a várható kötelezettségekre és képezni lehet
a várható kiadásokra.
Magyarországon a számviteli törvény részletesen foglalkozik a céltartalék képzés
kötelezettségével és lehetőségével.
Szlovákiában a számviteli törvényben a céltartalékok fogalma nem jelenik meg. A
törvény filozófiájából adódik a céltartalék képzés szükségessége. Az elszámolására vonatkozó
utasítást a Pénzügyminisztériumi rendelet tartalmazza.
20.1. A várható kötelezettségekkel kapcsolatos céltartalék képzése minden tagállamban
kötelező. Magyarországon a törvény felsorolja azokat a kötelezettségeket, amelyekre
céltartalékot kell képezni, Szlovákiában a céltartalék képzés csak lehetőség.
24. cikk: Eredménykimutatás összköltség eljárással (2. változat)
Ez a séma a mérlegszerű elrendezésű eredménykimutatást tartalmazza. A bal oldal
tartalmazza a ráfordításokat és a nyereségjellegű eredménykategóriákat, a jobb oldal pedig a
bevételeket és a veszteség jellegű eredménykategóriákat, így biztosítva a két oldal egyezőségét.
A magyar összköltség eljárással készülő eredménykimutatás „B” változata megfelel
ennek. Az elnevezés az eredménykimutatás formájára utal. Magyarországon a múltban nem
lehetett ilyen típusú eredménykimutatást készíteni, de 2001-től az újrakodifikált számviteli
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törvény tartalmazza ennek a sémának a magyar megfelelőjét. Szlovákiában ilyen típusú
eredménykimutatás nem készíthető.
25. cikk: Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással (1. változat)
E cikkelyben bemutatásra kerül a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás
lépcsőzetes formájú sémája.
Magyarországon e változatnak a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás
„A” változata teljes mértékben megfelel. Szlovákiában ilyen típusú eredménykimutatás nem
megengedett.
26. cikk: Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással (2. változat)
Ez

az

eredménykimutatás

mérlegszerű

elrendezésű,

felépítése

hasonló

az

eredménykimutatás összköltség eljárással készült 2. változatához. Magyarországon a múltban
ilyen típusú eredménykimutatást nem lehetett készíteni, azonban 2001-től az újrakodifikált
számviteli törvény tartalmazza ennek a sémának a magyar megfelelőjét, az eredménykimutatás
forgalmi költség eljárással készülő „B” változatát. Szlovákiában ilyen típusú eredménykimutatás
nem megengedett.
27. cikk: Egyszerűsített éves beszámoló – az eredménykimutatás
Az irányelv lehetővé teszi a közepes méretű vállalkozásoknak a tételek összevonásával
egyszerűsített eredménykimutatás készítését. Itt is a már korábban ismertetett mutatószámok
alapján kell megítélni a vállalkozás gazdasági súlyát, de a határértékek magasabbak, éspedig:
a) a mérlegfőösszeg 20 000 000 euró,
b) árbevétel 25 000 000 euró,
c) foglalkoztatottak létszáma 250 fő.
A tagállami gyakorlat itt sem egységes a tekintetben, hogy a mutatókat az egyedi beszámolók
alapján, vagy a konszolidációs körrel együtt kell számítani.
A magyar és a szlovák számviteli szabályozás nem értelmezi a közepes vállalkozások fogalmát.
Az eredménykimutatás készítés feltételei megegyeznek a 11. cikknél leírtakkal.

33. cikk: Választható értékelési szabályok
33.1 A negyedik irányelv alapján a mérlegtételek értékelésére a következő lehetőségek
alkalmazhatók:
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a) általánosan a múltbeli értékelés elve (a beszerzési árból, az előállítási költségből kiindulva
kell az értékvesztés, az értékcsökkenés, a visszaírás figyelembe vételével meghatározni a
könyv szerinti értéket);
b) újrabeszerzési értéken való értékelés a tárgyi eszközökre és a készletekre;
c) az inflációt figyelembe vevő átértékelés a mérleg valamennyi tételére;
d) értékhelyesbítés és értékelési tartalék kimutatásával a tárgyi eszközök, a befektetett pénzügyi
eszközök átértékelése;
e) azonos összegben való szerepeltetés a mérlegben a változatlan mennyiségű és összetételű
készletekre és tárgyi eszközökre (ez lényegében az a) pont szerinti értékelés egyszerűsített
formája);
f) valós (piaci vagy azt jól közelítő) értéken történő értékelés.
A valós értéken történő értékelés technikája a forrásoldalon a saját tőkében elkülönített tartalék
kimutatásával jár, amely együtt mozog a valós értéken számba vett mérlegtétel változásával,
hasonlóan az értékhelyesbítés és az értékelési tartalék kapcsolatához. A valós értéken történő
értékelés és az átértékelés azonban minden hasonlóságuk ellenére nem tekinthetők azonos
módszernek, mivel
a) a lehetőség nem azonos mérlegtételekre vonatkozik,
b) az átértékelés becslés alapján történik, a valós értéken történő értékelés ezzel szemben az
aktuális piaci ár alkalmazását jelenti,
c) az átértékelésre az állományba vételkor nem kerülhet sor, ellentétben a valós értéken történő
értékeléssel.
Az átértékelésnél és a valós értéken történő értékelésnél is részletező ismertetést kell
tartalmaznia a kiegészítő mellékletnek.
33.2 A választható módszerek valamelyikének alkalmazása mellett a múltbeli költségen történő
értékeléshez képest kimutatott különbözetet egységesen az átértékelési tartalékba teszik a
tagállamok. A beszámolási időszakban az átértékelési tartalékban bekövetkezett változásokról a
kiegészítő mellékletben kell információt közölni. Az átértékelési tartalék tőkésítése néhány
tagállamban nem megengedett.
33.3 Az átértékelt eszköz könyv szerinti értékét hozzáírással állapítják meg, így értékcsökkenést
lehet utána elszámolni 10 tagállamban. Az egyes országok szabályozása eltér abban a
tekintetben, hogy engedélyezik-e a leírás megbontását a múltbeli költségekhez és az
átértékeléshez tartozó részre.
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Az értékelés alapja Magyarországon is a múltbeli érték, de néhány befektetett eszköz
(vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, az üzembe helyezett tárgyi eszközök és tulajdoni
részesedést jelentő befektetések) esetében megengedett az értékhelyesbítés alkalmazása
(fordulónapi piaci áron való értékelés). A mérlegben a múltbeli értékből kiindulva meghatározott
könyv szerinti értéktől elkülönítetten szerepel az értékhelyesbítés, vagyis nincs hozzáírás,
aminek forrásoldali párja a saját tőkén belül az értékelési tartalék. A két tétel együtt mozog.
Kimutatása, megszüntetése az eredményt nem érinti, összege után értékcsökkenési leírást nem
lehet elszámolni. A kiegészítő mellékletben az értékhelyesbítésről mérlegtételenkénti bontásban
tájékoztatni kell.
Szlovákiában úgyszintén az értékelés alapja a múltbeli érték. Értékhelyesbítés nem
megengedett.
35. cikk: A befektetett eszközök értékelése
Valamennyi tagállami szabályozás előírja a korlátozott hasznos élettartamú befektetett
eszközök terv szerinti leírását. A becsült maradványérték az évenkénti értékcsökkenés
meghatározásakor öt országban megengedett, öt országban előírt figyelembe venni. A többi
tagállam nem alkalmazza a maradványérték-módszert.
Magyarországon az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti leírásának
meghatározásakor a maradványértéket nem kellett eddig figyelembe venni, ezt a gyakorlatot
azonban megváltoztatta az új számviteli szabályozás. 2001. január 1-jétől a terv szerinti
értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel
csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni (A maradványérték: a rendeltetésszerű
használatbavétel, az üzembehelyezés időpontjában az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam
végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke
valószínűsíthetően nem jelentős).
Szlovákiában a szabályozás előírja, hogy az immateriális javakat 5 éven belül kell
elszámolni. A tárgyi eszközök terv szerinti leírásánál a korlátozott hasznos élettartamot kell
figyelembe venni. Maradványérték-módszert nem alkalmaznak.
37. cikk: Az üzleti vagy cégérték (goodwill)
Az üzleti vagy cégérték (goodwill) aktiválása nem minden tagállamban megengedett.
Ahol aktiválható, ott általában 5 éven belül le kell írni. Néhány tagállam kivételes esetben 5 éven
túli leírást is engedélyez.
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Magyarországon az üzleti vagy cégérték aktiválása a kötelező. Leírásának időkorlátja 5
év, de ha ennél hosszabb idő alatt kerül leírásra, azt a kiegészítő mellékletben meg kell
indokolni.
Szlovákiában üzleti vagy cégérték mérlegsort nem tartalmaz a mérleg. A privatizált vagy
megvásárolt cég beszerzési értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbözet a tárgyi eszközök
között kerül kimutatásra a „beszerzett eszközök értékkülönbözete” tételben. Az értékcsökkenési
leírás időtartama 15 év.
40. cikk: A készletértékelés egyszerűbb módszerei
Az irányelv megengedi, hogy a készleteket FIFO, LIFO

vagy súlyozott átlagár

módszerrel értékeljék. A FIFO és a súlyozott átlagár mindenütt megengedett, a LIFO módszer
alkalmazását néhány tagállam nem engedélyezi. Ezek az értékelési módszerek a legtöbb
tagállamban az értékpapírokra is alkalmazhatók.
Magyarországon és Szlovákiában a vásárolt készleteket, a tulajdoni részesedést jelentő
befektetéseket és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat bekerülési értéken, vagy csoportos
nyilvántartás esetén a beszerzési értékek alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési áron,
vagy FIFO módszer szerint meghatározott beszerzési áron értékelik. A LIFO módszer szerinti
értékelés nem alkalmazható.
44. cikk: Az egyszerűsített kiegészítő melléklet
A tagállamok megengedhetik a 11. cikkelyben meghatározott vállalkozások számára,
hogy a kiegészítő mellékletet egyszerűsített formában állítsák össze, amelyekből a felsorolt
tételeket elhagyhatják. Az elhagyható információk köre a tagállamokban nem egységes.
Magyarországon a kiegészítő mellékletet egyszerűsített formában állítják össze az
egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások.
Szlovákiában sem a számviteli törvény, sem a minisztériumi rendelet nem nevesíti az
kiegészítő melléklet egyszerűsített formáját.
48. cikk: Teljes formában való közzététel
Valamennyi tagállamban a beszámolót olyan formában kell közzétenni, amilyenben a
könyvvizsgáló megalkotta a véleményét. A könyvvizsgáló jelentésének teljes szövegét
általánosan mellékelni kell.
Magyarországon a számviteli törvény külön megfogalmazza, hogy a letétbe helyezett
beszámolónak ugyanolyan tartalommal és formával kell bírnia, mint ahogyan azt a
könyvvizsgáló felülvizsgálta. A kiegészítő melléklet egészének vagy egy részének közzétételétől
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el lehet tekinteni, ha a könyvvizsgáló állásfoglalása szerint a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzete egyértelmű megítéléséhez a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplő
adatok elegendők.
49. cikk: Kivonatos közlés
Franciaország és Olaszország kivételével mindenütt engedélyezett a kivonatos közlés.
Arra, hogy kivonatos formában, összevont adatokkal történik a közzététel, fel kell hívni a
figyelmet. Ilyen esetben meg kell jelölni azt a cégbíróságot, ahol a beszámoló teljes
részletességében megtalálható.
Szlovákiában a kivonatos, ill. összevont adatok

közzététele érvényesül, amelyet a

Kereskedelmi közlöny hoz nyilvánosságra (2. számú melléklet).
51. cikk: Könyvvizsgálati kötelezettség és mentességek
Valamennyi tagállamban előírás a beszámoló legalább egy könyvvizsgáló általi
felülvizsgálata. A könyvvizsgáló kiemelt feladata, hogy igazolja, az üzleti jelentés összhangban
áll az adott évi beszámolóval. A 11. cikkben meghatározott kisvállalatok az irányelv szerint
mentesülnek a könyvvizsgálati kötelezettség alól.
Magyarországon kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető
vállalkozásnak, ha az éves nettó árbevétele az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában
meghaladta az 50 millió forintot. Kötelező a könyvvizsgálat minden takarékszövetkezetnél,
konszolidálásba bevont vállalkozásnál, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi
fióktelepénél, és ahol a könyvvizsgálatot jogszabály írja elő. Nem mentesülhet a könyvvizsgálat
alól az a vállalkozás, amely a megbízható és valós összkép érdekében eltér a számviteli törvény
előírásaitól.
Szlovákiában könyvvizsgálati kötelezettsége van:
a) Részvénytársaságoknak, állami vállalatoknak, önkormányzatoknak, bankoknak, biztosítóknak,
b) Korlátolt felelősségű társaságoknak és szövetkezeteknek, ha az üzleti év fordulónapját
megelőző évben a három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladja az alábbi határértékeket:
- a mérlegfőösszeg 20 millió szlovák korona,
- az éves árbevétele 40 millió szlovák korona,
- a tárgyévben átlagosan foglalkozottak száma 20 fő.
c) Konszolidált éves beszámolót készítőknek.
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AZ IRÁNYELVEKBEN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉS
Közzétételi határidők
A tagállamok eltérően határozzák meg a beszámoló elkészítésének és közzétételének
határidejét. Az elkészítés határideje a fordulónapot követő 3 és 12 hónap között szóródik, az
Egyesült Királyságban pedig nincs ilyen határidő. A közzététel is igen változó.
Magyarországon az üzleti év mérlegfordulónapjától számított kötelező letétbehelyezési
időpontot a számviteli törvény így írja elő:
a) kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó éves beszámolóját vagy
egyszerűsített éves beszámolóját 150 napon belül,
b) a konszolidált éves beszámolót készítő anyavállalat (a konszolidált beszámoló
mérlegfordulónapjától számított) 180 napon belül,
c) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe éves beszámolóját 150 napon belül.
A számviteli törvény előírásai szerint a letétbehelyezéssel egyidejűleg a közzétételi kötelezettség
az éves és az egyszerűsített éves beszámolót készítő társaságokra egyaránt vonatkozik. Ha a
vállalkozásra vonatkozik a könyvvizsgálati kötelezettség, akkor a könyvvizsgálói záradékot is
közzé kell tenni a beszámolóval együtt. A beszámoló egy példányának az Igazságügyi
Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának való megküldésével a
vállalkozás eleget tesz közzétételi kötelezettségének.
Szlovákiában kivonatos közzétételi kötelezettség érint minden vállalkozót, amelynél
kötelező a könyvvizsgálat, mégpedig a beszámoló és az üzleti jelentés taggyűlési vagy
közgyűlési jóváhagyása után három hónapon belül. A beszámoló kivonatát a vállalkozás
megküldi az Igazságügyi Minisztériumnak közzétételre. Egyidejűleg a beszámolót (és ahol
kötelező az üzleti jelentést is) a cégbíróságnál letétbe kell helyezni minden cégbíróságon jegyzett
vállalkozásnak.
A beszámoló elkészítésének határidejét és az éves beszámoló közzétételének határidejét
az Európai Unió tagállamaiban, Magyarországon és Szlovákiában a következő táblázatban
foglalom össze.
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8. táblázat: A beszámoló elkészítésének és közzétételének határideje
Államok
Ausztria
Belgium
Egyesült
Királyság
Finnország
Franciaország
Görögország

Hollandia

Luxemburg
Olaszország

Portugália
Spanyolország
Svédország

Beszámoló elkészítésének határideje Az éves beszámoló közzétételének határideje
a fordulónap után
A közgyűlés után
A fordulónap után
azonnal (legkésőbb 9
hónappal a fordulónap
5 hónappal
után)
1 hónappal (legfeljebb 7
az éves közgyűlés előtt egy hónappal
hónappal a fordulónap
átadják a könyvvizsgálónak
után)
7 hónappal (Rt.),
nincs határidő
10 hónap (egyéb
társaság)
3 hónapon belül
2 hónappal
3 hónapon belül (nem mindenkire),
1 hónappal
5,5 hónappal (nem mindenkire)
20 nappal a közgyűlés elé
4 hónappal
terjesztés előtt
5 hónappal,
6 hónappal (szövetkezetek,
8 hónapon belül
kereskedelmi társulások, alapok,
(legkésőbb 13 hónappal a
biztosító társaságok),
fordulónap után)
11 hónappal (ha ezt a tagok vagy a
tulajdonosok elfogadják)
12 hónappal
1 héttel
4 hónappal,
6 hónappal (ha a szerződés így írja
30 napon belül
elő)
3 hónap (egyedi beszámolóra)
5 hónap (ha eguity módszert
30 napon belül
alkalmazzák, és konszolidált
beszámolóra)
3 hónapon belül
még abban a hónapban
1 hét híján 6 hónappal
7 hónappal

150 napon belül (éves beszámoló)
Magyarország 180 napon belül (konszolidált
beszámoló)
Szlovákia

március 31-ig (éves beszámoló)
június 30-ig (konszolidált beszámoló)

a beszámoló letétbe
helyezésével
egyezik
csak a könyvvizsgálóval
felülvizsgált beszámolók
kivonatos közlése, 3
hónapon belül

Forrás:
Kapásiné dr. Buza Mária: A 4. és a 7. irányelv a tagállamok számviteli szabályozásában III.,
Szakma 2000/ október, 472. oldal; 2000. évi C. törvény a számvitelről, 153 § - Magyarország;
563/1991. számú törvény a számvitelről, 21 § - Szlovákia
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4.6. A nemzetközi számviteli standardok,
a magyar és a szlovák számviteli szabályozás
összehasonlítása

A nemzetközi számviteli standardok (IAS) olyan számviteli előírásoknak tekinthetők,
amelyek összefoglalják a számviteli alapelveket, módszereket és eljárásokat annak érdekében,
hogy az alkalmazásukkal elkészített éves beszámolók nemzetközileg összehasonlíthatóak
legyenek.
Az IASC a standardokhoz kapcsolódóan kialakított egy keretszabályt, amely szerint a
beszámoló készítésének célja, hogy olyan információt szolgáltasson a vagyoni helyzetről, a
működés eredményéről és a vállalkozás pénzügyi helyzetében bekövetkezett változásokról,
amely hasznos a gazdasági döntéshozó külső felhasználók széles körének. E célkitűzés
teljesítéséhez a keretszabály elveket fogalmaz meg, fogalmi magyarázatokat ad annak
érdekében, hogy segítséget nyújtson a standardbizottságoknak, a könyvvizsgálóknak, a
beszámolót készítőknek vagy felhasználóknak. A keretszabály önmagában nem standard, az
abban foglaltak azonban jelentősek a standardok értelmezése szempontjából is. A standardok
változnak (újak alkotása, felülvizsgálják a már létezőket, esetleg megszüntetik), de
a keretszabály nem változik. Némely esetben ezért ellentétek keletkeznek a keretszabály és az
illetékes nemzetközi számviteli standard tartalma között, miközben a standard rendelkezése ilyen
esetben elsőbbségben részesül. 59
A keretszabály a következő főbb problémákkal foglalkozik:


a beszámoló célja,



a beszámoló készítésére és bemutatására vonatkozó kiemelt követelmények,



minőségi jellemzők, amelyek meghatározzák a beszámolóban foglalt információk
hasznosíthatóságát,



a beszámoló alapelemeinek definálása, értékelése és számbavétele,



a saját tőke és a saját tőke-megtartás értelmezése.
A keretszabályban feltüntetett alapok gyakorlati feldolgozása az IAS-ekben történik. Egy

standard általában a következő részekből tevődik össze:
59 Medzinárodné účtovné štandardy, HZ Košice, 2000, 12.oldal
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•

bekezdés,

•

tartalomjegyzék,

•

a standard célja,

•

a standard hatásköre,

•

a standardhoz kapcsolódó definíciók,

•

a standard jellemzése, magyarázata,

•

közzététel,

•

a hatás kelte,

•

melléklet.

Az IAS-ek értelmezéseit 1997-től az Állandó Értelmezési Bizottság (SIC – Standing
Interpretations Committee) bocsátja ki, melynek elnevezése 2002. március 13-tól Nemzetközi
Pénzügyi Standardokat Értelmező Bizottságra (IFRIC – Inernational Financial Reporting
Interpretations Committe) változott. Az IFRIC célja az IAS-ekkel összhangban készített
beszámolók használatának és világméretű összehasonlíthatóságának növelése, mégpedig a
potenciális vitás számviteli problémák értelmezéseinek közvetítésével. 60
Jelenleg 25 értelmezés és 34 standard van érvényben. A 3. számú mellékletben
ismertetem a standardok és standardjavaslatok történetét. A már megszüntetett standardoknál
kiemelést alkalmazok.
A továbbiakban ismertetem az IAS, a magyar és a szlovák előírások közötti megállapított
eltéréseket.
1. A beszámolók megközelítése
Az IAS 1 szerint készített beszámoló a tulajdonosoknak szeretne valósághű képet
mutatni, így elsősorban a fordulónapi valódi érték kimutatása a cél.
A magyar számviteli törvény elsősorban a hitelezői megközelítést követi, a megbízható
és valós összkép bemutatását, amely az óvatosságban tükröződik.
A szlovák szabályozás nem határozza meg, hogy a könyvvezetés és a beszámoló készítés
milyen célra szolgál, csak az igaz és hű bemutatást hangsúlyozza. Szükséges lenne meghatározni
a „felhasználók igényének kielégítése” célt. Eddig még az adóhivatalok követelménye van
előtérben.
60 Szakma 2002/április, Budapest, 214. oldal
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2. A beszámoló részei
Az áttekinthetőség miatt a beszámoló részeit táblázatban mutatom be.
10. táblázat: A beszámoló részei
IAS

Magyarország

Mérleg (9. számú melléklet)
Eredménykimutatás (15. és 18.
számú melléklet)
Saját tőke változásának kimutatása
(19. számú melléklet)
Cash flow – kimutatás (közvetlen
vagy közvetett módszer)

Mérleg

Mérleg

Eredménykimutatás

Eredménykimutatás

Melléklet (ha kötelező a
Kiegészítő melléklet (része a Cash
könyvvizsgálat, akkor része a Cash
flow – kimutatás, közvetett módszer) flow – kimutatás, közvetlen vagy
közvetett módszer)

Számviteli politika és kiegészítő
információk

Eszközök

Szlovákia

Mérleg – január 1.

Források
Saját tőke

Eszközök
Kötelezettségek

CF-kimutatás – december 31.

Eredménykimutatás –
december 31.

Pénzeszközök és pénzzel
egyenértékű eszközök – január 1.
+ pénzbevételek
- pénzkiadások
Pénzeszközök és pénzzel
egyenértékű
eszközök – december 31.

Eszközök

Saját tőke változás
kimutatása
Saját tőke – január 1.
+/- az üzleti év tiszta
nyeresége vagy vesztesége
+/- egyéb tételek amelyek
tőke változást okoznak

+ bevételek
-költségek
+/- gazdasági eredmény

Saját tőke – december 31.

Mérleg – december 31.

Források

Saját tőke
Eszközök
Kötelezettségek

13. ábra: A kimutatások kapcsolatrendszere
Forrás: Šlosárová,A.-Šlosár,R.: Cash flow-kimutatás, Súvaha, 1999 Bratislava, 171. oldal
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3. Beszámoló készítés és közzététel
Az IAS 1 előírásai alapján a beszámolót legalább évente egyszer szükséges elkészíteni, a
fordulónapra nincs előírás. A standard előírása szerint az üzleti év időtartama rövidebb vagy
hosszabb lehet 12 hónapnál, de ebben az esetben az eltérést indokolni kell. Az éves beszámoló
nyilvánosságra hozatalának ideje a fordulónaptól számított 6 hónap.
Az IAS-ben bemutatásra kerülő kimutatások szerkezete ajánlott, nem kötelező érvényű. Az éves
és a konszolidált éves beszámoló szerkezete nem különül el.
Magyarországon az üzleti év mérlegfordulónapja általában december 31. A számviteli
törvény előírása alapján ettől eltérő lehet az üzleti év mérlegfordulónapja (a hitelintézetek,
biztosítóintézetek kivételével) a külföldi anyavállalat konszolidálásába bevont magyarországi
leányvállalatainál és külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepeinél. Az éves
beszámoló nyilvánosságra hozatalának határideje a fordulónapot követő 150, illetve 180 nap.
Szlovákiában a fordulónap december 31. A beszámolási időszak a naptári év és ettől nem
lehet eltérni. A beszámolási időszak 12 naptári hónaptól rövidebb csak cégalapítás vagy
cégmegszüntetés esetében lehet. A letétbehelyezési és a közzétételi kötelezettség határideje a
beszámoló jóváhagyását követő 3 hónap.
Mind a két országban elkülönül az éves és a konszolidált mérleg és eredménykimutatás
szerkezete.
4. A mérleg fordulónapját követő események
A mérleg fordulónapját követő események az IAS 10 szerint olyan események, amelyek
a közzététel jóváhagyásának napjáig történnek. A fordulónapot követő események két részre
oszthatók:
1) Az első részben azokat az eseményeket kell figyelembe venni, amelyek megkövetelik a
beszámoló módosítását, például:
- a fordulónap utáni perügyekben történő bírósági döntés,
- a fordulónap után történő készletértékesítés a könyv szerinti érték alatt, amely bizonyítja,
hogy a készlet értéke csökkent,
- olyan hibák felfedése, amelyek bizonyíthatják az adatok helytelen kimutatását,
- módosítható az eszköz beszerzési ára, ha a vásárlás a fordulónap előtt volt, vagy a bevétel, ha
az eszköz értékesítése a fordulónap előtt volt,
- ha a közgyűlés vagy taggyűlés az előterjesztésben szereplő nyereségfelosztást módosítja,
akkor az előírt kötelezettséget módosítani kell. Hasonlóan kell eljárni, ha valamely
kötelezettség az információk alapján csökken.
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2) A második részben azokat az eseményeket kell figyelembe venni, amelyek nem követelik meg
a beszámoló módosítását. Ezek olyan események, amelyek a következő beszámolási
időszakot érintik.
A magyar szabályozás ebben a kérdésben megfelel az IAS előírásainak.
Szlovákiában a jelenlegi szabályozás nem foglalkozik a vállalkozás folytatásának
elvével, csak a könyvvizsgálói jelentésben kell rá kitérni. Úgyszintén hiányzik a mérleg
fordulónapját követő események meghatározása.
5. A közbenső beszámoló
Az IAS 34 előírásai szerint a beszámolási időszak közben készített és közzétett
beszámoló kétféle lehet:
1) teljes beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, saját vagyon változásának kimutatása, Cash
flow-kimutatás, kiegészítő információk),
2) egyszerűsített beszámoló (kivonatos mérleg, eredménykimutatás, saját vagyon változásának
kimutatása, Cash flow-kimutatás, kiegészítő információk).
Magyarországon a számviteli törvény nem ír elő közbenső beszámoló készítést, kivéve
ha a vállalkozás osztalékelőleget fizet. Tőzsdén jegyzett vállalkozásoknak negyedévenként kell
beszámolót készíteni. Ezen előírást nem a számviteli törvény, hanem a tőkepiacról szóló törvény
szabályozza.
Szlovákiában a számviteli törvény úgyszintén nem ír elő ilyen beszámoló készítést.
Azonban a külső felhasználók (bankok, tőzsdék) felkérésére mérleget és eredménykimutatást
lehet készíteni. Szlovákiában, ellentétben Magyarországgal, nem lehet osztalékelőleget fizetni
2002. január 1-jétől.
6. Alapfogalmak
Az IAS keretszabálya és a magyar számviteli törvény tartalmazza a pénzügyi számvitel
alapfogalmainak definícióit, pl. vagyon, kötelezettségek, saját tőke, ráfordítások, bevételek,
nyereség, veszteség.
A

szlovák

számviteli

szabályozásból

ezek

a

definíciók

hiányoznak.

Pénzügyminisztériumi rendelet csak felsorolja a konkrét tételeket alkotó elemeket, fajtáit.
7. Értékelési eljárások
Az IAS-ekben ajánlott értékelési módok:
-

bekerülési érték,

-

folyóáras költség elszámolás,
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A

-

realizálható érték,

-

jelenérték. Az eszközöket annak a jövőbeni nettó készpénz beáramlásának a jelenre
diszkontált értékén mutatják be, amit az eszközök várhatóan a szokásos üzletmenet során
termelni fognak. A kötelezettségeket azon a jövőbeni nettó készpénz kiáramlás jelen
diszkontált értékén mutatják be, amire várhatóan szükség lesz a rendes üzletmenet során a
kötelezettségek kiegyenlítéséhez.

-

objektív érték (valódi, hozzá rendelhető érték) – szakértő, szerződni szándékozó, egymástól
független felek közötti ár, amelyért független tranzakcióban az eszköz kicserélhető, vagy a
kötelezettség kiegyenlíthető. Ez a piaci ár egyfajta változata.
Magyarországon és Szlovákiában az első három értékelési mód megengedett, de a

negyedik és az ötödik, a jelenérték és az objektív érték használata nem alkalmazható. Legtöbb
társaság, amely az IAS-ekkel összhangban készíti beszámolóját, a kötelezettségek és követelések
értékelésénél a jelenértéket alkalmazza.
8. Alapvető hibák
Az IAS megfogalmazása szerint alapvető az a hiba, amely alapján a korábbi beszámolási
időszak(ok) beszámolója nem tekinthető megbízhatónak. Az előző évek hibáit kétféleképpen
lehet elszámolni:
a) A hibát a nyitómérleg halmozott eredmény sorával szemben lehet elszámolni. Az
összehasonlító értékeket szintén megfelelően korrigálni kell. Ha a hiba több évet érint,
minden év eredményét úgy kell javítani, mintha már a hiba javítva lett volna abban az
évben, amikor keletkezett. Ezt nyilvánosságra kell hozni.
b) A hiba korrekcióit a tárgyév eredményében kell kimutatni, amelyhez javasolt az éves
beszámoló mérleg és eredménykimutatás harmadik oszlopának alkalmazása. Ez a
módszer azon országokban indokolt, ahol a viszonyítási számoknak egyezniük kell az
előző időszakok beszámolóival. Szintén nyilvánosságra kell hozni.
A magyar számviteli törvény megkülönböztet jelentős és lényeges összegű hibákat.
a) Jelentős összegű hiba – az előző éveket érintő hibák és hibahatások (évenként különkülön) értékének együttes (előjeltől függetlenül) összege meghaladja a számviteli
politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős a hiba, ha az összeg
meghaladja az ellenőrzött év mérlegfőösszegének 2 %-át, illetve ha a mérlegfőösszeg
2 %-a meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint.
b) A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba – ha a jelentős összegű hibák
és hibahatások összevont értéke a saját tőkét lényegesen, a számviteli politikában
meghatározott módon és mértékben megváltoztatja. Minden esetben lényegesen
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befolyásoló a hiba, ha a hiba feltárásának évét megelőző év mérlegében kimutatott saját
tőke legalább 20 %-kal változik.
Ezeket a hibákat a mérleg és az eredménykimutatás érintett tételénél az előző év adatai mellett be
kell mutatni külön oszlopban. Tehát a kimutatások három oszloposak. A módosításokkal
kiegészített beszámolót akkor kell ismételten közzétenni, ha a hiba a saját tőkét lényegesen
befolyásolja.
A szlovák szabályozásból a hiba megfogalmazása hiányzik. A Pénzügyminisztériumi
rendelet előírása szerint a rendkívüli ráfordítások vagy a rendkívüli bevételek között kell
elszámolni a jelentős hibát. A jelentős hiba értéke nincs meghatározva, ezt a vállalatok
döntéseire bízza. Ha nem jelentős a hiba, az érintett számlákat kell javítani. A gyakorlatban
általában az adóalapokra ható hibákat javítják.
9. Alapítás – átszervezés
Az IAS-ek szerint az alapítási költségek nem aktiválhatók. Az átszervezés költségei csak
abban az esetben, ha a tárgyi eszközök költségeiben aktiválhatók.
A magyar előírások szerint az alapítás-átszervezés költségei az immateriális javak között
aktiválhatók. Az aktivált érték öt éven belül számolható el, valamint osztalékfizetési korlát is
kapcsolódik az aktiváláshoz.
Szlovákiában, ha az alapítási költségek együttes értéke meghaladja a 40 000 szlovák
koronát, akkor az immateriális javak között lehet kimutatni. Értékcsökkenési leírása 5 éven belül
számolható el. Osztalékfizetési korlátot nem képez. Az átszervezési költségek időbeli
elhatárolásként kerülnek kimutatásra, mint a jövő időszakok ráfordításai, amelyet 4 éven belül
egyenlő arányban ráfordításként kell elszámolni.
10. Az immateriális javak értékcsökkenési leírása
Az IAS 38 szerint az immateriális javakat a várható használati idő alatt kell leírni, amely
valószínűsíthetően nem haladja meg a 20 évet. Ritka esetben, meggyőző bizonyítékok alapján 20
évet meghaladó leírási idő is meghatározható (pl. 20 évet meghaladó koncessziós jog).
Maradványérték nem állapítható meg, kivéve ha egy harmadik fél részéről kötelezettség áll fenn
megvásárlásra a használati idő végén, illetve egy aktív piacon megállapítható a maradványértéke,
és ez a piac valószínűen a lejáratkor is létezni fog. Az immateriális javak leírási idejét és a leírási
módszerét meg lehet változtatni.
Magyarországon a kísérleti fejlesztés, az alapítás és az átszervezés értékcsökkenési
leírásának ideje 5 év vagy ennél rövidebb. Az üzleti vagy cégértéket 5 év vagy ennél hosszabb
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idő alatt lehet leírni. A vagyoni értékű jogoknál és a szellemi termékeknél nincs korlát. Az
immateriális javaknál maradványértéket meg lehet állapítani és a leírás módját változtatni lehet.
Szlovákiában az immateriális javak értékcsökkenési leírásának ideje 5 év vagy ennél
rövidebb. Maradványértéket nem lehet megállapítani.
11. Pénzügyi befektetések
Az IAS 39 szerint a vállalkozás választhat, hogy a befektetési célú ingatlanjait hosszú
lejáratú befektetésként, vagy a tárgyi eszközök között mutatja ki. A befektetett pénzügyi
eszközöket először beszerzési értéken vagy valódi értéken, majd újraértékelt értéken és piaci
értéken lehet kimutatni. A piaci értékelésnél a fordulónapi viszonyokat kell figyelembe venni.
Értékhelyesbítést a saját tőkével szemben lehet elszámolni. Értékvesztés csak a tartós csökkenés
(pl. felszámolás) esetében lehet.
Magyarországon a befektetési célú ingatlanokat a tárgyi eszközök között kell kimutatni.
A pénzügyi befektetések piaci árfolyama ha tartósan és jelentősen csökken, értékvesztést kell
elszámolni a ráfordítással szemben. Ha a piaci érték tartósan és jelentősen emelkedik, akkor
visszaírást kell elszámolni a bevétellel szemben. Abban az esetben, ha a mérlegkészítés
időpontjában ismert piaci érték nagyobb a könyv szerinti értéknél, értékhelyesbítést lehet
elszámolni az értékelési tartalékkal szemben.
Szlovákiában a befektetési célú ingatlanokat a befektetett pénzügyi eszközök között kell
kimutatni. A befektetett pénzügyi eszközöknél, úgy mint Magyarországon, értékvesztést és
visszaírást kell elszámolni. Ha a piaci érték magasabb a könyv szerinti értéknél, akkor ez a
különbözet nem kerül elszámolásra.
12. Céltartalékok
Az IAS 37 előírásai szerint a céltartalék értékét megbízható becslésre alapozottan kell
meghatározni. A becslésnek a vállalkozás korábbi hasonló tranzakcióiból származó
tapasztalatain kell alapulnia, figyelembe véve a mérlegkészítésig felmerülő alapvető
információkat. A céltartalék képzésnél a kockázatokat és a bizonytalansági tényezőket is
figyelembe kell venni, de ez nem vezethet túlzott mértékű tartalékok képzéséhez. Ha a
kamathatás jelentős, akkor a standard jelenértékszámítást ír elő. A képzett tartalékot évente felül
kell vizsgálni, az infláció miatti céltartalék növekedést kamatráfordításként kell elszámolni. Az
IAS

szerint a tárgyi eszközökre nem képezhető céltartalék. A fenntartási költségeket

felmerüléskor költségként kell elszámolni.
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A magyar előírások részletes útmutatást nem adnak a céltartalék értékelésére, annak a
várható értékre kell fedezetet nyújtani. Jelenérték számításra nincs lehetőség. A céltartalék
képzés egyéb ráfordítás, a felhasználás egyéb bevétel.
Céltartalék képzés:
-

kötelező a várható kötelezettségekre,

-

lehetséges a jövőbeni költségekre,

-

önálló elhatározásból képzett céltartalék.

A tárgyi eszközök fenntartására nem kötelező, csak lehetőség a céltartalék képzés.
A szlovák számviteli törvényben a céltartalékok fogalma nem jelenik meg. A törvény
filozófiájából adódik a céltartalék képzés szükségessége. Az elszámolására vonatkozó utasítást a
Pénzügyminisztériumi rendelet tartalmazza, amely szerint a céltartalékok lehetnek:
-

az adótörvény alapján képzett céltartalékok,

-

árfolyamveszteségre képzett céltartalékok,

-

egyéb céltartalékok.

A magyar előírásokhoz hasonlóan, a szabályozás nem ad útmutatást a céltartalék értékelésére,
annak a várható értékre kell fedezetet nyújtani. Jelenérték számítást nem lehet alkalmazni. A
céltartalék képzés nem kötelező, csak lehetőség.
13. Árfolyamváltozások
Az IAS 21 szerint árfolyamkülönbség keletkezik abban az esetben, ha a teljesítés napja és
a pénzeszközök megtérítésének napja között árfolyamváltozás áll be. A nem realizált
árfolyamkülönbség a teljesítés napja és a fordulónapi árfolyam különbözete. A nem realizált
árfolyamnyereséget vagy árfolyamveszteséget a bevételek vagy a ráfordítások között kell
elszámolni abban a beszámolási időszakban, amikor keletkezett. A pénzügyi befektetéseknél
nem lehet kimutatni árfolyamkülönbséget.
A magyar előírás szerint a valutakészletet, devizakészletet, a külföldi pénzértékre szóló
követeléseket, befektetett pénzügyi eszközöket, értékpapírokat és kötelezettségeket csak akkor
kötelező átértékelni, ha az összes devizás tétel mérlegfordulónapi értékelésből adódó összevont
átértékelési különbözet hatása jelentős (számviteli politikában gazdálkodó által meghatározott
összeg). Ha nem jelentős, nincs könyvelési teendő.
A jelentős, összevont átértékelési különbözet, ha árfolyamveszteség a pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításaiban kell elszámolni. A beruházáshoz, vagyoni értékű joghoz kapcsolódó devizás
hitel-

és

kötvénykibocsátásból

származó

árfolyamnyereséggel

nem

ellentételezett

árfolyamveszteséget a pénzügyi művelet egyéb ráfordításainak csökkentésével az aktív időbeli
elhatárolások között számolják el. Törlesztéskor a törlesztő részre jutó, nem realizált veszteséget
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meg kell szüntetni a ráfordítás növelésével (nem realizált árfolyamveszteség). Teljes
visszafizetés után a ráfordítással szemben meg kell szüntetni.
Ha az összevont értékelési különbözet árfolyamnyereség, akkor a pénzügyi műveletekben egyéb
bevételként kell elszámolni, majd ezen összeget időbélileg el kell határolni, mely a későbbi
időszakok árfolyamveszteségeinek fedezetére szolgál (2003. január 1-től az árfolyamnyereség
elszámolása, az időbeli elhatárolása megszűnik).
Szlovák előírás szerint ugyanabban az évben történő szerződéses teljesítés és megtérítés
napja közötti árfolyamkülönbséget a pénzügyi műveletek ráfordításai vagy bevételei között kell
elszámolni. A nem realizált árfolyamkülönbséget, amely a szerződéses teljesítés és a
mérlegkészítés napja közötti árfolyamkülönbözet, kétféleképpen kell elszámolni:
A valuták és a külföldi pénzegyenértékesek árfolyamkülönbözete a ráfordítások, illetve a
bevételek között kerülnek elszámolásra.
A pénzügyi befektetések, követelések, kötelezettségek és hitelszámlák árfolyamkülönbségét,
mint passzív árfolyamkülönbséget vagy aktív árfolyamkülönbséget kell elszámolni (időbeli
elhatárolás). Az árfolyamveszteségre egyidejűleg céltartalékot képeznek az óvatosság elvének
betartása miatt, amely ráfordítás. Az árfolyamnyereség az eredménykimutatásban nem szerepel,
az IAS szerint igen. Az elkövetkező beszámolási időszak január 1-jén a fent bemutatott passzív
vagy aktív árfolyamkülönbségeket és a céltartalékokat meg kell szüntetni.
14. A pénzügyi lízing
Az IAS 17 és a magyar előírás szerint a bérbevevő a pénzügyi lízing tárgyát az eszközök
között a kötelezettségekkel szemben mutatja ki. Az eszközt és kötelezettséget valódi értéken
vagy jelenértéken (ha ez az érték alacsonyabb) számolják el.
Az eszközök értékcsökkenési leírása történhet a leírási terv szerint vagy a lízing időtartama alatt,
és a törlesztéssel egyidőben csökkenti a kötelezettségeket is. A kamatrészt a kifizetésekkel
egyidőben a ráfordításokban mutatja ki.
Szlovákiában

a

bérbevevő

a

fizetési

kötelezettségét

a

ráfordítások

időbeli

elhatárolásaként mutatja ki. A törlesztést ráfordításként számolja el az időbeli elhatárolással
szemben. A törlesztéssel egyidőben csökkennek a pénzeszközök és a kötelezettségek is. A lízing
tárgyát nem lehet a befektetett eszközök között kimutatni csak a lízing letelte után a megvásárolt
maradványértéken, függetlenül az érték nagyságától.
A bérbeadó rendszerint mint a bevétel időbeli elhatárolását mutatja ki a pénzügyi lízinget, amit a
törlesztéssel egyidőben bevételként számol el. Az értékcsökkenési leírás elszámolása szintén a
bérbeadónál történik.
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15. Halasztott adó
A halasztott adó kérdéseivel az IAS 12 részletesen foglalkozik. A halasztott adó
kimutatása kötelező minden vállalkozónál, kivétel nélkül. Alapja az adózási és a számviteli
szabályok által megállapított vagyontárgyak és kötelezettségek közötti átmeneti különbség. A
halasztott adó a megtérüléskor várható kulcs alapján határozható meg, amelyet a ráfordítással,
bevétellel, vagy a saját tőkével szemben lehet elszámolni mint hosszúlejáratú kötelezettséget
vagy hosszú lejáratú követelést. A halasztott adó kötelezettséget vagy követelést egymással
szemben csak kivételes esetben lehet elszámolni (ha ugyanazon adóhivatallal és ugyanazon
vállalkozással függ össze, pl. a konszolidálásnál).
Magyarországon halasztott adót csak a konszolidációnál mutatnak ki.
Szlovákiában, ha a terv szerinti értékcsökkenési leírás eltér az adózási szabályok szerint
megállapított értékcsökkenési leírástól, akkor a különbségből az adókulcs alapján meghatározott
adót mint halasztott adókötelezettséget vagy adókövetelést számolják el. Kötelezően könyvelik
a kapcsolt vállalkozások, más vállalkozásoknál megengedett.
16. A ráfordítások és a bevételek tételei
Az IAS és a magyar előírások szerint a költségeket, a ráfordításokat és a bevételeket a
nemük, a felmerülési helyük és viselők szerint lehet kimutatni. Szlovákiában a ráfordításokat
költségnemek és jogcímek szerinti felosztásban mutatják ki.
17. Szegmensek kimutatása
Az IAS 14 előírása szerint azok a társaságok, amelyek értékpapírjaival (pl. részvény,
kötvény) szabad forgalomban kereskednek, kötelesek tevékenységükről szegmensenkénti
kimutatást készíteni, amely része a kiegészítő mellékletnek. Egyéb vállalkozások is
alkalmazhatják a standard előírásait, de csak ha teljeskörűen veszik figyelembe. A szegmens egy
olyan megkülönböztető résztevékenység, ahol a termék, termékcsoport, szolgáltatás kockázatai
és bevételei más üzletágaktól, földrajzi területektől megkülönböztethetőek. A társaságnak meg
kell határozni, hogy az üzletág, illetve földrajzi egység közül melyik tekinthető elsődleges és
melyik másodlagos szegmensnek. A meghatározás alapja a kockázat és a tőkemegtérülés. Egy
üzletág vagy földrajzi terület akkor kerül a jelentésben elkülönítetten kimutatásra, ha a külső
vevőkkel és a szegmensekkel szembeni forgalom, vagy eredmény, vagy a szegmensre jutó
vagyon eléri az összes szegmensbevétel, szegmenseredmény, illetőleg szegmensvagyon 10 %-át.
Az elsődleges szegmensnél többek között be kell mutatni a szegmens bevételét, eredményét,
vagyontárgyait, kötelezettségeit, a vagyontárgyak megszerzése érdekében felmerült költségeket,
a vagyontárgyakkal kapcsolatos értékcsökkenéseket.
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A másodlagos szegmensnél (amennyiben az elsődleges az üzletág) be kell mutatni a vevőktől
származó bevételeket a vevők földrajzi telephelyei alapján, a vagyontárgyak értékét földrajzi
telephely szerint, valamint hasonló megoszlásban a tárgyévi tárgyi eszköz, immateriális javak
beszerzését. A másodlagos szegmens bemutatásánál is érvényes a 10 %-os küszöbérték.
Amennyiben az elsődleges szegmens a földrajzi megoszlás, akkor az előzőnek megfelelő
bemutatást kell adni az üzletági megoszlásban.
Magyarországon csak a kiegészítő mellékletben kell kimutatni az exportértékesítés
árbevételét a földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban, az értékesítés nettó árbevételét
főbb tevékenységenkénti megbontásban, amennyiben az egyes tevékenységek, szolgáltatások
jelentősen különböznek egymástól.
Szlovákiában szintén csak a kiegészítő mellékletben tüntethetők fel a termékek, áruk és
szolgáltatások bevételei hazai, külföldi és közeli személyektől kapott felosztásban.
11. táblázat: Eltérések az IAS, a magyar és a szlovák előírások között
IAS

Magyarország

1. A beszámoló megközelítése:
A tulajdonosoknak valósághű összkép
A hitelezőknek megbízható-valós
bemutatás
összkép bemutatás
2. A beszámoló részei:
Mérleg, Eredménykimutatás, Saját
Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő
vagyon változás kimutatása, Cash flow,
melléklet
Számviteli politika és kiegészítő
információk
3. Beszámoló készítés:
Nincs meghatározva a fordulónap.
Fordulónap december 31., de ettől el
A beszámoló részeinek szerkezete
lehet térni.
ajánlott.
Előírt szerkezetet be kell tartani.
Az éves és konszolidált beszámoló
Az éves és konszolidált beszámoló
szerkezete nem kerül elkülönítésre.
szerkezete elkülönül.
4. A mérleg fordulónapját követő események:
A vállalkozás folytatásának elve szerint. A vállalkozás folytatásának elve szerint.
Meghatározzák azokat az eseményeket,
Meghatározzák azokat az eseményeket,
amelyek módosítást követelnek.
amelyek módosítást követelnek.
5. Közbenső beszámoló:
Készítése nem kötelező, megengedett.
Részei ugyanolyan összetételűek mint az
éves beszámolóé, de lehet egyszerűsítés.
6. Alapfogalmak:
Definálja az alapfogalmakat.
7. Értékelési eljárások:
Használható bekerülési érték, folyóáras
költség elszámolás, realizálható érték,
jelenérték és objektív érték.
8. Alapvető hibák:
Alapvető az a hiba, amelyek alapján a
korábbi beszámolási időszak beszámolója
nem megbízható.
Javítása:
-a nyitó mérleg halmozott eredmény
sorával szemben lehet elszámolni
- tárgyév eredményében, harmadik oszlop
segítségével.

Szlovákia
Igaz és hű bemutatás
Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő
melléklet

Fordulónap december 31. és ettől nem
lehet semmilyen esetben eltérni.
Előírt szerkezetet be kell tartani.
Az éves és konszolidált beszámoló
szerkezete elkülönül.
A vállalkozás folytatásának elve
betartására nincs előírás. A fordulónapot
követő események meghatározása
hiányzik a szabályozásból.

Készítése nem kötelező, megengedett.
Osztalékfizetéshez közbenső mérleget
készítenek.

Készítése nem kötelező, megengedett.
Részei mérleg és eredménykimutatás.

Definálja az alapfogalmakat.

Definíciókat nem tartalmaz a törvény.
Miniszteri rendelet csak felsorolja a
tételek elemeit, fajtáit.

Bekerülési érték, folyóáras költség
elszámolás, realizálható érték.

Bekerülési érték, folyóáras költség
elszámolás, realizálható érték.

A szabályozás megkülönböztet:
- jelentős összegű hibát,
- lényegesen befolyásoló hibát.
Az előző évi adatok mellett kell
bemutatni külön oszlopban.

A törvény nem tartalmaz ilyen jellegű
megfogalmazást.
A minisztériumi rendelet kimondja, hogy
a jelentős hibákat a rendkívüli
ráfordítások és bevételek tételeként kell
elszámolni. A jelentős hiba nagyságának
meghatározását a vállalatok döntéseire
bízza.
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9. Alapítás-átszervezés költségei:
Alapítás költségei nem aktiválhatóak.
Alapítás-átszervezés költségeit az
Átszervezési költségek csak abban az
immateriális javak között lehet kimutatni.
esetben aktiválhatóak, ha a tárgyi
eszközök költségeiben aktiválhatók.
10. Immateriális javak értékcsökkenési leírása:
Általában 20 év alatt kell leírni.
A leírás ideje:
Maradványérték nem állapítható meg.
Alapítás, átszervezés, kísérleti fejlesztés
A leírási módszert és időt meg lehet
aktivált értéke - max. 5 év.
határozni.
Üzleti vagy cégérték – 5 év vagy ennél
hosszabb.
Vagyoni értékű jogok és szellemi
termékek – nincs korlát.
Maradványértéket meg lehet állapítani.
A leírás módját meg lehet változtatni.
11. Pénzügyi befektetések:
Értékelése beszerzési vagy valódi
Tartós értékcsökkenésnél értékvesztést
értéken, majd újraértékelt és piaci értéken kell elszámolni a ráfordítással szemben.
lehet kimutatni.
Értékhelyesbítést csak a saját tőkével
Értékvesztés csak a tartós csökkenés
szemben lehet elszámolni.
esetében lehet.
Értékhelyesbítést a saját tőkével szemben
kell elszámolni.
12. Céltartalékok:
Nem lehet képezni tárgyi eszközökre.
A céltartalékok képzése három részre
Ráfordításként számolják el.
osztható:
A standard részletesen foglalkozik a
- kötelező a várható kötelezettségekre,
céltartalék értékelésével.
- lehetséges a jövőbeni költségekre,
Jelenérték számítás is lehet.
- önálló elhatározásból képzett
céltartalékok.
A tárgyi eszközök fenntartására lehet
képezni.
A várható értékre kell fedezetet képezni.
13. Árfolyamváltozások:
A nem realizált árfolyamkülönbséget a
A pénzügyi eszközökre, követelésekre és
bevételek vagy ráfordítások között kell
kötelezettségekre csak akkor kötelező
elszámolni.
árfolyamkülönbséget elszámolni, ha az
A pénzügyi befektetéseknél nem lehet
összhatása jelentős.
elszámolni árfolyamkülönbséget.

14. Pénzügyi lízing:
A bérbevevő az eszközök között számolja
el a lízing tárgyát kötelezettséggel
szemben.
Amortizációt számol el, a bérlet
fizetésével egyidejűleg a kötelezettséget
csökkenti.
A tartalom elsődlegessége a formával
szemben elv érvényesítése.
15. Halasztott adó:
Minden vállalkozó köteles halasztott adót
kimutatni.
16. Ráfordítások és bevételek:
A nemük, felmerülési helyük és viselők
szerint lehet kimutatni.
17. Szegmensek kimutatása:
Azok a társaságok, amelyek
értékpapírjaival szabad forgalomban
kereskednek, kötelesek tevékenységükről
szegmensenkénti kimutatást készíteni

Alapítás költségei az immateriális javak
között szerepelnek,
Átszervezési költségeket az időbeli
elhatárolás tételben kell kimutatni.
A leírás ideje 5 év és ennél rövidebb.
Maradványértéket nem lehet
megállapítani.
A leírás módját nem lehet megváltoztatni.

Beszerzéskor vételáron értékelik.
Ha a piaci ár csökken, értékcsökkenést
kell elszámolni ráfordítással szemben.
Értékhelyesbítést nem lehet kimutatni.

A minisztériumi rendelet alapján három
csoportba sorolható a céltartalékképzés:
- adótörvény alapján képzett,
- árfolyamveszteségre képzett,
- és egyéb céltartalékok.
A céltartalék képzés értékelésére nincs
útmutatás. A várható értékre kell
fedezetet képezni.
Rövidlejáratú pénzügyi eszközök
árfolyamkülönbségét bevételként vagy
ráfordításként kell elszámolni.
Pénzügyi befektetések, követelések és
kötelezettségek nem realizált
árfolyamkülönbségét időbeli
elhatárolásként kell elszámolni. Az
árfolyamveszteségre céltartalékot kell
képezni.

A bérbevevő az eszközök között számolja
el a lízing tárgyát kötelezettséggel
szemben.
Amortizációt számol el, a bérlet
fizetésével egyidejűleg a kötelezettséget
csökkenti.
A tartalom elsődlegessége a formával
szemben elv érvényesítése.

A bérbevevő nem mutatja ki a pénzügyi
lízing tárgyát az eszközök között.
Nem számol el amortizációt.
A forma elsődlegessége a tartalommal
szemben elv érvényesítése.

Halasztott adó kimutatás csak a
konszolidáció terén van.

A konszolidációba bevont vállalatoknál
kötelező a halasztott adó kimutatása.
A többi vállalatoknál megengedett.

A nemük, felmerülési helyük és viselők
szerint lehet kimutatni.

A ráfordításokat a költség nemük és
jogcímük szerint mutatják ki.

Csak a kiegészítő mellékletben kell
kimutatni a szövegben feltüntetett
bontásban.

Csak a kiegészítő mellékletben kell
kimutatni a szövegben feltüntetett
bontásban.
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Kutatásom során 17 eltérést állapítottam meg a magyar és a szlovák, jelenleg érvényes
előírásokban, összevetve a nemzetközi számviteli standardokkal. Az eltérések nem teljeskörűek,
csak a lényegesebbeket választottam ki az értekezés korlátozott terjedelme miatt. Már az
előzőekben említést tettem arról, hogy a standardok felülvizsgálata és javítása éppen
folyamatban van. A közeljövőben várható az átdolgozott standardok világstandardokká való
kihirdetése, amelyekben szűkítik a választási lehetőségeket is, így az eltérések száma várhatóan
növekedni fog. A világstandardok érvényesítését az EU-ban is előírják, ami kihatással lesz
Magyarország és Szlovákia számviteli szabályozására is.
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5. KUTATÁSI EREDMÉNYEK
5.1 Következtetések
1. A számvitel tartalma, célja és helye
A számviteli definíciók közös elemei rámutatnak a számvitel tartalmára és céljára, amelyet az
1.2 fejezetben szemléltettem.
Az értekezésemben feldolgozott szakirodalmak alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a
számvitel elsősorban vállalati tudományág, mint a vállalati irányítás eszköze jött létre és fejlődött
ki, de a számvitel által nyújtott információkat ágazati, nemzeti és nemzetközi körökben is
felhasználják.
Az információkat ma már információs rendszerek biztosítják. A vállalati információs rendszer
egyik fontos részrendszere a vezetői információs rendszer. A számviteli információs rendszert a
vezetői információs rendszer részeként tekinthetjük, és kialakításánál figyelembe kell venni a
vállalkozás sajátosságait, az információs igényeket.
2. A számviteli információs rendszer elemeinek kiegészítése a környezetvédelmi
számvitellel
A feldolgozott adatok köre és az általa szolgáltatott információkat igénybe vevők személye
alapján osztályozott számviteli információs rendszer 2+1 területre osztható. A számviteli
információs rendszert alkotó alapelemek a pénzügyi számvitel, a vezetői számvitel és a
környezetvédelmi számvitel.
3. Megállapítások a számvitel fejlődésének és jelenlegi helyzetének összehasonlításánál az
Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, Németországban és Franciaországban
A számvitel fejlődése és jogi szabályozása országonként eltérő. Összehasonlítottam a négy fejlett
ország számvitelének fejlődését és jelenlegi helyzetét, amelyet a 2. fejezetben ismertettem.
4. A számvitel fejlődésének összehasonlítása Magyarországon és Szlovákiában
Az értekezésem 2. fejezetében továbbá feldolgoztam Magyarország és Szlovákia számvitelének
fejlődését, amely mind a két országban három szakaszra osztható:
•

1947-től Magyarországon és Csehszlovákiában rendeletek léptek hatályba a számvitel
egységesítésére. Szabályozásra került a kötelező számlakeret használata, az elszámolási
alapelvek és a beszámoló készítés.

118

•

A számviteli szabályozást Magyarországon 1968-ban, Csehszlovákiában pedig 1971-ben
törvényerőre emeltek. A törvények szabályozták a vállalaton belüli könyvvezetést is.

•

Az új számviteli rendszer alapjait Magyarországon az 1991. évi XVIII. törvény,
Szlovákiában pedig az 563/1991-es számú számviteli törvény képezte, amelyek az
Európai Unió irányelveihez közeledtek.

5.2 Új eredmények
1. Magyarország és Szlovákia számviteli előírásainak összehasonlítása során megállapított
eltérések
Részletesen vizsgáltam a két ország számvitelének 2002-ben hatályos előírásait, és
megállapítottam, hogy vannak eltérések a két rendszer között. A megállapításokat a 3. fejezet
végén ismertettem.
2. A mérleg összehasonlítása során megállapított eltérések
A mérlegtételek tartalmi és értékelési vizsgálata során a szlovák mérleget a magyar mérleg „A”
változatával hasonlítottam össze. A feltárt eltéréseket a 3.2 fejezetben részletesen elemeztem.
3. Az eredménykimutatás összehasonlítása során megállapított eltérések
Szlovákiában az eredménykimutatás összköltség eljárással, kizárólag lépcsőzetes formában
készíthető, amely a Magyarországon előírt összköltség eljárású eredménykimutatás „A”
változatával hasonlítható össze. A két eredménykimutatás összehasonlításánál eltéréseket
állapítottam meg, amelyeket a 3.3 fejezet tartalmaz.
4. A kiegészítő melléklet összehasonlítása során megállapított eltérések
Szlovákiában és Magyarországon a kiegészítő melléklet készítésére vonatkozó előírásokban
néhány eltérés található, amelyeket a 3.4 fejezetben tárgyaltam.
5. A Cash flow-kimutatás összehasonlítása során megállapított eltérések
A Cash flow-kimutatás mindkét országban a kiegészítő melléklet részét alkotja. A 3.4 fejezetben
a megállapított eltéréseket hat pontban foglaltam össze.
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6. Az üzleti jelentés összehasonlítása során megállapított eltérések
A két ország üzleti jelentésének tartalmi előírását összehasonlítottam, és a megállapításokat a
3.5 fejezetben ismertettem.

5.3 Új tudományos eredmények
1. A számviteli filozófiák és alapelvek összehasonlítása, ezek megjelenése a számviteli
rendszerekben
Az alapelvek megjelennek az EU irányelveiben, a nemzetközi számviteli standardokban és az
US GAAP-ban. Az értekezésemben táblázatban bemutattam a különböző számviteli
rendszerekben megfogalmazott filozófiát és a számviteli alapelveket. Összehasonlítottam, hogy
ezen alapelvek hogyan épülnek be az általam részletesen vizsgált két ország számviteli
szabályozásába. A megállapítások a 3.6 fejezetben találhatók.
2. Az US-GAAP, az IAS és az Európai Unió számviteli rendszerének vizsgálatánál
eltéréseket állapítottam meg, amelyeket a 7. táblázat tartalmaz.
3. Az Európai Unió, Magyarország és Szlovákia számviteli rendszerének szabályozására
ható tényezők összehasonlítása
A 8. táblázatban összehasonlítottam a számviteli szabályozás rendszerét az EU-ban,
Magyarországon és Szlovákiában. A táblázatban jól megfigyelhetők a nemzeti sajátosságok.
4. Az Európai Unió 4. irányelvének, Magyarország és Szlovákia számviteli szabályozásának
összehasonlítása és az eltérések meghatározása
Kutatásom során vizsgáltam a 4. irányelv érvényesülését a tagállamokban, és összehasonlítottam
a magyar és a szlovák számviteli előírásokkal. Megállapításaim szerint az irányelv 16 cikkének
előírásaiban eltérés van. Ezeket az eltéréseket a 4.5 fejezetben részletesen elemeztem.
5. A nemzetközi számviteli standardok, Magyarország és Szlovákia számviteli
szabályozásának összehasonlítása és az eltérések megállapítása
Jelenleg 34 nemzetközi számviteli standard és ehhez kapcsolódó 25 értelmezés van érvényben. A
két ország előírásaival ezeket összehasonlítottam és 17 eltérést állapítottam meg, amelyeket a 4.6
fejezetben részleteztem. Ezeket az eltéréseket táblázatban is bemutattam.

120

5.4. A kutatási eredmények jelentősége
Magyarország és Szlovákia számviteli előírásainak, majd e két rendszer és a világ három
fő számviteli rendszerének összehasonlításával a meglévő eltéréseket kívántam meghatározni.
Ilyen jellegű tanulmány még Magyarországon és Szlovákiában nem készült, ezért elmondható,
hogy ez hiánypótló kutatási munka.
A tanulmány részeredményeit elsőként Magyarországon publikáltam a Számvitel-AdóKönyvvizsgálat című szakmai lapban. A szakemberek körében ez nagy érdeklődést váltott ki és
pozitívan értékelték a munkát. Ezt bizonyítja az is, hogy a szaklap további számaiban más ország
számviteli

szabályozásának

hasonló

feldolgozását

is

közzétették

(például

Románia,

Németország). Ezenkívül Szlovákiában is ismertettem a kutatási eredményeket szaklapokban és
nemzetközi konferenciákon.
A kutatásom során nyert ismeretek további munkám során is hasznosíthatóak, különböző
kurzusokon, előadásokon. Úgy Magyarországon, mint Szlovákiában folyamatban van a
gyakorlati szakemberek felkészítése a számvitel harmonizációjának megoldásai témakörben,
mert mind a két ország egyszerre válhat az Európai Unió tagállamává és ez megköveteli a
számviteli szakemberek felkészítését is.
A Kassai Műszaki Egyetem Gazdaságtudományi Karán oktatom a Számvitel tantárgyat
és már az eddigiekben is, de úgy gondolom hogy a továbbiakban is nagy segítséget nyújt a kutató
munkám az oktatásban.
Jelenleg a nemzetközi, és ennek hatására a nemzeti számviteli szabályozások állandó
változása miatt nagy feladat hárul mind a gazdálkodókra, mind a számviteli szakemberekre. Ez
az értekezés a kutatási téma egyik állomása, amely kijelöli számomra a további kutatási irányt.

121

... az oromra nem hívják az embert,
oda fel kell kapaszkodni.
Manet

ÖSSZEFOGLALÁS
Értekezésem keretén belül az első fejezetben a számvitel történelmi fejlődési szakaszait
mutattam be a könyvvitel keletkezésétől az 1940-es évekig, amikor már a gyakorlat
megkövetelte a számviteli szabályok bevezetését. A számvitel fogalmát és eszközrendszerét a
számviteli információk előtérbe helyezésével vizsgáltam. A vállalkozások tevékenysége során
felhasználható információs alapot a követelmények és gyakorlat feltételrendszerének oldaláról
mutattam be. A számviteli információs rendszer alapelemeit vizsgálva megállapításokat tettem a
pénzügyi és vezetői számvitel eltéréseiben és a környezeti számvitelben.
A második fejezetben figyelemmel kísértem a számviteli szabályok bevezetését és
fejlődését a fejlett országok gyakorlatában, vagyis az Amerikai Egyesült Államokban,
Angliában, Németországban és Franciaországban, rámutatva a ma is érvényes szabályokra.
Megállapításaimat táblázat formájában ábrázoltam, magyarázatokkal alátámasztva az eltéréseket
és az azonosságokat. Részletes képet nyújtottam Magyarország és Szlovákia számviteli
szabályozásának előírásairól. Kutatásom során olyan megállapításra jutottam, hogy a számviteli
előírások változásait három időszakba sorolhatom, amelyek lényegében egyeznek a két
szomszédos ország keretein belül.
A harmadik fejezet tartalmát az értekezésem középpontjának is nevezhetem, hiszen
kutatásom során elsőrendű célom volt a szlovák és a magyar számviteli előírás összehasonlítása
és az eltérések megállapítása. Ezt a fejezetet a további vizsgálatok és megállapítások megértése
miatt a szlovák számviteli törvény ismertetésével kezdtem. Részletesen egyeztettem és
értelmeztem a beszámoló egyes részeinek tételeit, kiszűrve az eltéréseket. Néhány esetben
előfordult, hogy a kimutatások tételeinek tartalmi magyarázata és értelmezése után az
elszámolási módokat példákon mutattam be a jobb megérthetőség elérése érdekében. E
fejezetben kitértem a beszámoló készítés és a könyvvezetés során alkalmazandó filozófiák és
alapelvek összehasonlítására a két vizsgált ország és a világ három fő számviteli rendszere
között.
A kutatási témakörömre való tekintettel a negyedik fejezetben vizsgáltam az Európai
Unió integrációs követelményeinek rendszerét és összehasonlítottam Magyarország és Szlovákia
számviteli rendszerével. Vizsgáltam a számvitel nemzetközi harmonizációjának igényeit és
áttekintést nyújtottam a világban jelenleg alkalmazott fő számviteli eszközrendszerről, ezek
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intézményeinek fejlődéséről és jelenlegi helyzetéről, majd részletes összehasonlításokat
végeztem az Európai Unió, a magyar és a szlovák számviteli szabályozást befolyásoló tényezők
között.
Az Európai Unió 4. irányelvének cikkelyeit és a két vizsgált ország számviteli szabályozását
részletesen vizsgáltam, amely eredményeként csak kisebb eltéréseket találtam. Ennek oka, hogy
az utolsó évtizedben Magyarország és Szlovákia törekszik az EU tagállamává válni, ezért
igyekeztek a számviteli előírásokat is fokozatosan összhangba hozni az EU alapelvekkel.
Az Európai Unió Miniszerek Tanácsa 2002. július 7-én jóváhagyta az Európai Bizottság
javaslatát, amely szerint a nemzetközi számviteli standardok alapján kell beszámolójukat
készíteniük azoknak az Európai Uniós társaságoknak, amelyek részvényeivel nyilvánosan
kereskednek. Időleges felmentést kapnak azok a társaságok, amelyek részvényeivel jelenleg
kereskednek az USA-ban, és az USA általánosan elfogadott számviteli elveit alkalmazzák,
valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-kibocsátó vállalkozással összefüggően egy
további vállalkozási kör kap időleges felmentést. E két utolsó vállalatcsoportnak 2007. január 1jétől kell a standardokat alkalmazniuk. Ezért szükségesnek tűnik a nemzetközi számviteli
standardok, a magyar és a szlovák számviteli előírásoknak eltéréseit megállapítani, mert a tervek
szerint a rendelet érvényre juttatásával nagyjából egyidőben válhatunk a Közösség tagjává.
Megállapításként ki kell emelnem, hogy a nemzetközi, és ennek hatására a nemzeti
számviteli szabályozások állandó változása miatt nagy igény hárul mind a gazdálkodókra, mind a
számviteli szakemberekre. Szlovákiában 2003. január 1-jével új számviteli törvény lép életbe.
Úgyszintén folyamatos változtatások és átdolgozás alatt vannak a nemzetközi számviteli
standardok, amely végleges változatát Világstandardokká hirdetik ki.
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4. táblázat:

A Cash flow-kimutatás módszerei

5. táblázat:

A számvitel filozófiája és az alapelvek megjelenése a számviteli
rendszerekben

6. táblázat:

A számviteli irányelvek adaptálásának időpontja a tagállamokban

7. táblázat:

A számviteli rendszerek

8. táblázat:

A számviteli szabályozást befolyásoló tényezők az Európai Unióban,
Magyarországon és Szlovákiában

9. táblázat:

A beszámoló elkészítésének és közzétételének határideje

10. táblázat:

A beszámoló részei

11. táblázat:

Eltérések az IAS, a magyar és a szlovák előírások között
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1. számú melléklet
Számlakeret a szlovák vállalkozók részére

0. számlaosztály:

Befektetett eszközök

1. számlaosztály:

Készletek

2. számlaosztály:

Pénzügyi számlák

3. számlaosztály:

Követelések, rövid lejáratú kötelezettségek, időbeli elhatárolások

4. számlaosztály:

Saját tőke, hosszú lejáratú kötelezettségek

5. számlaosztály:

Ráfordítások

6. számlaosztály:

Bevételek

7. számlaosztály:

Évi mérlegszámlák

8.–9. számlaosztály: Üzemi elszámolási számlák
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2. számú melléklet
A kivonatos beszámoló szerkezete Szlovákiában
MÉRLEG

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Eszközök összesen
Alapítókkal szembeni követelések (A)
Befektetett eszközök (B)
• Immateriális javak (B.I.)
• Tárgyi eszközök (B.II.)
• Pénzügyi befektetések (B.III.)
- részesedések kapcsolt
vállalkozásban (B.III.1.+B.III.2.)
- más pénzügyi befektetések (B.III.3.
– B.III.5.)
Forgóeszközök (C)
• Készletek (C.I.)
• Hosszú lejáratú követelések (C.II.)
• Rövid lejáratú követelések (C.III.)
• Pénzügyi eszközök (C.VI.)
Egyéb aktívák (D)

Értékesített áruk bevételei (I)
Értékesített áruk beszerzési értékei (A)
+ Kereskedelmi árrés
Termelés (II)
Saját termelésű termékek és szolgáltatások
bevételei (II.1)
Saját termelésű készletek állományváltozása
(II.2)
Aktivált saját teljesítmény (II.3)
Termelési felhasználás (B)
+ Hozzáadott érték
Személyi jellegű költségek (C)
Adók és illetékek (D)
Egyéb üzemi bevételek (III+VI)
Egyéb üzemi költségek (F+I)
Immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírása (E)
Üzemi céltartalékok és értékmódosítások
visszaírása, üzemi bevételek időbeli elhatárolása
(IV+V)
Üzemi céltartalékok és értékmódosítások
képzése, üzemi költségek időbeli elhatárolása
(G+H)
Üzemi bevételek átvezetése (-) (VII)
Üzemi költségek átvezetése (-) (J)
* Üzemi tevékenység gazdasági eredménye
Pénzügyi bevételek (VIII+IX+X+XIII+XIV)
Pénzügyi ráfordítások (K+N+O)
Pénzügyi céltartalékok és értékmódosítások
visszaírása (XI+XII)
Pénzügyi céltartalékok és értékmódosítások
képzése (L+M)
Pénzügyi bevételek átvezetése (-) (XV)
Pénzügyi ráfordítások átvezetése (-) (P)
* Pénzügyi műveletek gazdasági eredménye
Szokásos tevékenység eredményéből fizetendő
esedékes adó (R.1.)
Szokásos tevékenység eredményéből elhalasztott
adó (R.2.)
** Szokásos tevékenység gazdasági eredménye
Rendkívüli bevételek (XVI)
Rendkívüli ráfordítások (S)
Rendkívüli tevékenység gazdasági
eredményéből fizetendő esedékes adó (T.1.)
Rendkívüli tevékenység eredményéből
elhalasztott adó (T.2.)
* Rendkívüli tevékenység gazdasági eredménye
*** A számviteli időszak gazdasági eredménye

Források összesen
Saját tőke (A)
• Jegyzett tőke (A.I.)
• Tőkealapok (A.II.)
• Nyereségalapok (A.III.)
• Előző évek eredménye (+/- A.IV.)
• Számviteli időszak adózott eredménye
(+/- A.V.)
Idegen tőke (B)
• Törvény alapján képzett céltartalékok
(B.I.1.)
• Egyéb céltartalékok (B.I.2.+B.I.3.)
• Hosszú lejáratú kötelezettségek (B.II.)
• Rövid lejáratú kötelezettségek (B.III.)
• Bankhitelek és kölcsönök (B.IV.)
- Hosszú lejáratú bankhitelek
(B.IV.1.)
- Rövid lejáratú bankhitelek és
kölcsönök (B.IV.2,+B.IV.3.)
Egyéb források (C)

Az eredménykimutatásban a római számok (+), a
betűk (-) értéket mutatnak - az üzleti évben.

A mérlegben az eszközök nettó értéke kerül
kimutatásra
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3. számú melléklet

A nemzetközi számviteli standardok és javaslatainak történelme

VÉGSŐ IAS
IAS 1 /1975/
A számviteli politika közzététele
1975 január
IAS 1 /felülvizsgálva 1997/
A beszámoló bemutatása
1997 augusztus
IAS 2 /1975/
A készletek értékelése és kimutatása
múltbeli költségeken
1975 október
IAS 2 /felülvizsgálva 1993/
Készletek
1993 december

IAS
hatályba
Javaslat
lépése
1975.1.1 E 1
A számviteli politika közzététele
1974 március
1998.7.1 E 53
A beszámoló bemutatása
1996 július
1976.1.1 E 2
A készletek értékelése és
kimutatása múltbeli
költségekben
1974 szeptember
1995.1.1 E 38
Készletek
1991 augusztus

IAS 3 /1976/
Konszolidált beszámoló
1976 június

1977.1.1

IAS 4 /1976/
Az értékcsökkenés elszámolása
1976 október

1977.1.1

IAS 5 /1976/
Információk, amelyeket a beszámoló
tesz közzé
1976 október
IAS 6 /1977/
Az árváltozás számviteli hatása
1977 június

1977.1.1

IAS 7 /1977/
Kimutatás a pénzügyi helyzet
változásáról
1977 október
IAS 7 /felülvizsgálva 1992/
Cash-flow kimutatás
1992 december
IAS 8 /1978/
Szokatlan tételek és az előző időszak
tételei, változások a
mérlegpolitikában
1978 február

1979.1.1

1978.1.1

1994.1.1
1979.1.1

E3
Konszolidált beszámoló és a
saját tőke módszere
1974 december
E4
Az értékcsökkenés elszámolása
1975 június

E5
Információk, amelyeket a
beszámoló tesz közzé
1975 június
E6
Az árváltozás elszámolásának
módja
1976 január
E7
A pénzügyi eszközök forrásának
és felhasználásának kimutatása
1976 június
E 36
Cash-flow kimutatás
1991 július
E8
Az eredménykimutatás szokatlan
tételeinek, a számviteli becslések
és mérlegpolitika változásainak
feldolgozása
1976 október
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Megjegyzés
Átdolgozva 1994-ben.
Helyettesítve IAS 1-el
/felülvizsgálva 1997/.
Helyettesíti az IAS 1-et
/1975/, IAS 5-öt /1976/ és az
IAS 13-at /1979/.
Helyettesítve IAS 2-vel
/felülvizsgálva 1993/.

Helyettesíti az IAS 2-őt
/1975/. Felülvizsgálva a
kihirdetett -beszámolók
összehasonlíthatósága - elv
szerint.
Helyettesítve IAS 27-el
/1989/ és IAS 28-al /1989/.
Átdolgozva 1994-ben.
A tárgyi eszközök értékcsökkenését az IAS 16
helyettesíti / felülvizsgálva
1993/. Az immateriális javak
értékcsökkenését az IAS 38
helyettesíti /1998/.
Átdolgozva 1994.
Helyettesítve IAS 1-el
/felülvizsgálva 1997/.
Helyettesítve IAS 15-el
/1981/.
Helyettesítve IAS 7-el
/felülvizsgálva 1992/.
Helyettesíti az IAS 7-est
/1977/.
Helyettesítve IAS 8-al
/felülvizsgálva 1993/.

VÉGSŐ IAS
IAS 8 /felülvizsgálva 1993/
A számviteli időszak tiszta
nyeresége vagy vesztesége,
alapvető hibák és a számviteli
politika változásai
1993 december
IAS 9 /1979/
Kutatási és fejlesztési
tevékenységek elszámolása
1978 július
IAS 9 /felülvizsgálva 1993/
Kutatási és fejlesztési költségek
1993 december

IAS
hatályba
Javaslat
lépése
1995.1.1 E 46
Rendkívüli tételek, alapvető
hibák és a számviteli politika
változásai
1992 július

1980.1.1

1995.1.1

1980.1.1
IAS 10 /1978/
Feltételes tények és események,
amelyek a mérlegfordulónap után
következnek be
1978 október
IAS 10 /felülvizsgálva 1999/
A mérleg fordulónapját követő
események
1999 május
IAS 11 /1979/
A szerződéses teljesítések
elszámolása
1979 március
IAS 11 /felülvizsgálva 1993/
A szerződéses teljesítések
1993 december

IAS 12 /1979/
A jövedelemadó elszámolása
1979 július
IAS 12 /felülvizsgálva 1996/
Jövedelemadó
1996 október

IAS 13 /1979/
A forgó eszközök és forgó
kötelezettségek bemutatása
1979 november
IAS 14 /1981/
Szervezeti egységek
/szegmensek/ szerinti számviteli
információk kimutatása
1981 augusztus

2000.1.1

1980.1.1

1995.1.1

1981.1.1
1998.1.1

1981.1.1

1983.1.1

E9
Kutatási és fejlesztési költségek
elszámolása
1977 február
E 37
Kutatási és fejlesztési
tevékenységek
1991 augusztus

E 10
Feltételes tények és események,
amelyek a mérlegfordulónap
után következnek be
1977 július
E6
A mérleg fordulónapját követő
események
1998 november
E 12
A szerződéses teljesítések
elszámolása
1977 december
E 42
A szerződéses teljesítések
1992 május

E 13
A jövedelemadó elszámolása
1978 április
E 33
A jövedelemadó elszámolása
1989 január
E 49
Jövedelemadó
1994 október
E 14
A forgó eszközök és forgó
kötelezettségek
1978 július
E 15
Szervezeti egységek
/szegmensek/ szerinti számviteli
információk kimutatása
1980 március
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Megjegyzés
Helyettesíti az IAS 8-at
/1978/.
Felülvizsgálva a kihirdetett –
a beszámolók
összehasonlíthatósága – elv
szerint. A 19-22 bekezdések
helyettesítve voltak az IAS
35-el.
Helyettesítve az IAS 9-el
/felülvizsgálva 1993/.
Helyettesítette az IAS 9-et
/1978/.
Felülvizsgálva a kihirdetett –
a beszámolók
összehasonlíthatósága – elv
szerint.
Helyettesítve az IAS 38-al
/1998/.
Átdolgozva 1994.
Az IAS 10 azon részeit,
amelyek a feltételes
tényekkel foglalkoznak, az
IAS 37 /1998/ pótolja.
Helyettesítve az IAS 10-el
/felülvizsgálva 1999/.
Helyettesíti az IAS 10-et
/1978/.
Helyettesítve az IAS 11-el
/felülvizsgálva 1993/.
Helyettesíti az IAS 11-et
/1979/.
Felülvizsgálva a kihirdetett –
a beszámolók
összehasonlíthatósága – elv
szerint.
Átdolgozva 1994.
Helyettesítve az IAS 12-vel
/felülvizsgálva 1996/.
Újrajavasolt mint E 49.
Helyettesíti az IAS 12
/1979/.
Átdolgozva 1994.
Helyettesítve az IAS 1-el
/felülvizsgálva 1997/.
Átdolgozva 1994.
Helyettesítve az IAS 14-el
/felülvizsgálva 1997/.

VÉGSŐ IAS
IAS 14 /felülvizsgálva 1997/
A szegmensek beszámolása
1997 augusztus
IAS 15 /1981/
Az árváltozások hatásait tükröző
információk
1981 november
IAS 16 /1982/
A tárgyi eszközök elszámolása
1982 március
IAS 16 /felülvizsgálva 1998/
Ingatlanok, gépek és
berendezések /tárgyi eszközök/
1993 december

IAS 17 /1982/
A lízing elszámolása
1982 szeptember
IAS 17 / felülvizsgálva 1997/
Lízing
1997 december
IAS 18 /felülvizsgálva 1982/
A bevétel számbavétele
1982 december
IAS 18 /felülvizsgálva 1993/
A szokásos tevékenységből eredő
bevételek
1993 december

IAS
hatályba
Javaslat
lépése
1998.1.1 E 51
Szegmensek szerinti számviteli
információk kimutatása
1995 december
1983.1.1 E 17
Az árváltozások hatását tükröző
információk
1980 augusztus
1983.1.1 E 18
A tárgyi eszközök elszámolása
múltbeli költség rendszerében
1980 augusztus
1993.1.1 E 43
Ingatlanok, gépek és
berendezések /tárgyi eszközök/
1992 május

1984.1.1
1999.1.1
1984.1.1
1995.1.1

1985.1.1
IAS 19 /1983/
A nyugdíj járandóság elszámolása
a munkáltató beszámolójában
1983 január
IAS 19 /felülvizsgálva 1993/
A nyugdíj költségek
1993 december

1995.1.1

IAS 19 /felülvizsgálva 1998/
Munkavállalók járandóságai
1998 február

1999.1.1

E 19
A lízing elszámolása
1980 október
E 56
Lízing
1997 április
E 20
A bevétel számbavétele
1981 április
E 41
A bevétel számbavétele
1992 május

E 16
A nyugdíj járandóság
elszámolása a munkáltató
beszámolójában
1980 április
E 47
A nyugdíj költségek
1992 december

E 54
Munkavállalók járandóságai
1996 október
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Megjegyzés
Helyettesíti az IAS 14-et
/1981/.
Átdolgozott 1994.
1989-től az IAS 15
módosították azzal, hogy
alkalmazása nem kötelező.
Helyettesítve az IAS 16-al
/felülvizsgálva 1993/.
Helyettesíti az IAS 16-ot
/1982/.
Felülvizsgálva a kihirdetett –
a beszámolók
összehasonlíthatósága – elv
szerint.
Felülvizsgálva az IAS 36
/1998/, IAS 37 /1998/ és IAS
22 /felülvizsgált 1998/
szerint.
Átdolgozva 1994.
Helyettesítve az IAS 17-el
/felülvizsgált 1997/.
Helyettesíti az IAS 17-et
/1982/.
Helyettesítve az IAS 18-al
/felülvizsgálva 1993/.
Helyettesíti az IAS 18-at
/1982/.
Felülvizsgálva a kihirdetett –
a beszámolók
összehasonlíthatósága – elv
szerint.
Változtatva az IAS 39 szerint
/1998/, hatályos 2001.1.1.
Helyettesítve IAS 19-el
/felülvizsgálva 1993/.

Helyettesítette az IAS 19-et
/1983/.
Felülvizsgálva a kihirdetett –
a beszámolók
összehasonlíthatósága – elv
szerint.
Helyettesítve IAS 19-el
/felülvizsgálva 1998/.
Helyettesíti az IAS 19-et
/felülvizsgálva 1993, 2000/.

VÉGSŐ IAS
IAS 20 /1983/
Az állami támogatások
számbavétele és az ezzel
kapcsolatos információközlés
1983 április
IAS 21 /1983/
Deviza és valuta árfolyamkülönbözetek hatása
1983 július

IAS 21 /felülvizsgálva 1993/
Deviza és valuta árfolyamkülönbözetek hatásai
1993 december

IAS
hatályba
Javaslat
lépése
1984.1.1 E 21
Az állami támogatások
számbavétele és az ezzel
kapcsolatos információközlés
1981 szeptember
1985.1.1 E 11
Külföldi transzakciók
számbavétele és a külföldi
beszámolók átszámolása
1977 december
E 23
Deviza és valuta árfolyamkülönbözetek hatása
1982 március
1995.1.1 E 44
Deviza és valuta árfolyamkülönbözetek hatásai
1992 május

IAS 22 /1983/
Vállalati kombinációk
elszámolása
1983 november
IAS 22 /felülvizsgálva 1993/
Vállalati kombinációk
1993 december

1985.1.1

IAS 22 /felülvizsgálva 1998/
Vállalati kombinációk
1998 szeptember

1999.7.1

E 61
Vállalati kombinációk
1997 augusztus

IAS 23 /1984/
A hitelköltségek és kamatok
1984 március
IAS 23 /felülvizsgálva 1993/
A hitelköltségek és kamatok
1993 december

1986.1.1

E 24
A hitelköltségek és kamatok
1982 november
E 39
A hitelköltségek és kamatok
1991 augusztus

IAS 24 /1984/
A kapcsolt vállalkozásokról
szolgáltatott információk
1984 július
IAS 25 /1986/
A pénzügyi befektetések
elszámolása
1986 március

1986.1.1

1995.1.1

1995.1.1

1987.1.1

E 22
Vállalati kombinációk
elszámolása
1981 szeptember
E 45
Vállalati kombinációk
1992 június

E 25
A kapcsolt vállalkozásokról
szolgáltatott információk
1983 március
E 26
A pénzügyi befektetések
elszámolása
1984 október
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Megjegyzés
Átdolgozva 1994.

Újrajavasolva mint E 23.

Helyettesítve IAS 21-el
/felülvizsgálva 1993/.
Helyettesíti az IAS 21-et
/1983/.
Felülvizsgálva a kihirdetett –
a beszámolók összehasonlíthatósága – elv szerint.
Helyettesítve IAS 22-vel
/felülvizsgálva 1993/.
Helyettesítette az IAS 22-őt
/1983/.
Felülvizsgálva a kihirdetett –
a beszámolók összehasonlíthatósága – elv szerint.
Aktualizálva az IAS 12
szerint /felülvizsgálva 1996/.
Helyettesítve az IAS 22-vel
/felülvizsgálva 1998/.
Helyettesíti az IAS 22-őt
/1993/. A további változások
az IAS 36 /1998/, IAS 37
/1998/ és IAS 38 /1998/
standardokhoz alkalmazva.
Helyettesítve az IAS 23-al
/felülvizsgálva 1993/.
Helyettesíti az IAS 23-at
/1984/. Felülvizsgálva a
kihirdetett – a beszámolók
összehasonlíthatósága – elv
szerint.
Átdolgozva 1994.

Átdolgozva 1994.
Az IAS 25 része /1986/, ami
összefügg a pénzügyi
eszközbe való befektetéssel
helyettesítve van az IAS 39ben /2001/ , az ingatlanokba
való befektetés az IAS 40ben /2001/.
Ez a standard 2001-től
megszűnt.

VÉGSŐ IAS
IAS 26 /1987/
A nyugdíjalapokkal kapcsolatos
elszámolások és
információközlések
1987 január
IAS 27 /1989/
Konszolidált éves beszámoló és a
leányvállalatokba történt
befektetések elszámolása
1989 április
IAS 28 / felülvizsgálva 1998/
A társult vállalkozásokba történő
befektetések a konszolidált éves
beszámolóban
1989 április
IAS 29 /1989/
Hiperinflációs gazdaságokban
működő vállalkozások
beszámolója
1989 július
IAS 30 /1990/
A bankok és más pénzügyi
vállalkozások beszámolója
1990 augusztus

IAS 31 /felülvizsgálva 1998/
A közös vállalatba történő
befektetések a konszolidált éves
beszámolóban
1990 december
IAS 32 / felülvizsgálva 1998/
Pénzügyi instrumentumok:
közzététele és bemutatása
1995 június

IAS 33 /1997/
Az osztalékok
1997 február
IAS 34 /1998/
A közbenső beszámoló
1998 február
IAS 35 /1998/
A megszűnő tevékenységek
1998 június
IAS 36
Az eszközök értékcsökkenése,
értékvesztése
1998 június

IAS
hatályba
Javaslat
lépése
1988.1.1 E 27
A nyugdíjalapokkal kapcsolatos
elszámolások és
információközlések
1985 július
1990.1.1 E 30
Konszolidált éves beszámoló és
a leányvállalatokba történő
befektetések elszámolása.
1987 szeptember
1990.1.1 E 28
A társult vállalkozásokba és a
közös vállalkozásokba történő
befektetések a konszolidált éves
beszámolóban
1986 július
1990.1.1 E 31
Hiperinflációs gazdaságokban
működő vállalkozások
beszámolója
1987 november
1991.1.1 E 29
A bankok beszámolója
1987 április
E 34
A bankok és más pénzügyi
vállalkozások beszámolója
1989 július
1992.1.1 E 35
A közös vállalatba történő
befektetések a konszolidált éves
beszámolóban
1989 december
1996.1.1 E 40
Pénzügyi instrumentumok
1991 szeptember
E 48
Pénzügyi instrumentumok
1994 január

1998.1.1
1999.1.1
1999.1.1
1999.7.1

E 52
Az osztalékok
1996 január
E 57
A közbenső beszámoló
1997 augusztus
E 58
A megszűnő tevékenységek
1997 augusztus
E 55
Az eszközök értékcsökkenése,
értékvesztése
1997 május
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Megjegyzés
Átdolgozva 1994.

Átdolgozva 1994.
Változtatás az IAS 39-hez
/1998/ 2001.1.1 hatályba
lépett.
Átdolgozva 1994.
Felülvizsgálva az IAS 36
szerint /1998/.
Változtatva az IAS 39 szerint
/1998/ 2001.1.1 hatályba
lépett.
Átdolgozva 1994.

Újrajavaslat , mint E 34.
Átdolgozva 1994.
Változtatás az IAS 39 /1998/
szerint, 2001.1.1 hatályba
lépett.
Átdolgozva 1994.
Felülvizsgálva az IAS 36
szerint /1989/.
Változtatás az IAS 39 /1998/
szerint, 2001.1.1 hatályos.
Újrajavaslat, mint E 48, majd
E 62.
Az E 48 azon részei,
amelyek összefüggnek a
közzététellel és bemutatással,
az IAS 32-ben voltak
befejezve /1995/.
Felülvizsgálva az IAS 39
szerint /1998/, 2001.1.1
hatályba lépett.

Helyettesíti az IAS 8 19-22
bekezdéseit /felülvizsgálva
1993/.
Pótolja az eszközök
megtérülésének
követelményeit, amelyek az
IAS 9 /felülvizsg.1993/, IAS
16 /felülvizsg.1993/ és IAS
22 /felülvizsg.1993/ voltak.

IAS 39 /1998/
A pénzügyi instrumentumok:
Kimutatása és értékelése
1998 december

IAS
hatályba
Javaslat
lépése
1999.7.1 E 59
Céltartalékok, a feltételes
kötelezettségek és bizonytalan
eszközök
1997 augusztus
1999.7.1 E 50
Az immateriális javak
1995 június
E 60
Az immateriális javak
1997 augusztus
2001.1.1 E 62
A pénzügyi instrumentumok:
Kimutatása és értékelése
1998 június

IAS 40
Befektetések az ingatlanokba
2000 március

2001.1.1. E 64
Befektetett eszközök
1999 július

IAS 41
Mezőgazdaság
2000 december

2003.1.1. E 65
Mezőgazdaság
1999 július

VÉGSŐ IAS
IAS 37 /1998/
A céltartalékok, a feltételes
kötelezettségek és bizonytalan
eszközök
1998 szeptember
IAS 38 /1998/
Az immateriális javak
1998 szeptember

138

Megjegyzés
Az IAS 10 /1978/ azon
részeit helyettesíti, amelyek
a bizonytalan és feltételes
tényekkel foglalkoznak.
Újrajavaslat, mint E 60.
Helyettesíti az IAS 9-et
/felülvizsgálva 1993/.
Az IAS 25 /1998/ azon
részeit helyettesíti, amelyek
a pénzügyi
instrumentumokba történő
befektetésekkel foglalkozik.
A következő változásokat
okozta: IAS 18
/felülvizsg.1993/, IAS 27
/1989/, IAS 28 /1989/, IAS
30 /1990/, IAS 31 /1990/ és
IAS 32 /1995/.
Az IAS 25 azon részeit
helyettesíti, amelyek az
ingatlan befektetésekkel
foglalkozik.
/felülvizsgálva 2000/
változtatás az IAS 41-el
2003. január 1-től

A MÉRLEG TAGOLÁSA

4. számú melléklet

A magyar számviteli törvény 1. számú mellékletében előírt szerkezet
„A” változat
Eszközök /aktívák/
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Üzleti vagy cégérték
3. Szellemi termékek
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
6. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott előlegek
II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
/vevők/
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések
III. Értékpapírok
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások

Források /passzívák/
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalékok
1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre
2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval
szemben
II.Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből: az átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
/szállítók/
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő váll. szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
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5. számú melléklet
A magyar számviteli törvény 1. számú mellékletében előírt szerkezet
mérleg „B” változata
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Vagyoni értékű jogok
2. Üzleti vagy cégérték
3. Szellemi termékek
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
6. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott előlegek
II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból /vevők/
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések
III. Értékpapírok
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C. Aktív időbeli
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből az átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból /szállítók/
5. Váltótartozások
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6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
E. Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
F. Forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek különbözete (B+C-D-E)
G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonása után (A±F)
H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
II.Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
I. Céltartalékok
1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre
2. Céltartalékok a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalékok
J. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
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6. számú melléklet
A szlovák minisztériumi rendelet által előírt mérleg szerkezete
Eszközök
A. Alapítókkal szembeni követelések
B. Befektetett eszközök
B.I. Immateriális javak
1. Alapítás aktivált értékei
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értékei
3. Szoftver
4. Vagyoni értékű jogok
5. Egyéb immateriális javak
6. Befejezetlen immateriális befektetések
7. Immateriális javakra adott előleg
B.II. Tárgyi eszközök
1. Földterületek, telkek
2. Épületek, csarnokok, építmények
3. Műszaki berendezések, gépek, felszerelések,
járművek, egyéb berendezések
4. Ültetvények
5. Igásállatok, tenyészállatok
6. Egyéb tárgyi eszközök
7. Befejezetlen tárgyi befektetések
8. Tárgyi eszközökre adott előlegek
9. Beszerzett eszközök értékkülönbözete (±)
B.III. Pénzügyi befektetések
1. Részesedések /meghatározó befolyás, 50%-tól több/
2. Részesedések /mértékadó befolyás, 20%-50%/
3. Egyéb részesedések
4. Kölcsönök kapcsolt vállalkozásban
5. Egyéb pénzügyi befektetések
C. Forgóeszközök
C.I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés, félkésztermékek
3. Késztermékek
4. Növendék, hízó és egyéb állatok
5. Áruk
6. Készletre adott előlegek
C.II. Hosszú lejáratú követelések
1. Üzleti kapcsolatból eredő követelések
2. Társakkal és tagokkal szembeni követelések
3. Követelések vállalatoknál meghatározó befolyással
4. Követelések vállalatoknál mértékadó befolyással
5. Egyéb követelések
C.III. Rövid lejáratú követelések
1. Üzleti kapcsolatból eredő követelések
2. Társakkal és tagokkal szembeni követelések
3. Szociális biztosítás
4. Állam – adókövetelések
5. Állam – halasztott adókövetelés
6. Követelések vállalatoknál meghatározó befolyással
7. Követelések vállalatoknál mértékadó befolyással
8. Egyéb követelések
C.IV. Pénzügyi eszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Betétszámlák
3. Rövid lejáratú pénzügyi eszközök
D. Egyéb aktívák
D.I. Időbeli elhatárolások
1. Jövő időszakok ráfordításai
2. Jövő időszakok pénzbevételei
3. Aktív árfolyamkülönbségek
D.II. Feltételezett aktív számlák

Források
A. Saját tőke
A.I. Jegyzett tőke
1. Jegyzett tőke
2. Saját részvények (-)
A.II. Tőkealapok
1. Ázsió
2. Egyéb tőkealapok
3. Értékelési különbségek eszközök átértékeléséből
4. Értékelési különbségek tőkerészesedésből
A.III. Nyereségalapok
1. Törvény alapján képzett tartalékalap
2. Fel nem osztható alap
3. Alapszabály szerinti alapok és egyéb alapok
A.IV. Előző évek eredménye
1. Előző évek fel nem osztott nyereségei
2. Előző évek meg nem térített veszteségei
A.V. Számviteli időszak adózott eredménye
B. Idegen tőke
B.I. Céltartalékok
1. Törvény alapján képzett céltartalékok
2. Árfolyamveszteségek fedezetére képzett céltartalékok
3. Egyéb céltartalékok
B.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
3. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök
4. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból
5. Váltótartozások
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
B.III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Üzleti kapcsolatból eredő kötelezettségek
2. Társakkal és tagokkal szembeni kötelezettségek
3. Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek
4. Szociálisbiztosítási kötelezettségek
5. Állam – adókötelezettségek és juttatások
6. Állam – elhalasztott adókötelezettség
7. Kötelezettségek vállalatoknál meghatározó
befolyással
8. Kötelezettségek vállalatoknál mértékadó befolyással
9. Egyéb kötelezettségek
B.IV. Bankhitelek és kölcsönök
1. Hosszú lejáratú bankhitelek
2. Rövid lejáratú bankhitelek
3. Rövid lejáratú kölcsönök
C. Egyéb passzívák
C.I. Időbeli elhatárolások
1. Jövő időszakok pénzkiadásai
2. Jövő időszakok bevételei
3. Passzív árfolyamkülönbségek
C.II. Feltételezett passzív számla
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7. számú melléklet
Az Európai Unió negyedik irányelv 9. cikkelyének
előírásai szerinti mérleg
Aktívák
A. Jegyzett, de be nem fizetett tőkekövetelés
B. A vállalatalapítás költségei
C. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Kutatás és kísérleti fejlesztés költségei
2. Koncessziók, találmányok, licencek, márkanevek,
védjegyek, hasonló jogok és értékek amennyiben azokat
ellenérték fejében szerezték meg (megvásárolták), vagy a
vállalkozás maga állította elő, és aktiválásukat a nemzeti
törvények megengedik
3. Üzleti vagy cégérték (goodwill), amennyiben ellenérték
fejében szerezték meg
4. Fizetett előlegek
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és építmények
2. Műszaki berendezések és gépek
3. Más berendezések, üzemi és üzleti felszerelések
4. Fizetett előlegek és befejezetlen beruházások
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Kapcsolt vállalkozásnak adott kölcsön
3. Egyéb részesedések
4. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak adott
kölcsön
5. Értékpapírok befektetett eszközként
6. Egyéb adott kölcsönök
7. Saját részvények, üzletrészek, ha a tagállamok
rendelkezései felvételüket a mérlegbe megengedik
D. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Nyers-, segéd- és üzemanyagok
2. Befejezetlen és félkész termékek
3. Késztermékek és áruk
4. Fizetett előlegek
II. Követelések (adósok)
A következő tételeknél minden esetben elkülönítetten kell
kimutatni az egy évnél hosszabb lejárati idejű követelések
értékét.
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő
vállalkozással szemben
4. Egyéb követelések
5. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke, ha nem az A. tétel
alatt kell kimutatni
6. Aktív időbeli elhatárolások, ha közlésüket a nemzeti
törvény nem az E. tétel alatt írja elő
III. Értékpapírok
1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban
2. Saját részvények, üzletrészek, ha a tagállamok
rendelkezései ezek felvételét a mérlegben megengedik
3. Egyéb értékpapírok
IV. Pénzeszközök
E. Aktív időbeli elhatárolások
F. Az üzleti év vesztesége

Passzívák
A. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Ázsió
III. Értékelési tartalék
IV. Tartalékok
1. Törvényben előírt tartalék, ha a tagállamok rendelkezései
ilyen tartalék képzését kötelezően előírják
2. Saját részvényekre és részesedésekre képzett tartalék, ha a
tagállamok ilyen tartalék képzéséről rendelkeznek
3. A társaság alapszabályában előírt tartalék
4. Egyéb tartalékok
V. Eredménytartalék
VI. Az üzleti év eredménye
Amennyiben az egyes tagállamok rendelkezései az
eredmény előjele szerinti formai elkülönítését – a
veszteséget az eszköz oldalon az F. tétel alatt, a nyereséget
a forrás oldalon az E. tétel alatt – nem írják elő.
B. Céltartalékok
1. Nyugdíjak és hasonló kötelezettségek céltartaléka
2. Céltartalék adótartozásra
3. Egyéb céltartalékok
C. Kötelezettségek
A következő tételeknél minden esetben elkülönítetten kell
kimutatni az egy évnél hosszabb lejárati idejű
kötelezettségeket.
1. Kölcsönök, abból konvertibilis
2. Kötelezettségek hitelintézettel szemben
3. Kapott előlegek megrendelésre, amennyiben azokat –
külön tételként – a készletekből nem vonják le
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból /szállítók/
5. Váltótartozások
6. Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek
7. Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással
szembeni kötelezettségek
8. Egyéb kötelezettségek, beleértve az adótartozást és
társadalombiztosítási kötelezettségeket is
9. Passzív időbeli elhatárolások, ha közlésüket a nemzeti
törvény nem a D. tétel alatt írja elő
D. Passzív időbeli elhatárolások
E. Az üzleti év nyeresége
Amennyiben a tagállamok rendelkezései nem az A.VI.
tételben való kimutatását írják elő.
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8. számú melléklet
Az Európai Unió negyedik irányelv 10. cikkelyének
előírásai szerinti mérleg
Aktívák
A. Jegyzett, de be nem fizetett tőkekövetelés
B. A vállalatalapítás költségei
C. Befektetett eszközök
I.
Immateriális javak
1. Kutatás és kísérleti fejlesztés költségei
2. Koncessziók, találmányok, licencek, márkanevek, védjegyek, hasonló jogok és értékek
amennyiben azokat ellenérték fejében szerezték meg (megvásárolták), vagy a vállalkozás maga
állította elő, és aktiválásukat a nemzeti törvények megengedik
3. Üzleti vagy cégérték (goodwill), amennyiben ellenérték fejében szerezték meg
4. Fizetett előlegek
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és építmények
2. Műszaki berendezések és gépek
3. Más berendezések, üzemi és üzleti felszerelések
4. Fizetett előlegek és befejezetlen beruházások
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Kapcsolt vállalkozásnak adott kölcsön
3. Egyéb részesedések
4. Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak adott kölcsön
5. Értékpapírok befektetett eszközként
6. Egyéb adott kölcsönök
7. Saját részvények, üzletrészek, ha a tagállamok rendelkezései felvételüket a mérlegbe megengedik
D. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Nyers-, segéd- és üzemanyagok
2. Befejezetlen és félkész termékek
3. Késztermékek és áruk
4. Fizetett előlegek
II. Követelések (adósok)
A következő tételeknél minden esetben elkülönítetten kell kimutatni az egy évnél hosszabb lejárati
idejű követelések értékét.
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben
4. Egyéb követelések
5. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke, ha nem az A. tétel alatt kell kimutatni
6. Aktív időbeli elhatárolások, ha közlésüket a nemzeti törvény nem az E. tétel alatt írja elő
III. Értékpapírok
1. Részesedések kapcsolt vállalkozásban
2. Saját részvények, üzletrészek, ha a tagállamok rendelkezései ezek felvételét a mérlegben
megengedik
3. Egyéb értékpapírok
IV. Pénzeszközök
E. Aktív időbeli elhatárolások
F. Egy éven belül esedékes kötelezettségek
1. Kölcsönök, abból konvertibilis
2. Kötelezettségek hitelintézettel szemben
3. Kapott előlegek megrendelésre, amennyiben azokat – külön tételként – a készletekből nem vonják
le
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Váltótartozások
6. Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek
7. Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szembeni kötelezettségek
8. Egyéb kötelezettségek, beleértve az adótartozást és társadalombiztosítási kötelezettségeket is
9. Passzív időbeli elhatárolások, ha közlésüket a nemzeti törvény nem a D. tétel alatt írja elő
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G. Forgóeszközök – kötelezettségek különbözete
(számításba véve az E. és K. tételek alatt kimutatott időbeli elhatárolásokat is)
H. Az eszközök összértéke, az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonása után
I. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
1. Kölcsönök, abból konvertibilis
2. Kötelezettségek hitelintézettel szemben
3. Kapott előlegek megrendelésre, amennyiben azokat – külön tételként – a készletekből nem vonják
le
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Váltótartozások
6. Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek
7. Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szembeni kötelezettségek
8. Egyéb kötelezettségek, beleértve az adótartozást és társadalombiztosítási kötelezettségeket is
9. Passzív időbeli elhatárolások, ha közlésüket a nemzeti törvény nem a D. tétel alatt írja elő
J. Céltartalékok
1. Nyugdíjak és hasonló kötelezettségek céltartaléka
2. Céltartalék adótartozásra
3. Egyéb céltartalékok
K. Passzív időbeli elhatárolások
Ha a nemzeti törvények nem az F.9. vagy I.9. pontok alatti kimutatását írják elő.
L. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Ázsió
III. Értékelési tartalék
IV. Tartalékok
1. Törvényben előírt tartalék, ha a tagállamok rendelkezései ilyen tartalék képzését kötelezően
előírják
2. Saját részvényekre és részesedésekre képzett tartalék, ha a tagállamok ilyen tartalék képzéséről
rendelkeznek
3. A társaság alapszabályában előírt tartalék
4. Egyéb tartalékok
V. Eredménytartalék
VI. Az üzleti év eredménye
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9. számú melléklet
Az 1. számú IAS-ben ajánlott mérleg séma

Eszközök
Befektetett eszközök
Tárgyi eszközök
Immateriális javak
Goodwill
Vagyoni értékű jogok
Pénzügyi eszközök
Részesedések (az equity módszer szerint értékelteket külön)
Egyéb pénzügyi befektetések
Összesen
Forgóeszközök
Készletek
Követelések vevőktől és egyéb adósoktól
Adott előlegek
Pénzeszközök
Összesen
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Források
Saját tőke és tartalékok
Jegyzett tőke
Tartalékok
Összevont eredmény (nyereség vagy veszteség)
Összesen
Kisebbségi részesedés (külső tagok tulajdona)
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hitel-, kölcsöntartozás
Halasztott adó
Nyugdíjtartozás
Összesen
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítók és egyéb fizetési kötelezettségek
Adókötelezettségek
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
Esedékes részletek a hosszú lejáratú kötelezettségekből
Céltartalékok garanciális kötelezettségekre
Összesen
FORRÁSOK ÖSSZESEN
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10. számú melléklet

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TAGOLÁSA
ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL
A magyar számviteli törvény 2. számú melléklet szerint
„A” változat
01.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02.
Exportértékesítés nettó árbevétele
I.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
03.
Saját termelésű készletek állományváltozása
04.
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
III.
Egyéb bevételek, Ebből: visszaírt értékvesztés
05.
Anyagköltség
06.
Igénybe vett szolgáltatások értéke
07.
Egyéb szolgáltatások értéke
08.
Eladott áruk beszerzési értéke
09.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
10.
Bérköltség
11.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
12.
Bérjárulékok
V.
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások, Ebből: értékvesztés
A.
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)
13.
Kapott (járó) osztalék és részesedés, Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14.
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége,
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15.
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16.
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17.
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
18.
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19.
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20.
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21.
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)
B.
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
C.
Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)
X.
Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D.
Rendkívüli eredmény (X-XI)
E.
Adózás előtti eredmény (±C±D)
XII. Adófizetési kötelezettség
F.
Adózott eredmény (±E-XII)
22.
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23.
Jóváhagyott osztalék, részesedés
G.
Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)
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11. számú melléklet
A magyar számviteli törvény 2. számú melléklet szerint
eredménykimutatás „B“ változata
Ráfordítások
I.
Saját termelésű készletek állományának
csökkenése
01.
Anyagköltség
02.
Igénybe vett szolgáltatások értéke
03.
Egyéb szolgáltatások értéke
04.
Eladott áruk beszerzési értéke
05.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
II.
Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)
06.
Bérköltség
07.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
08.
Bérjárulékok
III.
Személyi jellegű ráfordítások (06+07+08)
IV. Értékcsökkenési leírás
V.
Egyéb ráfordítások, Ebből: értékvesztés
VI. Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai
(I+II+III+IV+V)
A.
Üzemi (üzleti) tevékenység nyeresége (VI<XIV)
09.
Befektetett pénzügyi eszközök
árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
10.
Fizetendő kamatok és kamatjellegű
ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
11.
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek
értékvesztése
12.
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (09+10±11+12)
B.
Pénzügyi műveletek nyeresége (VII<XV)
C.
Szokásos vállalkozási eredmény (nyereség)
[(A+B)>(H+I)]
VIII. Rendkívüli ráfordítások
D.
Rendkívüli eredmény (nyereség) (VIII<XVI)
E.
Adózás előtti eredmény (nyereség)
[(C+D)>(J+K)]
IX. Adófizetési kötelezettség
F.
Adózott eredmény (nyereség) [(E-IX)>0]
X.
Jóváhagyott osztalék, részesedés
G.
Mérleg szerinti eredmény (nyereség)
Összesen (VI+VII+VIII+IX+X+G)

Bevételek
13.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
14.
Exportértékesítés nettó árbevétele
XI. Értékesítés nettó árbevétele (13+14)
15.
Saját termelésű készletek
állománynövekedése
16.
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
XII. Aktivált saját teljesítmények értéke (15+16)
XIII. Egyéb bevételek, Ebből: visszaírt értékvesztés
XIV. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei
(XI+XII+XIII)
H.
Üzemi (üzleti) tevékenység vesztesége (VI>XIV)
17.
Kapott (járó) osztalék és részesedés,
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
18.
Részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége, Ebből: kapcsolt váll.
kapott
19.
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,
árfolyamnyeresége, Ebből: kapcsolt váll.
kapott
20.
Egyéb kapott (járó) kamatok és
kamatjellegű bevételek, Ebből: kapcsolt
váll. kapott
21.
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
XV. Pénzügyi műveletek bevételei (17+18+19+20+21)
I.
Pénzügyi műveletek vesztesége (VII>XV)
J.
Szokásos vállalkozási eredmény (veszteség)
[(A+B)<(H+I)]
XVI. Rendkívüli bevételek
K.
Rendkívüli eredmény (veszteség) (VIII>XVI)
L.
Adózás előtti eredmény (veszteség)
[(C+D)<(J+K)]
M.
Adózott eredmény (veszteség) [(E-IX)<0] vagy
[(L+IX)>0]
XVII. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,
részesedésre
N.
Mérleg szerinti eredmény (veszteség)
Összesen (XIV+XV+XVI+XVII+N)
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12. számú melléklet
A szlovák minisztériumi rendelet által előírt eredménykimutatás szerkezete

I.
A.
+
II.
II. 1.
II. 2.
II. 3.
B.
B. 1.
B. 2.
+
C.
C. 1.
C. 2.
C. 3.
C. 4.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*
VIII.
K.
IX.
IX. 1.
IX. 2.
IX. 3.
X.
XI.
L.
XII.
M.
XIII.
N.
XIV.
O.
XV.
P.
*
R.
R. 1.
R. 2.
*

Értékesített áruk bevételei
Értékesített áruk beszerzési értékei
Kereskedelmi árrés (01-02)
Termelés (05+06+07)
Saját termelésű termékek és szolgáltatások bevételei
Saját termelésű készletek állományváltozása
Aktivált saját teljesítmény
Termelési felhasználás (09+10)
Anyag és energia felhasználás
Szolgáltatások
Hozzáadott érték (03+04-08)
Személyi jellegű költségek (13+14+15+16)
Bérköltségek
Jutalom a társaság és szövetkezet vezető tisztségviselői részére
Szociális biztosítási költségek
Szociális költségek
Adók és illetékek
Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevételei
Értékesített eszközök és anyagok nettó értéke
Üzemi céltartalékok és üzemi bevételek időbeli elhatárolásának elszámolása
Üzemi céltartalékok képzése és üzemi költségek időbeli elhatárolása
Értékkülönbözetek, értékvesztések, terven felüli értékcsökkenések visszaírása
az üzemi bevételekbe
Értékkülönbözetek, értékvesztések, terven felüli értékcsökkenések képzése
az üzemi költségekbe
Egyéb üzemi bevételek
Egyéb üzemi költségek
Üzemi bevételek átvezetése (-)
Üzemi költségek átvezetése (-)
Üzemi tevékenység gazdasági eredménye
11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)
Pénzügyi befektetések értékesítésének bevétele
Értékesített pénzügyi befektetések ráfordításai
Befektetett pénzügyi eszközök bevételei (33+34+35)
Részesedések hozama kapcsolt vállalkozástól
Egyéb részesedések hozama
Egyéb pénzügyi befektetések hozama
Rövid lejáratú pénzügyi eszközök bevételei
Céltartalékok elszámolása a pénzügyi bevételekben
Pénzügyi ráfordításokra képzett céltartalékok
Értékvesztések visszaírása a pénzügyi bevételekben
Értékvesztések képzése a pénzügyi ráfordításokban
Kapott kamatok
Fizetett kamatok
Egyéb pénzügyi bevételek
Egyéb pénzügyi ráfordítások
Pénzügyi bevételek átvezetése (-)
Pénzügyi ráfordítások átvezetése (-)
Pénzügyi műveletek gazdasági eredménye
30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)
Szokásos tevékenység eredményéből fizetendő jövedelmi adó (49+50)
- esedékes adó
- elhalasztott adó
Szokásos tevékenység gazdasági eredményéből fizetendő jövedelmi adó (48)

149

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

**
XVI.
S.
T.
T. 1.
*
U.
***

Szokásos tevékenység gazdasági eredménye (29+47-51)
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli tevékenység gazdasági eredményéből fizetendő
jövedelmi adó
(56+57)
- esedékes adó
- elhalasztott adó
Rendkívüli tevékenység gazdasági eredménye (53-54-55)
A gazdasági eredmény átvezetése osztalékra
A számviteli időszak gazdasági eredménye (52+58-59)
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13. számú melléklet
A negyedik irányelv 23. cikkelye szerinti eredménykimutatás
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nettó árbevétel
Saját termelésű készletek állományváltozása
Aktivált saját teljesítmények
Egyéb szokásos bevételek
a) Anyagköltség
b) Egyéb külső költségek
Személyi jellegű költségek
a) Bérek és fizetések
b) Társadalombiztosítási költségek
Ebből: a nyugdíjbiztosítás költségei
a) Értékmódosítások a vállalatalapítási költségek aktivált értékével, a tárgyi eszközök és az
immateriális javak értékével kapcsolatban
b) Értékmódosítások a forgóeszközökkel kapcsolatban (amennyiben az adott
vállalkozásnál elfogadhatónak tekintett mértéket az meghaladja)
Egyéb szokásos ráfordítások
A részesedésekből származó bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett eszköznek minősülő egyéb értékpapírokból és adott kölcsönökből származó bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Értékmódosítások a befektetett pénzügyi eszközökkel és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokkal
kapcsolatban
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
A szokásos tevékenység eredményét terhelő adó
A SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉG ADÓZOTT EREDMÉNYE
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
A rendkívüli eredményt terhelő adó
Egyéb adók, amennyiben az előző tételekben nem szerepelnek
AZ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYE
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14. számú melléklet
A negyedik irányelv 24. cikkelye szerinti eredménykimutatás
A) Ráfordítások
B) Bevételek
1. A saját termelésű készletek állományának
1. Nettó árbevétel
csökkenése
2. Saját termelésű készletek állományának
2. a) Anyagköltség
növekedése
b) Egyéb külső költségek
3. Aktivált saját teljesítmények
3. Személyi jellegű költségek
4. Egyéb szokásos bevételek
a) Bérek és fizetések
5. A részesedésekből származó bevételek
b) Társadalombiztosítási költségek
Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott
Ebből: a nyugdíjbiztosítás költségei
6. Befektetett eszköznek minősülő egyéb
4. a) Értékmódosítások a vállalatalapítási
értékpapírokból és adott kölcsönökből származó
költségek aktivált értékével, a tárgyi
bevételek
eszközök és az immateriális javak
Ebből: kapcsolt vállalkozásból kapott
értékével kapcsolatban
7. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
b) Értékmódosítások a forgóeszközökkel
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
kapcsolatban (amennyiben az adott
8. A SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉG ADÓZOTT
vállalkozásnál elfogadhatónak tekintett
EREDMÉNYE (VESZTESÉG)
mértéket az meghaladja)
9. Rendkívüli bevételek
5. Egyéb szokásos költségek
10. AZ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYE
6. Értékmódosítások a befektetett pénzügyi
(VESZTESÉG)
eszközökkel és a forgóeszközök között
kimutatott értékpapírokkal kapcsolatban
7. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
8. A szokásos tevékenység eredményét terhelő adó
9. A SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉG ADÓZOTT
EREDMÉNYE (NYERESÉG)
10. Rendkívüli ráfordítások
11. A rendkívüli eredményt terhelő adó
12. Egyéb adók, amennyiben az előző tételekben
nem szerepelnek
13. AZ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYE (NYERESÉG)
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15. számú melléklet
Az 1. számú IAS-ben ajánlott eredménykimutatás sémája
Árbevétel
Egyéb bevételek
Saját termelésű készletek állományának változása
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Anyag jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési és egyéb leírások
Egyéb működési költségek
A MŰKÖDÉS EREDMÉNYE
Pénzügyi műveletek ráfordításai
A kapcsolt vállalatoktól származó bevételek
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Kisebbségi érdekeltség
A SZOKÁSOS EREDMÉNY NETTÓ ÖSSZEGE
Rendkívüli tételek
AZ IDŐSZAK NETTÓ EREDMÉNYE
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16. számú melléklet
FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL
A magyar számviteli törvény 3. számú melléklet szerinti eredménykimutatás
„A” változat
01.
Belföldi értékesítési nettó árbevétel
02.
Exportértékesítés nettó árbevétele
I.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
03.
Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
04.
Eladott áruk beszerzési értéke
05.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
II.
Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)
III.
Értékesítés bruttó eredménye (I-II)
06.
Értékesítési, forgalmazási költségek
07.
Igazgatási költségek
08.
Egyéb általános költségek
IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)
V.
Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
VI. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
A.
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(±III-IV+V-VI)
A következő sorok értelemszerűen megegyeznek a törvény 2.számú melléklet „A” változat 13-23. és VIII-XII.,
valamint a B-G. soraival.

„B” változat
Ráfordítások
01.
Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
02.
Eladott áruk beszerzési értéke
03.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
I.
Értékesítés közvetlen költségei (01+02+03)
04.
Értékesítési, forgalmazási költségek
05.
Igazgatási költségek
06.
Egyéb általános költségek
II.
Értékesítés közvetett költségei (04+05+06)
III.
Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
IV. Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai (I+II+III)
A.
Üzemi (üzleti) tevékenység nyeresége (IV<XI)

Bevételek
11.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
12.
Exportértékesítés nettó árbevétele
IX. Értékesítés nettó árbevétele (11+12)
X.
Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
XI. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (IX+X)
H.
Üzemi (üzleti) tevékenység vesztesége (IV>XI)
A bevételek következő sorai értelemszerűen
megegyeznek a törvény 2.számú melléklet „B” változat
17-21. és XV-XVII., valamint I-N. soraival.

A ráfordítások következő sorai értelemszerűen
megegyeznek a törvény 2.számú melléklet „B” változat
09-12. és VII-X., valamint B-G. soraival.
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17. számú melléklet
Az Európai Unió negyedik irányelv 25. cikkelye szerinti eredménykimutatás
Az eredménykimutatás levezető változata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nettó árbevétel
Az értékesítés elszámolt önköltsége (beleértve az értékmódosításokat is)
BRUTTÓ EREDMÉNY
Forgalmazási költségek (beleértve az értékmódosításokat is)
Igazgatási általános költségek (beleértve az értékmódosításokat is)
Egyéb szokásos bevételek
Részesedésekből származó bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett eszköznek minősülő egyéb értékpapírokból és adott kölcsönökből származó bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Értékmódosítások a befektetett pénzügyi eszközökkel és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokkal
kapcsolatban
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
A szokásos tevékenység eredményét terhelő adó
A SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉG ADÓZOTT EREDMÉNYE
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
Rendkívüli eredményt terhelő adó
Egyéb adók, amennyiben az előző tételekben nem szerepelnek
AZ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYE

Az EU negyedik irányelv 26. cikkelye szerint
Ez az eredménykimutatás mérlegszerű (kétoldalas) változata.
A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ráfordítások
Az értékesítés elszámolt önköltsége
(az értékmódosításokat is beleértve)
Forgalmazási költségek (az értékmódosításokat is
beleértve)
Igazgatási általános költségek (az
értékmódosításokat is beleértve)
Értékmódosítások a befektetett pénzügyi
eszközökkel és a forgóeszközök között kimutatott
értékpapírokkal kapcsolatban
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
A szokásos tevékenység eredményét terhelő adó
A SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉG ADÓZOTT
EREDMÉNYE (NYERESÉG)
Rendkívüli ráfordítások
A rendkívüli eredményt terhelő adó
Egyéb adók, amennyiben az előző tételekben nem
szerepelnek
AZ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYE (NYERESÉG)

B) Bevételek
1.
Nettó árbevétel
2.
Egyéb bevételek
3.
Részesedésekből származó bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
4.
Befektetett eszköznek minősülő egyéb
értékpapírokból és adott kölcsönökből származó
bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
5.
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
6.
A SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉG ADÓZOTT
EREDMÉNYE (VESZTESÉG)
7.
Rendkívüli bevételek
8.
AZ ÜZLETI ÉV EREDMÉNYE (VESZTESÉG)
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18. számú melléklet
Az 1. számú IAS-ben ajánlott eredménykimutatás sémája
Bevételek
Az értékesítés elszámolt költsége
BRUTTÓ EREDMÉNY
Egyéb szokásos bevétel
Értékesítési költségek
Igazgatási költségek
Egyéb közvetlen költségek
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Kapott osztalékok, részesedések
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Jövedelemadó
ADÓZOTT EREDMÉNY
Kisebbségi részesedés
SZOKÁSOS NETTÓ EREDMÉNY
Rendkívüli tételek
AZ IDŐSZAK NETTÓ EREDMÉNYE
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19. számú melléklet
A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA
AZ 1. SZÁMÚ IAS SZERINT

1.
VÁLTOZAT
(A tárgyévi és az előző évi adatokkal is össze kell állítani)
Megnevezés
NYITÓ ADATOK
Változás a számviteli
politikában
KORRIGÁLT
SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke
x

x

Tőketartalék
x

x

Értékelési
tartalék
x

x

Az eszközök átértékelésének többlete
A befektetések átértékelésének csökkenése
Az átszámítási
különbözetek
EREDMÉNYBE
NEM SZÁMÍTÓ
VÁLTOZÁSOK

Átszámítási
tartalék
(x)

(x)

2.






x

x

(x)

x

(x)

(x)

(x)

x

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x
x

VÁLTOZAT

Megnevezés




(x)

(x)

osztalékok
x
x

(x)

x

x

x
x

Összesen
x

x

A tárgyévi nettó
eredmény

részvénykibocsátás
ZÁRÓÁLLOMÁNY

Eredménytartalék
x

tárgyév

előző év

Az eszközök átértékelésének egyenlege
A befektetések átértékelésének egyenlege
A külföldi leányvállalatok beszámolójának
átszámítási különbözete
Nettó nyereség az eredménykimutatáson kívül
Az időszak nettó eredménye
Összesen nyereség és veszteség
A számviteli politika változásának hatása

Ha ezt a formát választják, az előbbi táblázat szerinti tárgyévi és előző évi nyitó és záró adatokat a kiegészítő
mellékletben kell szerepeltetni.
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Melléklet
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